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RESUMO 
 
A prática de utilização mais disseminada e intensiva de sistemas informatizados no 
Brasil é ainda recente, mas é cada vez mais considerada como uma ferramenta 
imprescindível à gestão pública. O acesso livre a canais de comunicação on-line, a 
portais de informação de órgãos e entidades públicas, possibilita aos cidadãos e às 
empresas, acesso a uma infinidade de prestação de serviços, conectados pela rede 
mundial de computadores. É neste cenário em que se inserem as compras públicas, 
por intermédio da utilização das TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação, 
por meio de licitações operadas neste novo ambiente de governança eletrônica. O 
Estado – como instituto político-jurídico – organiza-se na perspectiva de realizar o 
bem público. Em atendimento ao princípio da supremacia do interesse público, é 
necessária a ocorrência do processo licitatório para formalizar o relacionamento do 
Estado para contratar um terceiro. O pregão eletrônico, como modalidade licitatória, 
é considerado um caso de sucesso, devido à relevância dos resultados na área de 
compras governamentais, pela ingente economia de recursos obtidos para a 
fazenda pública, possibilitando maior agilidade nos procedimentos formais, 
transparência e accountability, a partir de sua implantação pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. O marco teórico que dá suporte ao estudo 
sobre licitação na modalidade pregão eletrônico compreende as devidas restrições e 
peculiaridades do serviço público: o arcabouço jurídico e os atributos necessários ao 
atendimento das etapas e formalidades do processo, a organização sistêmica do 
provedor comprasnet pelo MPOG, a relevância do termo de referência, as devidas 
cautelas com relação ao critério de aceitação pelo menor preço, a função de 
compras, a incompletude dos contratos e os custos de transação. A organização 
sistêmica é do comprasnet, estruturado para atender aos segmentos do SIASG – 
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais do MPOG dá suporte nas 
áreas de apoio administrativo na administração federal. O SIAFI – Sistema Integrado 
de Administração Financeira e o SIAPE- Sistema Integrado de Administração de 
Pessoal, complementam o tripé da base, nas áreas de planejamento, orçamento, 
execução financeira e de pessoal, tecnologias da informação e informática, na 
modelagem estruturada pelo Decreto-Lei n0. 200 de 1967. O pregão eletrônico na 
UFPE é um estudo de caso, visando conhecer como sistema opera na Universidade 
para a aquisição dos bens e serviços necessários ao seu funcionamento, 
evidenciando as economias obtidas ao longo do tempo, desde sua implantação, as 
estratégias para adoção de melhorias em atenção aos critérios de eficiência, eficácia 
e efetividade, bem como os limites e possibilidades para fomentar a sustentabilidade 
nas compras e contratações da UFPE. 
 
 
Palavras chave: licitações, governança eletrônica, gestão pública, pregões 
eletrônicos, desenvolvimento econômico. 
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ABSTRACT 
 
The practice of more widespread and intensive use of computerized systems in Brazil 
is still recent, but is increasingly regarded as an essential tool for public 
management. Free access to communication channels, online portals of information 
from agencies and public authorities, enables citizens and businesses access to a 
multitude of services, connected to the worldwide network of computers. This is the 
scenario in which they operate public purchase, through the use of ICT - Information 
Technologies and Communication, operated by bidding in this new environment of 
electronic governance. The state - as the institute political and legal - is organized in 
the perspective of the public good. In compliance with the principle of the supremacy 
of public interest requires the occurrence of the bidding process to formalize the 
relationship of the state to hire a third party. The electronic bidding, as bidding 
modality, is considered a success because of the relevance of results in the area of 
government procurement, the enormous resource savings achieved to the 
Exchequer, enabling greater agility in formal procedures, transparency and 
accountability from its implementation by the Ministry of Planning, Budget and 
Management. The theoretical framework that supports the study of bidding in 
electronic trading method includes the necessary restrictions and peculiarities of 
public service: the legal framework and the necessary attributes to meet the 
procedural steps and the process, the systemic organization of the provider 
Comprasnet by MPOG, the relevance of the term of reference, all the caveats 
regarding the acceptance criterion for the lowest price, the purchasing function, the 
incompleteness of contracts and transaction costs. The systemic Comprasnet is 
structured to serve segments of SIASG - Integrated General Services 
Administration's MPOG support in the areas of administrative support in the federal 
administration. SIAFI - Integrated System of Financial Administration and SIAPE-
Integrated System of Personnel Administration, complement the tripod base in the 
areas of planning, budgeting, financial execution and personnel, information 
technology and computer modeling structured by Decree-Law n0.200/67. The 
electronic trading system at Federal University of Pernambuco is a case study, to 
determine how the system operates at the University for the purchase of goods and 
services necessary for their operation, demonstrating cost savings over time, since 
its inception, the strategies for adoption of improvements attention to the criteria of 
efficiency, effectiveness, and the limits and possibilities for promoting sustainability in 
the purchasing and contracting at UFPE. 
 
 
Keywords: biddings, e-governance, public management, e-procurement, economic 
development. 
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1. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O pregão eletrônico na UFPE será analisado como uma ferramenta de 

governança eletrônica inovadora, que se opera num ambiente de controle diante dos 

novos paradigmas da gestão pública que se vincula à idéia de desenvolvimento 

econômico, como atributo de eficiência, eficácia e efetividade e, portanto, de 

resultado. 

O trabalho está dividido em oito capítulos mais as referências, assim, 

delineadas:  

No capítulo 1 – Apresenta-se breve estrutura da dissertação; no capítulo 2 – 

Delimitação temática: apresenta o tema da pesquisa, o pregão eletrônico como 

inovação na gestão pública, o marco teórico vinculado ao atendimento do princípio 

da supremacia do interesse público, as restrições e peculiaridades do serviço 

público na área de compras e contratações; a justificativa do estudo e seus 

objetivos, ressaltando a importância de evidenciar as economias na história do 

pregão na UFPE, verificando a trajetória de redução de custos, a eficiência, eficácia 

e efetividade das licitações na modalidade eletrônica; no capítulo 3 – Evidenciam-se 

os antecedentes formadores das Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil 

e relata-se a cronologia de constituição da UFPE; no capítulo 4 - Fundamentação 

teórica: apresenta-se a teoria que dá o imprescindível suporte à pesquisa; na 

seqüência o conceito de inovação e gestão pública, os novos paradigmas de Estado; 

a organização das licitações e contratações públicas na Administração Pública 

Federal, as modalidades de licitação criadas no âmbito da legislação federal, 

cenários das licitações no Brasil e sua evolução até o pregão, o marco teórico e 

arcabouço legal do pregão, licitações e contratos, o neo-institucionalismo 

econômico, os contratos e os custos de transação, o ambiente institucional, 

accountability, funções de compras, sustentabilidade em licitações, sustentabilidade 

em compras no mundo, sustentabilidade em compras no Brasil, sustentabilidade no 

financiamento da produção no Brasil, a relevância do termo de referência, o controle 

e o critério de aceitação pelo menor preço, combate a cartéis em licitações, 

vantagens do pregão eletrônico no combate a cartéis, as vantagens de realizar o 

pregão para registro de preços; serão apresentados os conceitos associados às 

funções de compras e sustentabilidade, governo eletrônico como instrumento de boa 
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governança; no capítulo 5 - Procedimentos metodológicos: apresentam-se os meios 

utilizados para alcance dos objetivos da pesquisa, que se configura como um estudo 

de caso; no capítulo 6 – Análise de Indicadores do SIASG; no capítulo 7 – Análise 

de indicadores da UFPE, sendo protagonizado o estudo dos dados, delineamento e 

avaliação dos resultados, oportunidades e sugestões de melhoria; no capítulo 8 – 

Conclusão do trabalho.  

 

2. DELIMITAÇÃO TEMÁTICA 

 

 

A adoção de instrumentos de governança eletrônica na gestão é bem recente na 

administração pública brasileira no campo das compras e contratações e deveu-se 

fortemente às imposições legais. O pregão eletrônico surgiu de uma Medida 

Provisória, evoluindo do Decreto no. 3.555 de 2000 até a Lei no. 10.520/05. 

O pregão eletrônico como modalidade licitatória resulta das mudanças 

progressivas no ambiente de gestão pública através da implantação de instrumentos 

de governança eletrônica, por meio da utilização mais intensa das chamadas TIC – 

Tecnologias da Informação e Comunicação.  

Como modelo de boa governança eletrônica e case de sucesso, o pregão 

eletrônico é a modalidade mais utilizada nas licitações e contratações na UFPE, 

segmento que faz parte dos sistemas corporativos baseados na tríade de controle 

do Governo Federal, SIAFI, SIAPE e SIASG. 

Há indicações de que o pregão eletrônico, no cenário de mudanças nas 

licitações, tornou possível ingentes ganhos na economia e accountability nas 

compras e contratações na Administração Pública no Brasil, a partir de 2000 

operado no ambiente do comprasnet do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. 

O marco teórico pressupõe, principalmente, o cumprimento da regra prevista na 

Lei n.º 8.666/93, por meio do atendimento ao princípio da supremacia do interesse 

público sobre o privado. Uma vez que não é permitido ao Estado contratar de acordo 

com o livre arbítrio, é necessária a ocorrência de um processo administrativo 

amparado por Lei que formalize o relacionamento do Estado, para contratação com 
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terceiros, mediante processo regular chamado licitação e, no caso em apreço, 

através do pregão eletrônico. 

O processo de licitação é analisado com as devidas restrições para o suprimento 

de bens e serviços quando se trata das peculiaridades do serviço público federal. 

Assim, a base legal, os instrumentos necessários à fase inicial do planejamento da 

compra, a função de compras, a transversalidade entre direito e economia nas 

compras públicas, os custos de transação, o contrato e sua incompletude são 

objetos de interesse do estudo, num esforço de síntese dos principais conceitos para 

compreensão da governança digitalizada, no âmbito do pregão eletrônico do 

comprasnet e como se opera na UFPE. 

 

 

2.1 Justificativa da pesquisa 

 

 

A prática de utilização intensiva de sistemas informatizados no Brasil é uma 

experiência recente, mas é cada vez mais considerada como ferramenta estratégica 

de Gestão Pública. 

Com relação às compras operadas pela UFPE, as transformações em sua gestão 

ocorreram também basicamente a partir da introdução da tecnologia da informação 

nos procedimentos de licitação e contratações da administração pública federal, por 

meio do uso do pregão eletrônico. 

Os dados e indicadores disponibilizados no comprasnet apontam para uma 

direção em que se consagra o pregão eletrônico como uma modalidade nova para 

realizar negócios públicos, no cenário de mudanças nas licitações, com resultados 

econômicos importantes para a Administração Pública no Brasil, a partir de 2000, 

ano de sua implantação. Entre 2002 e 2007, isto significou uma economia de cerca 

de R$: 3 bilhões, propiciada pelo pregão eletrônico, representado uma redução de 

16,3% obtida nas contratações dos órgãos da Administração Direta, Autarquias e 

Fundações. 

Quais as economias obtidas desde que passou a operar na UFPE? Qual a sua 

relevância no conjunto das compras e contratações da Instituição? Qual a dimensão 
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dessas economias? Como se comportam as evidências de redução de custos ao 

longo do tempo? 

A pesquisa objetiva responder a estas indagações, uma vez compreendida a 

importância estratégica do pregão eletrônico para a função de compras, a 

essencialidade da evidenciação de como se estrutura na Instituição, para avaliação 

de sua real capacidade de prover redução de custos, sua integração com o 

planejamento e a cadeia de suprimentos contratação de bens e serviços 

imprescindíveis à UFPE. 

A pesquisa reveste-se de uma particular importância para a academia, ao 

estudar uma das atividades que lhe dão o imprescindível suporte, as compras e 

contratações necessárias ao seu funcionamento. Profissionalmente, é a culminância 

de um processo de experiência trabalhando há vários anos, entre outros segmentos 

do SISG, na área de licitações e contratos na UFPE. 

De acordo com Mello (2009) o uso de boas práticas de governança eletrônica 

pode estar associado ao desenvolvimento econômico e à racionalidade na utilização 

de recursos públicos, daí incide a relevância econômica dos resultados das 

economias obtidas nos pregões da UFPE. 

Evidenciar e registrar estes fatos de cunho econômico pode ajudar a desvendar 

uma trajetória histórica de eficiência, eficácia e efetividade da UFPE, ao longo de 

sua constituição como instituição de ensino superior e sua parcela de contribuição 

para o desenvolvimento do Brasil e da região nordeste. 

 

2.2 Problema da pesquisa 

 

 

O acesso do indivíduo à rede mundial de computadores, em tempo real produziu 

um novo tipo de cenário no relacionamento entre entidades governamentais e os 

cidadãos. 

Através de canais de comunicação on-line, acesso livre a portais de informação 

de órgãos e entidades públicas, o contribuinte pode obter dados das suas 

declarações de rendimentos dos últimos cinco anos, informação e situação de 

processos no âmbito do judiciário, do departamento de trânsito, obtenção de 

certidões de regularidade perante o fisco municipal, estadual e federal, 
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monitoramento acadêmico nas universidades, acompanhamento – pela janela de 

acesso livre – à contratação de bens e serviços através do pregão no formato 

eletrônico e uma infinidade de outros serviços disponíveis na internet, em qualquer 

ponto de acesso a um computador em rede. 

A chamada Base Sistêmica do Governo Federal foi estruturada para atender 

a três grandes segmentos da administração: recursos financeiros e orçamentários, 

SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira, de administração de 

pessoal, SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Pessoal, e o SIASG – 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais. 

O SIAFI foi o primeiro grande sistema corporativo do Governo Federal, criado 

em 1986 para utilização por todos os Órgãos da Administração Direta (Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário) além de parte da Administração Indireta do 

Governo Federal. 

Ribeiro Filho (1998, p.378) percebeu desde o início a importância para a 

Gestão Pública, dos sistemas informatizados da base Federal SIAFI e SIAFEM (para 

Estados e Municípios) uma vez que: 

 
(...) oferecem em si mesmos, uma ampla perspectiva de acesso a 
informações analíticas sobre todos os passos da execução orçamentária da 
despesa, permitindo o atendimento pleno do aspecto da legalidade, além de 
preservar a veracidade e tempestividade dos dados registrados, fontes 
essenciais para o controle gerencial.  
 

A organização sistêmica é a base adotada nas principais atividades de apoio 

administrativo na administração federal, a exemplo das áreas de planejamento, 

orçamento, execução financeira, pessoal, informação de informática e tem sua 

modelagem definida pelo Decreto-Lei n. 200 de 25 de fevereiro de 1967, que tem 

norteado a administração federal desde a década de 60 (FERNANDES, 2003).  

O SIASG, uma das pernas do tripé de sistemas corporativos, é a ferramenta 

de apoio informatizado aos processos de licitação de uso unificado e abrangente; 

está disponível atualmente para administrações públicas estaduais e municipais, 

mediante adesão ao Portal de Compras Comprasnet, considerado atualmente uma 

referência de e-procurement e e-governance. 

Com o surgimento e a disseminação das chamadas TIC – Tecnologias de 

Informação e Comunicação é que a governança eletrônica, a partir dos anos 90 se 

firmou como uma tendência emergente de um novo tipo de funcionamento de 
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governo, pela crescente oferta de serviços públicos por meio da internet, com 

participação cidadã e de empresas, on-line ou em tempo real, com acesso livre às 

informações (MELLO, 2009). 

A governança eletrônica é um ambiente que requer vários elementos 

convergentes ao controle: a boa governança, a transparência, a accountability, 

participação e acesso livre a uma ampla gama de serviços sociais, de saúde, 

educação, tributação, aplicação da lei, comércio eletrônico e muitas outras área do 

serviço público onde possa ser conectado um terminal de computador e este 

disponibilizado ao cidadão (MELLO, 2009). 

O conceito de governança eletrônica, aqui adotado, situa-se num contexto em 

que a utilização crescente das tecnologias da informação é um caminho sem volta, 

no sentido em que as exigências para aumento da capacidade de ação 

governamental se consolidam cada vez mais para implantação de políticas públicas, 

de gestão e de acompanhamento dos resultados pelo controle como condição sine 

qua non para verificação de sua eficiência, eficácia e efetividade. 

O termo eficiência (fazer certa a “coisa”) é aqui usado no sentido de medir a 

capacidade da organização em utilizar, com rendimento máximo, todos os insumos 

necessários ao cumprimento dos seus objetivos e metas por meio da padronização 

(de procedimentos informatizados) e especialização (treinamento e capacitação).  

A eficiência, em nossa pesquisa valoriza a habilidade (dos pregoeiros) e 

preocupa-se com os meios, com os métodos e procedimentos planejados e 

organizados a fim de assegurar uso ótimo dos recursos disponíveis (para o sucesso 

dos pregões); tem um objetivo de desempenho, que busca proporcionar uma 

vantagem econômica à ação (economias obtidas nos pregões). 

Em oposição, – ser ineficiente ou fazer errado a “coisa” - provoca desperdício, 

retrabalho e maiores custos, levando à contradição o princípio da eficiência no 

emprego dos recursos (MARANHÃO; MENEZES e RIBEIRO FILHO, 2010). 

Eficácia (fazer a “coisa” certa) é a capacidade de a organização arregimentar 

atitudes para fazer cumprir as suas metas e objetivos previamente fixados e atender 

expectativas de níveis esperados de satisfação e qualidade nas ações. A ausência 

de eficácia (fazer a “coisa” fora de lugar e hora) denota baixa habilidade para 

mobilizar atitudes para atingir os níveis de satisfação e qualidade esperados 

(MARANHÃO; MENEZES e RIBEIRO FILHO, 2010). 
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O conceito de efetividade é mais elaborado e lida com o conhecimento, e 

depende da opinião das pessoas, por meio de uma pesquisa sobre determinada 

ação ou programação em termos de solução de problemas. Efetividade está 

associada ao significado de impacto e transformação de uma realidade que se 

alterou, os benefícios, efeitos diretos ou indiretos da ação institucional (econômicos, 

sociais, ambientais e tecnológicos (MARANHÃO; MENEZES e RIBEIRO FILHO, 2010).  

A idéia é de que a governança eletrônica passe a ocupar um espaço no 

planejamento estratégico da gestão pública, de modo que possa ser entendida ou 

associada ao desempenho da governança como um todo, no longo prazo, mediante 

suporte eletrônico, para alcançar o melhor resultado e facilitar a realização das 

atividades da administração. 

Isto envolve estilos novos de tratamento da gestão pública, por meio da 

responsabilização dos gestores (controle), novas formas de relacionamento com o 

conceito de cidadania, o modo de organizar e fornecer informações de acesso 

público pela rede mundial de computadores. 

O trabalho é um estudo de caso, objetivando evidenciar como a UFPE utiliza 

o instrumento de governança pela internet, o pregão eletrônico, na aquisição de 

bens e serviços para suporte e funcionamento de suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão nos campi de Recife, Vitória e Agreste, entre 2002 e 2009. 

 

2.3 Pergunta da pesquisa 

 

 Como se opera e qual a importância do pregão eletrônico para a política de 

compras e contratações para manutenção das estruturas de funcionamento da 

UFPE? 

2.4 Objetivo geral 

 

Evidenciar como a UFPE utiliza o instrumento de governança pela internet, o 

pregão eletrônico, na aquisição de bens e serviços para suporte e funcionamento de 

suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.4.1 Objetivos específicos 
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1. O objetivo primário da investigação proposta é de conhecer a ferramenta 

pregão eletrônico e de que modo se estrutura e opera na UFPE. 

2. Secundariamente, evidenciar as economias obtidas nas licitações por pregão 

eletrônico entre 2002 e 2009 e quais as estratégias para melhorar o 

desempenho na UFPE para suas compras e contratações. 

3. Subsidiariamente, identificar os limites e possibilidades de utilização do 

pregão eletrônico para fomentar a sustentabilidade nas compras e 

contratações realizadas pela UFPE. 

 

3. ANTECEDENTES FORMADORES 

 
 

3.1 Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil: Notas sobre o conceito, 

origem, financiamento, avaliação e pontos de estrangulamento 

 

 Pena (2008, p.58) conceitua Universidades como „estruturas de grande 

complexidade‟: 

não apenas devido à sua amplitude e nem mesmo devido ao fato de 
cobrirem uma faixa absolutamente diversificada de atuação. Ainda que 
esses fatores devam ser levados em consideração, o que mais tipifica as 
instituições universitárias é a natureza da atividade a que elas, 
fundamentalmente, dedicam-se, a saber, a atividade de conhecimento, 
atividade que abriga a larga faixa que vai do ensino à investigação, da 
capacitação profissional à formação humana, da pesquisa aplicada à 
ciência básica. Universidades, na verdadeira acepção do conceito, 
assemelham-se em muito à atividade a que se dedicam. No campo do 
conhecimento, o que ainda não sabemos, o que sabemos que não 
sabemos, prepondera sobre o que já sabemos. Não importa tanto o acervo 
já constituído, mas a capacidade permanente de renová-lo. Esta é, também, 
uma boa descrição da universidade: uma instituição cuja qualificação está 
estritamente associada aos riscos que é capaz de assumir e ao ineditismo 
das tarefas a que se dedica.  

 
 
 
 

As instituições públicas de ensino superior brasileiras são responsáveis por 

mais de 90% da produção científica do País e, devido a sua abrangência territorial, 

constitui-se em importante fator de redistribuição da riqueza nacional, por permitir a 

formação de profissionais qualificados para si mesma e para o mercado em todo o 

Brasil, além de desenvolver atividades de pós-graduação, pesquisa e de extensão 
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locais, o que contribui para a redução da desigualdade tecnológica entre as regiões 

do País (AMARAL, 2008). 

A estruturação estabelecida atualmente nas Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) nasceu com a criação da Universidade do Rio de Janeiro em 1920, 

transformada na Universidade do Brasil em 1937 e em Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), a partir de 1965. 

 Para Fávero (apud AMARAL, 2008, p.12) a Universidade do Brasil era tida 

como o “grande projeto universitário do Governo, a partir de 1931, e implantada, em 

1937, como modelo para as demais instituições de ensino superior do País”. 

Na origem das IFES, uma indefinição sobre as regras de seu financiamento, 

por não estipular a vinculação de patrimônio, nem a constituição de fundos que 

garantissem a continuidade de recursos financeiros para a manutenção e o 

desenvolvimento das instituições, repercute até hoje na magnitude do financiamento 

de suas atividades. 

Muito embora existisse a obrigatoriedade do financiamento público - como 

ficou estabelecido em instrumentos legais da época - entretanto, restaram ausentes 

as definições de como concretamente se daria o cumprimento dessa norma legal 

(AMARAL, 2008). 

Para Amaral (2008, p.12) esta situação não difere muito hoje: 

 

as instituições não possuem patrimônio e fundos que gerem recursos 
financeiros relevantes, quando comparados com os seus orçamentos. A Lei 
9394/1996, a LDB, estabeleceu em relação às necessidades da 
universidade, em seu artigo 55, que “Caberá à União assegurar, 
anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos suficientes para 
manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por 
ela mantidas”, entretanto, não definiu concretamente a forma de se 
estabelecer o montante de recursos que assegurem a manutenção e o 
desenvolvimento das instituições. 

 

 
  

O ingente desafio do financiamento das atividades no dia a dia das 

instituições, bem como para a expansão planejada do ensino, pesquisa e extensão 

nas IFES, pode compelir o gestor na administração pública a responder as seguintes 

questões, conceitual e ideologicamente distintas: 
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 Quais seriam os recursos suficientes para manutenção e 

desenvolvimento das universidades mantidas pela União, tal como 

endereçado na Lei no 9394/96 – LDB?  

 Que mecanismos legais e institucionais podem ser utilizados para 

melhor gerenciamento dos recursos disponibilizados? 

 

Para responder a primeira pergunta sobre insuficiência do orçamento, o 

pressuposto para burocracia tradicional é de que nesta vertente (de reguladores) 

busca-se maximizar a utilidade do volume de recursos.  

O modelo de comportamento da burocracia chamado de „escolha pública‟ 

defende o princípio que os servidores tentam maximizar os orçamentos, hipótese 

plausível no modelo de agências (MAJONE, 1999). 

A hipótese de uso intensivo de meios gerenciais inovadores, a exemplo do 

pregão eletrônico nas compras e contratações públicas, filia-se à vertente da 

escolha pública, que evidencia a necessidade de tornar as instituições eficientes na 

utilização de seus recursos, qualquer que seja o nível dado. 

Esta distinção é relevante do ponto de vista conceitual, especialmente para a 

análise de resultados e das economias geradas pela utilização da modalidade 

pregão eletrônico nas compras e contratações da UFPE, independentemente do 

orçamento disponibilizado a cada ano. 

De acordo com Pena (2008, p.58) medir resultados é tão complexo quanto à 

mencionada complexidade das universidades e deve ser empreendido com a devida 

cautela: 

 

assim, quando se fala em desempenho no caso da universidade, e é 
absolutamente necessário falar disso, devemos ter em mente a construção 
de indicadores capazes de evidenciar o tipo de desempenho que cabe 
esperar de instituições desta natureza. Entretanto, o reconhecimento da 
singularidade da instituição universitária não implica de modo algum na 
recusa de processos de avaliação ou em qualquer forma de tolerância com 
práticas inadequadas ou ilegais. É a mesma singularidade institucional que 
nos obriga a produzir indicadores capazes de discriminar a qualidade do 
trabalho realizado, e certamente estamos necessitados de parâmetros de 
avaliação igualmente distantes da complacência fácil e da mera eficiência 
de mercado. 
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Por outro lado, ao pensar em avaliação e indicadores institucionais, é 

necessário não perder de vista as transformações internas, bem como as novas 

condições de inserção social das universidades (PENA, 2008). 

Em termos de ambiente interno, não é incomum nas IFES as áreas de 

compras, finanças, contabilidade e recursos humanos, que dão o imprescindível 

suporte ao seu funcionamento, contarem com reduzido quadro de servidores para 

atendimento às atividades de rotina.  

Pena (2008, p.43), alude que recentemente, com a qualificação e o aumento 

(desejável) dos recursos humanos dos órgãos de controle, uma considerável carga 

adicional de trabalho foi transferida aos servidores das IFES. Por necessidade de 

atendimento às demandas das auditorias, são obrigados a deixar suas atividades 

próprias para atender o controle externo, “sob pena de assim não procedendo, ver 

julgadas irregulares as contas do gestor”. 

Outro grave problema, com rebatimento importante nas licitações, devido ao 

mandamento do art. 38 da Lei no 8.666/93 (exigência do exame prévio dos atos da 

Administração pela consultoria jurídica), é ressaltado por Pena (2008, p.43): 

 

de grande relevância é o que decorre da situação atual dos procuradores da 
universidade. Em 2001, o conjunto dos procuradores das IFES passou a 
integrar o quadro da Procuradoria Geral Federal. Com isso, os setores do 
serviço de contencioso foram fisicamente transferidos para fora da 
universidade, permanecendo, apenas em cada IFES um grupo de 
procuradores encarregados da consultoria jurídica ao gestor. Tudo isso 
procederia, caso fosse mantida, em cada instituição, a força de trabalho 
adequada pela consultoria jurídica. Isso não tendo ocorrido, estamos hoje 
diante um crescente engarrafamento no fluxo de processos, licitações e 
convênios. O que entre tantos outros efeitos prejudiciais, provoca um 
persistente mal-estar entre os docentes, haja vista o reiterado atraso na 
execução de projetos já financiados.  

 

 Estes são pontos relevantes no cenário atual das universidades que incidem 

sobre o desempenho do conjunto. Sob esta perspectiva, o panorama será integrado 

ao esforço de análise empreendido com relação à UFPE no capítulo dedicado à 

avaliação dos indicadores, respeitadas suas nuances e aquilatando sua importância 

em meio às Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil. 

 

 

3.2 O Projeto institucional à luz da teoria neo- institucionalista  
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Quais são as condições necessárias para criar instituições fortes, 

responsáveis e eficazes? Esta instigante questão central fez Putnam (1996) estudar 

a evolução de várias instituições regionais durante vinte anos na Itália, objetivando 

decifrar as diferenças de desenvolvimento entre o norte desenvolvido e o sul 

subdesenvolvido, propiciando uma sistematização sobre o nascimento e 

desenvolvimento de novas instituições, em bases empíricas. 

Putnam (1996) ao desvendar por meio da experiência regional italiana, um 

comparativo da dinâmica e da ecologia do desenvolvimento institucional (cujas 

respostas fundamentais aos principais questionamentos transcendem as fronteiras 

da Itália), ajuda a compreender como as instituições representativas podem 

funcionar de modo eficiente, eficaz e com efetividade. Por meio destes conceitos, 

buscou avaliar o desempenho institucional e verificar sua adequação à missão. 

O termo instituição é tomado da definição de Douglas North (apud 

BROSSEAU e GLACHANT, 2008), pelas regras, as leis, formais e informais e os 

mecanismos operacionais que configuram um ambiente, que ultrapassa o conceito 

usual de „organização‟. 

De acordo com Putnam (1996) os teóricos do neo-institucionalismo, por meio 

da teoria dos jogos e da construção de modelos de escolha racional, convergiram 

para a concepção das instituições como palco de “jogos extensivos”, sendo o 

comportamento dos atores afetado pelas regras do jogo, os papeis, as rotinas, os 

símbolos e os deveres institucionais. 

Metodologicamente, estabeleceram dois pontos fundamentais: a) as 

instituições moldam a política (influenciam os resultados porque moldam a 

identidade, o poder e a estratégia dos atores); b) as instituições são moldadas pela 

história (a história é importante porque segue uma trajetória: o que acontece antes, 

mesmo acidentalmente, condiciona o que ocorre depois (PUTNAM, 1996). 

Putnam (1996) reporta à „qualidade do governo‟ como indicador mais 

importante, porque isto é que afeta a vida das pessoas.  Seu conceito de 

desempenho institucional baseia-se num modelo simples de governança: demandas 

sociais → interação política  → governo → opção de política  → implementação. 

Sumariamente, uma instituição democrática, para ser considerada exitosa do 

ponto de vista do desempenho, tem que ser simultaneamente sensível às demandas 
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da população (eleitores) e eficaz na utilização dos recursos (finitos) para atender a 

tais necessidades. 

 Putnam (1996, p.25) identifica três modos de reconhecer o desempenho 

institucional: 1) a partir da corrente de pensamento que dá ênfase ao projeto 

institucional, na linha defendida por John Stuart Mill, segundo a qual “o governo 

representativo viável (...) dependia (...) apenas de da boa arrumação de suas partes 

formais e de uma razoável dose de sorte na vida econômica e nas questões 

institucionais; e que uma boa estrutura supriria até a falta de sorte!”  

Os neo-institucionalistas atualmente detêm uma visão mais ponderada do 

„projeto institucional‟, valorizando também determinantes organizacionais, uma vez 

que o desempenho institucional conta também com parcelas representativas dessa 

componente; não se trata exclusivamente de examinar diretamente os efeitos do 

projeto no desempenho, mas não se deve descuidar de tratar das conseqüências da 

mudança institucional; 2) a segunda corrente de pensamento enfatiza os fatores 

sócio-econômicos no que se refere ao desempenho das instituições democráticas. 

Autores como Robert A. Dahl e Seymour Martin Lipset, (apud PUTNAM, 1996), 

destacam que aspectos da modernização como bom sistema de saúde, educação, 

etc., são condições básicas para determinação de um governo democrático estável 

e eficaz, tanto no tempo quanto no espaço; 3) a terceira linha de pensadores 

destaca a relevância de fatores sócio-culturais no desempenho das instituições 

democráticas, baseado originalmente no pensamento de Platão, que acreditava que 

os governos variam de acordo com a disposição de seus cidadãos. O exemplo mais 

conhecido dessa corrente de pensadores é Alexis de Tocqueville que ressalta a 

conexão entre os costumes de uma sociedade e suas práticas políticas (por 

conseguinte, sua cultura cívica) (PUTNAM, 1996). 

Para Putnam (1996), a participação nos negócios públicos é que caracteriza a 

cidadania numa comunidade cívica. A virtude cívica constitui um reconhecimento e 

uma incessante busca do bem público à custa de qualquer interesse individual ou 

particular, na operacionalização dos negócios públicos. Os cidadãos não têm que 

ser obrigatoriamente altruístas; devem buscar – no sentido de Tocqueville – o 

„interesse próprio corretamente entendido‟, ou seja, o interesse particular definido no 

contexto das necessidades públicas gerais; o interesse próprio que é „esclarecido e 

não míope‟, sensível aos interesses dos outros (PUTNAM, 1996). 
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Na comunidade cívica, o exercício da cidadania implica em direitos, bem 

como deveres, igualmente distribuídos, tornando politicamente iguais todos os 

cidadãos, horizontalizando as inter-relações. 

Os cidadãos interagem como similares e não por relações verticais de 

autoridade e dependência. Assim, a comunidade será mais cívica quanto maior a 

isonomia política entre os cidadãos que seguem as regras de reciprocidade e 

participam dos negócios públicos. 

A comunidade cívica não está imune aos conflitos, porque os cidadãos 

exercem o poder de opinar firmemente sobre as questões públicas, mas são 

propensos a examinar com tolerância às idéias de seus oponentes. 

As estruturas sociais de cooperação estão presentes, através de 

organizações civis e políticas, contribuindo para a eficácia e estabilidade do governo 

democrático, por conta de efeitos “internos” exercidos sobre os indivíduos, bem 

como “externos” sobre a sociedade. 

Putnam (1996) colheu evidências empíricas disto: nas regiões onde há muitas 

associações cívicas, muitos leitores de jornais, muitos eleitores politizados e menos 

clientelismo parecem contar com governos mais eficientes. 

De modo geral, pode-se inferir que certas regiões da Itália são mais cívicas, 

devido à existência de muitas sociedades orfeônicas, clubes de futebol, clubes de 

Rotary, etc., em que a maioria dos cidadãos acompanha os assuntos comunitários, 

se envolvem nos negócios públicos (mas não devido à política personalista ou 

clientelista), confiam que todos procedem corretamente e obedecem à lei, acreditam 

no governo popular, dispõe-se a entrar em acordo com os adversários políticos, 

entendem que a igualdade é congenial, as redes sociais e políticas se organizam 

horizontalmente e não hierarquicamente; a comunidade valoriza a solidariedade, a 

participação cívica, a cooperação e a honestidade de seus líderes (PUTNAM, 1996).  

Nesta linha de pensamento define Pena (2008, p. 59): “uma universidade é, 

antes de qualquer outra coisa, um ethos, um acervo de valores e princípios, 

constituído ao longo do tempo e presente, sobretudo, de forma não escrita, no dia a 

dia da instituição. Este acervo de valores é responsável pelas grandes decisões que 

aí são tomadas”. 

 

3.3 Da Universidade do Recife à Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 
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 Trindade (2008, p. 69) ao fazer uma retrospectiva sobre a instituição 

universitária estabeleceu quatro períodos definidores: 

 

o primeiro, do século XII até o Renascimento, foi o da invenção da 
universidade em plena Idade Média, em que se constituiu o modelo 
universitário tradicional, a partir das experiências precursoras de Paris e 
Bolonha, da sua implantação em todo território europeu sob a proteção da 
Igreja. O segundo se iniciou no século XV, época em que a universidade 
renascentista recebe o impacto das transformações comerciais do 
capitalismo e do humanismo literário e artístico, mas sofre também os 
efeitos da Reforma e da Contra-Reforma. O terceiro, a partir do século XVII, 
marcado por descobertas científicas em vários campos do saber e do 
Iluminismo do XVIII, a universidade começou a incorporar ao seu espaço 
institucional a ciência - não sem resistências -, numa transição para os 
novos modelos. No quarto período, no século XIX, implantou-se a 
universidade estatal moderna. Essa etapa, que se desdobra até os nossos 
dias, introduz uma nova relação entre estado e universidade, estabelecendo 
suas principais variantes institucionais. É importante salientar que a 
universidade aportou nas Américas na mesma época que se implantava na 
Europa - da Península Ibérica à Rússia e do sul da Itália aos países 
nórdicos. Os conquistadores espanhóis transplantaram para o Caribe, no 
início do século XVI, a primeira universidade (Santo Domingo, 1538) 
inspirada no modelo de Salamanca que, até fins do século XVII, constituiu-
se uma rede de mais de uma dezena de instituições “públicas e católicas” 
de norte ao sul do continente. Por sua vez, as colônias norte-americanas da 
costa leste, após enviarem seus filhos para estudar em Oxford e 
Cambridge, de 1650 e 1750, adotaram o modelo dos colégios ingleses, a 
partir de 1636, em Cambridge (Harvard), Philadelphia, Yale e Princeton e 
Columbia. 

  

  

Data de 1538 o surgimento da universidade na América espanhola; porém, a 

colônia brasileira sob a orientação da metrópole portuguesa não logrou igual êxito 

em criar sua própria instituição, antes de 1827.  

Durante o período colonial brasileiro não faltaram iniciativas como a do Bispo 

Azeredo Coutinho de Olinda, por meio da criação de um Seminário, bem como do 

ideal acadêmico de criação de uma instituição médica, de Correia Picanço, 

pernambucano que obteve de D. João VI, em 18 de fevereiro de 1808, autorização 

para funcionamento da Aula de Cirurgia e Medicina, que se transformou na Escola 

de Medicina da Bahia, no antigo Hospital Real Militar da Cidade do Salvador. 

Embora criada formalmente com a denominação de Faculdade do Recife, em 

1946, através do Decreto-Lei no. 9.388 de 20 de junho, a Universidade Federal de 

Pernambuco remonta sua origem, contudo, às raízes fincadas no Curso Jurídico de 

Olinda, embrião nascido há quase dois séculos, em 11 de agosto de 1827. 
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Instalado em maio de 1828 no Mosteiro de São Bento, o curso de Olinda 

funcionou lá até 1852, quando se transferiu para a Academia do Direito (antigo 

Palácio dos Governadores). Em 1854, denominada Faculdade de Direito, passou a 

ocupar o velho prédio do Largo do Hospício, na Cidade do Recife e, em seguida, o 

Colégio dos Jesuítas, instalando-se logo depois no Grande Palácio, onde 

permanece até hoje. 

A Faculdade de Direito, juntamente com a Escola de Engenharia, a Faculdade 

de Medicina e escolas anexas de Odontologia e Farmácia, a Escola de Belas Artes e 

a Faculdade de Filosofia do Recife, deram origem à denominada Faculdade do 

Recife, instalada em sessão solene no Teatro Santa Isabel, sob o primeiro reitorado 

do Professor Joaquim Amazonas, em 11 de agosto de 1946 (REIS, 1959). 

Para abrigar a estrutura que se avolumava em prédios esparsos no centro do 

Recife, em 1959 foram iniciadas as obras de construção da Cidade Universitária, 

nas terras do antigo Engenho do Meio, numa área de 156 hectares. O plano inicial 

do professor Mário Russo compreendia edifícios agrupados segundo suas 

afinidades e no centro do terreno a Administração, tendo sido o projeto original 

reelaborado até adquirir a configuração atual.  

O quadro a seguir oferece uma cronologia da UFPE, destacados alguns 

aspectos de sua evolução desde a fundação como Universidade do Recife. 

 
 

Quadro 1 - Panorama da evolução da UFPE 

Ano Histórico  Denominação 

1827 Criação do Curso Jurídico de Olinda, pela Lei de 11 de 

agosto. 

Curso Jurídico de 

Olinda 

1852 Transferência do Curso Jurídico de Olinda que funcionava 

no Mosteiro de São Bento para o Palácio dos 

Governadores. 

Academia do 

Direito 

1854 Transferência da Academia do Direito do Palácio dos 

Governadores em Olinda, para o Largo do Hospício em 

Recife. Em razão da inadequação das instalações, 

transferiu-se no mesmo ano para o antigo Colégio dos 

Jesuítas, junto à Igreja do Espírito Santo. 

Faculdade de 

Direito 

1895 Criação da Escola de Engenharia de Pernambuco, 
passando a funcionar a partir de fevereiro de 1896, em 
prédio na Praça da República. Governava Pernambuco 
Barbosa Lima Sobrinho. 

Escola de 

Engenharia de 

Pernambuco 

1902 Criada por inspiração do professor Pinto Junior a primeira 
escola médica em Recife, a Escola de Farmácia, 
financiada por particulares da Sociedade Propagadora da 

Escola de Farmácia 
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Instrução Pública, funcionando no mesmo edifício da 
Escola de Engenharia à época. 

1904 Foi extinta a Escola de Engenharia de Pernambuco, por 
medida de economia do Governador do Estado 
Sigismundo Gonçalves. 

 

1904 Os professores da extinta Escola de Engenharia de 
Pernambuco fundaram a Escola Livre de Engenharia, 
instalada na Rua do Príncipe, mudando-a para a Rua do 
Hospício em 1919. 

Escola Livre de 

Engenharia 

1905 Encerradas as atividades da Escola de Farmácia.  

1910 Foi recriada por iniciativa de Otávio de Freitas a Escola 
de Farmácia, desligada da Sociedade Propagadora da 
Instrução Pública, futuro embrião da Faculdade de 
Medicina 

Escola de Farmácia 

1912 Transferência da Faculdade de Direito do Colégio dos 
Jesuítas para o Grande Palácio, onde se encontra até 
hoje. 

Faculdade de 

Direito 

1913 Fundada a Faculdade de Odontologia em 14 de janeiro, 
na Sociedade de Medicina de Pernambuco, em sessão 
especial da Congregação dos professores-fundadores. 
Manteve-se fundida às Faculdades de Farmácia e 
Medicina até 1958, embora estivesse prevista pelo 
Regimento Interno sua autonomia desde 1954. 
Aguardava suas novas instalações no Campus construído 
a partir de 1959. 

 

1920 Criação do curso de Agronomia e de Química Industrial 
pela Escola Livre de Engenharia. Começa a funcionar em 
16 de julho a Faculdade de Medicina, gestada desde 
1914. 

 

1925 Escola Livre de Engenharia passa a se chamar Escola de 
Engenharia de Pernambuco.  

Escola de 

Engenharia de 

Pernambuco. 

1925 Foi consolidada a Faculdade de Medicina do Recife, por 
meio da junção das escolas anexas de Odontologia e 
Farmácia. O Governo do estado cedeu o terreno no 
Derby, local onde foi construído o novo prédio inaugurado 
em 1927, com a formatura da segunda turma de médicos. 

Faculdade de 

Medicina do Recife. 

1925 A partir de uma dissidência de professores da Academia 
de Comércio de Pernambuco (mais antiga escola 
comercial do norte do país) foi criada a Faculdade de 
Comércio de Pernambuco, iniciando seu funcionamento 
no Colégio Estadual, por meio de autorização do Governo 
Sérgio Loreto. Do curso originário de Perito-Contador – 
que mantinha a Faculdade de Comércio – surgiu, em 
1942, o Curso de Administração e Finanças. A partir de 
então, passou-se a chamar de Faculdade de Ciências 
Econômicas de Pernambuco. Em 1949 o Conselho 
Universitário aprova a incorporação da Faculdade de 
Ciências Econômicas de Pernambuco à Universidade do 
Recife. Até sua federalização em 1950, foi mantida pela 
sociedade particular, dos professores, criada a partir da 
cisão da antiga Academia de Comércio. 

Faculdade de 

Ciências 

Econômicas de 

Pernambuco. 

1927 Transferência do Curso de Agronomia para a Escola de 
Barreiros. 

 

1932 A Escola de Belas Artes foi criada em 20 de agosto, 
instalando-se no palacete dos Amorim situado no Benfica. 
Durante 12 anos funcionou regularmente sem que os 
professores recebessem salário pelas aulas. 

Escola de Belas 

Artes. 

1938 Reconhecida oficialmente a Escola de Belas Artes, nas Escola de Belas 
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áreas de arquitetura, pintura e gravura. A Escola abriu 
mão de seu próprio processo de federalização em 1946 
para não tumultuar a federalização das Escolas de 
Engenharia e Medicina. Só veio a receber verbas federais 
em 1950. 

Artes 

1940 Transferência do Curso de Química Industrial para a 
Escola de Agricultura de Pernambuco, em Dois Irmãos. 

 

1941 Foi criado o Instituto Superior de Pedagogia Ciências e 
Letras “Paula Frassinetti”, pelas Irmãs Dorotéias (que 
aportaram no Brasil em 1866, oriundas de Roma), que 
logo em seguida, no final do ano, passou à denominação 
de Faculdade de Filosofia do Recife. A partir de 1953 foi 
federalizada (recebendo uma subvenção de parte da 
Universidade e parte da União), mas sendo mantida pelas 
religiosas. 

Faculdade de 

Filosofia do Recife. 

1944 Criação pela Escola de Engenharia de Pernambuco dos 
cursos de engenharia industrial, nas modalidades de 
Engenheiros Mecânicos, Metalúrgicos e Químicos. 

 

1946 Em meio às comemorações do 119
o
 aniversário dos 

cursos jurídicos no Brasil, o conjunto composto da 
Faculdade de Direito, Escola de Engenharia, Faculdade 
de Medicina, escolas anexas de Odontologia, Farmácia, 
Escola de Belas Artes e Faculdade de Filosofia do Recife 
criaram a Universidade do Recife. 

Universidade do 

Recife 

1946 Criado o Ginásio de Aplicação da Faculdade de Filosofia 
do Recife por meio do Decreto-Lei n

o
. 9.053 de 12 de 

março. Tinha a finalidade de ensinar Didática, sanando o 
fato de ser a do Recife a única das três faculdades de 
Filosofia que não dispunha de um Ginásio de Aplicação. 
Resultou da luta do diretório acadêmico na presidência 
exercida por Justino Vaz, quando a liderança das duas 
bancadas cabia a Socorro Emerenciano e Antônio Carlos 
Palhares Moreira Reis. 

 

1949 Escola de Química e a Faculdade de Ciências 
Econômicas. Foi também criado o curso de Engenharia 
de Minas pela Escola de Engenharia de Pernambuco. Em 
1949 foi federalizada a Escola de Engenharia de 
Pernambuco e em junho de 1950 foi federalizada a 
Escola de Química e a Faculdade de Ciências 
Econômicas 

 

1949 Criação do Instituto de Antibióticos da Universidade do 
Recife, pelo professor Oswaldo Gonçalves de Lima. 

 

1950 Criada a Faculdade de Filosofia de Pernambuco em 25 
de maio, no salão nobre da Faculdade de Direito, 
passando a funcionar no edifício da Escola de Aplicação. 

Faculdade de 

Filosofia de 

Pernambuco. 

1951 Criação do Instituto de Biologia Marítima do Atlântico Sul, 
por meio de intercâmbio com professores da 
Universidade de São Paulo, Carlos Chagas Filho e Paulo 
Sawai, um de Estocolmo, Van Euler e um de Paris, 
Alexander Monnier, da Sorbonne. Em 1952 foi adquirido o 
terreno em Piedade, para construção da sede, projeto do 
professor Mário Russo. 

 

1954 Por proposta do professor Luiz Freire ao Conselho 
Universitário, foi criado o Instituto de Física e Matemática 
da Universidade do Recife, funcionado na Escola de 
Engenharia. 

 

1954 A Faculdade de Medicina, logo que a Universidade do 
Recife foi criada, funcionou utilizando as dependências do 
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Hospital Pedro II, Centenário e Hospital dos Alienados. A 
partir de 1954, uma parte do Hospital Pedro II foi cedida à 
Faculdade de Medicina, para que nela funcionasse 
provisoriamente o Hospital das Clínicas, até que a 
edificação iniciada em 1952 no Engenho do Meio fosse 
concluída, junto com o edifício-sede da Faculdade de 
Medicina e das demais escolas, de Odontologia, 
Farmácia e Enfermagem. 

1956 Foi criado o Instituto de Cardiologia da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Recife, dirigido pelo 
professor Fernando Simões Barbosa, com apoio da 
Fundação Rockfeller, CAPES e Conselho Nacional de 
Pesquisas. 

 

1959 Início da construção do campus na Cidade Universitária. 
O plano inicial do professor Mário Russo, revisto por uma 
equipe de arquitetos, resultou na configuração de 
agrupamentos de edifícios segundo suas afinidades, 
planejando-se instalar a Reitoria no centro do terreno de 
156 hectares. Em seu entorno, no cruzamento da Avenida 
Universidade, com a Avenida perimetral professor Morais 
Rego, situa-se o centro médico, as escolas de ciências 
aplicadas, as faculdades de ciências sociais e filosofia, as 
escolas de artes, o centro esportivo, a área residencial 
para estudantes, os serviços gerais e as residências para 
professores. 

 

1959 Iniciado no Rio de Janeiro, com subordinação direta do 
Ministério da Educação, o funcionamento da CAGE – 
Companhia para Formação de Geólogos que em conjunto 
com a Universidade do Recife, ofereceu Curso de 
Geologia, também em São Paulo, Porto Alegre e Ouro 
Preto. O curso é o início do projeto de criação do Instituto 
de Geologia da Universidade do Recife, com o fito de 
suprir a demanda por geólogos pela PETROBRÁS e 
parque industrial brasileiro. Em 1959, exatamente, o 
Brasil deu início ao seu programa econômico de 
Substituição de Importações, privilegiando a indústria de 
base local. 

 

1963 Aprovação do novo Estatuto, em substituição ao 

aprovado em outubro de 1946 

 

1965  Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

1966 Reestruturação por força dos Decretos-Leis n
o
. 53, de 18 

de Novembro de 1966, e 252 de Fevereiro de 1967, sob a 

nova filosofia implantada pelo Governo Federal. Foram 

equiparadas como sinônimas, as Faculdades, Escolas e 

Institutos, destinando-se à missão institucional 

universitária de elaboração, conservação e transmissão 

do conhecimento nos seus particulares campos de 

atividades. O Decreto n.
o
 62.493 de 1

0
 de Abril de 1968 

estabeleceu as normas para funcionamento da nova 

estrutura.  

 

 
Fonte: Adaptado de REIS (1959,1969) 
Elaboração própria. 
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Embora modesta, a cronologia da constituição da Universidade do Recife à 

Universidade Federal de Pernambuco, aqui empreendida serve como 

reconhecimento que a história é importante, porque indica uma trajetória: o passado, 

de certo modo, condicionando o futuro; contudo, não tem a intenção de ser fiel 

historiograficamente porque supera, em muito, os objetivos do estudo do pregão 

eletrônico na UFPE. 

A idéia, aqui, é de instigar o interesse em novas pesquisas, como sugestão 

para a prospecção de estudos históricos sobre a UFPE. 

Historiografia para Vergara (2008, p.130) é “um método de pesquisa que visa 

ao resgate dos acontecimentos e das atividades humanas ao longo do tempo, 

possibilitando, desvendar e compreender as mudanças, as contradições e as 

tendências da realidade social”. 

Aquino (apud VERGARA, 2008, p.131) em História empresarial vivida afirma 

que “há uma estreita relação entre as práticas de trabalho dentro das organizações e 

os valores de origem da empresa, notadamente os valores dos pioneiros e 

empresários, indivíduos de forte influência na trajetória dos negócios e da 

organização”.  

Caracteriza a formação da Universidade do Recife e, posteriormente a 

Universidade Federal de Pernambuco, a união de várias entidades, em sua maioria 

privadas. Aliadas ao poder público, criaram e fizeram funcionar faculdades e escolas 

atomizadas, isoladas uma das outras, com o objetivo comum de formar a mão de 

obra especializada de nível superior para atender a demanda local, regional e do 

país. 

Num esforço de síntese, é possível visualizar dois instantes marcantes para a 

criação da Universidade do Recife, empreitada conduzida por um professor 

(Joaquim de Almeida Amazonas), em 1946: 1) momento em que se reuniram 

indícios relevantes de capital social e de alguma medida de consciência cívica entre 

empreendedores privados; 2) senso de oportunidade de particulares para 

participação nos negócios públicos, associado à vontade política do governo, 

movidos pelas circunstâncias do ambiente social e econômico dos anos 40. 

Não há como aferir adequadamente (sem uma pesquisa como fez Putnam) se 

este „efeito da comunidade cívica‟ foi predominante, refletindo-se em iniciativas 
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inovadoras de alguns cidadãos, por exemplo, na criação da primeira escola médica 

pelo Professor Pinto Junior em 1902; na reabertura da Escola de Engenharia, 

denominada de Escola Livre de Engenharia pelos professores dispensados pelo 

Governador Sigismundo Gonçalves em 1904; pela manutenção da Escola de Belas 

Artes, por doze anos, sem que os professores percebessem salário pelos trabalhos 

lá realizados, etc. 

Mesmo não tendo como medir o altruísmo desses cidadãos, é razoável 

admitir algum grau de participação da comunidade cívica nos termos definidos em 

Putnam (1996), sobretudo numa região como a do Nordeste, distante econômica e 

socialmente do Sudeste. 

No aspecto econômico, a Federalização da Universidade se reveste da maior 

importância em termos de transferência de recursos do Governo Federal para a 

região.  

O diagnóstico sobre a economia do nordeste empreendida no documento do 

GTDN elaborado por Celso Furtado aponta para a importância dos gastos públicos 

federais investidos na região (SUDENE, 1959, p.11): 

 

se bem que o elemento dinâmico fundamental da economia nordestina 
venha sendo o quantum de suas exportações, o setor público também 
desempenha um papel básico. O governo federal despende na região uma 
soma de recursos muito superior ao que ali arrecada. Essas transferências 
provocadas pelo setor público compensam, formalmente, a saída de 
capitais pelo setor privado. Mas não se pode elidir o fato de que os recursos 
transferidos pelo setor privado são capitais em busca de melhores 
oportunidades de aplicações, se invertidos na região, criariam 
oportunidades de emprego permanente para a população, ao passo que as 
transferências do governo federal têm em grande parte, o caráter de 
simples gastos assistenciais. Estas transferências se avolumam nos anos 
secos; as do setor privado ganham maior expressão nos anos bons. 

 

 

Nas mudanças operadas ao longo do tempo na UFPE, a criação de novos 

cursos, a fusão de escolas, observa-se a preocupação em acompanhar o que 

acontece no seu ambiente e entorno local, regional e local.  

A Universidade é uma entidade dinâmica por natureza e contemporânea por 

vocação; vive sua circunstância voltada para a sociedade, recebendo dela e também 

buscando dar a ela as respostas aos desafios de seu tempo. 

A partir de 1946, quando foi criada com a denominação de Universidade do 

Recife, a UFPE não parou de crescer: das cinco escolas originais agrupadas, que 
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possibilitaram sua instalação como Universidade – Direito, Engenharia, Medicina 

com os cursos anexos de Odontologia e Farmácia, Belas Artes e Filosofia – foram 

acrescidas mais treze Faculdades e escolas e três cursos autônomos em regime 

especial de administração; onze Institutos (centrais e especializados), dois centros 

de treinamentos e duas instituições complementares, mais o Hospital das Clínicas e 

o Ginásio de Aplicação, vinculados à Faculdade de Medicina e Faculdade de 

Filosofia, respectivamente (REIS, 1969). 

 A incorporação das novas ciências nas universidades para Trindade (2008, 

pp.69-70): 

  

alterou irreversivelmente a estrutura da instituição, limitada anteriormente à 
“filosofia natural” ensinada nas faculdades de medicina e de artes” (...) No 
caso brasileiro, foram as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras que 
desempenharam um papel estratégico na formação da Universidade de São 
Paulo, que se reproduziriam na formação do sistema federal de educação 
superior após a adoção do Estatuto das Universidades, pelo Governo 
Provisório de Vargas, pela pena do mineiro Francisco Campos. Este modelo 
reformular-se-á, mais tarde, por meio da influência do modelo americano, 
com a criação da Universidade de Brasília, e com a implementação da 
reforma universitária de 1968. 
 

 
 

Os primeiros vinte anos da UFPE foram marcados por acelerado crescimento: 

o número de cursos nas novas ciências passava de próximos de quinze iniciais para 

quase quarenta; os setecentos alunos originais de 1946 alcançavam a marca de 

sete mil, passados vinte anos; o número de mestres cresceu de duzentos para mil, 

contabilizados os professores catedráticos, auxiliares e pesquisadores no período 

(REIS, 1969). 

As mudanças estruturais na Universidade vieram para atender as 

determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do estatuto do 

Magistério Superior e das leis de reestruturação universitária, a partir de 1964, 

ocasião em que as políticas de educação superior são elevas à categoria de Estado. 

A configuração das universidades sob a LDB é assim dimensionada por 

Trindade (2008, p. 68): 

 

a necessidade de que as políticas de educação superior sejam de Estado, e 
não sujeitas a orientações governamentais sazonais, é fundamental. Neste 
sentido, a reforma de 1968 – apesar de seu esgotamento atual – teve seu 
mérito reconhecido, por “gregos e troianos”, por ter sido uma política de 
Estado. A reestruturação da organização interna das universidades - dentro 
do modelo inspirado na Universidade de Brasília, desenho institucional de 
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Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro - combinou-se com uma política consistente 
no desenvolvimento de longo prazo da pós-graduação, com recursos 
correspondentes para o seu financiamento por meio das agências de 
fomento: Capes, CNPq e Finep. Enquanto a Capes e o CNPq obtiveram 
recursos para a formação de professores e de alunos com uma oferta 
significativa de bolsas no País e no exterior, cuidavam, também, com o 
apoio dos pares acadêmicos, do fomento das pesquisas individuais e 
institucionais. Os resultados são palpáveis até hoje. Ao longo de mais de 
três décadas, a produção científica brasileira deu saltos significativos, 
atingindo atualmente quase 2% da produção internacional e de uma 
centena de cursos de pós-graduação (num total de 3409 cursos de pós-
graduação, mestrados e doutorados). 

 
 

 
 

Externamente, a UFPE se destacava em meio ao ambiente cultural e de nível 

superior, como lócus para discussão dos contrastes no desenvolvimento econômico 

e social da região nordeste, para formação da mão de obra qualificada de nível 

universitário de que necessitava a região e o país e, para tanto buscou reestruturar-

se para atender aos comandos da realidade social e econômica que se apresentava. 

Basicamente, o Plano de Reestruturação, pretendeu alcançar a integração do 

ensino (especialmente o básico) por meio da redistribuição de pessoal e material, 

para “evitar a duplicação de esforços para atingir fins idênticos ou equivalentes” 

(REIS, 1969, p. 19), mediante a racionalização do uso dos recursos materiais e 

humanos existentes. Inicialmente foi trabalhada a integração da Química, da 

Matemática e da Física. 

Para o vestibular, adotou-se o critério de realização do exame por grupos, 

devido ao novo comando do Estatuto e da Lei de 1964, sendo a idéia “hostilizada e 

mal compreendida” (REIS, 1969, p.19).  

Há incremento na pesquisa científica, especialmente na Química e na 

Medicina, bem como nas ciências da Terra e do Homem, por meio dos Institutos 

especializados (Antibióticos, de Micologia e de Nutrição), se associando à integração 

universitária, ao desenvolvimento de atividades extracurriculares (extensão) 

desenvolvimento do ensino, por intermédio da regulamentação e definição da Pós–

graduação pelo Conselho Federal de Educação (Parecer 977/65) tendo sido criado o 

Doutorado em Direito no ano de 1965, o Mestrado em Sociologia, em Economia, em 

Bioquímica, em Microbiologia dos Solos e em Matemática (REIS, 1969). 

Destacava-se nas atividades extracurriculares o Seminário de Tropicologia, 

idéia de um novo formato de seminário do Professor Frank Tannenbaum trazida da 
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Universidade de Columbia pelo Professor Gilberto Freyre, que a implantou em 1966 

na UFPE, sendo a iniciativa singular no gênero no país, na ocasião. 

As unidades universitárias, organizadas em Departamentos, objetivam 

cooperação entre docentes da mesma área de conhecimentos, com vistas à maior 

integração do ensino e pesquisa. O Departamento, subunidade colegiada, é a menor 

fração da estrutura universitária para todos os efeitos da organização administrativa, 

didática científica e de distribuição do pessoal (REIS, 1969). 

 

 

Quadro 2 - Estrutura da UFPE (Decretos-Leis no. 53/66 e 252/67) 

 
Área de 

Concentração 

Unidades Atribuições das Unidades 

Universitárias 

Sistema comum 

de ensino e 

pesquisa 

básicos 

Instituto de Matemática; Instituto de 

Física; Escola de Química; Instituto 

de Biociências; Instituto de 

Geociências; Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas; Escola de Artes e 

Instituto de Letras. 

Propiciar o ensino e a pesquisa básicos, 

concentrados em unidades que formam 

um sistema comum. As unidades do 

Sistema Básico podem também 

encarregar-se do ensino ulterior 

correspondente. 

Unidades do 

ensino e 

formação 

profissional 

Escola de Administração; Faculdade 

de Arquitetura; Faculdade de 

Ciências Econômicas; Faculdade de 

Direito; Faculdade de Educação; 

Faculdade de Farmácia; Faculdade 

de Medicina e Faculdade de 

Odontologia. A este conjunto, 

pertence também a Escola de 

Geologia, mas que por força de 

mandato de segurança impetrado 

contra a reestruturação, não se 

agregou de imediato. 

Cumpre as estas unidades o ensino de 

formação profissional e a pesquisa 

aplicada, realizada em unidades 

próprias, sendo uma para cada conjunto 

de áreas profissionais afins. 

Unidades 

Especializadas  

Instituto de Antibióticos; Instituto de 

Micologia; Instituto de Nutrição. 

Dedicam-se às investigações 

especializadas em campos de 

atividades incompatíveis com as 

limitações de cunho teórico ou 

metodológico de disciplinas de ensino 

superior, as quais, devido ao volume de 

trabalho e pela qualidade do resultado 

obtido, tiveram assegurado tratamento 

diferenciado pelo Decreto-Lei n.
0
. 

252/67, admitindo excepcionalmente a 

continuação da existência daquelas 

instituições em Recife. 

Órgãos 

Suplementares 

Centro de Energia Nuclear; Centro de 

Recursos Naturais; Centro de 

Os órgãos Suplementares pelo diploma 

legal do Decreto-Lei n
0
. 252/67 podem 
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Processamento de Dados; Centro 

Regional de Administração Municipal; 

Centro de Ensino de Ciências do 

Nordeste; Laboratório de Ciências do 

Mar; Ginásio Desportivo Universitário; 

Imprensa e Rádio Universitários; 

Televisão Universitária; Biblioteca 

Central; Centro de Recursos 

Audiovisuais; Cooperativa Escolar 

Universitária; Oficinas Centrais da 

Universidade. 

ser de natureza técnica, cultural, 

recreativa e de assistência ao 

estudante. 

Entidade 

Agregada 

Faculdade de Filosofia do Recife, 

entidade de direito privado, com 

autonomia patrimonial e 

administrativa, mantida pela 

Congregação de Santa Dorotéia do 

Brasil e subvencionada pela 

Universidade, agregada que foi esta 

no ato de sua fundação e autorizada 

a permanecer nesta situação jurídica 

especial. 

Tem a função de ensino, pesquisa que 

não resulte em duplicação de meios 

existentes na Universidade Federal de 

Pernambuco. 

Entidades em 

Regime de 

Cooperação 

Instituto de Ciências Políticas e 

Sociais, da Sociedade Pernambucana 

de Ciências Políticas e Sociais; 

Instituto de Medicina Infantil de 

Pernambuco. 

Instituições públicas ou privadas, 

nacionais ou estrangeiras, de caráter 

técnico-científico, artístico ou cultural, 

conveniadas pela Universidade, por 

decisão do Conselho Universitário, em 

regime de cooperação, 

 
Fonte: Adaptado de REIS (1969) 
Elaboração própria. 

 

 

Elencada a nova estrutura da UFPE esta se configura de acordo com seus 

fins, de acordo com o Estatuto aprovado em 03.09.74 pelo Conselho Universitário 

(UFPE, 1982, p.7): 

 

Art. 1º A Universidade Federal de Pernambuco, autarquia educacional, 
vinculada ao Ministério da Educação Decreto-Lei nº. 9388, de 20/06/45, 
Decreto nº 62493, de 01/04/68 e Decretos-Lei nº. 53, de 18.11.66 e 252, de 
28.02.67) é instituição de ensino superior e de pesquisa, com sede da 
cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco.  
Art. 2º A Universidade Federal de Pernambuco, com autonomia didática, 
administrativa, financeira e disciplinar, reger-se-á pela Legislação Federal 
que lhe for pertinente, pelo presente Estatuto pelo Regimento Geral e pelas 
resoluções dos seus órgãos colegiados superiores.  
Art. 3º A Universidade Federal de Pernambuco, que tem como objetivo 
fundamental cultivar em todas as áreas do conhecimento puro e aplicado 
incube:  
a) ministrar o ensino em grau superior, realizar pesquisa e estimular 
atividades criadoras no campo das ciências, das letras, ampliando os 
campos do conhecimento humano;  
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b) estender o ensino e a pesquisa à comunidade, mediante cursos ou 
serviços especiais;  
c) aplicar-se ao estudo da realidade brasileira e colaborar no 
desenvolvimento do País, e do Nordeste em particular, articulando-se com 
os poderes públicos e a iniciativas privadas;  
d) realizar intercâmbio científico e cultural, bem como participar de 
programas especiais de cooperação nacional e internacional;  
e) complementar a formação cultural, moral e cívica do seu corpo discente e 
proporcionar-lhe educação física e adequada assistência social e material.      

 
 

O Regimento da UFPE, aprovado em terceira Sessão Extraordinária do 

Conselho Universitário, realizada nos dias 22, 25, 26, 28 e 29 de agosto de 1975, 

em sessão permanente tem por finalidade disciplinar as atividades comuns às 

Unidades Universitárias, nos campos administrativos e didáticos, bem como fixar 

normas gerais para o funcionamento dos diversos órgãos da Universidade Federal 

de Pernambuco. 

Os documentos Estatuto e Regimento trazem o ordenamento legal da UFPE, 

importantes para o estudo dos fundamentos que lhe dão orientação e segurança 

jurídica para funcionamento como instituição pública. Neste particular, interessa a 

compreensão dessa característica na definição de Pena (2008, p. 59): 

 

público aqui significa o que, pertencendo a todos, não pertence a ninguém 
em particular. Público é o que faz de todos nós possuidores dos mesmos 
direitos e dos mesmos deveres. Mas significa mais, significa o que, estando 
além de cada um de nós em particular, está ao alcance de todos. A 
dimensão pública, que tanto prezamos, além de uma referência de natureza 
ético-política, é também um conceito norteador, um instrumental de análise 
que nos permite interrogar, nas mais diversas situações, a adequação dos 
caminhos em questão. Disso decorre nosso entendimento da natureza 
colegiada das instâncias decisórias da instituição. Não importa onde 
estamos: nos colegiados de curso e nas câmaras, nos departamentos e nas 
congregações, nos órgãos superiores de deliberação, o caráter colegiado 
das decisões indica, uma vez mais, a prevalência da dimensão pública. Ao 
assentar as decisões nas instâncias com mais participação, garantimos que 
o interesse maior da instituição se sobreponha aos particularismos 
momentâneos. Órgãos colegiados, dado o seu caráter público, permitem 
que, sob a contingência das circunstâncias, a vontade maior da instituição 
se faça presente. 

 

 Além de pautar-se pela regra de decidir através de colegiados a Universidade 

é uma instituição que favorece a licitação pública, devido à tradição de selecionar 

seus integrantes por meio de concurso. 

Poucos se dão conta, mas o critério do mérito exercido historicamente na 

academia favoreceu e privilegiou o instituto da licitação pública, muito antes de 
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tornar-se uma obrigatoriedade prevista na Constituição Federal e na lei Federal de 

Licitações, temática que vamos delimitar a seguir. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 Conceito de inovação e a gestão pública 

 

 

O debate sobre o papel da inovação tecnológica se tornou mais intenso a 

partir de Schumpeter e as idéias defendidas em seu livro de 1922 “A Teoria do 

Desenvolvimento Econômico”, a partir da descrição de cinco “ondas de 

desenvolvimento” da sociedade industrial, iniciando pela indústria têxtil e ferro no 

final do século 18, passando pela eletricidade e alcançando as redes digitais na 

década de 90. 

Schumpeter intuiu que o mundo evolui de forma muito rápida e não na forma 

incremental e equilibrada como se supunha, logo, o que impulsiona o 

desenvolvimento é o progresso tecnológico na dinâmica capitalista, sendo o 

empresário o agente para realizar e difundir práticas de inovação capazes de alterar 

o status quo de desesenvolvimento. 

Assim, o conceito de inovação aqui adotado é schumpeteriano: trata da idéia 

de avançar nas fronteiras da gestão publica, no sentido de ousar instaurar 

progressivamente nas administrações a utilização mais intensa das chamadas TIC – 

Tecnologias da Informação e Comunicação. 

Schumpeter foi co-fundador da teoria da escolha pública com “Capitalism, 

socialism and democracy” de 1942 e 1947, juntamente com Anthony Downs e seu 

livro intitulado “An economica theory of democracy” de 1957; William Riker com “The 

theory of political coalitions” de 1962; Kenneth Arrow com o livro “Social choice and 

individual values” de 1951 e Mansur Olson com o trabalho intitulado “The logic of 

collective action” de 1965 (BORSANI apud MELLO, 2009). 

Apesar da teoria de Schumpeter estar voltada para o progresso tecnológico 

na produção industrial capitalista, seu conceito de inovação tecnológica não está 

desconectado dos princípios formadores da teoria da escolha pública, que se 

destina a oferecer uma explicação das inúmeras e complexas interações do setor 
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público, constituindo-se no ramo da economia que estuda a forma como o governo 

toma decisões. 

Em vista disso, o conceito de inovação é tomado como princípio gerencial que 

“digitaliza” a gestão pública - como sinônimo de governança eletrônica, que retira a 

burocracia de um estado de equilíbrio e antagoniza com práticas conservadoras 

(analógicas) de gestão. 

A mudança de patamar tecnológico, decorrente de um processo de expansão 

de um “ciclo” por meio do surgimento de uma inovação, altera as condições originais 

de desenvolvimento gerencial e, portanto, de desenvolvimento econômico.  

O exemplo escolhido como modelo de boa governança eletrônica e case de 

sucesso é o pregão eletrônico, modalidade utilizada nas licitações e contratações na 

administração pública, segmento que faz parte dos sistemas corporativos baseados 

na tríade de controle do Governo Federal, SIAFI, SIAPE e SIASG. 

 

4.2 A gestão pública e novos paradigmas de Estado 

 

 

Behn (apud ARAGÃO, 1997) resume a três grandes indagações o que os 

pesquisadores da administração pública buscam responder em seus trabalhos de 

pesquisa: a) primeiramente como se desfazer do emaranhado de normas e 

procedimentos que impedem o alcance de resultados? b) em segundo lugar, como 

motivar os servidores públicos para que operem no sentido do alcance dos objetivos 

do serviço público? c) e, em terceiro lugar, como medir o desempenho das agencias 

públicas e como melhorar os resultados atingidos? 

 Estão interligadas, na perspectiva de Behn, ainda: a questão da legislação e 

das normas está vinculada à motivação, o modo de como agir para motivar os 

indivíduos atinjam os resultados organizacionais – ou de como pô-los a fazer a coisa 

certa -, (como resultado de impedi-los de fazer as coisas erradas), o que geralmente 

se dá por meio de um grande emaranhado de normas e regulamentos que 

engessam a organização (ARAGÃO, 1997). 

 Em razão de que o método tradicional de organização do poder executivo ser 

lento, burocrático, ineficiente, operando com baixa resposta aos desafios da gestão 
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e predominantemente improdutivo. Como sair desse ciclo, e atender aos cidadãos 

que esperam resultados positivos de um governo? 

A importância dos sistemas de informação, da governança eletrônica e dos 

meios que convergem para a digitalização da gestão pública, refere-se ao grande 

poder de alteração das relações entre informações ou dados, emergindo como a 

grande novidade para a transformação física das estruturas e ciclos de gestão. 

A digitalização da informação permite a sua disponibilização e transmissão por 

meio de redes interligadas em tempo real, encurtando distâncias, facilitando a 

integração de serviços públicos dispersos geograficamente, bem como propiciando 

acesso público com segurança e tempestividade às informações disponibilizadas 

(MELLO, 2009). 

Friedmann (2003, p.28) alude à grande urgência do setor público adequar-se 

aos novos tempos e aos novos paradigmas de gestão e de organização: 

 

dado que el actual desarrolo de la sociedad y la economia, lo único que 
verdaderamente constituye una realidad es el cambio. Em consecuencia, 
solamente tienen éxito aquellas organizaciones que lo han asumido de 
manera activa, enfrentándolo como uma oportunidad. 
 

Os novos paradigmas para as organizações públicas enunciados pelos 

fenômenos da globalização e da virtualização sujeitam as entidades ao permanente 

processo de mudança, o que torna possível teorizar (academicamente) sobre 

organizações sem fronteiras físicas e sem uma identidade unívoca de seus 

integrantes (FRIEDMANN, 2003). 

 Neste sentido, é importante enumerar as diferentes visões (pós-modernas) de 

gestão pública, tais como abordadas na academia: a) a Nova Gestão Pública (New 

Public Management) que considera o Estado como “uma grande empresa política” 

por meio do emprego de princípios e técnicas empresariais aplicadas ao campo 

público; b) a Nova Gestão Pública Científica (New Scientific Management) que tenta 

aplicar os princípios da Nova Ciência no âmbito da gestão pública; c) a Gestão 

Pública Pós-moderna, que se baseia no paradigma construtivista, considerando a 

empresa e sua identidade como “uma realidade conversacional” e “construção 

lingüística” e d) a Gestão Pública pensada a partir da arte e da estética 

(FRIEDMANN, 2003). 



45 

 

 

 A premissa neste trabalho é de que a gestão pública transita atualmente por 

mudanças decorrentes de várias vertentes, desde os processos de globalização, das 

mudanças vertiginosas empreendidas pela sociedade do saber, da revolução 

tecnológica, da miniaturização dos artefatos de hardware, da internet wireless, da 

governabilidade, da sustentabilidade econômica, da ampliação da cidadania e da 

participação na política. 

 No mundo pós-moderno a ocorrência desses fenômenos é variável independe 

no que respeita a capacidade de reconhecimento e de validação no dia a dia das 

administrações. A gestão pública tem que lidar com uma sociedade de “configuração 

poderosa de novos sentimentos e pensamentos” que vive num “hibridismo” social, 

onde viceja uma “multiplicidade de jogos de linguagem, formas de atuação, estilos 

de vida, conceitos de saber” cuja tendência é de abandonar o pensamento 

dicotômico – o bom e o mal, o correto e o incorreto. Não há terreno firme e nada 

mais é familiar (FRIEDMANN, 2003). 

 Ingentes mudanças também se operam na política e na configuração de 

Estado. O ideal de um Poder Legislativo democraticamente legitimado e um 

Executivo burocraticamente ordenado alinhado à idéia da supremacia do modelo de 

democracia representativa e a ideologia do progresso permanente está abalada, em 

razão da profunda crise de legitimação e de interpretação que assistimos nos dias 

de hoje (FRIEDMANN, 2003). 

 Um grande obstáculo a ser superado tanto no âmbito das administrações 

públicas como privadas é a questão da exclusão digital, mas ambas vem atuando no 

sentido de amenizar a falta de acesso à rede mundial de computadores e os 

sistemas já disponíveis para os usuários. Na iniciativa privada, grande êxito foi 

alcançado em diversas áreas, por exemplo, no setor financeiro. 

            Bancos foram ágeis no sentido de perceber a grande oportunidade de 

transferir aos seus clientes parte das tarefas administrativas inerentes ao seu 

funcionamento, tais como movimentações financeiras dos correntistas, depósitos em 

cheques, transferências interbancárias, pagamentos, aplicações em investimentos, 

saques de numerário e toda sorte de serviços anteriormente realizados por 

funcionários nas agências, mediante pesados investimentos em TIC.  

 No caso do pregão durante os primeiros três anos de implantação do 

Comprasnet, o Governo Federal gastou cerca de U$ 7 milhões no desenvolvimento 
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e manutenção do sistema. Durante os dois primeiros anos de utilização em leilão de 

linha inversa, o Governo Federal estima ter economizado até US $ 1,5 milhão. Além 

desse retorno positivo do investimento, o sistema permite licitações melhores e 

contratos mais transparentes, bem como reduzir a burocracia no processo. Por 

exemplo, um processo de aquisição normal leva mais de dois meses. O leilão 

reverso on-line (pregão eletrônico) pode ser concluído em menos de 15 dias úteis. O 

uso de e-procurement on-line também tem aumentado a participação das pequenas 

empresas no fornecimento de governo (E-GOV, 2008). 

       O pregão eletrônico, como case de digitalização da gestão pública, tem 

apresentado resultados positivos na área de compras governamentais, pela grande 

economia de recursos obtidos para a fazenda pública, com agilidade nos 

procedimentos formais, transparência e accountability, observados os princípios da 

legalidade, impessoalidade, julgamento objetivo e da probidade administrativa, que 

devem nortear a administração pública contemporânea pós-moderna. 

 

 

4.3 Organização das licitações e contratações na Administração Pública 

Federal 

 

 

A área de compras governamentais está estruturada na forma de sistema, 

integrado por unidades administrativas dos ministérios e fundações públicas da 

administração federal. O SISG – Sistema de Serviços Gerais está centralizado na 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, órgão do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, abrangendo 22 ministérios civis, as 

Secretarias da Presidência da República e mais de 300 autarquias e fundações 

públicas. Compete ao SISG organizar a gestão das compras governamentais, que 

inclui as licitações e contratações, bem como transportes, comunicações 

administrativas, documentação e administração de prédios públicos e de imóveis 

funcionais. Para tanto utiliza a ferramenta SIASG como apoio informatizado à gestão 

pública de serviços gerais (FERNANDES, 2003).  
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A utilização dos sistemas informatizados dá suporte a aproximadamente 

2.005 unidades gestoras de compras (UASG) em todo território nacional, com maior 

concentração em Brasília e região sudeste (FERNANDES, 2003). 

As competências da SLTI são basicamente de normatização e supervisão 

técnica das áreas de serviços gerais. A ela compete à elaboração das normas e 

procedimentos para as compras e contratações no âmbito da administração federal, 

inclusive a proposição de leis e de decretos sobre a matéria. 

As funções relativas às compras e contratações governamentais estão 

vinculadas ao Departamento de Logística e Serviços Gerais – DLSG, cabendo a 

este expedir normas e orientações sobre sua aplicação nas áreas de administração 

de materiais, obras e serviços, transportes, comunicações administrativas e 

licitações e contratos. O DLSG também é responsável pelo gerenciamento e 

operacionalização sistêmica das atividades do SISG, por meio do SIASG, cujos 

serviços são operacionalizados pelo SERPRO – Serviço Federal de Processamento 

de Dados. No âmbito de cada órgão ou entidade, a responsabilidade pelas compras 

cabe às unidades administrativas setoriais de serviços gerais. 

 

 

4.4 Regras de licitações e utilização de meios eletrônicos para compras e 

contratações: panorama mundial  

 

 

Moreira e Morais (2002) e Guimarães (2003) analisaram a legislação sobre 

compras governamentais dos acordos da União Européia, Organização Mundial de 

Comércio, Nafta, nos Estados Unidos e Brasil, por meio da descrição da origem dos 

acordos e os princípios básicos neles instituídos, a transparência das leis, 

regulamentos, normas e práticas adotadas, de modo a dimensionar as compras 

governamentais internacionais para reconhecer as potencialidades de geração de 

forças competitivas, relevantes para aquilatar o potencial e a importância do poder 

de compra do Estado, no mundo globalizado e conectado pela internet. 

As entidades públicas desses países fazem a divulgação de suas licitações 

utilizando a Internet em conjunto com a publicação em jornais oficiais, mas os 

resultados dos processos licitatórios por origem e categoria de uso dos bens e 
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serviços não são disponibilizados livremente, por esse meio de divulgação, 

excetuando o caso dos Estados Unidos (GUIMARÃES, 2003). 

Não obstante a magnitude do comércio global, os estudos mencionados 

revelam que o uso de tecnologias da informação e comunicação, em termos de 

compras e contratações internacionais, não corresponde à relevância de seu 

volume: as regras de comércio mundial, em sua maioria objetivam apenas 

harmonizar complexos procedimentos de compras e não usam a governança 

eletrônica como esperado. 

As normas internacionais de compras e contratações públicas almejam 

nortear princípios básicos: a) para propiciar que os países signatários assumam 

compromisso de conceder aos bens, serviços e fornecedores dos demais países 

tratamento não menos favorável que o concedido aos seus próprios produtos, 

serviços e fornecedores; b) e que esses preceitos devem ser aplicados não só aos 

fornecedores de bens ou serviços de origem estrangeira como também aos 

fornecedores de propriedade estrangeira estabelecidos no território onde é realizada 

a licitação pública (MOREIRA e MORAIS, 2002).  

Sob esses princípios, os países participantes devem, ainda: c) possibilitar que 

os órgãos públicos convidem, sem discriminação, e nas mesmas condições 

aplicáveis aos seus nacionais, os fornecedores e os prestadores de serviços dos 

outros Estados membros que se encontrem habilitados e atendam as qualificações 

exigidas; d) assegurar a transparência das leis, regulamentos, normas e práticas 

adotadas pelos países, tornando pública toda a legislação concernente às compras, 

mediante divulgação em publicações determinadas no texto ou em anexos dos 

acordos, de forma a permitir isonomia aos interessados em participar das licitações 

(MOREIRA e MORAIS, 2002). 

O Gatt/OMC – Acordo Geral de Tarifas e Comércio - foi o primeiro acordo 

multilateral para estabelecimento de regras para redução de tarifas de importação, 

assinado em 1947; contudo, esse acordo excluiu explicitamente as compras 

governamentais de suas obrigações de conceder tratamento nacional aos bens de 

países signatários (MOREIRA e MORAIS, 2002). 

No âmbito do Tratado de Roma (1957) - embrião da Comunidade Européia -, 

se instituiu a iniciativa pioneira de incluir as compras governamentais nas normas de 

comércio em um mercado comum, por meio de regras chamadas Diretivas. 
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As normas acordadas estabeleceram pontos comuns a serem seguidos pelos 

entes governamentais de cada país filiado, tendo entrado em vigor: a) regras para 

contratação de obras públicas (1971); b) aquisição de bens (1977); c) utilidades 

públicas (1990); e d) serviços (1992) (MOREIRA e MORAIS, 2002). 

Em termos mundiais, a partir da negociação empreendida na chamada 

„Rodada de Tóquio‟ (1979) foi incluído o tema „compras governamentais‟, resultado 

no acordo de redução tarifária que passou a vigorar em 1981. A partir das „Rodadas 

do Uruguai‟ (1986-1994) o acordo foi renovado tendo a versão final do Acordo de 

Compras Governamentais, resultado na criação da Organização Mundial do 

Comércio – OMC, em 1996 (MOREIRA e MORAIS, 2002). 

A OMC reconhecendo que os mecanismos de comércio eletrônico estavam 

incrementando e criando novas oportunidades para o comércio mundial, adotou em 

1998, a Declaração sobre Comércio Eletrônico Global (OMC, 2010): 

 

 

The General Council shall, by its next meeting in special session, establish a 
comprehensive work programme to examine all trade-related issues relating 
to global electronic commerce, including those issues identified by Members. 
The work programme will involve the relevant World Trade Organization 
("WTO") bodies, take into account the economic, financial, and development 
needs of developing countries, and recognize that work is also being 
undertaken in other international fora. The General Council should produce 
a report on the progress of the work programme and any recommendations 
for action to be submitted at our third session. Without prejudice to the 
outcome of the work programme or the rights and obligations of Members 
under the WTO Agreements, we also declare that Members will continue 
their current practice of not imposing customs duties on electronic 
transmissions. When reporting to our third session, the General Council will 
review this declaration, the extension of which will be decided by consensus, 
taking into account the progress of the work programme. 

 

 

Moreira e Morais (2002 p. 13) consideram, não obstante os esforços de 

reconhecimento pelos organismos internacionais da legitimidade do uso do poder de 

compra do Estado, que o resultado foi de baixa adesão às normas comunitárias e 

reduzidos resultados econômicos no sentido da promoção do desenvolvimento 

econômico e social da região, “refletindo a complexidade da adoção dos 

procedimentos de contratações pelos países”. 

 Em razão disso a Comissão Européia submeteu ao Parlamento Europeu em 

maio de 2000, proposta de simplificação de suas seis diretivas (legislação de 
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compras e contratações), consolidando-as em apenas duas, reduzindo à metade o 

número de artigos em vigor. Entre esses aprimoramentos e modificações, sugeriu-se 

também a introdução de mecanismos eletrônicos de compras (MOREIRA e 

MORAIS, 2002). 

A Organização Mundial do Comércio acomoda em seu conceito de comércio 

eletrônico, abrangência que ultrapassa o sentido empregado apenas às compras e 

contratações governamentais (OMC, 2010): 

 

 

Exclusively for the purposes of the work programme, and without prejudice 
to its outcome, the term "electronic commerce" is understood to mean the 
production, distribution, marketing, sale or delivery of goods and services by 
electronic means. The work programme will also include consideration of 
issues relating to the development of the infrastructure for electronic 
commerce. 

 

 

Informações selecionadas de websites extraídas da Internet, possibilitou 

Guimarães (2003, p.23) obter uma razoável aproximação da dimensão dos 

mercados de compras governamentais dos países selecionados, “por meio do 

mapeamento do consumo das diversas esferas de governo no mercado doméstico, 

sendo os Estados Unidos o país que divulga as suas aquisições de bens e serviços 

governamentais com maior amplitude”.  

O Brasil posiciona-se em lugar de destaque nas compras governamentais por 

meio da internet, em termos mundiais, considerando que a implantação do pregão 

eletrônico ocorreu em 2000 (Decreto nº. 3.697/00). Além disso, o comprasnet 

possibilita acesso livre e gratuito às informações que podem ser facilmente 

compulsadas da base do sistema de compras e contratações. 

Essa vanguarda, contudo, exigiu mudança de atitude do Estado em direção à 

governança focada em resultados e melhoria gerencial, bem como mudanças na 

legislação para o imprescindível suporte do sistema eletrônico em uso. Neste 

capítulo o enfoque será dado não apenas ao panorama de regras internacionais, 

bem como toda a base da legislação federal que dá suporte às compras e 

contrações, até alcançar o pregão eletrônico. 

 

Quadro 3 – Cenário da legislação de compras e contratações internacionais 
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Acordo de 

compra 

Princípios básicos e modalidades de licitação vigentes 

Organização 

Mundial do 

Comércio 

(1994) 

(MOREIRA e 

MORAIS, 

2002, p.9) 

Para as contratações públicas, as normas se aplicam a partir de valores mínimos de 

compras governamentais, expressos em Direitos Especiais de Saque – DES. Para 

entidades de governos federais, o limite mínimo é de 130.000 DES para bens e 

serviços e para obras, 5.000.000 DES; para entidades de governos subcentrais o 

valor para bens e serviços é 200.000 DES e 400.000 DES para construções e, no 

caso de empresas públicas, o valor limite para bens e serviços é de 400.000 DES e 

5.000.000 DES para obras. Há três modalidades de licitação previstas: 

procedimentos abertos, em que todos os interessados podem apresentar 

propostas; procedimentos de licitação seletiva, em que somente fornecedores 

convidados podem apresentar propostas; e procedimentos de licitação restrita, 

condição especial em que os entes públicos entram em contato individualmente com 

fornecedores. Há exigências como garantias financeiras, qualificações técnicas e 

informações sobre a capacidade comercial e financeira dos interessados. 

Ressalvado o procedimento restrito, as demais modalidades são tornadas públicas; 

os prazos são de 25 dias para a licitação seletiva e 40 para a licitação aberta. Após 

a adjudicação, os avisos com as informações sobre o contrato, natureza e 

quantitativos de produtos e serviços e valor do contrato. Para países em 

desenvolvimento, o acordo prevê tratamento diferenciado, em razão de requisitos 

para manutenção do equilíbrio do balanço de pagamentos e manutenção de 

reservas, condições necessárias para implementação de programas de 

desenvolvimento econômico. 

União 

Européia 

(1957) 

(MOREIRA e 

MORAIS, 

2002, p.12), 

(GUIMARÃES, 

2003, p.15) 

A legislação para compras governamentais da EU foi toda montada através de 

diretivas, sendo a primeira delas estabelecida em 1971 – Diretiva 71/305/EEC 

visando à aplicação de normas comuns para contratação de obras nos países 

comunitários. Durante os anos de 1980 e 1990 foram elaboradas diretivas 

contemplando bens e serviços, de modo a homogeneizar os procedimentos das 

compras governamentais. Nas diretivas, advoga-se a ampla publicidade e a não 

discriminação de potenciais fornecedores externos; defendem, também, critérios 

objetivos para escolha dos fornecedores e adjudicação de contratos. A EU impõe 

limites quantitativos às aquisições governamentais de bens e serviços por entidade 

e por categoria de produtos e estabelece três modalidades licitatórias: a) 

procedimentos abertos, em que qualquer potencial fornecedor, empreiteiro de obras 

ou prestador de serviços pode apresentar propostas; b) procedimentos limitados, em 

que somente os fornecedores, empreiteiros de obras ou prestadores de serviços 

convidados pela entidade podem participar; c) procedimento por negociação, 

modalidade em que as entidades consultam fornecedores, empreiteiros ou 

prestadores de serviços de livre escolha, conforme o caso, negociando as condições 

contratuais, com um ou mais entre eles. Regra geral as entidades aplicam os 

procedimentos abertos ou limitados, somente recorrendo à negociação, na 

impossibilidade de adotar os dois primeiros. Os procedimentos devem ser tornados 

públicos por meio de diversas regras de publicidade: divulgação prévia sobre as 

aquisições nos próximos doze meses; publicação dos avisos de licitação e 

informações sobre as contratações realizadas. A informação prévia consiste em 

publicar no Jornal Oficial das Comunidades Européias e no banco de dados TED – 

Tenders Eletronic Daily anúncio indicativo sobre a totalidade das aquisições que 

cada entidade tenciona realizar durante os próximos doze meses seguintes. No 

julgamento das propostas, as normas da EU consideram dois critérios de avaliação: 

o menor preço ou a proposta economicamente mais vantajosa (preço, prazo de 

entrega, qualidade dos produtos ou serviços, aspectos técnicos, entre outros, 

conforme divulgado no edital de licitação). Estudos realizados pela Comissão 
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Européia constataram a grande complexidade das normas, razão da incorporação 

de apenas 55,6% delas pelos países-membros, em 1997. Em maio de 2000 foram 

apresentadas propostas de duas novas diretivas, consolidando as seis existentes e, 

além disso, introduzindo mecanismos de aquisição eletrônicos e redução no número 

de patamares de valores. 

NAFTA (1994) 

(MOREIRA e 

MORAIS, 

2002, p.66).  

Este Acordo trata da cobertura, modalidades, procedimentos e prazos a serem 

observados em todas as etapas do processo licitatório, conferindo tratamento 

nacional aos bens e serviços nas aquisições pelas entidades dos governos federais 

e empresas estatais indicadas pelas signatárias do NAFTA. As regras se aplicam às 

aquisições e contratações, de valor igual ou superior a US$ 50 mil para bens e 

serviços e US$ 6,5 milhões para obras públicas - para governos federais - e US$ 

250 mil e US$ 8 milhões, respectivamente – para empresas estatais. São previstos 

procedimentos e prazos para aplicação das modalidades internacionais clássicas. 

Como regra geral, deve ser adotada a licitação aberta, admitindo-se a licitação 

seletiva (com ou sem listas de fornecedores) e licitação restrita. Objetivando 

alcançar a transparência durante o processo licitatório, são previstos procedimentos 

de divulgação de informações a todos os interessados, bem como                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

mecanismos de impugnação que permitem objetar os termos da licitação por 

signatário que se sinta prejudicado durante o processo. 

Fonte: (MOREIRA e MORAIS, 2002), (GUIMARÃES, 2003) 
Elaboração própria 

 

 

4.5 Legislação e sistemas de compras e contratações governamentais nos 

Estados Unidos 

 

 

A legislação norte-americana na perspectiva das compras governamentais, de 

um modo geral, organiza-se no sentido de explorar todo poder de compra de Estado, 

como meio para operar sua política de desenvolvimento econômico. Incide na FAR– 

Federal Acquisition System a utilização de tecnologias da informação e 

comunicação, para que o sistema funcione melhor e custe menos ao contribuinte 

norte-americano. 

A FAR induz à utilização de comércio eletrônico sempre que possível, por 

meio de redes eletrônicas de compras federais: FACNET - Federal Acquisition 

Network, PRO-Net - Procurement Marketing and Access Network, GPE - Goverment 

Point of Entry.  

O gestor norte-americano poderá optar por alternativa de compra, que não 

por meio eletrônico, se conveniente para a administração. 

Esta característica visa adaptar as compras e contratações governamentais 

nos Estados Unidos aos objetos de normativos dispersos em inúmeras leis e 
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regulamentos específicos de relativa complexidade, são conduzidas por meio de 

normas autônomas para atender circunstâncias específicas. 

Há normas particulares para compras de pequenas empresas pertencentes 

aos veteranos da guerra do Vietnam; compras de pequenas empresas pertencentes 

a mulheres; bens produzidos por presidiários; compras de empresas pertencentes a 

pessoas severamente incapacitadas, etc. 

O sistema de compras governamentais dos Estados Unidos é coordenado 

centralizadamente pelo Office of Federal Procurement Policy – OFPP -, e cuida das 

compras e contratações realizadas no âmbito dos órgãos do governo federal. Nas 

esferas estaduais e municipais, são utilizados regulamentos próprios, porém são 

aplicadas as regras da FAR (federal), quando financiadas por recursos oriundos do 

orçamento federal. 

A FAR – Federal Acquisition Regulation é o normativo básico – a lei de 

licitações - que consolida as políticas e procedimentos administrativos aplicados nas 

compras e contratações dos órgãos civis e militares e empresas públicas – 

government procurement - dos Estados Unidos. O FAR é preparado, emitido, 

mantido e prescrito conjuntamente pelo Secretário de Defesa, o Administrador de 

Serviços Gerais, e pela NASA - National Aeronautics and Space Administration.  

O Sistema FAR, consiste das normas gerais da própria FAR, documento 

básico e dos regulamentos dos órgãos federais que implementam ou complementam 

a FAR (MOREIRA e MORAIS, 2002). 

As normas da FAR são aplicáveis às agencias executivas (executive 

agencies), que englobam: a) os Departamentos de Estado (Executive Departments), 

do Tesouro, Defesa, Justiça, Interior, Agricultura, Comércio, Trabalho, Saúde, 

educação, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Transportes, Energia, Educação e 

de Veteranos; b) os Departamentos Militares (Marinha, Força Aérea e Exército); c) 

as empresas públicas (de propriedade integral do governo); d) outros órgãos do 

Poder Executivo, não pertencentes à estrutura dos Departamentos de Estado 

Americano. 

 

4.5.1 Diferenças entre concepções de sistemas de compras e contratações nos 

Estados Unidos e Brasil 

 



54 

 

 

 

Quadro 4 - Princípios norteadores para as compras e contratações nos EUA 

Visão A visão para o Sistema Federal de Compras – FAR – Federal Acquisition 

System - é entregar em tempo hábil o produto ou serviço, pelo melhor valor 

para o cliente, mantendo sempre a confiança do público e possibilite cumprir 

objetivos de política pública. Os participantes envolvidos no processo de 

compras devem trabalhar juntos como uma equipe, que deve ser habilitada 

(empowered) para tomar decisões dentro de sua área de responsabilidade. 

Todos os participantes do sistema são responsáveis para a tomada de 

decisão de comprar, para oferecer ao cliente o produto ou serviço pelo 

melhor valor. Melhor valor deve ser visto a partir de uma perspectiva ampla e 

é conseguida através do equilíbrio dos muitos interesses em jogo no 

sistema. O resultado é um sistema que funciona melhor e custa menos. 

Objetivos 

gerais 

O Sistema Federal de Compras objetiva: (1) satisfazer o cliente em termos 

de custo, qualidade e tempestividade do produto entregue ou o serviço, 

para: (a) maximizar a utilização dos produtos comerciais e serviços; (b) 

usando os contratantes que têm um histórico de sucesso de desempenho 

anterior, ou que demonstre no curso atual, superior capacidade de execução 

e (c) a promoção da concorrência; (2) minimizar os custos operacionais 

administrativos; (3) realizar negócios com integridade, justiça e transparência 

(b) e, 4) cumprir os objetivos de política pública (c) a equipe de compras é 

composta de todos os participantes nas compras do Governo, incluindo não 

apenas os representantes do corpo técnico de compras e fornecedores, mas 

também os clientes a que servem, e os empreiteiros que fornecem produtos 

e serviços (d) O papel de cada membro da equipe de compras é de exercitar 

iniciativa pessoal para decidir baseado em sólido julgamento do negócio 

público, de modo a prover o melhor valor do produto ou serviço, para 

atender as necessidades do cliente. No exercício da iniciativa, os membros 

da equipe de compras governamentais podem julgar se uma estratégia 

específica, prática, política ou procedimento é de melhor interesse para o 

Governo e, se não é tratada no FAR, nem ferir o direito (lei ou 

jurisprudência), ato executivo ou outro regulamento, que a estratégia, a 

prática, a política ou procedimento é permissível ao exercício da autoridade. 

A declaração de princípios orientadores para o Federal Acquisition System 

(Guia de Sistema de Compras Federal) representa uma forma concisa de 

declaração projetada para ser amigável a todos os participantes de compras 

de Governo. 

Padrões de 

desempenho 

requeridos 

Satisfazer o cliente em termos de custo, qualidade e pontualidade do 

produto entregue ou serviço: (1) O principal cliente para o produto ou o 

serviço prestado pelo Sistema, são os usuários e gerentes de linha, agindo 

em nome dos contribuintes norte-americanos. (2) O sistema deve ser 

responsivo e adaptável às necessidades, interesses e do feedback dos 

clientes. A Implementação das políticas e procedimentos de compras, bem 

como a consideração da tempestividade, qualidade e custo durante todo o 

processo, deve ter em conta a perspectiva do usuário do produto ou 

serviços. (3) Ao selecionar contratados para fornecer produtos ou prestação 

de serviços, o governo usará os contratantes que tem um histórico de 

desempenho passado de sucesso, ou que demonstrar uma habilidade 

superior em curso para realizar o contrato. (4) O Governo não deve hesitar 

em comunicar-se com o setor comercial o mais cedo possível para operar o 

ciclo de compras, para ajudá-lo a determinar as capacidades disponíveis no 
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mercado comercial. Agindo assim, o Governo irá maximizar a utilização dos 

produtos e serviços comerciais, de acordo com os seus requisitos.  

Política do 

sistema 

É política do Sistema a promoção da concorrência no processo de compra. 

O sistema deve funcionar tempestivamente, com performance de qualidade, 

e de forma rentável (cost-effective). O custo para o contribuinte de tentar 

eliminar todos os riscos é proibitivo. O Poder Executivo irá aceitar e gerir o 

risco associado com a autonomia dos gestores locais de compras a agir 

independentes, com base em sua vida profissional e julgamento próprio. (3) 

O Governo deverá exercer um poder discricionário, usar sólido julgamento 

do negócio público e cumprir com as leis e regulamentos para lidar com os 

empreiteiros e prospectivos contratantes. Todos os contratantes e 

contratados em perspectiva devem ser tratados de forma justa e imparcial, 

mas não precisam ser tratados do mesmo modo. 

Quanto à 

política 

pública 

O sistema deve apoiar a realização dos objetivos de política pública 

aprovada pelo Congresso e do Presidente. Na concretização destes 

objetivos, e na suas operações globais, o processo deve assegurar a 

utilização eficiente dos recursos públicos.  

Equipe de 

compras 

A finalidade de definir a equipe de compras nos princípios orientadores do 

Federal Acquisition Team é garantir que os participantes no sistema sejam 

identificados, iniciando com o cliente e terminando com o contratante do 

produto ou serviço. Ao identificar os membros da equipe desta forma, o 

trabalho em equipe, a unidade de propósito, e comunicação aberta entre os 

membros da comissão em compartilhar a visão e atingir a meta do Sistema 

são incentivadas. Membros individuais da equipe irão participar no processo 

de aquisição no momento oportuno. 

Papel da 

equipe de 

compras 

Membros da Equipe de Governo devem: (a) ser habilitados para tomar 

decisões de compras nas respectivas áreas de responsabilidade, incluindo a 

seleção, negociação e administração de contratos em conformidade com os 

princípios orientadores. Em particular, o gestor contratante deve ter a 

máxima autoridade para, na medida do possível e consistente com a lei, 

determinar a aplicação das regras, regulamentos e políticas, em um 

determinado contrato. (b) A autoridade para tomar decisões e a 

accountability para as decisões tomadas serão delegadas ao nível mais 

baixo dentro do sistema, consistente com a Lei. (c) A equipe deve estar 

preparada para desempenhar suas funções e obrigações. O Governo está 

empenhado em fornecer treinamento, desenvolvimento profissional, e outros 

recursos necessários para manter e melhorar os conhecimentos e 

habilidades para todos os participantes governamentais na equipe, tanto no 

que diz respeito à sua área específica de responsabilidade dentro do 

sistema, e seus respectivos papéis como um membro da equipe. A 

comunidade contratante é incentivada a fazer o mesmo. (d) O Sistema irá 

promover relações de cooperação entre o Governo e os seus contratantes 

de acordo com sua responsabilidade primordial para com os contribuintes. 

(e) Os contornos das políticas do FAR e procedimentos de adjudicação que 

são utilizados por membros da equipe de compras. Se uma política, um 

procedimento, uma estratégia particular ou prática, é o melhor para o 

interesse do Governo e não é especificamente uma diretiva no FAR, nem 

proibida por lei (lei ou jurisprudência), Executive Order ou regulamento, os 

membros da equipe de Governo não devem assumir que é proibido. Pelo 

contrário, a ausência de sentido deve ser interpretada como permissivo para 

a equipe inovar e solidificar o julgamento do negócio, de outra forma 

consistente com a lei e dentro dos limites de sua autoridade. Gestores 
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devem tomar a liderança na promoção de inovações nos processos, 

assegurando sólidas decisões nos negócios públicos. 

Planejamento Todos os membros da equipe são obrigados a empregar o planejamento 

como parte integrante do processo global de compras de produtos ou 

serviços. Embora o planejamento antecipado seja necessário, cada membro 

da equipe deve ser flexível para alterar ou acomodar necessidades 

imprevistas na missão.  O planejamento é uma ferramenta para a realização 

das tarefas, e aplicação de sua disciplina deve ser proporcional à dimensão 

e natureza da uma dada tarefa, para: (a) Minimizar os custos operacionais 

administrativos. (b) Para garantir que a máxima eficiência é obtida, regras, 

regulamentos, e as políticas deveriam ser promulgadas apenas quando o 

seu benefícios ultrapassam claramente os custos do seu desenvolvimento, 

implementação, administração e execução. Isso se aplica a processos 

administrativos internos, incluindo suas revisões, e para regras e 

procedimentos aplicados aos fornecedores. (c) O sistema deve fornecer 

uniformidade, quando contribuir para tornar mais eficiente e justo ou onde a 

previsibilidade é essencial. O sistema também deverá, no entanto, incentivar 

a inovação, e adaptação local onde a uniformidade não é essencial. (d) 

Realizar negócios com integridade, imparcialidade e transparência. (e) Uma 

consideração essencial em cada aspecto do sistema é manter a confiança 

do público. Não somente deve o Sistema ter a integridade, mas as ações de 

cada membro da equipe devem refletir a integridade, imparcialidade e 

transparência. A fundação de integridade dentro do sistema é baseada numa 

competente, experiente e bem treinada força de trabalho profissional. Assim, 

cada membro da equipe é responsável e accountable para utilização 

racional dos recursos públicos, bem como para atuar de forma a manter a 

confiança do público. A eqüidade e a transparência exigem a comunicação 

aberta entre os membros da equipe interna e clientes externos, e ao público. 

(f) Para alcançar a eficácia das operações, o sistema deve mudança de seu 

foco de "evitar riscos" para uma "gestão de risco." 

Gestor do 

Sistema 

(authority) 

O desenvolvimento do sistema FAR está em conformidade (a) com as 

exigências do Office of Federal Procurement Policy Act (1974); (b) O FAR é 

preparado, emitido, mantido e prescrito conjuntamente pelo secretário de 

Defesa, o Administrador de Serviços Gerais, e pela NASA - National 

Aeronautics and Space Administration. 

Fonte: FAR (2010). 
Elaboração própria 

 

 

Quadro 5 - Procedimentos em licitações nos Estados Unidos 

Modalidades de 

licitação 

(MOREIRA e 

MORAIS, 2002, 

p. 94) 

Há três modalidades licitatórias na legislação americana (FAR 6, 102): a) 

licitação aberta, onde qualquer interessado pode apresentar proposta 

(sealed bidding); b) licitação restrita ou seletiva, com número limitado de 

licitantes convidados a apresentar proposta, relatada na FAR como 

“compras negociadas competitivas” (FAR 15.000); e c) compra de 

fornecedor único ou “compra negociada não competitiva” (FAR 15.000), 

admitindo-se para o procedimento simplificado de licitação, o uso de uma 

das modalidades, ou combinação entre elas. 

Compra 

simplificada 

A legislação americana admite procedimento simplificado de licitação para 

compras e contratações de bens e serviços e construção (obras) de valor 
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FAR (2010) não superior a US$ 100.000, e nas compras de pequeno valor (micro-

purchase threshold) de até US$ 2.500, objetivando reduzir custos 

administrativos, facilitar o acesso para que pequenas empresas obtenham 

“proporção justa” dos contratos do governo, promover a eficiência e a 

economia na contratação e evitar gastos desnecessários para os órgãos do 

governo, bem como para os fornecedores (FAR 13.000). 

Modo de 

comprar 

simplificado  

(MOREIRA e 

MORAIS, 2002, 

p. 100) 

Gestores de compras devem observar os seguintes procedimentos: a) 

utilização do “cartão de compras governamental” (government wide 

purchase card) no pagamento de bens e serviços, pelo pessoal autorizado 

nos órgãos governamentais (FAR 13.301); b) cumprimento das normas que 

determinam compras nas quantidades mais econômicas possíveis (FAR 

7.202); c) reserva de recursos em volume tal que viabilize pagar todas as 

compras para um dado período de tempo, em vez de solicitar os recursos 

para cada licitação; d) para manutenção de listas de empresas de pequeno 

porte; e) utilizar o comércio eletrônico sempre que possível; f) realizar 

cotações de preços correntes de mercado, como alternativa às consultas 

individuais para cada compra, em especial se este procedimento possibilitar 

descontos significativos; g) previsão de um “fundo de adiantamentos”, 

consistindo de um caixa de valor fixo para as despesas até US$ 500; até 

esse valor, os pedidos de propostas às empresas podem ser feitos 

oralmente e sem exigência de concorrência ampla se os preços forem 

considerados razoáveis (FAR 13.305-4); h) realização de inspeções para 

avaliação da qualidade dos bens e serviços contratados observando-se 

apenas os itens de avaliação previstos na seção FAR 46.404; i) as 

inspeções detalhadas devem ser realizadas somente em casos especiais ou 

naqueles que possam causar danos a pessoas ou a propriedades (FAR 

13.101); e j) utilização de procedimentos de pagamento expedito nas 

aquisições de valor até US$ 25.000, ou de valor maior em situações 

previstas nos regulamentos dos órgãos. 

Quanto à 

competição 

FAR (2010) 

O órgão licitante deve promover a máxima competição possível. Antes de 

solicitar ofertas das empresas, deverão ser observados alguns pontos, a 

saber: a) levar em consideração a natureza do artigo ou serviço a ser 

adquirido, com o objetivo de avaliar se o mercado é competitivo e se os 

produtos encontram-se disponíveis sob várias marcas; b) avaliar a urgência 

da compra – no caso poderá até ser realizada compra de fornecedor único; 

c) verificar a experiência anterior com fornecedores específicos, de forma a 

avaliar os preços cobrados (FAR 13.106-1); d) informar as condições em que 

a contratação será realizada, esclarecendo-se os aspectos relacionados a 

preços, ou preço e outros fatores (como a qualidade e a performance 

passada); e) a preocupação maior deve ser a de se obter o melhor resultado 

para o órgão; para simplificar o aviso de licitação, não há necessidade de 

declarar o peso relativo a ser dado aos diversos fatores de avaliação; e f) 

não fazer tomada de preços com base em preferências pessoais ou 

restringir o convite a fornecedores detentores de marcas conhecidas e com 

larga presença no mercado (princípios da impessoalidade e 

imparcialidade). 

Combinação de 

modalidades 

(MOREIRA e 

MORAIS, 2002, 

p. 101) 

Os órgãos licitantes devem realizar compras com a forma simplificada mais 

apropriada, eficiente e econômica, segundo as circunstâncias de cada uma 

delas, não obstante poder utilizar qualquer combinação que envolva 

procedimentos simplificados, proposta fechada, e compras competitivas, 

além dos procedimentos para a contratação de serviços de pesquisa e 

desenvolvimento e de engenharia, arquitetura e construção, quando for o 
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caso (FAR 13.003 g). A despeito da possibilidade de adoção de qualquer 

modalidade de procedimentos para se alcançar os objetivos da compra 

simplificada, a forma descrita na FAR refere-se à licitação com tomada de 

preços (quotation) junto a empresas constantes de lista do órgão licitante.  

Quanto à 

sustentabilidade 

da política 

social 

FAR (2010) 

Os órgãos devem manter listas de fornecedores, classificados de acordo 

com as seguintes categorias: empresas de pequeno porte, pequenas 

empresas em desvantagem, pequenas empresas de propriedade de 

mulheres, pequenas empresas localizadas nas HUBzones – regiões 

deprimidas economicamente - (zonas comerciais historicamente 

subutilizadas, em comunidades economicamente desfavorecidas), pequenas 

empresas de propriedade de veteranos de guerra e pequenas empresas 

pertencentes a veteranos incapacitados. Novas empresas podem ser 

adicionadas à lista por meio da rede eletrônica Procurement Marketing and 

Access Network (PRO-Net), da Small Business Administration – SBA (FAR 

13.102). 

Cotação de 

preços 

FAR (2010) 

Podem ser cotados preços oralmente nas compras até US$ 5.000, se essa 

ação for considerada mais eficiente do que via comércio eletrônico. Além 

disso, em determinadas situações, como em caso de urgência, de acordo de 

licenciamento exclusivo ou de “mobilização industrial”, poderá ser solicitada 

proposta de um único ofertante (FAR 13.106-1 b, c). Se as informações 

sobre a licitação simplificada não forem divulgadas por meio da rede de 

aquisições federais pelo FACNET - Federal Acquisiton Network - sistema 

eletrônico governamental de acesso do usuário que permite a obtenção de 

informações sobre as compras governamentais e nem por acesso ao 

Government Point of Entry – GPE –, a máxima concorrência poderá ser 

obtida mediante cotação de preços de empresas situadas no comércio local. 

O órgão deve considerar propostas de preços de, pelo menos, três 

fornecedores e, sempre que possível, solicitar ofertas de dois 

fornecedores que não participaram da licitação anterior. 
Divulgação das 

licitações 

FAR (2010) 

A divulgação das ações para contração, cobrindo todas as fases 

administrativas que levam à realização de um contrato, tem o propósito de: i) 

aumentar a competição; ii) ampliar a participação do setor industrial no 

atendimento das necessidades do governo; e iii) apoiar na obtenção de 

contratos e subcontratos as empresas de pequeno porte em geral e as de 

pequeno porte com os seguintes perfis: de propriedade de veteranos de 

guerra; de propriedade de veteranos de guerra incapacitados; as localizadas 

em regiões deprimidas economicamente (HUBZone); e empresas em 

situação de desvantagem e as de propriedade de mulheres (FAR 5.000). 

Valores 

(MOREIRA e 

MORAIS, 2002, 

p. 103) 

 

Para as contratações de valor entre US$ 10.000 e US$ 25.000, as 

informações iniciais sobre a licitação, na forma de sinopse (ou uma cópia do 

próprio edital) devem ser difundidas mediante exposição em lugar público, 

podendo também ser utilizados meios eletrônicos apropriados. Nas de 

valor superior a US$ 25.000, a sinopse deve ser divulgada por meio do 

Government Point of Entry – GPE. O edital de licitação também deve estar 

disponível nesse meio eletrônico, incluindo especificações sobre o 

produto e outras informações que o responsável pela licitação julgar 

importantes para os interessados (FAR 5.101 – 5.102). As sinopses 

transmitidas para o GPE devem apresentar, dentre outras, as seguintes 

informações, quando aplicáveis: data, objeto da licitação, órgão licitante, 

código de classificação do serviço ou bem, número proposto da licitação, 

datas de abertura das propostas e do encerramento do prazo de 

recebimento das propostas, ponto de contato ou nome do funcionário 
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contratante, número e valor do contrato, data da adjudicação, local de 

entrega dos bens em licitação, previsão de concessão ou não de 

preferências (set aside), e a descrição dos bens ou serviços de forma tal que 

não se restrinja à competição, permitindo ao potencial ofertante fazer um 

julgamento se deve ou não solicitar uma cópia do edital (FAR 5.207). 

Prazos 

FAR (2010) 

A publicação das sinopses deve ocorrer com antecedência mínima de 15 

antes da publicação do aviso de licitação. Nos termos da legislação, não 

está fixado prazo mínimo para a apresentação de propostas após a 

publicação da sinopse, nas licitações de valor entre US$ 25.000 e US$ 

100.000 (simplified acquisition threshold). Entretanto, é determinado que 

seja concedido prazo razoável, contado a partir da publicação do edital, 

dando oportunidade aos potenciais ofertantes para participar da licitação, 

considerando as circunstâncias, disponibilidades e urgência da aquisição, e 

levando em conta a complexidade na elaboração da proposta. Para 

contratos de valor superior a US$ 100.000, deve ser concedido prazo 

mínimo de 30 dias para a apresentação de propostas, contados a partir da 

publicação do aviso de licitação (FAR 5.203 c). 

Dispensa e 

inexigibilidade 

de licitação 

FAR (2010) 

Não são utilizadas as regras de procedimentos simplificados, optando-se 

pela dispensa e inexigibilidade de licitação, nas seguintes situações: a) 

existência de somente um fornecedor, sem a possibilidade de que outros 

bens ou serviços supram as necessidades do órgão licitante; b) por motivo 

de urgência, situação em que o governo poderia ser prejudicado por atrasos 

na obtenção de bens ou serviços, a menos que o órgão licitante possa 

realizar a contratação sem recorrer à licitação ampla e aberta; c) quando for 

necessário adjudicar o contrato a um fornecedor particular ou a 

fornecedores, com o objetivo de: i) manter instalações, produtor, fabricante 

ou outro fornecedor em condições de fornecer suprimentos e serviços em 

casos de emergência nacional ou para atender à mobilização industrial; ii) 

estabelecer ou manter capacidades essenciais de engenharia, pesquisa ou 

desenvolvimento, a serem providas por instituição educacional ou não 

lucrativa ou centro de pesquisas e desenvolvimento financiado por verbas 

federais; iii) contratação de serviços de especialista ou pessoa neutra em 

questões de disputas judiciais (FAR 6.302-3); d) em decorrência de 

compromissos assumidos em acordos internacionais, quando for necessário 

realizar a contratação com uma determinada empresa ou quando a 

contratação se referir a serviços a serem prestados em território estrangeiro; 

e) quando autorizado por lei, permitindo a aquisição de empresa específica 

oude marca comercial necessária ao órgão; f) por questões de segurança 

nacional, em que a revelação das necessidades do governo comprometeria 

a segurança do país; g) por interesse público – o dirigente do órgão licitante 

dispõe de autoridade para decidir se a realização de licitação por meio de 

concorrência aberta não é de interesse público; é raramente utilizada porque 

requer notificação ao Congresso em não menos de 30 dias antes da 

concessão do contrato; e h) em compras de produtos fabricados em prisões 

federais, do Committee for Purchase from People Who are Blind or Severely 

Disabled - Comitê para Compras de Pessoas Cegas ou Severamente 

Incapacitadas - e de contratos do Federal Supply Schedule Contracts (itens 

associados à compra por volume, com entrega por demanda – sistema de 

registro de preços); ii) e em contratos para quantidades e calendário de 

entregas indefinidas (FAR 16.501-1). Antes de iniciar negociações para a 

contratação de um único fornecedor, “sem a utilização de concorrência 

ampla e aberta”, o funcionário responsável pela licitação deve justificar por 
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escrito a utilização desse método – a autorização para a aprovação é 

limitada às compras de valor até US$ 500.000. Para contratações que 

ultrapassam este valor, devem ser obtidas aprovações de autoridades 

superiores (FAR 6.304). 

Fonte: FAR (2010), (MOREIRA e MORAIS, 2002). 
Elaboração própria. 

 

 

Configurado o panorama de regulamentos de compras e contratações 

governamentais nos Estados Unidos, verifica-se a ocorrência de princípios cuja 

centralidade está na performance, na tempestividade do sistema, que possibilita 

cumprir objetivos de política pública e que deve ser cost-effective para o contribuinte 

norte americano. 

Dado que é proibitivo (para o contribuinte) tentar eliminar todos os riscos, 

devido o alto custo do controle, o Poder Executivo Americano aceitará gerir o risco 

associado à autonomia dos gestores, com foco “na gestão de riscos” para eficácia 

do sistema. 

Adotadas as devidas cautelas para comparar sistemas tão distintos, do ponto 

de vista da estrutura de princípios entre as normas brasileiras e norte-americanas, é 

válido concluir, num esforço de síntese, que o rigorismo formal é característica 

predominante na legislação brasileira. Especialmente a Lei n0 8.666/93, que foi 

projetada para „não ser amigável‟ ao gestor, limitando sua atuação na condução dos 

negócios públicos1. 

Em oposição, a regulamentação norte-americana, embora sob as firmes 

bases legais da FAR, é „amigável ao gestor‟, no sentido que possibilita acomodar 

alguma margem de imprevisibilidade e flexibilidade às necessidades da 

administração pública. 

Pela FAR, cabe ao gestor fazer uso do exercício do poder discricionário no 

julgamento do negócio público mais vantajoso para os órgãos do governo e o 

contribuinte. 

 A Lei Federal de Licitações n0 8.666/93 foi instituída no contexto histórico da 

década de 90, marcado pela repercussão de denúncias de corrupção no Estado, 

                                                           

1
 A expressão „amigo do gestor‟ foi tomada de empréstimo das aulas proferidas no MPANE pelo Prof. 

Francisco Ribeiro, na disciplina Gestão Econômico-financeira e Controladoria das Entidades Públicas, 
em sua abordagem sobre a perspectiva do controle gerencial na Administração Pública Brasileira. 
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indicativo que levou o legislador a optar por construir as normas com o foco de 

“evitar riscos” ou danos ao Estado. 

 Os distintos “focos” incidem em diferentes perspectivas, de estar a 

Administração pública, por exemplo, vinculada ao dever de licitar, no Brasil e 

Estados Unidos.  

Nos sistemas de origem romano-germânica como o brasileiro, de acordo com 

Marçal Justen Filho (2003, p. 41) o direito administrativo tomou o curso de um ramo 

particular das ciências jurídicas, “porque neles se reconhece a hegemonia do 

interesse público sobre o privado, desde que garantida pela norma escrita, 

seguindo-se que deve existir um direito que cuide de estabelecer padrões 

normativos que conformem o comportamento estatal àquele interesse prevalecente 

para ordem jurídica positiva”. 

 Nos sistemas ligados à concepção anglo-saxônica do direito, não há 

especificamente um segmento destacado para delimitar os poderes instrumentais do 

Estado, cuja atuação se orienta por princípios do direito comum, a qual todos se 

sujeitam, em posição de igualdade com os particulares, segundo ainda Marçal 

Justen Filho (2003, p. 41): 

 
 

dado que de todos se exige comportamento segundo os costumes. Daí, 
como se sabe, a resistência dos sistemas jurídicos anglo-saxões a 
admitirem a existência de um direito administrativo, que se desenvolveu, e 
ainda se desenvolve, nos Estados de tradição romano-germânica. 
Resistências que se foram quebrando a partir da segunda metade deste 
século, na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde já se rendem à 
necessidade de normas especiais de direito administrativo para modelar a 
atuação estatal. 

 

 

A vinculação ao dever de licitar, assim, é característica dos sistemas filiados 

aos sistemas romano-germânicos - como o brasileiro – para o qual seria 

contraditório deixar livre o Estado para contratar segundo as normas do direito 

comum. Nos sistemas, como do Brasil, em que a fonte principal do direito é a lei, 

existe um segmento especializado em conformar a atividade estatal ao interesse 

público (cujo parâmetro de definição está na lei), cabendo a esta impor ao Estado o 

padrão de comportamento administrativo - que é o dever de licitar - admitidas as 

exceções ressalvadas pela própria lei (JUSTEN FILHO, 2003). 
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 A legislação americana - como a brasileira - adota o parâmetro da lei, mas 

propicia ao gestor o „exercício da iniciativa‟, ou seja, membros da equipe de compras 

governamentais podem julgar se uma estratégia específica, prática, política ou 

procedimento é de melhor interesse para o Governo e, se não é tratada na lei de 

compras e contratações, nem ferir o direito (lei ou jurisprudência), ato executivo ou 

outro regulamento, que a estratégia, a prática, a política ou procedimento é 

permissível ao exercício da autoridade. Ou seja, se não é proibido por lei, pode ser 

feito. 

 O Direito Administrativo vigente no Brasil condiciona que a administração 

pública deve se pautar pelo que a lei expressamente autoriza – em obediência ao 

princípio constitucional da legalidade; o gestor público deve conduzir a 

administração pública sob esta égide, determinando sua estrita observância, na 

qual, inexistindo previsão legal, resta impedida sua ação. 

 Repercute esta condicionante na eficácia da lei e sua aplicabilidade, no dia a 

dia das administrações e, não tem sido por outra razão, que desde a edição da Lei 

Federal de Licitações n0 8.666/93, seus cento e vinte e seis artigos e mais de 

setecentos regulamentos tenham sofrido mudanças, algumas significativas. 

As emendas, edição de novas leis e instruções normativas, resultaram do 

esforço do legislativo para ajustá-la à realidade da gestão pública brasileira, em seus 

dezessete anos de vigência. 

 A Emenda Constitucional n0 19/98, conhecida como da „reforma 

administrativa‟ do Estado, trouxe inovações tendentes ao aperfeiçoamento dos 

certames (PEREIRA JUNIOR, 2003). 

O mecanismo de inclusão das empresas públicas e sociedades de economia 

mista sob a égide da lei de licitações aumentou o alcance da Lei n0. 8.666/93, por 

meio dos art. 22, XXVII, e 173 da Constituição. Esta alteração na Carta Magna de 

1988, no entendimento de Pereira Junior (2003, p.21): 

 

conferiu, às licitações da Administração Pública, pela primeira vez na 
história das Cartas Políticas Fundamentais brasileiras, o status de tema 
constitucional, tal a importância que o princípio da competitividade no 
acesso às contratações administrativas passou a ter para a democratização 
e a moralidade da gestão pública, sem prejuízo da segurança jurídica, no 

Estado contemporâneo. 
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Trazida para a Constituição, a Lei n0 8.666/93 passou a aspirar perenidade e 

estabilidade. Mas um tema como licitações e contratos na administração pública é 

matéria sujeita a permanente mutação, em decorrência natural dos fenômenos 

incidentes na configuração do Estado e nas respostas que precisa dar a sociedade, 

novas demandas e inovações tecnológicas. Neste novo ambiente se insere o 

surgimento do pregão eletrônico, gerenciado pela Lei n0 10.520/02. 

 

 

4.6 Regras de licitação e sistema eletrônico de compras: panorama no Brasil 

 

 

A licitação foi introduzida no direito público brasileiro há mais de cento e trinta 

anos, como tema do positivismo normativo da Administração central, por meio do 

Decreto no. 2.296 de 14 de maio de 1862 que regulamentava “arrematações dos 

serviços a cargo do então Ministério da Agricultura, Commercio e Obras Públicas. 

Mais tarde a lei orçamentária no. 2.221, de 30 de dezembro de 1909, em seu art. 54, 

fixou as regras a serem observadas no processo das concurrencias, e das leis no. 

3.232, de 5 de janeiro de 1917 (art.9), 3.454, de 6 de janeiro de 1918 (art.170) e 

3.991, de 5 de janeiro de 1920 (art.73), e o decreto no. 4.555, de 10 de agosto de 

1922 (art.87), também se occuparam do assumpto” de acordo com BIOLCHINI 

(1930, p.978 apud PEREIRA JUNIOR, 2003), afinal consolidado no Decreto 

no.4.536, de 28.01.22, que organizou o Código de Contabilidade da União (arts. 49-

53). 

Até que a licitação recebesse sistematização com abrangência em todo 

território nacional via Decreto-Lei no. 200 de 25.02.67 (arts. 125 a 144) quarenta 

anos se passaram, tendo sido por meio dele instituída a reforma administrativa 

federal. Somado a isso, no ano seguinte a Lei no. 5.456, de 20.06.68, estendeu as 

disposições normativas também aos Estados e Municípios, no que diz respeito às 

licitações. 

O TCU – Tribunal de Contas da União, na década de setenta por meio da 

Súmula 158 determinava que os órgãos da Administração direta e as entidades da 

Administração indireta, incluindo aquelas com personalidade jurídica de direito 

privado, “devem prestar obediência aos ditames básicos da competição licitatória, 
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sobretudo no que diz respeito ao tratamento isonômico dos eventuais concorrentes, 

como princípio universal e indesligável do procedimento ético e jurídico da 

administração da coisa pública, sem embargo da adoção de normas mais flexíveis e 

compatíveis com as peculiaridades de funcionamento e objetivos de cada entidade”. 

Mais dez anos se passaram até que, para sobrepor às inúmeras normas 

regulamentadoras que foram editadas neste período sobre licitações, sobreveio o 

Decreto-Lei no 2.300, de 21.11.86, reformado em 1987, tendo sido pioneiro estatuto 

que formatou de modo global, congregando, em mais de noventa artigos, normas 

gerais para a Administração Pública brasileira, e normas especiais para a 

Administração Pública Federal. 

Em 1988 a Constituição promulgada elevou a licitação a princípio 

constitucional, por meio de três referências diretas (arts. 22, XXVII, 37, XXI, e 175) e 

uma indireta (art. 195, § 3o). 

Em 1993, foi editada a Lei no. 8.666 de 21.06.93, (revisada através da Lei no. 

8.883/93 em 08.06.94), vigente até hoje, completando um ciclo histórico, 

disciplinando o instituto das licitações e os contratos públicos em 126 artigos, 

atendendo as diretrizes traçadas na Constituição Federal (art. 37, caput) que exigiu 

sua prática na “administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. 

 

 

4.6.1 Leis Federais n0 8.666/93 e 10.520/02 

 

 

 Em relação à legislação aplicada às licitações, a ausência de “conflito de 

hierarquia” marca a abordagem sobre o pregão eletrônico, em especial as Leis 

Federais n0 8.666/93 e nº 10.520/02. As demais legislações, o Decreto n0 3.555 de 8 

de agosto de 2000 (alterado pelo decreto n0 3.693/00 e pelo Decreto n0 3.784/01), o 

Decreto n0 5.450 de 31 de maio de 2005 e o Decreto n0 5.504 de 5 de agosto de 

2005, serão usadas na medida das necessidades de esclarecimento, ou em socorro 

à explicitar tal ausência de conflito. 

A legislação brasileira sobre licitações públicas visa propiciar ao Poder 

Público obter as melhores condições existentes no mercado de bens e serviços, 
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para suas compras e contratações, em obediência ao princípio da economicidade 

(art. 30 da Lei n0 8.666/93). 

Outros princípios (básicos), tais como a impessoalidade, a competição e a 

transparência e, por via de conseqüência, a publicidade e a igualdade nas condições 

de acessibilidade às compras governamentais, também são exigidos como condição 

de atendimento ao interesse público. 

Pereira Junior (2003, p.55) destaca que “o art. 30 da Lei n0 8.666/93 não 

seguiu a inspiração de todo feliz ao reunir os princípios a que afetas as licitações e 

contratações públicas”: a) porque não os hierarquizou; b) porque não os 

sistematizou; c) porque não as distinguiu, tanto que repetiu princípios com nomes 

diversos – isonomia e igualdade, moralidade e probidade administrativa.  

Princípio é proposição geral e abstrata que orienta determinado sistema, de 

modo a compatibilizar as partes que o integram (PEREIRA JUNIOR, 2003). 

Estes princípios estão delineados na Constituição Federal, de acordo com o 

art. 37 da Carta Magna de 1988. Nos termos deste artigo, a administração pública 

direta, indireta e suas fundações, de qualquer dos poderes da União, dos estados, 

do Distrito Federal e dos municípios deve obedecer aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade. Dispõe o inciso XXI que, além de 

obedecidos os princípios relacionados e ressalvados os casos previstos na lei, as 

obras, serviços, compras e alienações devem se pautar pela regular contratação, 

por meio de processo licitatório público, em que seja assegurada a igualdade de 

condições de participação a todos os concorrentes. 

A legislação para licitações e contratos consolidada na Lei Federal n0. 

8.666/93 surgiu num contexto histórico atípico, marcado pela preocupação da 

opinião pública com denúncias de corrupção no Estado. Esta peculiaridade 

repercutiu no Congresso, concorrendo para que a nova lei de licitações gestada se 

revestisse de excesso de detalhes nos procedimentos, limitando a margem para a 

normatização autônoma da matéria, por cada órgão ou entidade, ou para adaptação 

de procedimentos a casos especiais (MOREIRA e MORAIS, 2002). 

 

Quadro 6 - Lei Federal n.0 8.666/93 de 21 de junho de 1993 

Visão – campo 

de incidência 

(PEREIRA 

A ementa de uma lei “traz sempre o sentido de apontamento ou anotação, 

para que se execute ou se faça o que nela está inscrito” de acordo com DE 

PLÁCIDO E SILVA (apud PEREIRA JUNIOR, 2003, p.13). A ementa da Lei 
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JUNIOR, 2003, 

p.13) 

Federal n.
0
 8.666/93 “regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública 

e dá outras providências”. 

Objeto 

(PEREIRA 

JUNIOR, 2003, 

p.13) 

A ementa explicita que a Lei n.
0
 8.666/93 vem atender à determinação 

prevista no art. 37, XXI, da CF de 1988, que impõe à Administração Pública 

adotar, como princípio e regra geral, o dever de licitar, para selecionar 

aquele a quem contratará obras, serviços, compras e alienações. Ao instituir 

a Lei n.
0 

8.666/93 a União vê cumprida a competência de legislar, 

privativamente “normas gerais” de licitação e contratação, em todas as 

modalidades, para a administração pública, direta, indireta e fundações 

mantidas pelo poder público, bem como os Estados, Municípios e Distrito 

Federal e empresas sob seu controle. É dever da lei, assegurar a igualdade, 

disciplinar as cláusulas, fixar as exigências e indicar as exceções referidas 

no art. 37, XXI, da Constituição Federal.  

Princípio 

norteador 

(JUSTEN 

FILHO, 1998, 

p.13), 

  

Os institutos da licitação e do contrato administrativo envolvem normas de 

natureza do direito administrativo, civil, comercial, penal, financeiro, etc., 

constituídos pela Lei n
0
. 8.666/93 e por outras normas, a exemplo da Lei n

0
. 

10.520/05 do Pregão Eletrônico. O núcleo primordial da disciplina se 

encontra na Constituição Federal, que consagra os princípios e normas 

fundamentais acerca da organização do Estado e do desenvolvimento das 

atividades de gestão pública. Devido ao princípio da constitucionalidade 

(hierarquia das leis), a disciplina das licitações e contratos deve ser 

procurada primeiramente na Constituição Federal. A interpretação de 

possíveis incompatibilidades entre as normas se soluciona através da 

aplicação da Constituição. 

Princípios 

fundamentais 

e correlatos 

(PEREIRA 

JUNIOR, 2003, 

pp 54-55) 

A Lei n
0
. 8.666/93 inclui os princípios elencados no art. 37 da Constituição 

Federal: a) o da igualdade impõe à Administração elaborar regras claras, 

que assegurem aos participantes da licitação condições de absoluta 

equivalência durante a disputa, tanto entre si quanto perante a 

Administração, sendo inadmissível qualquer tipo de favorecimento; b) o da 

publicidade exige que Administração apregoe, com antecedência e pelos 

meios previstos na lei, além de outros que dispuser para ampliar a 

divulgação, que realizará a licitação e que todos os atos a ela pertinentes 

serão acessíveis aos interessados; c) o da probidade administrativa 

ordena à Administração que o único interesse a prevalecer é o público e que 

a única vantagem a ser perseguida é a da proposta que atenda ao interesse 

público; d) o da vinculação ao instrumento convocatório faz do edital ou 

do convite a lei interna da licitação, exigindo-se a estrita observância de suas 

regras à Administração Pública e aos licitantes, estando ambos mutuamente 

vinculados, nada podendo ser imposto, aceito ou permitido além ou aquém 

do que foi estabelecido em suas cláusulas e condições; e) o do julgamento 

objetivo vincula a Administração, no exame das propostas, aos critérios de 

escolha previamente indicados no edital ou carta-convite, objetivando evitar 

que o julgamento se faça segundo critérios estranhos aos licitantes, por meio 

de uso da subjetividade pessoal de quem julga. São correlatos os princípios 

da competitividade, do processo formal, do sigilo das propostas, da 

adjudicação compulsória ao vencedor, entre outros.. 

Importância 

dos princípios 

(PEREIRA 

JUNIOR, 2003, 

p-55) 

Para Pereira Junior (2003) “a importância dos princípios nomeados no art. 

3
0
. da Lei n

0
. 8.666/93 está em: a) facilitam a dedução das normas gerais 

que lhes dão cumprimento; b) delimitam a elaboração das leis estaduais e 

municipais, bem como soa regulamentos internos das empresas públicas, 

sociedades de economia mista, fundações públicas e entidades sob controle 
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estatal, de forma a evitar que componham subsistemas incompatíveis com o 

da lei federal; c) fixam os pontos cardeais para a interpretação de todo 

conjunto normativo relativo à licitação pública. 

Objetivos 

gerais 

(PEREIRA 

JUNIOR, 2003, 

p.3) 

A Lei n
0
. 8.666/93 manteve – em linhas gerais - a estrutura, a ordenação das 

matérias e o destaque aos principais institutos das licitações e contratações 

públicas. Em relação ao Decreto-Lei n.
0
 2300/86 que veio a substituir, 

introduziu aperfeiçoamentos e alterações, tendo em vista: a) ampliar a 

aplicação das normas gerais do estatuto à Administração dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e das entidades vinculadas; b) melhor 

caracterizar o dever de licitar e as hipóteses que o excepcionam; traçar 

definições objetivas sobre figuras que passaram a ocupar posição de relevo 

na conceituação legal; d) vincular a Administração a regras mais exigentes 

para elaboração de editais e o julgamento de propostas; e) criar 

procedimentos especiais para processamento de determinados tipos e 

regimes de licitação; f) assegurar o direito de ampla defesa em caso de 

desfazimento do processo licitatório (por revogação ou anulação). O dever 

de licitar, por sua vez, se submete a princípios de três ordens: constitucional 

geral, constitucional especial e de direito administrativo. A Administração se 

vê diante de seu primeiro espaço discricionário: deve decidir sob que 

modalidade de licitação realizará o certame e verificar se é caso ou não 

aplicar de hipótese de exceção, em que a licitação é dispensada por lei, ou 

dispensável pela autoridade competente, ou inexigível porque inviável a 

competição, ou vedada por lei. 

Normas gerais 

(JUSTEN 

FILHO, 1998, 

pp.14-18) 

A Lei n.
0
 8.666/93 está vinculada diretamente aos preceitos do art. 22, inc, 

XXXVII da Constituição Federal e veicula as “normas gerais” sobre 

licitações, após as alterações da Emenda Constitucional n.
0
 19, de 04.06.98 

(Reforma Administrativa do Estado). A competência para editar normas 

gerais exige da União a instituição de regras mínimas, vinculantes para as 

demais esferas federativas e integrantes da Administração indireta e demais 

entidades sob o domínio do Poder Público. Alude-se que a fórmula 

constitucional de “normas gerais” é dotada de imprecisão teórica: “É 

impossível determinar, em termos meramente abstratos, o âmbito das 

normas gerais. Configura-se como conceito jurídico indeterminado. Significa 

reconhecer uma margem de liberdade no processo de sua aplicação. O 

legislador da União recebeu competência para dimensionar a extensão da 

abrangência das normas a serem editadas. A cláusula “norma geral” admite 

que a União escolha entre disciplinar de modo mais abrangente a matéria ou 

de reduzir a especificidade dessa disciplina. Em última análise, a 

Constituição não fornece aprioristicamente a dimensão do que se possa 

entender por “norma geral”. Como todo conceito jurídico indeterminado, a 

expressão “norma geral” comporta dois núcleos de certeza. Há um núcleo de 

certeza positiva, correspondente ao âmbito da abrangência inquestionável 

do conceito. Há outro núcleo de certeza negativa, que indica a área a que o 

conceito não se aplica. Entre esses dois pontos extremos, coloca-se a zona 

de incerteza. À medida que se afasta do núcleo de certeza positiva, reduz-se 

a precisão na aplicação do conceito. Aproximando-se do núcleo de certeza 

negativa, amplia-se a pretensão de inaplicabilidade do conceito. Não existe, 

porém, um limite exato acerca dos contornos do conceito. A teoria dos 

conceitos jurídicos indeterminados não deságua na liberação do aplicador do 

Direito para adotar qualquer solução, a seu bel prazer. Aliás, muito pelo 

contrário. Conduz a restringir a liberdade na aplicação dos conceitos 

jurídicos indeterminados. A incompatibilidade entre o limite do conceito do 
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aplicador resolve-se na invalidação dessa última”. 

Proposta mais 

vantajosa 

(PEREIRA 

JUNIOR, 2003, 

p.53). 

“Selecionar a proposta mais vantajosa é, a um só tempo, o fim de interesse 

público que se quer alcançar em toda licitação (sentido amplo) e o 

resultado que se busca em cada licitação (sentido estrito).” 

Processo 

administrativo 

(PEREIRA 

JUNIOR, 2003, 

p.5)  

A Administração instaurará processo administrativo em qualquer hipótese, 

tanto para realizar a licitação ou para justificar a decisão – motivada -, que 

autorizará a compra direta do objeto ou contratação de serviço, por dispensa 

ou inexigibilidade de licitação. Nos autos deverão constar as circunstâncias 

que afastam o dever de licitar, as razões para escolha do fornecedor ou 

executante a ser contratado e o preço obtido.  

Quanto aos 

contratos 

(JUSTEN 

FILHO, 1998, 

pp 13-14). 

A ementa da Lei n.
0
 8.666/93 revela seu objeto e também a extensão do 

conceito que adota para os contratos que abrange, evitando qualificar como 

administrativos apenas, “como pode fazer crer, à primeira vista, a dicção de 

seu art. 1
0
. Cuida de todos os contratos celebráveis pela Administração 

Pública, o que equivale a dizer que reconhece a existência de um gênero (os 

contratos públicos), que se subdivide em duas espécies: a dos contratos 

administrativos, mencionados no art.1
0
 e 54; e a dos contratos “cujo 

conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado”, tal 

como apontado no art. 62, § 3
0
, e que nem por isso escapam da incidência 

de regime obrigacional publicizado, já que eles estendem-se certos preceitos 

típicos dos contratos administrativos (arts. 55 e 58 a 61).”  

Função 

política da 

licitação 

(PEREIRA 

JUNIOR, 2003, 

p.11 

“A licitação é o instituto que democratiza a administração dos bens, obras e 

serviços públicos porquanto: a) torna o fornecimento e a alienação desses 

bens, a realização dessas obras e a prestação desses serviços acessíveis a 

todos, mediante procedimento seletivo disciplinado por normas que 

asseguram igualdade de participação; b) sujeita a Administração Pública, na 

condução desse certame seletivo, a controles institucionais permanentes, 

tanto pelos cidadãos (ação popular), quanto pelo Poder Judiciário (mandato 

de segurança, medidas cautelares e ações ordinárias) e pelo Poder 

Legislativo (por intermédio dos Tribunais e Conselhos de Contas), o que 

enseja transparência.” 

Fonte: (JUSTEN FILHO, 1998), (PEREIRA JUNIOR, 2003) 
Elaboração própria 

 

 

4.6.1.2 Modalidades licitatórias e suas características 

 

 

A Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 fixou cinco modalidades de licitação 

para compras e contratações. Adicionalmente e a Lei Federal nº 10.520 de 17 de 

julho de 2002 instituiu a sexta modalidade licitatória, o Pregão presencial e 

eletrônico. Na sua forma eletrônica foi regulado pelo Decreto n0 5.450 de 31 de maio 

de 2005. Seu uso tornou-se preferencial sobre todas as demais modalidades pela 

determinação do Decreto n0 5.504 de 05 de agosto de 2005. 
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Pereira Junior (2003, p.1001) sintetiza: 

 

as modalidades de licitação traduzem „como fazer‟, o procedimento a ser 
cumprido pela Administração ao licitar. A cada modalidade corresponde o 
modo de licitar de acordo com o valor e as características do objeto da 
compra, da obra, do serviço ou da alienação, repercutindo sobre prazos de 
publicidade, exigências de habilitação, elaboração do ato convocatório, 
fatores e critérios de julgamento. 
 
 
 

Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão são modalidades 

de licitação oriundas do Decreto-Lei n0 200/67. Nesse regime, o termo 

‘concorrência’ confundia-se com o gênero licitação. Qualquer interessado no 

objeto de uma concorrência pode participar do certame, independentemente de 

inscrição cadastral prévia ou ter sido convidado (muito embora não dispense o 

interessado de comprovar preliminarmente, na fase de habilitação, o atendimento às 

exigências de qualificação escritas no edital) (PEREIRA JUNIOR, 2003).  

Tomada de preços é a modalidade de licitação que se distingue da 

concorrência porque não exige cadastramento prévio de interessados na licitação, 

(possibilita que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento, até três 

dias antes do recebimento das propostas, devendo ser observada a necessária 

qualificação), para compras e contratações até o valor de R$: 650 mil e R$: 1,5 

milhão para obras de engenharia (PEREIRA JUNIOR, 2003). 

Convite é a modalidade mais hierarquicamente inferior de licitação, segundo o 

valor do objeto. A mais ampla e complexa – a concorrência – cabe para objetos de 

maior valor. A que exige inscrição prévia (cadastramento) – tomada de preços – 

adéqua-se à seleção de propostas de valores intermediários. E a mais simples das 

modalidades – o convite – cabe para objetos de pequeno valor, abaixo do qual, pode 

a licitação ser dispensada (PEREIRA JUNIOR, 2003). 

Caracteriza o concurso a ausência de pré-requisito para o interessado 

participar da licitação, a exigência de habilitação específica (art. 52, § 10, I), o objeto 

estar vinculado à escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante prêmio 

ou remuneração. A convocação de interessados se dá por meio de edital, com prazo 

mínimo de quarenta e cinco dias (art. 21, § 20, I, “a”) e o processo de julgamento 

segue rito especial (arts. 51, § 50, e 52, III) (PEREIRA JUNIOR, 2003). 
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Enquadram-se nos termos de concurso a admissão de pessoal no serviço 

público e o concurso vestibular para ingresso de estudantes nas universidades 

públicas. 

Leilão é a modalidade utilizada para o desfazimento de bens inservíveis 

(Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990) para a Administração, de produtos 

apreendidos ou penhorados, ou para venda de imóveis enquadrados no art. 19 da 

Lei n0 8.666/93 (adquiridos pela Administração por dação em pagamento por força 

de processo judicial) (PEREIRA JUNIOR, 2003). 

O leilão se configura pela ausência de pré-requisitos para interessados em 

participar da licitação; pela exigência de lance de valor igual ou superior ao valor de 

avaliação do bem; pela convocação mediante edital, com prazo mínimo de quinze 

dias (arts. 21, § 20, III). Sua realização deve atender a legislação pertinente (art. 53 – 

Decreto-Lei Federal n0 37/66 e Decretos Federais n0 21.981/32, 22.427/33 e 

2.089/63 (PEREIRA JUNIOR, 2003). 

A Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 enquadra as modalidades de licitação 

mediante dois critérios excludentes: a) ou considera o valor estimado do objeto, 

dependente do qual a modalidade será escolhida, se concorrência (maior valor), se 

tomada de preços (valor intermediário ou se convite (menor valor); b) ou considera a 

natureza, para decidir-se adotar o leilão para alienação de inservíveis, de produtos 

apreendidos ou penhorados e de bens imóveis especificados em lei, ou do concurso 

público para escolha de trabalho científico, técnico ou artístico, por meio de 

atribuição de prêmio ou remuneração (PEREIRA JUNIOR, 2003). 

A Medida Provisória n0 2.026/00 que criou o pregão alinhou-se ao segundo 

critério de definição pela natureza do objeto; ou seja, o pregão será a modalidade 

cabível de licitação quando a Administração necessitar contratar “bens e serviços 

comuns” (art. 10) “qualquer que seja o valor estimado” (art. 20). 

 Na dicção de Pereira Junior (2003, p.1005): 

 

 
a norma coloca ao alcance do pregão, a contratação de compras e serviços 
em geral, porém exclui do pregão a licitação para obras e serviços de 
engenharia, bem como as alienações. Obras, porque, a par de não 
mencionadas no texto, pressupõem complexidade de especificações 
inconciliáveis com o caráter “comum” do objeto do pregão. Serviços de 
engenharia, porque, especializados, não seriam classificáveis como 
“comuns”. Alienações, porque, o teor do disposto no art. 40, XI, da MP o 
critério de julgamento no pregão será sempre o de menor preço, o que 
incompatibiliza a novel modalidade com as situações em que a 
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Administração é a alienante, em busca, necessariamente, do maior lance ou 
oferta, próprio da modalidade leilão, que, ademais, não prescinde da 
avaliação prévia dos bens a serem alienados (Lei n

0
 8.665/93, art. 17). 

 

 

 Para fins de aplicação no pregão, são considerados bens e serviços comuns 

na MP n0 2.026/00 “aqueles cujo desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado” 

(art. 10, § 10). 

 Para tanto, entrevêem-se como comuns, compras e serviços que apresentem 

três condições distintas básicas, a) compra rotineira da Administração; b) refiram-se 

a objeto cujas características e padrões sejam usuais no mercado; c) o critério de 

julgamento seja objetivo, centrado no menor preço (PEREIRA JUNIOR, 2003). 

Para Justen Filho (2003, p.92) “compra é o procedimento de criação de 

obrigação de dar, enquanto obras e serviços produzem obrigação de fazer”. Compra 

é a aquisição de domínio definitivo pela Administração, de determinado bem, por 

meio de contrato bilateral (JUSTEN FILHO, 2003). 

Serviço é oriundo da prestação de um esforço humano (físico ou intelectual), 

com ou sem vínculo empregatício, por meio do uso ou não de insumos (materiais) 

com auxílio ou não de maquinário (JUSTEN FILHO, 2003). 

 Esta distinção é relevante para deixar claro estes conceitos neste capítulo. 

Nos demais, na medida do possível, será evitada a utilização de sinônimos a fim de 

uniformizar a redação e melhor fixar as definições, uma vez que a análise que se 

empreende não tem o propósito de focar-se exclusivamente em conceitos jurídicos. 

 

Quadro 7 – Sumário de modalidades de licitação da Lei n0 8.666/93 e Lei n0. 10.520/02 

Concorrência É a modalidade obrigatória em contratos de vulto, para obras e serviços de 

engenharia de valor superior a R$: 1,5 milhão, cujos interessados devem 

comprovar atender requisitos de qualificação exigidos em edital. Aplica-se a 

compras e contratações em valores acima de R$: 650 mil ou venda de 

imóveis e licitações internacionais, entre outras situações especiais; é 

modalidade de licitação que ocorre entre quaisquer interessados que 

comprovem na fase inicial de habilitação preliminar, possuir requisitos 

mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto, 

conforme art. 22, § 1
o
 da Lei 8.666/93. 

Tomada de 

Preços 

É a modalidade dirigida a fornecedores interessados, restrita a fornecedores 

previamente cadastrados, ou que preencham os requisitos para 

cadastramento até três dias antes do recebimento das propostas, observado 

a necessária qualificação, conforme § 2
o
, art. 22 da Lei 8.666/93. É utilizada 
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para contratos de vulto médio, para obras e serviços de engenharia para 

valores até R$: 1,5 milhão (art.23, inc. I, “b” da Lei 8.666/93) e nas compras 

e contratações até R$: 650 mil. 

Convite É a modalidade na qual três ou mais interessados previamente cadastrados, 

do ramo pertinente ao objeto, e que manifestem seu interesse em até 24 

horas antes da apresentação das propostas (art. 22 § 3
o
 da Lei 8.666/93) 

são escolhidos e convidados pelo ente licitante, e somente pode ser utilizada 

na contratação de obras e serviços de engenharia até R$: 150 mil (conforme 

previsto no art. 23, inc. I, alínea “a”) e compras até R$: 80 mil. 

Concurso É a modalidade adotada para escolha de trabalho técnico, científico ou 

artístico, mediante atribuição de prêmio ou remuneração conforme critérios 

definidos em edital, publicado com antecedência mínima de 45 dias. 

Leilão É a modalidade adotada para desfazimento de inservíveis ou para venda de 

bens da administração pública, produtos apreendidos ou imóveis 

penhorados mediante execução judicial ou dação em pagamento (art. 22, § 

5
o
 da Lei 8.666/93), mediante lances (critério de aceitação pela melhor 

oferta). 

Pregão É a modalidade aberta aos interessados que atendam aos requisitos de 

qualificação, utilizada para aquisição de bens e serviços comuns, qualquer 

que seja o valor, em que a disputa se dá mediante proposta e lances em 

sessão pública. Diferencia-se das demais modalidades porque sua aplicação 

não se vincula ao valor do contrato, mas à natureza da prestação de 

serviços ou para aquisição de bens comuns, bem como pela inversão de 

fases de propostas e de habilitação, em que será analisada apenas a 

habilitação do licitante detentor da melhor proposta, tendo sido esta a 

resultante da disputa de menores lances (leilão reverso). 

Fonte: Lei n
0
 8.666/93 e Lei n

0
 10.520/02 

Elaboração própria 

 

 

4.7 O marco teórico e legal do pregão eletrônico 

 

 

Correa, Panko e Pereira (2008, p. 21) indicam que a palavra pregão é de 

origem latina e designa, de acordo com De Plácido e Silva, “as palavras ditas em 

alta voz, para que se anuncie ou se proclame alguma notícia ou se faça algum 

aviso” (apud CORREA, PANKO e PEREIRA, 2008). 

O pregão nasceu da Lei Federal no 9.472/97 que criou a ANATEL – Agencia 

Nacional de Telecomunicações, que instituiu um regime próprio para suas licitações 

e contratações. Em seguida veio a Lei no 9.986/00 que dispôs sobre gestão de 

recursos humanos no âmbito das agências reguladoras e autorizava também a 

utilização do pregão para contratação de bens e serviços comuns. 
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No âmbito dos demais entes da Administração Pública Federal, o pregão foi 

introduzido através da Medida Provisória 2.206/00 e gerou grande polêmica no 

campo jurídico. Doutrinadores entendiam que este instituto era inadequado e que tal 

instrumento feria a Constituição Federal no seu art.62 (relevância e urgência), bem 

como o art. 22 inc. XXVII (que estabelece como privativo da União o ato de legislar 

sobre licitações), e ainda a Lei Federal de Licitações n.º 8.666/93 no seu art. 22 (que 

veda a criação de novas modalidades de licitação). 

Mesmo em meio às críticas, a Medida Provisória foi regulamentada pelo 

Decreto nº 3.555/00, fazendo parte dele dois anexos: 1) estabelecia normas 

complementares sobre o pregão; e 2) listava os bens e serviços considerados 

comuns. Em seguida o Decreto nº 3.555/00 foi alterado pelos Decretos nº 3.693/00 e 

3.784/01. 

Em 21 de dezembro de 2000, a Presidência da República expediu o Decreto 

nº 3.697, instituindo o pregão eletrônico, tendo sido revogado em seguida pelo 

Decreto nº 5.450/05, que o tornava obrigatório na esfera da União. Em seguida, o 

Decreto nº 5.504/05 estabelece a exigência do pregão preferencialmente em sua 

forma eletrônica, para entes públicos ou privados (que recebam recursos da União, 

a exemplo de fundações). 

A Medida Provisória original foi reeditada inúmeras vezes, até ser convertida 

em Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, instituindo “no âmbito da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inc. XXI da 

Constituição Federal, a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição 

de bens e serviços comuns, e dá outras providências”.  

Importante ressaltar que o pregão é atualmente regido pela Lei Federal n.º 

10.520 de 17 de julho de 2002; a Lei n.o 8.666/93 é aplicada subsidiariamente, nos 

casos em que a Lei n.o 10.520/02 é omissa, já que não trata exaustivamente de 

todas as normas de licitação.  Os legisladores, de um modo geral, convergem para 

um entendimento de que não há conflito de hierarquia entre as Leis 8.666/93 e 

10.520/02, sendo esta última auto-aplicável, permitindo que Estados, Distrito Federal 

e Municípios adotem o pregão imediatamente, devendo prevalecer o entendimento 

da Lei do Pregão, nos casos em que houver divergências entre elas, já que a Lei 

10.520/02 é Lei Especial (CORREA, PANKO e PEREIRA, 2008). 
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O Conceito legal do pregão está definido no caput do art. 1o da Lei n.o 

10.520/02, como sendo a modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e 

serviços comuns. 

Sempre que deparar-se com a análise de enquadramento de um determinado 

objeto do pregão no conceito de bem ou serviço comum, o administrador público 

deve pautar-se por considerar dois fatores: os padrões de desempenho e qualidade 

podem ser objetivamente definidos no edital? As especificações estabelecidas são 

usuais no mercado? Se esses dois requisitos forem atendidos o bem ou serviço 

poderá ser licitado e contratado na modalidade pregão (FERNANDES, 2007). 

Assim, pregão é a modalidade aberta aos interessados que atendam aos 

requisitos de qualificação, utilizada para aquisição de bens e serviços comuns, 

qualquer que seja o valor, em que a disputa se dá mediante proposta e lances em 

sessão pública. Diferencia-se das demais modalidades porque sua aplicação não se 

vincula ao valor do contrato, mas à natureza da prestação de serviços ou para 

aquisição de bens comuns, bem como pela inversão de fases de propostas e de 

habilitação, em que será analisada apenas a habilitação do licitante detentor da 

melhor proposta, tendo sido esta a resultante da disputa de menores lances (leilão 

reverso). 

Quadro 8 - A Lei Federal n. 10.520 de 17 de Julho de 2002 

 

Conteúdo da 

norma 

Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos 

termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 

licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e 

dá outras providências. 

Art. 1º  Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação 
na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 
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. 

Art. 2º 
(VETADO) 
 

§ 1º  Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos 
de tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica. 

§ 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. 

Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 
I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e 

definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/2002/Mv638-02.htm
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aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do 
contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento; 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem 
a competição; 

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições 
referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos 
sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo 
órgão ou entidade promotora da     licitação, dos bens ou serviços a serem 
licitados; e 

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. 

§ 1º  A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por 
servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, 
preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade 
promotora do evento. 

§ 2º  No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de 
membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares 

Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados 
e observará as seguintes regras: 

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de 
publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não 
existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios 
eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, 
nos termos do regulamento de que trata o art. 2º; 

II - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do 
local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital; 

III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso 
I do art. 3º, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do 
contrato, quando for o caso; 

IV - cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição 
de qualquer pessoa para consulta e divulgadas na forma da Lei no 9.755, de 
16 de dezembro de 1998; 

V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir 
da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis; 

VI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para 
recebimento das propostas, devendo o interessado, ou seu representante, 
identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários 
poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame; 

VII - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, 
apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do 
objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à 
verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos 
no instrumento convocatório; 

VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das 
ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer 
novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor; 

IX - não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas 
no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o 
máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer 
que sejam os preços oferecidos; 

X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o 
critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, 
as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade definidos no edital; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9755.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9755.htm


76 

 

 

XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao 
objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua 
aceitabilidade; 

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; 

XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em 
situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e 
Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às 
exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e 
econômico-financeira; 

XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 
habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso 
aos dados nele constantes; 

XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o 
licitante será declarado vencedor; 

XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a 
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor; 

XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o pregoeiro poderá 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

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 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; 

XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 

XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará 
a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação 
pelo pregoeiro ao vencedor; 

XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a 
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor; 

XXII - homologada a licitação pela autoridade competente, o 
adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido em 
edital; e 

XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade 
da sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso 
XVI. 

Art. 5º É vedada a exigência de: 
I - garantia de proposta; 
II - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no 
certame; e 
III - 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. 

Art. 6º  O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não 
estiver fixado no edital. 

Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
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comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 
será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominações legais. 

Art. 8º  Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, 
serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferição de sua 
regularidade pelos agentes de controle, nos termos do regulamento previsto 
no art. 2º. 

Art. 9º  Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 10 Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 
2.182-18, de 23 de agosto de 2001. 

Art. 11 As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo 
sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme 
regulamento específico. 

Art. 12 A Lei nº 10.191, de 14 de fevereiro de 2001, passa a vigorar acrescida do 
seguinte artigo: 
“Art. 2-A.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
adotar, nas licitações de registro de preços destinadas à aquisição de bens e 
serviços comuns da área da saúde, a modalidade do pregão, inclusive por 
meio eletrônico, observando-se o seguinte: 
I - são considerados bens e serviços comuns da área da saúde, aqueles 
necessários ao atendimento dos órgãos que integram o Sistema Único de 
Saúde, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais do 
mercado. 
II - quando o quantitativo total estimado para a contratação ou fornecimento 
não puder ser atendido pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de 
tantos licitantes quantos forem necessários para o atingimento da totalidade 
do quantitativo, respeitada a ordem de classificação, desde que os referidos 
licitantes aceitem praticar o mesmo preço da proposta vencedora. 
III - na impossibilidade do atendimento ao disposto no inciso II, 
excepcionalmente, poderão ser registrados outros preços diferentes da 
proposta vencedora, desde que se trate de objetos de qualidade ou 
desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a vantagem, e 
que as ofertas sejam em valor inferior ao limite máximo admitido”. 

Fonte: (BRASIL, 2010) Elaboração própria. 

 

 

4.8 Dispensas e inexigibilidades de Licitação 

 

 

Ao lidar no dia-a-dia com compras e contratações necessárias á condução 

dos negócios públicos, a Administração enfrenta situações, às vezes imprevisíveis 

ou alheias a sua vontade, que resultam na contratação sem licitação. 

Há casos em que a Administração: 1) recebe da própria lei o comando para 

realizar a contração direta; 2) há outros em que a Administração recebe da lei a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2182-18.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2182-18.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10191.htm#art2a
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devida autorização para deixar de realizar a licitação - se conveniente ao interesse 

público -; 3) situações em que a Administração defronta-se com a inviabilidade para 

licitar, concordando lei que é inexigível tal procedimento; 4) e há apenas um caso 

em que Administração é proibida de licitar, por expressa vontade da lei (PEREIRA 

JUNIOR, 2003). Estas hipóteses estão elencadas nos quadros a seguir. 

 

Quadro 9 – Exceções ao dever geral de licitar previstas na Lei Federal n0. 8.666/93 

 

Hipóteses de 

vedação ou 

em que se 

afasta o dever 

de licitar 

Conteúdo da norma 

Art. 7, § 5
0
  

 

 

É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços 
sem similaridade ou de marcas, características e especificações 
exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou 
ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o 
regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato 
convocatório. 

 Art. 17, incisos 

I e II 

 

 

A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de 
interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e 
obedecerá às seguintes normas: 
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da 
administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para 
todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação 
prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta 
nos seguintes casos (...).  
II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, 
dispensada esta nos seguintes casos (...). 

Art. 24 Rol taxativo de hipóteses de dispensabilidade - Quadro 10 

Art. 25 Rol de hipóteses de inexigilbilidade de licitação – Quadro 11 

Fonte: (BRASIL, 2010) 
Elaboração própria. 

 

 

4.8.1 Cotação eletrônica de preços 

 

 

A cotação eletrônica de preços constitui-se de um sistema para aquisições de 

bens de pequeno valor, que se enquadram na hipótese de dispensa de licitação 

prevista no inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, desde que não se refiram a 

parcelas de uma mesma compra de maior vulto que possa ser realizada de uma 

única vez.  
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Funciona tal qual um pregão eletrônico, sem as formalidades e exigências 

de edital e termo de referência, substituindo na prática aquelas cotações que 

usualmente são feitas diretamente com os fornecedores, por meio de coleta de três 

preços de mercado para o objeto especificado. 

Uma vez lançada a intenção de compra de um determinado objeto no 

sistema, este se encarrega de avisar automaticamente, via e-mail aos fornecedores 

cadastrados, para que façam seus lances para o objeto especificado. Em dia e hora 

agendados pela administração, o sistema eletrônico encerra a fase de oferta de 

lances e designa o ganhador pelo critério de menor preço, sem a interferência do 

operador. 

Para operação do sistema pela internet são necessárias algumas 

providências: prévio cadastramento no comprasnet, da autoridade competente para 

homologação da contratação e dos servidores designados para a condução do 

procedimento relativo às cotações eletrônicas; aquisição de senha pessoal e 

intransferível para acesso ao sistema e outras formalidades processuais. 

Apesar de regulamentado em 2001, somente em 2004 o Sistema de Cotação 

Eletrônica de Compras foi disponibilizado no sítio www.comprasnet.gov.br para os 

usuários do SIASG, de acordo com a Portaria nº 306/2001 do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

4.9 Casos de dispensas de licitação previstas na Lei n0. 8.666/93 

 

 

A Administração somente poderá dispensar-se de realizar a licitação se 

ocorrer uma das situações listadas na lei federal e apenas nela; nenhuma lei 

estadual, municipal ou distrital, bem como regulamento interno de entidade 

vinculada, poderá criar hipótese de dispensabilidade de licitação (PEREIRA 

JUNIOR, 2003). 

Elencadas uma a uma no art. 24 da Lei n0. 8.666/93 estão indicadas todas as 

situações previstas em que a licitação é dispensável, reservando à Administração 

discricionariedade para decidir, diante de circunstâncias do caso concreto, se 

dispensa ou não a licitação. 

http://www.comprasnet,gov.br/
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Presentes desde o Decreto-Lei n0 200/67, as hipóteses de dispensa de 

licitação no direito administrativo brasileiro se iniciam pelo valor do objeto, nos casos 

em que são estabelecidos limites, a partir do qual a licitação é devida. No 

enquadramento do inciso I, a lei faculta a Administração de dispensar a licitação 

para contratar obras e serviços de engenharia de valor equivalente a até 10% (R$: 

15.000,00) do valor fixado como teto para a modalidade convite, em relação a objeto 

da mesma natureza (art. 23, I, a) e para bens e serviços (R$: 8.000,00) (art. 23, II, 

a). Mas cabe licitação se o objeto for parcela da mesma obra ou serviço, ou de outra 

obra e serviço de igual natureza, ou ainda, de compra de bens e serviços que 

podem ser realizadas conjunta ou concomitantemente (PEREIRA JUNIOR, 2003). 

Para Pereira Junior (2003, p.259) “a ressalva é inovadora e articula-se com o 

disposto no art. 23, § 50, no propósito de evitar o parcelamento da execução fora das 

hipóteses dos §§ 10 e 20 do mesmo art. 23”. 

 

Quadro 10 – Rol taxativo de dispensas de licitação previstas no Art. 24 da Lei Federal n0. 
8.666/93 

 

Inciso do art. 

24 – Lei n
0
. 

8.666/93 

Elenco de situações em que a licitação é dispensável 

I Para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do 
limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se 
refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e 
serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 
conjunta e concomitantemente; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998). 

II Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite 
previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos 
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um 
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada 
de uma só vez;  (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

III Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; 

IV Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 
outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários 
ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas 
de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência 
da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos;  

V Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, 
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, 
mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas; 

VI Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços 
ou normalizar o abastecimento; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9648cons.htm#art24i.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9648cons.htm#art24ii
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VII Para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a 
Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em 
data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja 
compatível com o praticado no mercado; (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994) 

VIII Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, 
nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o 
Conselho de Defesa Nacional; 

IX Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das 
finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e 
localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível 
com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;(Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994) 

X Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em 
conseqüência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de 
classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas 
pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;  

XI Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no 
tempo necessário para a realização dos processos licitatórios 
correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XII Na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 
institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, 
desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional 
e não tenha fins lucrativos;(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XIII Para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional 
específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições 
ofertadas forem manifestamente vantajosas para o Poder Público;   
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XIV Para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de 
autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades 
do órgão ou entidade.  

XV Para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da 
administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de 
serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por 
órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para 
esse fim específico;(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XVI Para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou 
estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período 
de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, 
quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da 
garantia; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XVII Para compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, 
embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento 
quando em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou 
localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação 
operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais 
puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações e desde 
que seu valor não exceda ao limite previsto na alínea "a" do incico II do art. 
23 desta Lei: (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XVIII Para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de 
materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de 
manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios 
navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de XIVcomissão instituída por 
decreto; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XIX Para contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins 
lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art24viii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art24viii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art24x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art24x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art24xii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art24xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art24xiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art24xvi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art24xvii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art24xviii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art24xix
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Admininistração Pública, para a prestação de serviços ou fornecimento de 
mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado 
no mercado. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XX Para a aquisição de bens destinados exclusivamente a pesquisa científica e 
tecnológica com recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou outras 
instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim 
específico. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

XXI Na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás 
natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as 
normas da legislação específica; (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

XXII Na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia 
mista com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de 
bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja 
compatível com o praticado no mercado. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 
1998) 

XXIII Para a celebração de contratos de prestação de serviços com as 
organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de 
governo, para atividades contempladas no contrato de gestão. (Incluído pela 
Lei nº 9.648, de 1998) 

XXIV Na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT ou por 
agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o 
licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida. 
(Incluído pela Lei nº 10.973, de 2004) 

XXV Na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com 
entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços 
públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de 
consórcio público ou em convênio de cooperação. (Incluído pela Lei nº 
11.107, de 2005) 

XXVI Na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos 
sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta 
seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas 
exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder 
público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de 
equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde 
pública. (Redação dada pela Lei nº 11.445, de 2007). 

XXVII Para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, 
que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa 
nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela 
autoridade máxima do órgão. (Incluído pela Lei nº 11.484, de 2007). 

XXVIII Na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos 
contingentes militares das Forças Singulares brasileiras empregadas em 
operações de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço 
e à escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo Comandante da 
Força. (Incluído pela Lei nº 11.783, de 2008). 

XXIX Na contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou 
sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e 
extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por 
lei federal.   (Incluído pela Lei nº 12.188, de 2.010)  Vigência 

Parágrafo 

único 

Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão 20% 
(vinte por cento) para compras, obras e serviços contratados por consórcios 
públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou 
fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas. (Redação 
dada pela Lei nº 11.107, de 2005) 

Fonte: (BRASIL, 2010) Elaboração própria. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art24xx
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9648cons.htm#art24xxi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9648cons.htm#art24xxii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9648cons.htm#art24xxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9648cons.htm#art24xxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9648cons.htm#art24xxiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9648cons.htm#art24xxiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art25
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art24xxvi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art24xxvi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art57
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11484.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11783.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12188.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12188.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art24p.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art24p.
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4.10 Casos de inexigibilidade de licitação previstos na Lei n0 8.666/93 

 

 

 A lei n0 8.666/93 caracteriza no art. 25 as hipóteses que afastam a 

Administração do dever de licitar, porque é impossível estabelecer a regular 

competição, por meio de um certame para comprar ou contratar determinados 

objetos. “Licitação inexigível equivale à licitação impossível”. Ainda na dicção de 

Pereira Junior (2003, p. 301) “é inexigível porque impossível; é impossível porque 

não há como promover-se a competição”. 

 A lei descreve hipóteses que, além de modelos ilustrativos, somente 

caracterizam a inexigibilidade se - estudado o caso concreto -, configurar-se a 

inviabilidade de competição; sendo viável, é de se promover a licitação, posto que o 

que separa a exigibilidade da inexigibilidade é a viabilidade de ser possível ou não 

estabelecer-se a disputa. Assim, a inexigibilidade presumida nas hipóteses da lei 

deve ser fundamentada pela Administração, por meio de prova factual da 

inviabilidade da licitação (PEREIRA JUNIOR, 2003). 

 

Quadro 11 - Inexigibilidades de licitação previstas na Lei n0. 8.666/93 

 

Art. 25 – Lei n
0
. 

8.666/93 

Elenco de situações em que a licitação é inexigível 

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. 

Parágrafo 

primeiro 

Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho 
anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, 
equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, 
permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

Parágrafo 

segundo 

Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se 
comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano 



84 

 

 

causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o 
agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

Fonte: (BRASIL, 2010) 
Elaboração própria. 

 

4.11 Cautelas para evitar o fracionamento na compra ou contratação por 

dispensa de licitação 

  

 Licitar exige da Administração acuidade gerencial para antecipar-se às 

necessidades de compras e contratações, bem como seu adequado planejamento, 

requisitando-os ao órgão responsável pela licitação, com antecedência que permita 

a conclusão do certame, antes de esgotar-se o material, ou o prazo do contrato de 

serviço ou de construção de obra (PEREIRA JUNIOR, 2003). 

 Esta cautela pode evitar a compra ou contratação por meio do uso 

indiscriminado da dispensa de licitação (art. 24, I ou II), que retrata o fracionamento, 

conduta irregular combatida pelo Tribunal de Contas da União e demais órgãos de 

controle.  

 Pereira Junior (2003, p.260) reitera: 

 

o não-fracionamento continua sendo diretriz importante na legislação 
licitatória, tanto que a Lei n

0
 8.666/93 ressalva, na hipótese de 

dispensabilidade do certame em razão do pequeno valor do objeto (art.24, 
inciso II) a inaplicabilidade do permissivo para parcelas da mesma compra. 
Vale dizer que a lei proíbe a contratação direta de compra de objeto que 
haja sido parcelado no propósito de fracionar seu valor global e com isto 
evitar-se a realização do procedimento seletivo, que seria obrigatório para a 
contratação da integralidade. A vedação estende-se a obras e serviços por 
força do disposto no art. 23, § 50. 

 

 

A censura à prática do fracionamento pelo Tribunal de Contas, especialmente 

nas circunstâncias que possam indicar afastamento do dever geral de licitar, 

substituição indevida de modalidade mais ampla de licitação por outra mais restrita, 

ou gestão imprevidente das necessidades da Administração, pode ensejar a glosa 

das contas, por irregularidade praticada pelo gestor. 

Os critérios empregados pelo TCU visam zelar pela regular aplicação da 

legislação pelo gestor, mas também é útil para aquilatar a eficácia da Administração, 

a capacidade da organização arregimentar atitudes para fazer cumprir as suas 
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metas e objetivos previamente fixados e atender expectativas de níveis esperados 

de satisfação e qualidade nas ações. 

 

4.12. Licitações e contratos 

 

O Estado, como instituto político-jurídico, organiza-se a fim de realizar o bem 

público. Para atingir esse objetivo, precisa contratar com terceiros capazes de lhe 

fornecer os bens e serviços de que precisa. Para tanto, precisa garantir mediante o 

atendimento de princípios previstos no seu ordenamento jurídico, que a escolha do 

fornecedor ocorra mediante um processo seletivo, uma vez que diversamente do 

que ocorre com o particular, o agente público não é livre para contratar com quem 

lhe aprouver. 

Em linguagem jurídica, diz-se que em atendimento ao princípio da supremacia 

do interesse público sobre o privado, não é permitido ao Estado contratar de acordo 

com o livre arbítrio. É necessária a ocorrência de um processo administrativo 

amparado por Lei que formalize o relacionamento do Estado para contratação com 

um terceiro; tal processo regular chama-se Licitação. 

Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração 

Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse 

(MEIRELLES, 2005).  

Como procedimento regimental, desenvolve-se através de uma sucessão 

ordenada de atos vinculantes para Administração e para os licitantes, devendo 

propiciar igual oportunidade a todos os interessados, atuando como fator de 

eficiência e moralidade dos negócios administrativos empreendidos pelo gestor 

público, como definida por alguns autores: 

 
Quadro 12 - Definições de licitação 

Autor Definição 

Para Justen 

Filho (2002, 

p.36): 

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. 

Mello (2002, 

p.476) 

licitação é o procedimento administrativo pelo qual uma pessoa governamental, 

pretende alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras e serviços, outorgar 

concessões, permissões de obra, serviço ou de uso exclusivo de bem público, 

segundo condições, por ela estipuladas previamente, convoca interessados na 
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apresentação de proposta, a fim de selecionar a que se revele mais conveniente em 

função de parâmetros antecipadamente estabelecidos e divulgados. 

Carvalho 

Filho (2007, 

pp. 209-

210): 

licitação é o procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da 

Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta 

entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos – a celebração do 

contrato, ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico. 

Fonte: (JUSTEN FILHO, 2002), (MELLO, 2002), (CARVALHO FILHO, 2007). 
Elaboração própria. 

 

 

Assim, no Setor Público, o processo de aquisição de bens e serviços é 

denominado licitatório; foi erigido sob a Lei Federal de Licitações n.o 8.666/93, 

estando os órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. Numa tradução ampla, o termo licitação assume o sentido de compras e 

as contratações delas resultantes. O significado abrangente de compras não pode 

ultrapassar os limites do usual, contudo, do particular. Há que se inferir 

interpretações restritivas para o conceito de compras, como suprimento de obras, 

bens e serviços quando se trata do serviço público. 

 

4.13 O neo-institucionalismo econômico 

 

Os fundadores da economia moderna (desde Adam Smith) não teriam tido 

muita dificuldade para apontar para as instituições de cada uma das nações e incluir 

aspectos tais como a segurança dos direitos de propriedade, a presença de regras 

estáveis, e a confiança nos reguladores para explicar diferenças ou assimetrias 

existentes entre elas (BROSSEAU e GLACHANT, 2008). 

 Depois de décadas dedicando-se à disponibilidade de capital, à abundância 

ou escassez de recursos naturais, acesso à tecnologia de ponta, os economistas 

estão se aproximando da visão clássica da importância central das instituições na 

performance econômica. A diferença é que desta vez, esta aproximação está se 

beneficiando de ferramentas inspiradas na moderna teoria desenvolvida no último 

século (John Nye apud BROSSEAU e GLACHANT, 2008). 

 O conceito de instituição é tomado aqui de acordo como definido por Douglas 

North: são as regras e leis, formais e informais e os mecanismos de execução que 
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compõem uma dada matriz ou ambiente. O termo “instituição” com freqüência é 

utilizado no sentido do Banco Mundial ou Tesouro Americano e, de acordo com 

North, se aproxima muito mais do conceito de “organização”. 

 North, enfim, é tido como o autor que fez a ponte entre Direito e Economia, 

num processo de transversalidade entre as duas ciências. 

A Economia é tida como aquela que se ocupa da eficiência, constituindo seu 

problema fundamental explicar a vida econômica, mediante estudo de ações 

racionais dos entes econômicos, privados e públicos. 

O Direito, por outro lado, busca alcançar a justiça como elemento de 

regulamentação de toda e qualquer interação humana; assim, o Direito é um indutor 

de condutas e sua interseção entre os demais fenômenos econômicos e deve 

perseguir o ideal comum às demais área do conhecimento em promover a justiça e a 

eqüidade do sistema social como um todo (PINHEIRO e SADDI, 2005). 

As diferentes concepções entre direito e economia devem caminhar, assim, 

para uma convergência de interesses, a partir do reconhecimento das interrelações 

que ocorrem no desenvolvimento econômico, compreendendo as capacidades 

operativas dos mercados. 

A premissa é de que as instâncias de governo, a economia, o direito e a 

política são permeados por relações reguladas por regras estabelecidas, leis e 

fundamentos escritos e que o Direito, conseqüentemente a justiça, é 

multidimensional no sentido que sofre influência de princípios históricos, filosóficos, 

religiosos, psicológicos, sociais, políticos e econômicos (PINHEIRO e SADDI, 2005). 

A dificuldade de reconhecimento da importância da Economia para o Direito e 

vice versa restou superada nos anos recentes, sendo hoje adotada a tese de 

indissociabilidade entre ambas as ciências devido às evidentes imbricações entre as 

normas e o mercado. 

O alicerce teórico que une as duas ciências foi estruturado em referenciais 

aos métodos de economia para resolver problemas legais e, inversamente, como o 

Direito e as regras impactam o desenvolvimento econômico. 

Isto se deveu principalmente a partir da edição de “The nature of the firm” de 

Ronald Coase. Passou-se a inferir que a Ciência Econômica também tratava de 

entender as transações humanas, comerciais e de mercado – e toda sua 
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complexidade – quando intuiu que essas transações, além do sistema de preços, 

também eram reguladas pelos contratos (PINHEIRO e SADDI, 2005). 

Assim, o foco da economia de mercado - e as conseqüências dos processos 

de trocas -, se voltou também para o campo do Direito, não apenas como instituto 

que promulga o que é fundamentalmente justo, mas também pela utilização de 

instrumentos baseados na lei e no contrato e sua intrínseca incompletude. 

A importância do Direito para a proteção do desenvolvimento econômico se 

dá através de um sistema jurídico que proteja os contratos e garanta a propriedade, 

base do sistema capitalista. 

O Direito propicia distribuir os riscos das transações entre os agentes 

econômicos e o arbitramento de disputas na incidência de situações resultantes da 

incompletude dos contratos, ou ainda, nos casos não previstos na legislação. 

Na perspectiva de Coase, a política econômica nada mais é que a escolha de 

regras e procedimentos legais e estruturas administrativas com o objetivo de 

maximizar o bem estar social (PINHEIRO e SADDI, 2005). 

Neste sentido, as leis atuam sobre a atividade econômica por meio da política 

econômica e desempenha as funções de proteger os direitos de propriedade; 

estabelecer as regras para negociação e desfazimento desses direitos entre agentes 

privados e públicos (Estado); define as regras de acesso e de saída de mercados; 

promovem a competição e regulam tanto a estrutura industrial, bem como a conduta 

das empresas em que há monopólio ou reduzida concorrência. 

 

4.14 Contratos e os custos de transação 

 

 

Contratos são, na definição de Pinheiro e Saddi (2005, p. 98, 111) “os meios 

pelos quais os direitos são estabelecidos, transferidos, outorgados ou cedidos” ou 

ainda “acordos de vontade que cumprem uma única função, que é preencher e 

atender aos interesses individuais de quem os celebra”. 

No campo da gestão pública a formalização de contratos é a última etapa da 

licitação, em sua fase externa, sendo fundamental seu registro e publicação de 

acordo com a norma legal, o que lhe empresta eficácia jurídica. O seu 

monitoramento se dá mediante acompanhamento de sua execução, verificando se 

as formas contratadas estão sendo adequadamente cumpridas. 
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Estabelecida a importância e a função dos contratos, a junção conceitual do 

Direito & Economia selou a base para o reconhecimento de que o contrato é um 

meio de organização da produção por meio do mercado de bens e serviços, no 

caso, entre o ente público e o particular. 

O papel (ou o reconhecimento) do Direito como indutor do desenvolvimento 

econômico origina-se na compreensão da real participação das instituições na 

economia, em especial no desenvolvimento econômico.  

Kupfer (apud MELLO, 2009, p. 31) alude que até a publicação do 

anteriormente citado artigo de Coase intitulado “The nature of the firm” (1937) a 

teoria econômica preocupava-se apenas com os custos de produção, cabendo ao 

economista conhecer a função de produção capaz de maximizar o lucro e as firmas 

eram vistas apenas como transformadoras de produtos.  

A partir de Coase, a ciência econômica introduziu na questão dos contratos os 

custos de transação inerentes a cada opção contratada. Ou seja, dada uma 

determinada configuração de mercado, o que leva a produção a organizar-se de 

uma ou de outra forma é definido pelos custos de transação de cada contrato. 

Custos de transação são (PINHEIRO e SADDI, 2005) os custos em se incorre 

na atividade econômica para adquirir, proteger e transferir direitos de propriedade, 

em razão da utilização de meios para busca de informação, a negociação, a 

realização e formalização de termos de contrato, seu monitoramento (gestão e 

fiscalização), atividades que tendem a ser necessárias para a viabilização de uma 

transação econômica ou a implantação de uma política pública. 

Assim, custos de transação são conceitos elaborados na nova teoria 

institucionalista, que abriga exatamente a transversalidade entre Direito e Economia. 

Esta junção abrange as atividades de busca da simetria da informação e se refere a 

regras de distribuição da renda, preço e qualidade de produtos, insumos de trabalho 

e o conhecimento sobre potenciais compradores e vendedores e circunstâncias em 

que atuam no mercado ou do modo como se relacionam juridicamente com o Setor 

Público. 

No contexto da gestão pública, alguns dos custos de transação (MELLO, 

2009) podem ser enunciados da seguinte forma: 

- na definição de políticas públicas, os custos podem ser associados à 

dificuldade de negociação de acordos para sua implantação (custo político); 
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- custos decorrentes da instabilidade das regras: numa democracia, não é 

possível assegurar que uma mudança de legislatura não leve à revisão das normas 

(custos da continuidade e descontinuidade administrativa); 

- custos em razão da não sintonia entre os Poderes Executivo, Legislativo e a 

sociedade civil, propiciando que não tenham necessariamente o mesmo ritmo, 

entendimento cognitivo, compromisso e energia para programar, administrar, 

monitorar e avaliar as políticas públicas (custos da agência); 

- custos de accountability, pela falta de clareza de percepção pela sociedade 

civil dos benefícios e de custos de uma determinada política pública, em especial 

aquelas financiadas exclusivamente por impostos. 

De acordo com Silva Filho (apud MELLO, 2009, p.33) no entendimento de 

autores da nova economia institucional, estudiosos dos custos de transação - em 

razão da imprevisibilidade econômica no futuro -, não é possível obter um 

funcionamento perfeito dos mercados. Daí, em razão desse elemento de indefinição 

é que incide a incompletude dos contratos; ou seja, na impossibilidade de prever 

toda a sorte de eventualidades possíveis num ambiente de incerteza, inclusive pela 

possibilidade de alteração das regras e das leis (MELLO, 2009). 

A premissa neste trabalho é de que, sejam os contratos onerosos ou não, são 

sempre imperfeitos, incompletos e passíveis de alteração a qualquer tempo 

(PINHEIRO e SADDI, 2005). Podem ser alterados pela vontade dos agentes 

contratantes, durante a sua execução, em face do surgimento de novos elementos, 

desconhecidos no momento da celebração e que tais mudanças nos contratos estão 

associadas a custos de transação. 

 

4.15 O ambiente institucional 

 

O modelo de comportamento da burocracia chamado de escolha pública 

defende o princípio que os servidores tentam maximizar os orçamentos - hipótese 

plausível no modelo de agências. No modelo de reguladores, o pressuposto é de 

que a burocracia busca maximizar a utilidade (abrindo mão do artifício de ocultar 

custos) fornecendo benefícios (reguladores) a grupos de interessados. 

Majone (1999) observa com propriedade que o debate se opera em duas 

frentes: no Estado regulador, onde o contexto político migra do tradicional processo 
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orçamentário, para o âmbito jurídico do processo regulatório, arena que constitui a 

principal fonte dos conflitos. Muito embora Majone não utilize uma nomenclatura 

específica, trata-se aqui claramente dos custos de transação estudado na teoria 

econômica neo-institucionalista. 

O ambiente institucional é relevante para o enquadramento das reais 

influências dos processos regulatórios (na área do direito) sobre os custos de 

transação (âmbito da economia). A teoria econômica neo-institucionalista permite 

um posicionamento mais preciso sobre esta relação, de acordo com Brousseau e 

Glachant (2008, p.39): 

 
when we consider the provision of an enforcement capability the nature of 
the mutual obligations which can be contracted depends strongly upon the 
capabilities of the mechanism that ensure enforcement. These capabilities 
can be described in terms of costs: cost for observing compliance to 
commitments; costs for making decisions; costs for exercising constraints. 
These costs affect the probability and the level of sanctions which can be 
actually exercised on contracting parties, and therefore on their likelihood to 
comply with their commitments. The “quality” of the institutional environment, 
which results in a degree of credibility of the mutual commitment between 
parties, influences the security of exchanges and thus transactions costs. 

 
 

Adotada essa perspectiva, os contratos são tidos como instrumentos de 

governança, consistindo muito mais do que apenas mecanismos ex ante de 

incentivos para solução de problemas de coordenação, de acordo com Brousseau e 

Glachant (2008, p.40): 

 

today it is clearer that the essential contrast between approaches to contracts 
does not lie in the degree of completeness, but lies in the hypothesis about 
the ability of parties to implement ex ante a coordination mechanism that 
guarantees efficient coordination ex post. 

 
 

A questão colocada pela teoria neo-institucionalista é a da incompletude dos 

contratos, a identidade com os mecanismos de incentivos e custos de transação e, 

portanto, de instrumentos de governança mais flexíveis. Esquemas de incentivos 

propiciam benefícios do conhecimento e de informação do “agente”, e limita a 

necessidade de troca de informação entre o “principal” e o “agente” (BROUSSEAU e 

GLACHANT, 2008). 

De acordo com Majone (1999), a teoria do agente-principal considera os 

legisladores os mais influentes na definição das políticas das agencias estatutárias. 
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Isto em razão de que são os estatutos que criam as agencias (à imagem e 

semelhança dos próprios regulamentos) e, portanto, proporcionam a estrutura de 

incentivos que deveria minimizar a os problemas de coordenação – divergências 

entre as intenções legislativas e os resultados em termos de regulação. 

A teoria do agente-principal também pressupõe a assimetria na distribuição 

da informação. Os agentes detêm mais informação de que seus superiores, logo 

podem se dedicar a comportamentos oportunistas, já que conhecem os custos 

(elevados) de mensuração das características e pormenores das tarefas a serem 

executadas. Para reduzir os custos das agencias, os legisladores estruturam um 

esquema de incentivos, mas também criam mecanismos especiais de controle para 

monitorar o comportamento dos agentes, por meio do judiciário. 

Constatamos em Behn (apud ARAGÃO, 1997) que os estudos sobre 

relacionamento entre os principais e seus agentes indicam para o redirecionamento 

da preocupação com a motivação dos burocratas para a preocupação com o 

controle. Assim, o paradigma do agente principal transcende a discussão para outro 

nível na arena Estado versus mercado, para o conjunto de incentivos com os quais 

se deparam os agentes. Esta relação agente principal (governo-cidadãos) ocorre por 

meio da regulação e os cidadãos têm a prerrogativa de controlar o governo por meio 

de accountability, que se traduz por fazer o governo ser inteiramente responsável 

por suas ações. Logo, o combate ao comportamento oportunista (insulamento 

burocrático) deve acontecer mediante controle social, agindo sobre o principal 

(ARAGÃO, 1997). 

 

4.16 Accountability 

 

Os defensores do paradigma tradicional, mesmo reconhecendo algumas 

deficiências, defendem o modelo em razão da alegada vantagem da accountability. 

A ciência política tem nos ensinado que um dos aspectos mais importantes 

dos regimes democráticos modernos é a prestação de contas dos atos do poder 

público para com a sociedade civil, é o que se chama de accountability. 

A participação política popular é um dos aspectos mais importantes da 

accountability. Não é sem razão, que a legislação é enfática quanto ao dever do 

gestor de dar publicidade a seus atos, de modo a tornar visível a motivação de suas 
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decisões na gestão dos recursos públicos humanos, financeiros e orçamentários sob 

sua responsabilidade. 

Neste sentido, uma possível tradução para o termo accountability moderna e 

usualmente aceita por instituições como o Banco Mundial (BIRD), por exemplo, é o 

da responsabilização do gestor, ou seja, através de mecanismos que possibilitem a 

identificação daquelas pessoas que ocupam cargos públicos, eleitos ou não, por 

seus atos à frente das instituições do Estado. 

Na concepção do BIRD empresta-se ao termo um significado mais amplo do 

que a “habilidade" ou a "possibilidade" de que alguém pode ser "responsável por" ou 

algo possa ser "contabilizado" ou atribuído à suas ações (ACKERMAN, 2005). 

Assim, o termo accountability deve encorajar a busca  

além da exigência mínima, relativamente passiva, de exposição da ação 

governamental, para incluir uma postura mais proativa, com suficiente abertura por 

parte dos agentes públicos. 

Nesta visão, não basta que as administrações deixem apenas os seus livros 

abertos, para que os passantes (ou internautas) possam ter um vislumbre dos seus 

relatórios. Eles devem informar ativamente e explicar o que faz a gestão e talvez até 

mesmo justificar suas ações, em linguagem acessível. 

Além disso, a acepção do termo deve introduzir o elemento da participação de 

um ator externo, o controle. Assim, para a responsabilização de fato existir, o 

controle deve ser um vigilante que tenha o olhar no ambiente externo (ACKERMAN, 

2005). 

Por outro lado, na perspectiva de O`Donnel (1998): 

 
 
 

Quadro 13 - Tipos de accountability 

Autor Tipos de accountability 

O`Donnel 
(1998, 
p.42): 

Vertical: a prestação de contas dos gestores perante a sociedade, quando se opera por 
meio das eleições e das reivindicações sociais através da liberdade de opinião e de 
associação, bem como pelo livre acesso às informações, sendo para isso necessária a 
existência de uma mídia livre e, portanto, de uma democracia. 

Horizontal: a existência de agências estatais que têm autoridade legal e estão 
realmente dispostas e capacitadas para empreender ações que vão desde o controle 
rotineiro até sanções legais ou inclusive impeachment, em relação a atos e/ou 
omissões de outros agentes ou agências do Estado que podem, em princípio, ou 
presumidamente ser qualificadas como ilícitas. 

Fonte: (O`DONNEL, 1998). 
Elaboração própria.  
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 A premissa é de um Estado no qual nenhum indivíduo pode se colocar acima 

das leis e onde todos têm o direito à participação nas decisões políticas e à 

cobrança por eficiência, eficácia e efetividade e resultados das políticas públicas 

executadas pelos gestores; ou seja, têm o direito a mecanismos de prestação de 

contas denominados de accountability.   

 O‟Donnell (1998) lembra ainda, que é nesse Estado onde as liberdades são 

preservadas a todo custo e que a verdadeira accountability se dá quando há 

agências estatais autorizadas e dispostas a supervisionar, controlar, retificar e/ou 

punir ações ilícitas de autoridades na esfera pública ou da sociedade civil, 

responsáveis pela fiscalização da prestação de contas e do controle social. 

 Instituições voltadas para o controle, compondo uma extensa rede 

compromissada com a cobrança sobre as ações do Estado e de sua burocracia. A 

questão é atual e remete a uma discussão sobre como este controle pode tornar-se 

parceiro do gestor, realizando o controle social sobre as propostas de políticas e de 

investimentos públicos, mediando um clima de responsabilização nas entidades 

menos tensionado, com alguma dose de confiança. 

Nas palavras de Wilson (apud BEHN, 1998) “confiança é a força de todas as 

relações da vida”. Deste modo, tanto na constituição das composições políticas 

quanto na criação de sistemas administrativos, é necessário se lhes emprestar o 

desenho para que abriguem confiança, como um princípio universal básico de 

relacionamento. 

 Na perspectiva de Behn (1998) governos devem ser responsáveis, não só 

perante alguns stakeholders interessados, mas de todo Estado. Os defensores da 

abordagem da nova gestão pública não devem se restringir apenas a demonstrar 

que sua estratégia é eficiente e eficaz; devem incluir, sobretudo, o conceito de 

responsabilização e “inventar formas de reforçar a confiança”, ainda de acordo com 

o autor. 

 Trava-se a partir da discussão de accountability sua incidência nas políticas 

de processos e políticas de resultados. A nova gestão pública defende a adaptação 

dos mecanismos retrospectivos de accountability de processos às novas 

necessidades de criação de mecanismos para estabelecer accountability por 

resultados. A ênfase se opera – para a nova gestão pública - no funcionamento 
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adequado do governo (agencias) e no alcance de metas específicas, devendo as 

agencias “convencer os cidadãos de que o desempenho do governo não é uma 

contradição” (BEHN, 1998, p.37). 

 Behn (1998) ao introduzir a discussão sobre o processo de mudança de 

accountability tradicional para um sistema de accountability democrática - sob o 

novo paradigma da nova gestão pública – propicia retornar ao debate proposto por 

Alfred Chandler (apud MAJONE, 1999): 1) devido se a estrutura realmente 

acompanha a estratégia de combate aos atrasos no desenvolvimento da 

organização que busca uma nova feição (necessária para atender as demandas 

administrativas da nova estratégia) 2) ou porque a nova estratégia (por ser pioneira) 

exige uma mudança na estrutura? (MAJONE, 1999).  

 

4.17. Funções de compras e sustentabilidade 

 

 

As funções de compras, de acordo com Libonati (2002), contrariando uma 

tendência histórica de pouca relevância em muitas organizações, deram uma 

guinada nos últimos vinte anos. As funções de compras foram mudando para um 

cenário mais propositivo, a partir da melhoria de seu status na organização pública 

ou privada, decorrente da influência de fatores internos e externos que afetam seu 

desenvolvimento (redução de custos, integração de mercados, globalização, 

competição, etc.). 

 Historicamente, considera-se que a função de compras, seu posicionamento 

e influência nas organizações, têm sido relativamente pequenos, particularmente, 

quando comparados a outras áreas funcionais como produção e finanças 

(LIBONATI, 2002). 

Contudo, a razão essencial para o crescimento da importância da área de 

compras – licitações e contratos - é o reconhecimento da relevância estratégica da 

atividade e de sua capacidade de prover reduções de custos, principalmente por 

meio da integração da cadeia de suprimentos. Considera-se neste trabalho, que a 

utilização mais intensa de ferramentas inovadoras de gestão, a exemplo do pregão 

eletrônico pela Administração Pública tem ajudado a dar mais visibilidade à função 

de compras. 
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Das definições apresentadas por Jones (apud LIBONATI, 2002) para a 

missão ou objetivo principal, da função de compras é “comprar a qualidade de 

material correta, no tempo certo, na quantidade exata, da fonte certa, ao preço 

adequado”. Por outro ângulo, Baily et al. (apud LIBONATI, 2002) propõe adotar uma 

definição mais ampla, a partir dos seguintes objetivos: (a) Suprir a organização com 

um fluxo seguro de materiais e serviços para atender às suas necessidades; (b) 

Assegurar continuidade de suprimento para manter relacionamentos efetivos com 

fontes existentes, desenvolvendo outras fontes de suprimentos alternativas, ou para 

atender a necessidades emergentes ou planejadas; (c) Comprar eficiente e 

sabiamente, obtendo por meios éticos o melhor valor por centavo gasto; (d) 

Administrar estoques para proporcionar o melhor serviço possível aos usuários e ao 

menor custo; (e) Manter relacionamentos cooperativos sólidos com outros 

departamentos, fornecendo informações e aconselhamentos necessários para 

assegurar a operação eficaz de toda a organização; e (f) Desenvolver funcionários, 

políticas, procedimentos e organização para assegurar o alcance dos objetivos 

previstos. 

Além da perseguição desses objetivos, Baily et al. (apud LIBONATI, 2002) 

elenca outros objetivos mais específicos de responsabilidade de compras e 

suprimentos: a) selecionar os melhores fornecedores do mercado; b) ajudar a gerar 

o desenvolvimento eficaz de novos produtos; c) proteger a estrutura de custos da 

empresa; d) manter o equilíbrio correto de qualidade/valor; e) monitorar as 

tendências do mercado de suprimentos; f) negociar eficazmente para trabalhar com 

fornecedores que buscarão benefício mútuo por meio de desempenho 

economicamente superior.  

Alguns autores se posicionam sobre as posturas do relacionamento da área 

de suprimentos com os membros da cadeia de abastecimento, a partir de visões 

antagônicas uma vez que propõem uma postura proativa em contraponto a uma 

postura reativa; Christopher (apud LIBONATI, 2002), apresenta uma abordagem 

convencional e uma de co-produção; por outro lado, Dornier et al. ( apud LIBONATI, 

2002) contrapõem a visão tradicional com a visão de parceira com fornecedores 

(LIBONATI, 2002).  
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De fato, a área de licitações e contratos hoje percebe que é fundamental para 

a Administração Pública conhecer o mercado e relacionar-se proativamente, nos 

limites da legislação. 

Na padronização devem ser observadas as condições de manutenção, 

assistência técnica, fundamentada em estudos, pareceres, laudos, perícias, que 

demonstrem as vantagens econômicas, bem como a conveniência e atendimento ao 

interesse público. 

Em quaisquer desses casos, a Administração pode se basear em produto, 

projeto ou tecnologia que já faz parte do patrimônio público e/ou de futuras 

compras/contratações. 

Em termos de gestão de compras, é importante lembrar que o processo de 

padronização não justifica, per si, a compra direta, por inexigibilidade de licitação. 

Apenas nos casos previstos na Lei, em que a licitação não se justifique, é possível a 

contratação por inexigibilidade de licitação, sendo o processo devidamente 

motivado, instruído com as razões para que a Administração não realize o 

procedimento da licitação. 

 

4.17.1 Sustentabilidade em licitações 

 

 

A preocupação com a preservação do meio ambiente é um tema cuja 

discussão se iniciou há cerca de 50 anos, tendo inicialmente despertado o interesse 

de um pequeno grupo de idealistas em preservar o planeta, face ao progresso 

industrial e a urbanização crescente (REVISTA NEGÓCIOS PÚBLICOS, 2009).    

Mais recentemente, a massificação das informações sobre o impacto do 

desenvolvimento socioeconômico mundial e seus efeitos sobre a sobrevivência do 

planeta, permitiu a introdução da expressão “sustentabilidade”, o que permitiu 

multiplicar rapidamente em vários setores e áreas do conhecimento o interesse pelo 

novo termo (REVISTA NEGÓCIOS PÚBLICOS, 2009). 

No setor público, contudo, é notável a ausência na literatura sobre compras, 

referências ao conceito de sustentabilidade. A prática de compras, em especial, no 

sentido de desenvolver negócios públicos atendendo às premissas de proteção à 
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saúde, aos direitos humanos e ao meio ambiente, através do uso racional e 

inteligente dos recursos, ainda é incipiente no setor público no Brasil. 

A Lei Federal de Licitações n.o 8.666/93 de 21 de junho de 1993, somente em 

seu artigo 6o faz referência à sustentabilidade e preservação do meio ambiente, 

condicionando constar no conjunto de elementos do projeto básico de obras ou 

serviços, o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento. A 

Instrução Normativa no 1, de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e 

tecnologia da Informação, disponibiliza os critérios de sustentabilidade ambiental na 

aquisição de bens, contratação de serviços ou obras da Administração  Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional, sanando a ausência de indicadores 

ecológicos e ambientais da legislação federal de licitações, definindo que o portal 

eletrônico comprasnet divulgará dados sobre planos e práticas de sustentabilidade 

ambiental na Administração Pública Federal. 

A Lei n.o 11.763 de 1o de agosto de 2008, alterou o parágrafo segundo B do 

artigo 17 da referida Lei no 8.666/93 (que trata da alienação de bens na 

Administração Pública), introduzindo a limitação de “áreas de até quinze módulos 

fiscais, desde que não exceda mil e quinhentos hectares, vedada a dispensa de 

licitação para áreas superiores a esse limite”. Essa alteração na lei em termos de 

sustentabilidade e preservação do meio ambiente condicionou as concessões de 

terras públicas não contempladas na lei agrária, às normas legais ou administrativas 

de zoneamento ecológico-econômico. 

De todo modo, assim como na iniciativa privada, diferentes esferas do setor 

público vem aderindo ao princípio da sustentabilidade, objetivando a promoção de 

políticas voltadas para o desenvolvimento social e econômico, respeitando a 

preservação do meio ambiente. 

A sustentabilidade constitui uma mudança paradigmática significativa 

subjacente ao princípio da vantajosidade nas compras públicas, previsto na Lei 

Federal de licitações, que vai além da observância da garantia de qualidade e menor 

preço, devendo incluir critérios ambientais e sociais nas contratações da 

Administração Pública. 

O poder de compra do conjunto do setor público se situa na movimentação de 

recursos da ordem de 10% do Produto Interno Bruto, por esta razão pode 

transformar-se num poderoso instrumento de indução no fomento de práticas 
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inovadoras, a partir de uma abordagem nova na definição dos parâmetros 

sustentáveis para compras e contratações no serviço público (REVISTA NEGÓCIOS 

PÚBLICOS, 2009). 

De acordo com o Comprasnet (Revista o Pregoeiro, 2008, p.7) os produtos e 

serviços mais contratados por pregão eletrônico em 2007, foram equipamentos e 

artigos de uso médico, dentário e veterinário (16,9%), equipamentos para 

processamento de dados (13,7%), instrumentos e equipamentos de laboratório 

(7,8%), serviços de limpeza (19,1%), suporte (17,6%), segurança (12,1%), materiais 

de construção (3,9%), equipamentos para construção, mineração, terraplenagem e 

manutenção de estradas (2,6%), equipamentos ferroviários (2,4%), mobiliários 

(2,3%), tecidos, couros, peles, aviamentos, barracas e bandeiras (1,9%), 

ferramentas manuais (1,8%), substâncias e produtos químicos (1,8%) e publicações 

(1,6%), produtos e serviços considerados como contribuintes à degradação do meio 

ambiente, da fabricação ao descarte.  

O suposto na sustentabilidade é que a busca por especificações a serem 

inseridas no termo de referência (exigência no pregão eletrônico) e projeto básico 

(nas demais modalidades), deve contemplar critérios ambientais que contribuam 

para reduzir ou mitigar os impactos negativos à saúde, os direitos humanos e ao 

meio ambiente, oriundos das contratações de bens, serviços e obras públicas, nas 

três esferas. Além disso, a sustentabilidade deverá estar alicerçada em três 

dimensões: ambiental, social e econômica. 

Possibilitar ou favorecer os princípios de sustentabilidade nas licitações pode 

representar para o setor público, uma grande oportunidade de exercitar boas 

práticas de governança para o desenvolvimento econômico por intermédio de 

políticas comprometidas com a defesa do bem comum. 

O novo gestor de compras públicas deve estar atento ao mercado, em 

especial aquele que oferece e respeita práticas de comercialização, prestação de 

serviços ou obras sustentáveis, com qualidade e resultados eficazes e eficientes, 

sem se descuidar da maior vantagem (e menor preço) nas aquisições (REVISTA 

NEGÓCIOS PÚBLICOS, 2009). 

Dois grandes obstáculos dificultam a sustentabilidade nas compras 

governamentais: pelo lado da demanda, uma grande barreira a ser superada (além 

de barreiras culturais) é a questão da omissão da legislação de licitações. A indução 
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às compras e contratações por critérios socioambientais pode ensejar a restrição à 

participação de empresas nos processos licitatórios, o que é vedado pela legislação 

federal. 

No lado da oferta, é evidente a incidência de uma parcela ainda diminuta de 

fornecedores que produzem bens e serviços atendendo critérios de sustentabilidade. 

Hoje ainda não é possível encontrar no mercado brasileiro um produto cumpra 

critérios de sustentabilidade em todo o seu ciclo de vida, ou seja, da extração da 

matéria prima ao seu descarte final, tendo em vista o estado atual de 

desenvolvimento tecnológico e econômico. O suposto é que ao identificar um 

elemento de sustentabilidade, que seja devidamente comprovado, já é suficiente 

para se recomendar o uso de uma determinada alternativa de produto. 

A decisão pela compra ou contratação do serviço, nesta opção de gestão 

pública, está vinculada unicamente a um pressuposto de ganho ambiental em algum 

dos ciclos de sua vida (desde extração da matéria prima, produção, uso e descarte 

final), o que não lhe garante qualquer sustentabilidade em sentido mais amplo 

(CATÁLOGO SUSTENTÁVEL, 2009). 

 

4.17.2 Sustentabilidade em compras no mundo 

 

As Nações Unidas adotam o conceito de aquisições sustentáveis, baseado 

nos princípios de viabilidade econômica e atendimento aos interesses institucionais 

básicos (NAÇÕES UNIDAS, 2008): 

 

sustainable procurement directly supports two of the four basic procurement 
principles; best value for money and interest of the UN. Quality and the 
environment are often closely linked as quality usually means a longer 
product life and thus less consumption of resources because of lower 
replacement rates. Moreover, an eco-efficient product usually uses less 
energy, meaning lower energy costs over the life-time of the product. An 
eco-efficient product is often cheaper to dispose of either because it is 
included in a recovery or re-use system or because it does not contain 
hazardous substances and thus does not require special handling. 
 

 
Adicionalmente faz incluir os custos indiretos relativos aos requisitos de 

sustentabilidade: 

 

ultimately, when buying a product more than the purchase price must be 
considered. The price calculation must include all the costs relating to the 
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product throughout its life. When products are examined from a life-cycle 
perspective, those that meet sustainability criteria are frequently cheaper. 
Many sustainably produced products also have a smaller carbon footprint, 
i.e. they are produced with less energy or consume less energy. As the UN 
has committed to being carbon neutral, products or services that have low 
carbon impacts can be classified as being “in the interest to the UN. 

  
 

E, finalmente, compromete-se com os padrões de manutenção de qualidade 

de vida da força de trabalho utilizada na cadeia de suprimentos, com inclusão social: 

 
 
compliance with fundamental labour standards throughout the supply chain 
during contract execution also supports the goals of “interest to the UN” and 
“best value for money”. Moreover, ensuring decent working conditions and 
the non-use of child labour and forced labour demonstrates that the UN does 
as it preaches as well as contributing to achieving the Millennium 
Development Goals. 

 
 

Para as Nações Unidas (2008), as políticas de contratos e processos 

sustentáveis, devem incorporar salvaguardas apropriadas e verificações para evitar 

abusos ou violação de pontos-chave na sustentabilidade: 

 

Quadro 14 - Elementos fundamentais da sustentabilidade em compras 

Ponto-chave Efeito sobre a sustentabilidade de compras 

Impactos 

ambientais 

adversos 

Compras governamentais podem desempenhar um papel fundamental na 

promoção de padrões de produção e consumo sustentáveis. É amplamente 

reconhecido que o desenvolvimento industrial só será verdadeiramente 

sustentável se for construído sobre alicerces ecológicos firmes. A crescente 

atenção às questões do desenvolvimento sustentável consumo e de produção 

resulta de décadas de trabalho sobre produção mais limpa e sistemas industriais 

eco-eficiente. Isto representa a última etapa de uma evolução progressiva de  

controle de poluição (mitigação de aspectos negativos); para produção limpa 

(foco em processo de produção); eco-design (foco em produtos); sistemas de 

produto (incorporação do consumo de energia e recursos durante o ciclo de 

vida, logística de transporte, descarte e reutilização de componentes e 

reciclagem de materiais; e eco-inovação (novos produtos e sistemas de 

produção orientados para resultados do tipo ganha-ganha para os negócios e 

para o meio ambiente). 

Desenvolvimento 

local 

Práticas estratégicas de compras podem dar suporte ao desenvolvimento local 

de empresas, em decorrência de exigência de que uma parte de bens e serviços 

seja produzida na comunidade local. 

Direitos 

Humanos 

Os direitos humanos são cada vez mais reconhecidos como uma questão de 

negócios. Eles são indissociáveis de riscos corporativos e gerenciamento de 

reputação. A expansão do fornecedor de terceirização de países em 
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desenvolvimento significa que os compradores -  das Nações Unidas em 

particular -, onde o ONU faz negócios são cada vez mais expostos a empresas 

que operam em países com governos repressivos, onde há conflitos étnicos e 

frágil estado de direito, ou com normas muito pobres. A função de compras 

deve incluir os processos que identificam as empresas que ostentam sua 

responsabilidade de proteger os direitos humanos universais, tanto em relação 

aos seus empregados e as comunidades em que atuam. 

Direitos do 

trabalhador 

Com o surgimento da globalização e com ela a extensão das cadeias de 

abastecimento global, compradores têm a oportunidade única bem como a 

responsabilidade de assegurar que os contratos suportam os direitos dos 

trabalhadores. Empresas que operam nos mercados globais estão tendo cada 

vez mais que assumir algum nível de responsabilidade para as práticas de 

trabalho ao longo de suas cadeias de suprimentos. Esta responsabilidade 

também pode e deve constituir um elemento integrante da função de compras, 

garantindo que as empresas contratadas operam com as convenções 

fundamentais da OIT sobre trabalho com padrões universalmente aceitos. No 

mínimo, os compradores devem estar cientes da perspectiva e o desempenho 

do fornecedor em matéria de: Direitos à liberdade de associação e o 

reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva; eliminação de todas as 

formas de trabalho forçado ou obrigatório; abolição efetiva do trabalho infantil e  

eliminação da discriminação em matéria de emprego e profissão. Estes quatro 

elementos acima não cobrem toda a gama de questões de direitos laborais, mas 

abordam alguns dos aspectos mais profundos e mais difíceis desta área 

temática. 

Gênero e 

empoderamento 

da mulher 

A função de compras pode promover a igualdade entre os sexos e a autonomia 

das mulheres, adotando práticas que sustentam os negócios das minorias, 

particularmente aqueles de propriedade de mulheres. Numa abordagem simples 

e direta, pode-se usar uma preferência de avaliação que conceda adicional e 

aponte a escolha para as empresas de minorias. 

Erradicação da 

pobreza 

Compras realizadas por agência de ajuda internacional podem contribuir para a 

erradicação da pobreza, fornecendo investimento de capital através de 

estratégias locais e regionais de abastecimento nas respectivas economias. Pelo 

abastecimento de produtos e serviços no país ou no âmbito de um contrato em 

determinada região pode: dar apoio à criação de emprego; estimular o aumento 

da renda; melhorar o poder aquisitivo da população local; 

gerar oportunidades econômicas no seio das comunidades e contribuir para o 

desenvolvimento econômico. 

Governança Contratos sustentáveis podem desempenhar um papel estratégico na 

realização de boa governança. A boa governança engloba um sistema de 

funcionamento regulamentar, bem como a estrutura institucional e processos 

bem desenhados e capacidade comprovada para atender as necessidades 

identificadas. Contratação pública eficaz é um bom indicador de como esses 

processos são gerenciados. Além disso, um sistema de contratos que funcione 

bem pode garantir: melhor valor para o dinheiro; o aumento da eficiência e 

eficácia da prestação do serviço; redução do potencial de corrupção; um clima 

positivo de investimento de nível no país; práticas  não-discriminatórias; 

transparência e Accountability. Abordagens estratégicas para contratação, bem 

como a troca de informações sobre as melhores práticas e desenvolvimento de 

capacidades entre as entidades governamentais nacionais e contratos também 
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podem auxiliar no desenvolvimento de práticas de boa governança. 

Fonte:(UNITED NATIONS, 2008). 

Elaboração própria. 

 

 

Assim, basicamente, o conceito de sustentabilidade nas aquisições em muitos 

países está relacionado à obtenção economicamente viável de bens e serviços, 

levando-se em consideração os ciclos de vida dos produtos, de forma a gerar 

benefícios e impactos positivos para a organização pública e para a sociedade. 

Mas não apenas isto: considera-se que deve ser adicionado ao valor 

monetário, a capacidade de bens e serviços serem sustentáveis para a 

administração pública, a sociedade e o meio ambiente. Alguns países, relacionados 

no quadro abaixo, já dispõem de iniciativas de sustentabilidade nas aquisições do 

setor público, por meio da escolha de produtos e serviços que geram benefícios e 

impactos positivos para a organização pública e para a sociedade, do ponto de vista 

econômico e para o meio ambiente. 

A importância das compras sustentáveis, por exemplo, nos EUA decorre de 

sua magnitude: de acordo com a EPA (2007) estima-se que cerca de 350 bilhões de 

dólares são gastos nos EUA com aquisição de bens e serviços pelos órgãos 

governamentais a cada ano, daí a importância das medidas para o aumento da 

disponibilidade de produtos e serviços ambientalmente mais corretos, 

disponibilizados pelo mercado (REVISTA NEGÓCIOS PÚBLICOS, 2009). 

Ressalta-se uma dificuldade nas compras públicas: a relevância e a 

especificação dos aspectos sociais e éticos da licitação sustentável no produto final 

são mais difíceis de medir, uma vez que envolve "comportamento social" que muitas 

vezes não podem ser quantificados. Isso torna difícil para verificar e comparar os 

efeitos sociais e éticos de comportamentos na avaliação das propostas (NAÇÕES 

UNIDAS, 2008). 

 

Quadro 15 - Iniciativas de sustentabilidade no mundo 

País Iniciativas para implantação de sustentabilidade na administração pública 

no mundo 

Estados 

Unidos da 

América 

Criação do Programa de Aquisição Ambientalmente Preferível (Environmentally 

Preferable Purchasing Program) em 1993, objetivando o cumprimento de 

requisitos de sustentabilidade em organizações, o aumento da saúde do 

funcionário, além do estímulo ao mercado de produtos e serviços 
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ambientalmente mais corretos. Definição: „Produtos ambientalmente 

preferíveis‟ “são produtos ou serviços que ocasionam um efeito menor ou 

reduzido sobre a saúde humana e ao meio ambiente, quando comparados com 

produtos ou serviços concorrentes, os quais possuem a mesma função. Esta 

comparação pode considerar a aquisição de matérias-primas, a produção, a 

manufatura, a embalagem, a distribuição, o reuso, a operação, a manutenção, 

ou a disposição final do produto ou serviço”. (Adaptado da Executive Order n.
o 

13.101 de 14 de setembro de 1998). Referente ao planejamento da aquisição 

de novos bens e serviços, as agências governamentais passaram a considerar 

alguns aspectos, tais como: a) requisitos para eliminação da matéria prima 

virgem (opção por produtos reciclados); b) utilização de produtos de origem 

orgânica; c) reutilização do produto ou utilização de materiais recuperados 

(refurbished) e/ou reciclados; d) utilização preferencial por produtos 

ambientalmente mais corretos; (v) redução de resíduos gerados e sua toxidade.  

Canadá Em 1995, o Governo Canadense criou a Comissão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, reconhecendo a importância da necessidade de 

integração dos princípios do desenvolvimento sustentável nas ações e decisões 

de instituições públicas. As iniciativas concentraram-se em: a) gestão de 

pessoas; b) auditoria contábil (gestão de propriedade pública e de materiais); c) 

gestão de tecnologia da informação; e d) infra-estrutura. Com respeito à 

licitações/aquisição de materiais, a estratégia pautou-se pelo incentivo à 

identificação de especificações “ambientalmente mais corretas” para bens e 

serviços e critérios ambientais, para seleção de fornecedores. Outras 

estratégias são a distribuição de políticas e materiais internos em formato 

eletrônico e maior flexibilidade para escolha de fornecedores para o serviço 

público. Na província de Québec foi adotado o plano de desenvolvimento 

sustentável para a administração pública, contemplando seis elementos: a) 

consulta pública; b) legislação específica de desenvolvimento sustentável; c) a 

estratégia de desenvolvimento sustentável; d) as ações de órgãos do governo, 

departamentos e agências; f) os mecanismos de avaliação, monitoramento e 

accountability; g) a participação de outros atores da sociedade. Especificamente 

sobre o tema licitações, dentre os 16 princípios nos quais se baseiam as ações 

de sustentabilidade, destaca-se o da produção e consumo responsável, o qual 

enfatiza a alteração dos padrões de consumo e produção, de forma a reduzir os 

impactos ambientais. Destaca-se também o princípio da „prevenção‟, o qual se 

refere a ações preventivas e corretivas que devem ser tomadas, objetivando a 

utilização de melhores práticas a um custo econômico aceitável. 

Reino Unido No Reino Unido, foi introduzido em 2005 o programa nacional de estratégias de 

Desenvolvimento Sustentável, quando foi avaliado o gasto de cerca de 150 

bilhões de libras com aquisição de bens e serviços pelo setor público. O 

conjunto de ações do programa buscou assegurar, além da redução na emissão 

de carbono, outros aspectos como a diminuição da produção de resíduos e o 

aumento na eficiência do uso da água. Em 2007 foi publicado o Plano de Ação 

Governamental do Reino Unido para Aquisições Sustentáveis (UK Government 

Sustainable Action Plan) instituindo regras para: a) projetos de construção de 

novas edificações; b) serviços de viagem; c) sistema de transporte da 

instituição; d) serviços de informática e produtos associados; e) acordos 

firmados. Em termos operacionais, buscava-se projetar edifícios eficientes em 

termos de uso dos recursos hídricos e emissões de carbono, utilização de 

fontes de energia renováveis, permissão de utilização obrigatória de celulose 



105 

 

 

proveniente de florestas certificadas e sustentáveis, utilização de equipamentos 

energeticamente eficientes. Em relação a equipamentos como aos 

computadores, estes devem estar certificados pelo solo „energy star’,as 

empresas contratadas para prestação de serviços também devem ser capazes 

de fornecer produtos e serviços que auxiliem ao alcance dos objetivos 

operacionais do programa de aquisição sustentável.  

Austrália e 

Nova 

Zelândia 

Na Austrália e Nova Zelândia foi criado um plano de reforma nas aquisições de 

materiais para o setor público, através do Conselho Australiano de Aquisição e 

Construção (Australian Porcurement and Construction Council) baseado em 

princípios de sustentabilidade, objetivando a redução de custos e a afirmação 

pública do compromisso do governo e setores administrativos com as 

alterações sustentáveis em contratos firmados, com os seguintes benefícios: a) 

a redução de impactos ambientais negativos, resultantes de aquisições 

governamentais, de forma a preservar a saúde dos funcionários e os recursos 

ambientais; b) a utilização mais eficiente de recursos públicos, com atenção 

especial à redução de custos de produtos, levando-se em conta o seu ciclo de 

vida; c) o estímulo aos mercados – locais e global – à inovação e produção de 

bens e serviços cada vez mais sustentáveis, bem como o aumento de sua 

oferta, com redução de custos e incremento do mercado desses itens pelo seu 

uso mais intensivo. O plano adotou princípios que guiam as estratégias: a) para 

evitar o consumo desnecessário; b) a seleção de produtos e serviços que 

causem menores impactos ambientais ao longo de seu ciclo de vida; c) o 

suporte à adoção de práticas socialmente responsáveis, por parte dos 

fornecedores e prestadores de serviços. No campo da governança, destaca-se 

no plano: a) a integração organizacional; b) o desenvolvimento de políticas e 

processos de monitoramento; c)  emissão de relatórios anuais de desempenho. 

África do Sul Na África do Sul, os contratos públicos são vistos como uma alavanca política 

importante no mundo pós-apartheid. O Black Economic Empowerment (BEE) 

descreve a iniciativa de como o setor público deve priorizar comprar de 

empresas de propriedade de negros a fim de corrigir as vantagens econômicas 

oferecidas às empresas de propriedade de brancos durante o apartheid. As 

empresas são pontuadas de acordo com um conjunto de critérios pré-definidos: 

BEE Score Card 30%: aquisição de bens ou serviços de empresas de 

propriedade de negros, 30%: o número de membros de diretoria negra, o 

treinamento dos trabalhadores e 30%: o quão bem a empresa promove a 

empresa de propriedade de negros; 10%: as questões que serão determinadas 

por cada indústria INVESTEC- um grupo de bancos internacionais 

especializados, com escritórios na África do Sul, prevê que satisfazem os 

critérios BEE das seguintes formas: contratos de empresas BEE 50% (nível 

atual de 13%); Aumentar o número de negros Sul-Africanos do conselho de 

33% (nível atual de 25%), ter 25% executivos Sul Africano (atual nível de 10%). 

Fonte: (Revista Negócios Públicos, 2009), (UNITED NATIONS, 2008) - Elaboração própria 
 

 

4.17.3 Sustentabilidade em compras no Brasil 

 

A legislação de licitações no Brasil faz pouca referência à sustentabilidade 

nas compras e contratações para a administração pública, nas três esferas de 
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governo. Só recentemente, em 19 de Janeiro de 2010 foi editada a Instrução 

Normativa no 1 pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, cujos efeitos ainda não se fazem 

sentir nas compras governamentais. 

A ausência de indicadores de sustentabilidade, principalmente na Lei geral de 

Licitações n.o 8.666/93 e a Lei do pregão n.o 10.520/2002, explicam a incipiente e 

baixa adesão na gestão e planejamento de compras no Brasil dos princípios de 

sustentabilidade, presentes em outros países. 

Iniciativas no sentido de contemplar medidas de consumo inteligente e 

sustentável nas compras, têm evoluído no âmbito de entidades do Governo do 

Estado de Minas Gerais, do Município de São Paulo, do Estado de São Paulo, da 

Itaipu Binacional, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e outros, cujas compras e 

contratações não estão inteiramente sob a égide da legislação federal. 

 

Quadro 16 - Iniciativas de sustentabilidade no Brasil 

Entidade Iniciativas de sustentabilidade aplicadas no Brasil 

ICLEI - América 

Latina e Caribe 

ICLEI - Local Governments for Sustainability - Governos Locais pela 

Sustentabilidade é uma associação internacional de governos locais, bem como 

nacionais e regionais, organizações governamentais locais que fizeram um 

compromisso com o desenvolvimento sustentável, que conta com mais de 815 

cidades, municípios e associações como membros. Auxilia os governos a 

promover a conscientização política sobre questões-chave; estabelece planos de 

ação para atingir objetivos concretos mensuráveis; trabalha para atingir metas 

através de projetos; avalia progressos locais e cumulativos para o 

desenvolvimento sustentável. Foi responsável pela coordenação do projeto 

“Promovendo as compras públicas sustentáveis no Brasil”, implantado 

simultaneamente nos estados de Minas Gerais e São Paulo e capital paulista entre 

julho de 2007 e abril de 2009. Objetivou o projeto estimular o consumo e a 

produção de forma responsável, nas compras ou onde houver oferta ou atuação 

junto ao mercado, tais como o consumo de madeira, papel, água, energia etc., na 

direção dos princípios da sustentabilidade: desenvolvimento com responsabilidade 

social, econômica e ambiental. O projeto tem como missão: analisar a percepção 

existente sobre critérios motivados de sustentabilidade, em face das 

peculiaridades do estado;além de criar e moldar o mercado estabelecendo 

prioridades de: pesquisa de critérios para compras públicas e indicadores; 

mapeamento das práticas de compras e identificação das categorias a serem 

alcançadas no projeto; desenvolvimento da metodologia de compras públicas 

sustentáveis e ferramentas específicas de treinamento; capacitação de compras 

sustentáveis para servidores da área; metodologia aplicada aos sistemas de 

compras com produtos e critérios sustentáveis, integrados em editais de licitação; 

divulgação das práticas sustentáveis em veículos apropriados; monitoramento e 

avaliação contínua; seminários de conscientização; divulgação de resultados e 

compartilhamento de experiências. Em relação aos resultados esperados: 



107 

 

 

compromisso político e técnico dos governos para executar as práticas de 

compras públicas sustentáveis; desenvolvimento de critérios e recomendações 

para práticas de compras públicas sustentáveis; estímulo aos mercados locais e 

nacionais, atração de fornecedores e criação de demanda para produtos 

sustentáveis e divulgação dos projetos pilotos.  

Secretaria de 

Planejamento 

de Minas Gerais 

 Implantado desde 2006 do Projeto de Gestão Estratégica de Suprimentos – GES - 

objetiva o desenvolvimento e introdução de metodologias e práticas de gestão de 

suprimentos, com base nas melhores práticas que visam redução de custos e 

gastos com materiais, serviços e obras; a definição de modelos de gestão de 

suprimentos; o aprimoramento do relacionamento com os fornecedores; 

capacitação dos servidores estaduais para atuarem como multiplicadores do 

modelo; e, revisão da cadeia de logística de gestão de bens. Para adoção das 

novas práticas de consumo e produção sustentáveis, o Estado de Minas 

estabeleceu cinco „famílias‟ de materiais: 1) escritório; 2) equipamentos de 

informática; 3) obras de pavimentação; 4) refeições fornecidas (penitenciárias, 

escolas e hospitais) e 5) medicamentos. Para cada uma dessas „famílias‟ de 

produtos, são considerados aspectos como a minimização de impactos dos 

produtos e/ou serviços em todo seu ciclo de vida, sobre o meio ambiente. Por 

exemplo, em materiais de escritório e informática, foram considerados os critérios 

de aquisição sustentável em processadores, telas e 25% da demanda em papel 

reciclado; em outros grupos, critérios de eficiência energética, redução de 

resíduos, uso racional da água, melhor aproveitamento dos alimentos, coleta 

seletiva, uso de recicláveis, matérias primas alternativas em pavimentação e o 

respeito ao meio ambiente pelas usinas de asfalto. Adicionalmente, observa-se a 

prática de valores éticos e sócio-ambientais: aspectos sociais e os efeitos sobre a 

igualdade de oportunidades, condições laborais, erradicação da pobreza, direitos 

humanos, preço e comércio justos. 

Fundação 

Getúlio Vargas 

– Centro de 

estudos de 

Sustentabilidade 

– Gvces - 

Catálogo 

Sustentável  

O Gvces desenvolveu o Catálogo Sustentável, uma plataforma web de acesso 

livre, que objetiva promover o consumo racional e eficiente através da divulgação 

de produtos e serviços sustentáveis. Além disso, elaborou o „Guia de Compras 

Públicas: uso e poder de compra do governo para a promoção do 

desenvolvimento sustentável’, que é uma tradução do Manual Procura+ 

desenvolvido pela ICLEI Europa, adaptado à legislação brasileira, bem como nas 

experiências das Administrações Federal, Estadual e Municipal. O propósito do 

catálogo é disponibilizar para consumidores institucionais, governo e empresas, 

bem como o público em geral, dados sobre as relações entre consumo e meio 

ambiente, as matérias-primas, o processo produtivo, a legislação associada e os 

impactos ambientais relacionados ao consumo de bens e serviços. 

Tribunal de 

Justiça de 

Minas Gerais 

(TJMG) 

Como parte do conjunto de ações de seu planejamento estratégico para 2009-

2013, TJMG instituiu o Programa Sustentabilidade Legal para fomentar a 

responsabilidade social e socioambiental, por meio da racionalização dos serviços, 

programas permanentes de redução de despesas e gestão de pessoas de forma a 

valorizar e oportunizar o desenvolvimento profissional de seus agentes. Alinha-se 

à Recomendação do Conselho Nacional de Justiça n.
o 
11/2007, segundo o qual os 

tribunais devem „adotar políticas públicas visando à formação e recuperação de 

uma ambiente ecologicamente equilibrado, além da conscientização dos próprios 

servidores sobre a necessidade efetiva proteção ao meio ambiente‟, considerando 

o tripé básico em que se assenta a sustentabilidade, ou seja: ambientalmente 

corretas, socialmente justas e economicamente viáveis. 
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Itaipu Binacional Por se tratar de uma empresa binacional Itaipu não segue as regras de compras 

elencadas pela Lei n.
o 

8.666/93. Em razão disso aplica aos seus processos de 

suprimento de bens, materiais e serviços condições particulares nos seus editais, 

amparados em legislação que propicia o cumprimento de requisitos 

socioambientais. Por exemplo, nos editais para aluguel de toalhas industriais, é 

exigido do fornecedor declarações que cumpre com a legislação para transporte 

de resíduos perigosos, que se encontra autorizado pelo IAP – Instituto Ambiental 

do Paraná (Brasil) ou SEAM – Secretaria del Medio Ambiente del Paraguay, para 

trafegar com toalhas usadas contendo óleos, graxas, tintas, solventes, etc. Em 

Itaipu sustentabilidade é uma política de gestão, fazendo parte de indicadores 

oficiais como ISE/Bovespa. A meta para 2012 é alcançar o índice Dow Jones de 

Sustentabilidade. Itaipu conta desde 1975 com o Plano Básico de Conservação do 

Meio Ambiente, data de sua fundação. 

Fonte: (Revista Negócios Públicos, Maio 2008). 
Elaboração própria. 

 

4.17.4 Sustentabilidade no financiamento da produção no Brasil 

 

 

No lado do estímulo da produção, os bancos públicos adotaram o Protocolo 

Verde em 1995, estimulando práticas e compromissos com a sustentabilidade para 

promover um modelo de desenvolvimento que não comprometa as necessidades 

das gerações futuras, de modo a conciliar a atuação dos bancos junto ao mercado, 

com o compromisso de conservar o meio ambiente. 

Os princípios norteadores da carta de intenções dos bancos convergem para 

um esforço de empreender políticas de fomento à produção e financiamento de 

infra-estrutura básica, por meio: a) financiamento do desenvolvimento com 

sustentabilidade, através de créditos disponibilizados para programas que 

promovam a qualidade de vida da população, o uso sustentável dos recursos 

naturais e a proteção ambiental; b) contabilizar os impactos e custos sócio-

ambientais na gestão de ativos e nas análises de risco de clientes e projetos de 

investimento submetidos aos bancos, tendo com referência a Política Nacional do 

Meio Ambiente; c) promover o consumo sustentável de recursos naturais e de 

materiais dele derivados, nos processos internos; d) difundir as informações, 

sensibilizar e engajar as partes interessadas nas políticas e práticas de 

sustentabilidade da instituição; e) promover a harmonização de procedimentos, 

cooperação de esforços entre as organizações signatárias do Protocolo Verde para 

implementação destes princípios. 
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A vinculação da concessão de créditos bancários oficiais ao licenciamento 

ambiental está regulamentada desde 1981, na Política Nacional de Meio Ambiente. 

O desafio para tornar eficazes os mecanismos de sustentabilidade 

promulgados nos documentos reside no reconhecimento que muitas exigências 

cumprem apenas os aspectos burocráticos. É premente a necessidade de incorporar 

o conceito de sustentabilidade como parâmetro essencial nas estratégias de 

atuação, em todos os campos de fomento à produção e às compras das instituições 

oficiais (REVISTA NEGÓCIOS PÚBLICOS, Julho 2008). 

 

Quadro 17 - Iniciativas de sustentabilidade no financiamento da produção no Brasil 

Entidade Iniciativas de sustentabilidade na área de financiamento da produção no 

Brasil 

Banco Nacional 

de 

Desenvolvimento 

Econômico e 

Social - BNDES  

Aplica desde 1976 a variável ambiental na análise para concessão de crédito. A 

partir de 1980, através de um intercâmbio com o Banco Mundial, criou linhas de 

crédito específicas para o meio ambiente, com linhas voltadas a empresas 

produtivas, bem como para empresas atuantes na coleta, tratamento e descarte 

do lixo urbano e hospitalar. O Departamento de meio Ambiente do BNDES é 

responsável pela análise de projetos submetidos ao Banco, utiliza um sistema de 

classificação prévia dos projetos, com base no grau de risco ao meio ambiente.  

Bando do Brasil Considerado Banco de múltiplas funções, atuando no crédito rural, comercial e de 

desenvolvimento (gestor do Fundo Constitucional para a região Centro-Oeste), 

trata a questão ambiental em diversas normas internas e recomendações. Exige o 

licenciamento ambiental para concessão de financiamento da comercialização da 

pesca, madeira, borracha e outros produtos do extrativismo. Nos projetos 

financiados para reforma agrária, o Banco exige nas cláusulas contratuais do 

devedor, a conservação ambiental das matas ciliares, encostas e topos de morro, 

de conservação do solo e água, da utilização do manejo integrado de pragas, de 

proteção de mananciais, de proteção da fauna e da flora e outras considerações 

de conservação e equilíbrio ambiental indicadas na Constituição Federal e 

Constituições Estaduais. 

Banco da 

Amazônia S.A – 

BASA 

O banco orienta sua atuação aos critérios do Plano de Desenvolvimento da 

Amazônia e suas políticas de preservação do meio ambiente. No financiamento 

ao setor rural, o BASA exige a preservação de 50% da área de floresta 

amazônica e de 20% da área do cerrado, certificados pelo IBAMA. No âmbito do 

Fundo Constitucional do Norte, só financia serrarias que desenvolvam projetos de 

manejo florestal, de reflorestamento, ou cuja linha de produção seja verticalizada. 

Banco do 

Nordeste – BNB 

Emprega as exigências legais e normativas do Fundo Constitucional do Nordeste 

(FNE), a fim de desenvolver medidas de controle e ações mais eficazes com 

relação ao meio ambiente. Na concessão do crédito rural o BNB utiliza as 

recomendações das empresas de assistência técnica e conta em seus quadros o 

cargo de Técnico Agrícola para que sejam observadas as ações de proteção ao 

meio ambiente. 
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Caixa 

Econômica 

Federal 

A CEF atua como banco múltiplo na área comercial, fomento à habitação popular, 

desenvolvimento urbano e saneamento básico, gerenciando recursos de vários 

fundos. Em especial, no financiamento do saneamento básico, a atuação do 

banco com recursos do FGTS e recursos do Banco Mundial, é pautada pela 

exigência de estudos de impactos ambientais nos projetos de  macrodrenagem, 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, afastamento de resíduos sólidos e 

obras de infra-estrutura urbana e habitação.  

Fonte: (Revista Negócios Públicos, Julho 2008). 

Elaboração própria. 

 

 

4.17.5 A Relevância do termo de referência (ou do projeto básico) para a 

sustentabilidade das licitações 

 

 

O documento onde se define na fase preparatória da licitação, o objeto da 

contratação, de forma precisa e detalhada, os critérios para aceitação dos bens ou 

serviços a serem adquiridos, as especificações, os deveres do contratado, os 

procedimentos de fiscalização, prazo de execução do contrato, penalidades 

aplicáveis e outras características, é o chamado de Termo de Referência, que faz 

parte do processo licitatório na modalidade pregão eletrônico (designa-se Projeto 

Básico nas demais modalidades). 

Santana (2008a, p.15) ressalta de acordo com a norma do art. 8o, II, do 

Decreto n.o 3.555/00: 

 

(...) termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes 
de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante do orçamento 
detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos 
métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato. 
 

 
  

E ainda no Decreto n.o 5.450/05, Santana (2008a) por sua vez indica: 

 
 
Art.9

o
. (...) § 2

o
. 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 suprimentos, 
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 sansões, de forma clara, concisa e objetiva. 
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O termo de referência deve propiciar, assim, a avaliação do custo pela 

administrarão, baseado na pesquisa de preços praticados no mercado, como parte 

da análise sistêmica de todo ciclo da contratação. 

Santana (2008a, p.12) alerta que há muito se pensa na Licitação, “no seu foco 

procedimental externo (2ª fase), antecedida por uma etapa preparatória (1ª fase), a 

ela se seguindo a contratação e execução (3ª fase), para então se alcançar o 

derradeiro e inafastável controle (4ª fase)”. 

A referência ao controle não é uma preocupação quanto aos aspectos da 

legalidade apenas, ainda de acordo com Santana (2008a, p.12) “mas para além de 

tal ponto, visar lançar olhos sobre o atingimento de metas fixadas em torno da 

constante busca por melhores resultados, considerados os respectivos custos.” 

Na parte preparatória inicial do levantamento de custos e formação de preços 

é muito relevante constar todos os elementos que possam identificar plenamente o 

objeto a ser contratado de modo completo, mas não apenas os aspectos clássicos 

da formação de um contrato: deve explicitar também o aspecto volitivo que 

impulsiona o agente público incumbido de traduzir em ações concretas o interesse 

público. 

A boa técnica de planejamento indica que o termo de referência deve ser 

elaborado pelo requisitante, em conjunto com a área de compras, obedecidas às 

especificações praticadas no mercado, bem como as melhores técnicas 

operacionais disponíveis. 

De acordo com o Comprar Ecológico - Manual de Contratos Públicos 

Ecológicos da Comissão Européia (2005, p.4), o contrato público ecológico é um 

processo que deve evoluir por etapas: 1) verificação de quais são os produtos, 

serviços ou obras mais adequados à necessidade do serviço público, observando 

não só o seu impacto ambiental mas também outros fatores, tais como a informação 

de que se dispõe, o que existe no mercado, as tecnologias disponíveis, os custos e 

a visibilidade; 2) identificação das necessidades, exprimindo-as da forma apropriada; 

3) escolha de um título ecológico para publicizar a política ao mundo exterior, 

assegurando transparência aos potenciais fornecedores ou prestadores de serviços, 

e aos cidadãos; 4) elaboração das especificações técnicas claras e precisas, 

utilizando, sempre que possível, fatores ambientais (condições de 
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aceitação//eliminação); 4.1) procura de exemplos de características ambientais em 

bases de dados/rótulos ecológicos; 4.2) benchmarking nas «melhores práticas» de 

outras entidades adjudicantes; 4.3) utilize TIC em rede para obter e divulgar 

informação; 4.4) adote uma «abordagem do custo do ciclo de vida» cientificamente 

comprovada; 4.5) não mude de impactos ambientais de uma fase do ciclo de vida 

para outra; 4.6) utilize especificações baseadas no desempenho ou funcionais para 

incentivar a apresentação de propostas ecológicas inovadoras; 4.7) considere os 

desempenhos ambientais, tais como o uso de matérias-primas, métodos de proteção 

ambiental (sempre que tal seja pertinente para o produto ou serviço fi nais), 

eficiência energética, fontes de energia renováveis, emissões, resíduos, 

«reciclabilidade», substâncias químicas perigosas, etc.; 4.8) caso tenha dúvidas 

quanto à existência efetiva, preço ou qualidade de produtos ou serviços ecológicos, 

peça variantes ecológicas; 5) estabeleça critérios de seleção com base na lista 

exaustiva de critérios incluída nas diretivas «contratos públicos». Quando adequado, 

inclua critérios ambientais como elementos de prova da capacidade técnica para 

executar o contrato. Informe os potenciais fornecedores, prestadores de serviços ou 

adjudicatários da possibilidade de utilizarem sistemas e declarações de gestão 

ambiental para comprovarem que cumprem os critérios; 6) estabeleça critérios de 

adjudicação: 6.1) sempre que optar por aplicar o critério da «proposta 

economicamente mais vantajosa», insira os critérios ambientais relevantes, seja 

como ponto de referência para comparar as propostas ecológicas umas com as 

outras (caso conste nas especificações técnicas que se trata de um contrato 

ecológico), ou como uma forma de introduzir um elemento ambiental (no caso de as 

especificações técnicas definirem o contrato de uma maneira «neutra») e de lhe 

atribuir um certo peso. Tenha em conta o custo do ciclo de vida dos produtos, 

serviços ou obras; 7) utilize as cláusulas de execução para estabelecer condições 

ambientais suplementares relevantes para além da classificação de contrato 

ecológico. Sempre que possível, insista na utilização de modos de transporte 

respeitadores do ambiente; 8) assegure-se sempre de que todas as exigências que 

faz aos potenciais proponentes e as propostas por estes apresentadas têm ligação 

com o objeto do contrato (COMISSÃO EUROPÉIA, 2005). 

A fase preparatória do pregão é crucial para se alcançar objetivos de 

sustentabilidade. O termo de referência há que ser precedido de estudo criterioso e 
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um planejamento da decisão de comprar bens ou contratar serviços, sendo 

particularmente importante analisar com precisão aquilo que melhor atende aos 

objetivos do serviço público, antes de optar por uma solução. 

Em termos operacionais, a segmentação de atribuições no serviço público é 

uma das dificuldades em que se esbarra freqüentemente para elaboração do termo 

de referência: o quadro de ingente indefinição de competências no serviço público, 

ou seja, de quem faz o quê. 

Este é um ponto importante para o planejamento regular das ações e, mais 

ainda, na perspectiva da indispensável segregação de funções, para a definição dos 

critérios de sustentabilidade. Sendo o termo de referencia de elaboração complexa, 

multissetorial e multidisciplinar é imprescindível conhecer as fronteiras de 

possibilidades nas fases de planejamento das compras e contratações, com 

accountability: constitui mais um desafio para a administração pública, adicionar os 

critérios de sustentabilidade às suas aquisições, por meio de boas práticas de 

governança. 

 
 

4.18.6. O controle e o critério de aceitação pelo menor preço 

 

 

Na Administração Pública os controles são legalmente previstos e devem ser 

adotados pelo gestor, através de uma rotina de planejamento consistente que 

diminua o risco de serem realizadas aquisições que não atendam as necessidades 

do Serviço Público.  

O planejamento da compra cumpre, assim, um papel de fundamental 

importância para a formalização do procedimento da contratação e surge como 

condição imprescindível para o êxito da licitação. 

A idéia de planejamento aqui adotada não se encerra no arcabouço 

delimitador de um organograma institucional; inclui o conceito intrínseco de 

planejamento, modo de pensar cientificamente a Administração por meio da adoção 

da prática regular de antecipar as mudanças que se avizinham cotidianamente à 

missão institucional. 
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A premissa, assim, é de um planejamento que se baseia nos instrumentos de 

governança eletrônica, como meio para construir o conhecimento da real demanda 

do serviço público, orientado para o longo prazo e, portanto, para o controle. 

Nesse ambiente de planejamento, por meio de técnicas adequadas de 

quantificação e identificação de características, de melhores práticas do mercado de 

bens e serviços e obras, deve-se espelhar o máximo possível à necessidade da 

Administração Pública. 

Elos de controle são evidentemente técnicos, mas desempenhados por 

pessoas; e, com igual incidência no planejamento, as pessoas é que devem ligar-se 

ao controle, com semelhante propósito de orientar-se pelo longo prazo na 

perspectiva do melhor resultado. 

Assim, as quantidades a serem adquiridas devem ser objeto de 

levantamentos criteriosos; é necessária uma adequada estimativa de demanda 

(estudo das compras passadas; previsão de expansão para o futuro; deduzidos 

eventuais saldos em estoque), em função do consumo e utilização prováveis, 

obtidas mediante técnicas de previsão e estatísticas dos quantitativos estimados. 

Importante e oportuno observar que em se tratando do planejamento de 

quantidades estimadas de consumo, além da melhor especificação possível do 

objeto, (vedada à indicação de marcas ou características exclusivas) é necessário 

considerar a possibilidade de divisão por itens, a validade dos produtos e a 

capacidade de estocagem. 

O Art. 14 da Lei n.º 8.666/93 é peremptório: nenhuma compra poderá ser feita 

sem a devida caracterização do objeto e indicação dos recursos orçamentários para 

efetivação do pagamento, sob pena de anulação do ato e da responsabilização do 

agente que lhe tiver dado causa. 

A Administração Pública não pode deixar de cumprir com a Lei Federal de 

Licitações, priorizando o critério menor preço; porém, o menor preço dentro das 

especificações exigidas no termo de referência ou no projeto básico. 

Importante frisar este tópico da caracterização do objeto, porque auxilia na 

desmistificação da premissa de que se compra mal no Serviço Público quando se 

compra pelo menor preço. Na verdade, se compra mal em razão da má 

especificação do objeto. 
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Para bem elaborar suas propostas de preços, cotações, estimativas, os 

licitantes necessitam que a Administração forneça especificações claras e precisas, 

que definam o padrão de qualidade e o desempenho do produto a ser adquirido. Se 

não for assim, corre-se o risco de o licitante ofertar o que tem de mais barato e não o 

que pode oferecer de melhor. 

Alguns exemplos podem ser citados de compras que se fazem rotineiramente 

pelo menor preço, cujo resultado é insatisfatório com relação à qualidade, de acordo 

com o TCU (2006, p.89): 

• canetas cuja tinta resseca, vaza ou falha ao ser usada; 

• cola que tem mais água do que a substância colante; 

• lápis de grafite, excessivamente duro, que danifica o papel ao escrever; 

• borracha que se desfaz ao apagar e às vezes não apaga; 

• copinhos plásticos para café excessivamente finos.  

A indicação de marca de produtos, como parâmetro de qualidade, pode ser 

admitida nos projetos executivos das obras, de modo a compatibilizar as 

necessidades da Administração com a qualidade exigida pela boa técnica. 

E nos demais casos, para facilitar a descrição do objeto a ser licitado nas 

compras comuns, desde que seguida, por exemplo, das expressões "ou 

equivalente", "ou similar" e "ou de melhor qualidade”. 

Essa cautela é importante, no sentido de desfazer o equívoco comum de se 

confundir o menor preço com baixa qualidade do produto; o que se deve objetivar 

sempre no processo de compra é adquirir o produto ou serviço de melhor qualidade 

pelo menor custo possível para a Administração. 

Quando a lei determina submissão às condições de aquisição, semelhantes 

às do setor privado (Art. 15), significa dizer que as licitações públicas deverão ser 

realizadas em situações em que o licitante possa atender satisfatoriamente a 

Administração. 

Por esta razão, para o estabelecimento no ato convocatório (na licitação) de 

condições semelhantes às do setor privado, o gestor público, além de pesquisar o 

mercado do objeto a ser adquirido, deve consultar prováveis licitantes sobre as 

condições vigentes no comércio, sem se descuidar de que o direcionamento da 

licitação (uma marca ou licitante em particular) invalida todo o procedimento da 

compra. 
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O estabelecimento de condições a que apenas um único licitante possa 

atender leva ao direcionamento do processo de licitação, culminando pelo seu 

fracasso ou pelo por resultado deserto. 

A especificação incompleta do bem ou serviço a ser adquirido ou das 

condições de fornecimento pode impedir que o licitante faça uma boa cotação 

(estimativa) de preços e não apresente a melhor proposta para a Administração. 

De acordo com o entendimento do TCU (2004, p.19): 

 

a especificação do objeto é a medida preparatória que condiciona todas as 
demais, devendo traduzir o coeficiente de Inteligência da licitação e da 
contratação – objeto bem especificado é prenuncio de boa contratação, 
objeto inadequadamente especificado abre portas para a contratação 
insatisfatória, quando não viciada. 

 

 

Cabe ao gestor, finalizada a compra ou contratação, ficar atento às condições 

de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração dos itens e 

quantidades a serem adquiridas, com especial zelo pela observação aos prazos de 

validade dos produtos, como condição para maximizar a eficiência do uso dos 

recursos e do resultado da política pública. 

 

4.18.7 O combate a cartéis em licitações 

 

 

De acordo com a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça 

(2008, p. 8):  

cartel é um acordo explícito ou implícito entre concorrentes para, 
principalmente, fixação de preços ou quotas de produção, divisão de 
clientes e de mercados de atuação. Cartéis são considerados a mais grave 
lesão à concorrência porque prejudicam seriamente os consumidores ao 
aumentar preços e restringir a oferta, tornado os bens e serviços mais caros 
ou indisponíveis (grifo no original). 
 

 
 A OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

estima que cartéis são responsáveis por um sobrepreço estimado entre  10 a 20% 

comparado ao preço em um mercado competitivo, causando prejuízos de bilhões de 

reais aos consumidores anualmente (Ministério da Justiça, 2008). 
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 Ainda que se cerque de rigorosos cuidados e controle operacional pelo gestor 

do sistema, é razoável admitir que o pregão eletrônico não está completamente 

imune à ação dos cartéis, que prejudicam o esforço do Estado Brasileiro em 

empregar seus recursos de modo econômico e mais vantajoso para o 

desenvolvimento do país. 

 Essa é a conclusão a que chegou o Ministério da Justiça, através da 

Secretaria de Direito Econômico, principal órgão de investigação de práticas 

anticompetitivas no Brasil, que elaborou e fez divulgar um guia destinado aos 

pregoeiros e membros de comissão de licitação, objetivando alertar didaticamente 

os agentes de compras governamentais, quanto às características e indícios que 

devem levar à suspeição de fraudes em processos licitatórios e possibilitar a 

denúncia às autoridades competentes.  

Cartéis, além de erodir ou limitar artificialmente a concorrência, podem 

prejudicar a inovação impedindo que novos produtos ou processos produtivos 

surjam no mercado. 

A incidência de cartéis é um problema mundial; nos últimos anos, autoridades 

de defesa da concorrência envidaram ingentes esforços para identificar e aplicar 

pesadas sansões administrativas e criminais pela prática de fraude à competição.  

 A Comissão Européia aplicou cerca de € 3 bilhões em multas pela prática de 

cartéis, em 2007. E os Estados Unidos, de 1997 a 2007, aplicaram multas 

superiores a US$ 4 bilhões aos que fraudaram a concorrência pela mesma prática 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2008). 

 No Brasil, desde 2003, o combate aos cartéis é considerado uma prioridade 

pela SDE - Ministério da Justiça, por meio do uso de ferramentas sofisticadas de 

investigação e da celebração de acordos de leniência, espécie de “delação 

premiada”, atuando juntamente com o CADE – Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica - impondo multas pesadas a empresas e administradores julgados 

culpados pela prática de cartel, por meio da Lei de Crimes contra a Ordem 

Econômica – Lei n0. 8.137 de 1990, cominada aos efeitos dos artigos 87 e 90 da Lei 

n0. 8.666 de 1993 (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2008). 

 Licitações são um ambiente propício à atuação de cartéis, que podem operar 

de várias formas: 
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Quadro 18 – Formas de atuação dos cartéis em licitação 

Forma de 

atuação dos 

cartéis 

Descrição da prática ilícita  

Fixação de 

preços 

Acordo firmado entre os membros do cartel para aumentar ou fixar preços e 

impedir que as propostas fiquem abaixo de um “preço base”. 

Direcionamento 

privado da 

licitação 

É definido entre o cartel, quem irá vencer determinada licitação ou uma série de 

processos licitatórios, bem como as condições nas quais essas licitações são 

adjudicadas.  

Divisão de 

mercado 

Divisão de um conjunto de licitações entre membros do cartel, que, assim, deixam 

de concorrer entre si em cada uma delas: participam empresas A, B e C, que 

ajustam um acordo pela qual a empresa A participa de licitações na região 

Nordeste, a empresa B na região Sul e a empresa C na região Sudeste. 

Supressão de 

propostas 

Prática na qual, concorrente esperado numa determinada licitação, não comparece 

ou, comparecendo, retira a proposta formulada, com o intuito de favorecer um 

determinado licitante, previamente escolhido pelo cartel. 

Apresentação 

de proposta só 

para constar ou 

“pro forma” 

Ocasião em que alguns concorrentes formulam propostas com preços muito 

elevados, impedindo que sejam aceitos pela administração ou entregam propostas 

com vícios visivelmente desclassificatórios. O objetivo dessa conduta é, em regra, 

direcionar a licitação para um concorrente em especial. 

Rodízio Acordo pelo qual os membros do cartel alternam-se entre os vencedores de uma 

licitação de um objeto específico: as empresas A, B e C combinam que a primeira 

licitação será vencida pela empresa A, a segunda pela empresa B e a terceira pela 

C, sucessivamente. 

Subcontratação Prática na qual, membros do cartel não participam das licitações ou desistem de 

suas propostas, a fim de serem subcontratadas pelos vencedores. O licitante 

membro do cartel, vencedor da licitação a um preço supra-competitivo, divide o 

sobre-preço com o subcontratado. 

 
Fonte: (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2008). 
Elaboração própria. 
 

  

Estas são algumas das possíveis práticas dos cartéis, que podem ocorrer 

isoladamente ou por meio de combinação delas nas licitações, por exemplo, 

“rodízio” com “divisão” de mercado, para dar a impressão que está sendo 

preservada a competição entre eles. De qualquer modo, o resultado final será 

sempre o aumento dos preços pagos pela administração e transferência ilegítima de 

recursos públicos para os membros do cartel (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2008). 
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 Há outros indicativos ou indícios de cartéis em licitação, segundo o Ministério 

da Justiça (2008), que devem servir de alerta aos pregoeiros e membros das 

comissões de licitação: 

 

 As propostas de preços possuem redação semelhante ou os mesmos e 

rasuras; 

 Certos fornecedores desistem, inesperadamente, de participar da licitação; 

 Há empresas que, apesar de qualificadas, não apresentam proposta a um 

determinado órgão da administração, embora participem de licitações 

regularmente em outro; 

 Existe um padrão evidente de rodízio entre os licitantes vencedores das 

licitações; 

 Existe uma margem de preço estranha e pouco racional entre a proposta 

vencedora e as outras propostas; 

 Alguns licitantes apresentam preços muito diferentes nas diversas licitações 

que participam, apesar de o objeto e as características desses certames 

serem semelhantes; 

  O valor das propostas se reduz significativamente quando um novo licitante 

entra no processo (provavelmente não integrante do cartel); 

 Um determinado licitante vence muitas licitações com o mesmo objeto e 

característica ou que se referem a um tipo especial de contratação; 

 Existe um licitante que sempre oferece proposta, apesar de não se sagrar 

vencedor em nenhuma das licitações; 

 Licitantes vencedores subcontratam concorrentes que participaram do 

certame; 

 Licitantes capacitados a participar do certame isoladamente, optam por 

apresentar proposta em consórcio. 

 

4.18.8 Vantagens do pregão eletrônico no combate aos cartéis 

  

 

A ocorrência de cartéis é facilitada pela estrutura de mercado, bem como pela 

„simetria da informação‟ na fase inicial do certame, propiciada pela disponibilização 
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de vistas ao processo administrativo a interessados e publicidade antecipada da 

identidade dos concorrentes nas licitações do tipo concorrência, tomada de preços e 

convite. 

Numa situação de mercado oligopolizado é intuitivo perceber que quanto 

menor o número de fornecedores ou produtores de uma determinada indústria, mais 

fácil é fazer um acordo de cartel. Mas, também, até mesmo em setores com grande 

número de membros, é possível o conluio entre fornecedores organizados em 

associação de classe ou sindicato (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2008). 

 O requisito da informação pública é inerente aos princípios da licitação; mas a 

publicidade também pode favorecer a estruturação do cartel, por meio da utilização 

do conhecimento antecipado da identidade dos licitantes, do teor de suas propostas 

e do vencedor do certame, tal como previsto nas modalidades de licitação da Lei n0. 

8.666 de 1993, que são casos em que a fase de habilitação é anterior à fase de 

classificação.  

Ou seja, conhecidas as identidades dos fornecedores, são criadas condições 

para que o cartel defina uma estratégia comum a fim de desestabilizar os 

concorrentes (por meio de cooptação ou ameaça) e monitore o processo licitatório 

em seu favor. 

Com base nessas observações, a Lei do Pregão n0. 10.520 de 1992 

determinou a inversão de fases da licitação: primeiramente o pregoeiro julga as 

propostas e opera o pregão até a fase de lances e, somente após encerrado o 

pregão é declarado o vencedor, ocasião em se torna pública a sua identidade no 

sistema. Nem o pregoeiro, muito menos os concorrentes têm acesso aos 

participantes da licitação, aos quais são alocados apenas números que os 

identificam no pregão. Por esta razão, em sua forma eletrônica, o pregão possibilitou 

a redução de ocorrência de cartéis nas licitações (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2008). 

 O veto presidencial ao artigo 20 da Lei n0 10.520/02 (Mensagem n0 638, de 17 

de julho de 2002), reforça a motivação pela necessária cautela com relação ao tema 

cartéis, assim pronunciando-se (BRASIL, 2010): 

 

(...) O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão propõe veto ao 
seguinte dispositivo: “Caput” do art. 20 – “Art. 2o  Pregão é a modalidade de 
licitação para aquisição de bens e serviços comuns pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, conforme disposto em regulamento, qualquer 
que seja o valor estimado da contratação, na qual a disputa pelo 
fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública, 
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vedada sua utilização na contratação de serviços de transporte de valores e 
de segurança privada e bancária. 
 ..........................................................................................” 

 Razões do veto 

 “A redação adotada implicará na proibição da contratação de serviços de 
vigilância por meio do pregão, com impacto indesejável sobre os custos e a 
agilidade de procedimentos que estão atualmente em plena disseminação. 
Com efeito, a utilização do pregão na contratação desses serviços é 
praticada com sucesso desde sua criação, por Medida Provisória, em 
agosto de 2000. 
Ressalte-se que os serviços de vigilância são item de expressiva 
importância nas despesas de custeio da Administração Federal, o que 
impõe a busca de procedimentos que intensifiquem a competição e 
possibilitem a redução de custos. No âmbito da administração direta, 
autárquica e fundacional, avultam a R$ 295,95 milhões anualmente, 
conforme dados de 2001. 
Não existe impedimento de ordem técnica à aplicação do pregão, uma vez 
que há larga experiência de normatização e fixação de padrões de 
especificação do serviço e de acompanhamento do seu desempenho. A 
Administração Federal tem regulamentação específica a respeito, por meio 
da Instrução Normativa MARE no 18/97, que orienta as licitações de 
serviços de vigilância. O Decreto no 3.555/00, que regulamentou o pregão, 
incluiu no rol dos bens e serviços comuns, os serviços de vigilância 
ostensiva. 
Dessa forma, o pregão tem sido opção adotada cada vez mais pelos 
gestores de compras. Já foram realizados 103 pregões para contratação de 
serviços de vigilância em 30 órgãos, representando valores de R$ 37,86 
milhões. Mesmo a forma mais avançada do pregão eletrônico, que 
pressupõe o encaminhamento de planilhas e de documentação por meio 
eletrônico, já tem sido adotada para a contratação de vigilância, registrando-
se até esta data a realização de 4 certames, pela Advocacia-Geral da União 
– AGU, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Ministério dos 
Transportes e Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Estes dados são 
consistente evidência da conveniência e viabilidade de aplicação da nova 
modalidade de licitação aos serviços de vigilância. 

 

 

4.18.9 Pregão eletrônico e a vantagem de comprar pelo sistema de registro de 

preços 

 

 

Registro de preços tem sido indevidamente reportado como uma modalidade 

ou um tipo de licitação; trata-se, em verdade, de um sistema em que se inclui uma 

licitação, com a finalidade de registrar preços unitários para contratações futuras 

pela administração (BARBOSA, 2008). 

 

 
Quadro 19 - Definições de SRP 
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Autor Definição 

Justen Filho 

(1998, 

p.137): 

No registro de preços, a licitação destina-se a selecionar fornecedor e proposta para 

contratações inespecíficas, seriadas, que poderão ser realizadas durante um certo 

período, por repetidas vezes. A proposta selecionada fica à disposição da 

Administração que, se e quando desejar adquirir, valer-se-á dos preços registrados, 

tantas vezes quanto desejar (dentro dos limites estabelecidos no ato convocatório).  

TCU (2006, 

p.100): 

O registro de preços está incluído no Sistema de Registro de Preços (SRP), que 

representa o conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à 

prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. 

Jacoby 

Fernandes 

(2007, p.31): 

Sistema de Registro de Preços é um procedimento especial de licitação que se 

efetiva por meio de uma concorrência ou pregão sui generis, selecionando a 

proposta mais vantajosa, com observância do princípio da isonomia, para eventual e 

futura contratação pela Administração. 

Fonte: (JUSTEN FILHO, 1998), (TCU, 2006), (FERNANDES, 2007). 
Elaboração própria. 
 

 
 As orientações Tribunal de Contas da União (2006, pp.100-101) incidem que: 
 
 

Após a realização da licitação, os preços e as condições de contratação 
ficam registrados na Ata de Registro de Preços. O preço registrado na Ata e 
a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão oficial 
da Administração e ficarão disponíveis para os órgãos e entidades 
participantes do registro de preços ou a qualquer outro órgão ou entidade 
da Administração, ainda que não tenha participado do certame licitatório. 
Durante a vigência da Ata, havendo necessidade do objeto licitado, basta ao 
órgão ou entidade tomar as medidas necessárias para formalizar a 
requisição, verificar se o preço registrado continua compatível com o 
mercado e emitir o empenho ou, se for o caso, assinar o termo de contrato. 
Os procedimentos de contratação, assim, são mais ágeis. Outra vantagem 
do sistema do registro de preços é evitar o fracionamento da despesa, pois 
a escolha da proposta mais vantajosa já foi precedida de licitação nas 
modalidades concorrência ou pregão, não restritas a valores limites para 
contratação. A existência de preços registrados não obriga a Administração 
a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a 
utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, 
sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 
condições. 

 

 

Na alternativa da aplicação do modo de comprar através do sistema de 

registro de preços, reside uma grande vantagem comparativa para a administração 

pública. O SRP é um „modo‟ inovador de comprar e contratar através do pregão 

eletrônico (sendo possível, quando devidamente justificado, utilizar as demais 

modalidades licitatórias, para bens e serviços que não sejam comuns) que 

possibilitou eliminar (ou reduziu bastante) a necessidade de estocagem, por meio do 

fornecimento através de atas de registro de preços. 
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Atas de registro de preços funcionam como „almoxarifados virtuais‟ 

propiciando o abastecimento da unidade contratante, por meio de programação de 

entregas em comum acordo com o fornecedor registrado, com as seguintes 

características: 

1) Não gera obrigatoriedade da compra pela administração, apenas uma 

intenção de adquirir as quantidades estimadas na licitação; 

2) Não exige a indicação prévia, nem reserva de orçamento para a licitação, 

uma vez que o SRP apenas sinaliza ao mercado a possibilidade da 

compra, de acordo com a necessidade da administração. 

Na UFPE, os maiores usuários do SRP são o Hospital das Clínicas e a 

Prefeitura da Cidade Universitária, abastecidos com produtos convenientemente 

adquiridos por meio de entregas parceladas.  

Itens como medicamentos, matérias cirúrgicos, laboratoriais, lâmpadas, brita, 

areia, cimento, etc., coadunam-se perfeitamente para compras e contratações do dia 

a dia, permitido pelo SRP, devido à incerteza para o planejamento prévio da 

demanda.  

  

 

4.19 Governança eletrônica como instrumento de boa governança 

 

 

Na perspectiva da UNESCO (apud MELLO, 2009), governo eletrônico ou e-

governo é o modo pelo qual as instituições se utilizam das TIC para aumentar a 

oferta de serviços prestados pelo governo, enquanto a governança eletrônica insere 

as políticas, estratégias, visões e recursos necessários para implantação do governo 

eletrônico, bem como o modelo de poder político e social para operá-lo 

O conceito de governança eletrônica é mais amplo do que o governo 

eletrônico, uma vez que pode interferir no modo de interação entre cidadãos e 

gestores públicos. Enquanto o governo eletrônico propicia a entrega de informações 

e serviços fornecidos pelo governo, a governança eletrônica pode promover uma 

maior participação direta dos clientes/usuários/cidadãos no sentido de aumentar sua 

capacidade de interagir sobre ação governamental na implantação de políticas 
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públicas, de gestão e de acompanhamento dos resultados, exercendo maior controle 

sobre sua eficiência, eficácia e efetividade. 

A governança eletrônica é um ambiente que propicia convergência ao 

controle: a boa governança, a transparência, a accountability (MELLO, 2009). Assim, 

a utilização de sistemas informatizados no Brasil é cada vez mais considerada como 

ferramenta estratégica de gestão pública. O acesso propiciado ao indivíduo, através 

da rede mundial de computadores, produziu um novo tipo de cenário no 

relacionamento entre entidades governamentais e os cidadãos, exigindo do gestor 

tempestividade nas respostas aos desafios da gestão pública. 

Para atender às novas demandas, base sistêmica adotada nas principais 

atividades de apoio administrativo na administração federal, a exemplo das áreas de 

planejamento, orçamento, execução financeira, pessoal, informação de informática e 

teve sua modelagem definida pelo Decreto-Lei n0 200 de 25 de fevereiro de 1967, 

que tem norteado a administração federal desde a década de 60 (FERNANDES, 

2003).  

É no cenário do SIASG, ferramenta de apoio informatizado aos processos de 

licitação do governo federal, que se opera o portal de compras Comprasnet, 

considerado atualmente uma referência de e-procurement e e-governance. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

Estudo de caso que objetiva evidenciar como a UFPE utiliza o instrumento de 

governança pela internet - o pregão eletrônico - na aquisição de bens e serviços 

para suporte e funcionamento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

nos campi de Recife, Vitória e Agreste, entre 2002 e 2009. 

Parte-se do suposto que o processo de inovação pela introdução de 

ferramentas como o pregão eletrônico, fundamenta-se na concepção de novos 

paradigmas da gestão pública orientados para a economia de recursos públicos, 

com uma vinculação direta com indicadores de desenvolvimento econômico e 

atributos de resultado, na modelagem utilizada pelo Governo Federal, através do 
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Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão – MOG – Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação – SLTI. 

Foi utilizado o método hipotético-dedutivo, com ênfase no uso de dados 

estatísticos do MOG dos anos 2002 a 2009 como fonte primária, além de pesquisa 

bibliográfica e documental sobre o tema, apropriando-se de fontes secundárias e 

material documental de acesso livre produzido pelos órgãos de gestão do 

Comprasnet  e da UFPE.   

A partir do endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br foram obtidas as 

informações analíticas relativas às compras e contratações efetuadas  pela 

Administração Pública Federal, assim como dos fornecedores do Governo Federal, 

sob gestão  do Departamento de Logística e Serviços Gerais do Ministério do 

Planejamento,  Orçamento e Gestão.  As informações, atualizadas mensalmente, 

com dados extraídos do Sistema Integrado  de Administração de Serviços Gerais - 

SIASG baseiam-se nos critérios de quantidades e valores executados pelas 

Unidades de Gestão, no caso em estudo, a UFPE. 

Foram levantadas informações sobre o valor de referência, valor adjudicado e 

economia de toda amostra, constituída por 1040 pregões realizados entre 2002 e 

2009, objetivando codificá-los em categorias para visualização em gráficos e 

tabelas, para revelar a fotografia do momento específico da série histórica estudada 

(VERGARA, 2009). 

A avaliação de eficiência por meio do exame das atas de pregão objetivou 

medir o desempenho, mediante quantificação da vantagem econômica dos 

processos, valorizando a habilidade dos pregoeiros diante dos meios, métodos e 

procedimentos planejados e organizados a fim de assegurar uso ótimo dos recursos 

disponíveis para o sucesso dos pregões. 

Com base nas informações secundárias foi feita a análise da eficiência 

processual, com estudo do fluxo de recursos e prazos para realização dos certames, 

de uma amostra de 152 pregões que fracassaram, a fim de sumarizar as razões que 

provocaram desperdício, retrabalho e maiores custos de transação, levando à 

contradição o princípio da eficiência no emprego dos recursos. 

Foi delineado o montante de gastos da UFPE, por item de execução da 

despesa nas demais categorias e por meio da modalidade de licitação pregão 

eletrônico. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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Metodologicamente, a investigação busca demonstrar que o novo cenário de 

compras governamentais eletrônicas através do pregão pode contribuir para 

melhorar o desempenho institucional da UFPE e seus instrumentos de controle a 

partir da análise de dois aspectos principais: (1) a culminância de relevante 

economia de recursos públicos - com transparência e accountabiliy; e (2) resultados 

positivos obtidos por meio das economias geradas pela utilização do pregão 

eletrônico na UFPE, podem estimular melhorias no planejamento e eficientização 

das contratações, sugerindo também melhorias no aproveitamento de critérios de 

sustentabilidade.  

A estrutura teórica econômica que dá sustentação ao esforço de interpretação 

parte do reconhecimento da importância estratégica do ingente poder de compra do 

Estado.  

Assim, observamos, tão somente, o rebatimento no modelo de uma economia 

em que a demanda do governo tem papel preponderante no desenvolvimento, 

definido como aumento persistente da oferta e da capacidade produtiva e de que 

modo essa demanda está sendo orientada no sentido de um desenvolvimento 

sustentável, em especial através das aquisições de bens e serviços pela UFPE, 

através da modalidade de pregão eletrônico, sem a pretensão, contudo, de nos 

fixarmos na teoria pura do desenvolvimento econômico (VERGOLINO e GOMES, 

1995). 

O fundamento da teoria econômica é valorativo, buscando observar os 

fundamentos do aparato legal, num processo de transversalidade entre a ciência 

econômica e jurídica – à luz do neo-institucionalismo - uma vez que reconhecido o 

fato de que as mudanças de paradigmas e no modo de intervenção estatal são 

oriundas de mudanças na legislação, como forma de atingir as finalidades 

constitucionais relevantes de Governo (GARCIA, 2008). 

 O estudo observa a licitação como função regulatória, bem como a função 

social do contrato administrativo e sua função regulatória de mercados. Por 

exemplo, na economia cartelizada, a licitação passa a ser um instrumento não mais 

do Direito Administrativo, mas do Direito Econômico, permitindo a divisão do objeto 

em lotes, a fim de evitar o monopólio contratual e outras funções sociais, 
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observando-se o cuidado para que a licitação não se transforme e perca suas 

finalidades originais (GARCIA, 2008). 

A proposta é de mostrar a ferramenta pregão eletrônico e de que modo se 

estrutura e opera na UFPE e evidenciar as economias obtidas nas licitações por 

pregão eletrônico entre 2002 e 2009 e identificar limites e possibilidades de 

melhoria, bem como a utilização do pregão eletrônico de modo a fomentar a 

sustentabilidade nas compras e contratações realizadas pela Instituição. 

 

 

 

6. ANÁLISE DE INDICADORES DO SIASG – BRASIL ECONÔMICO 

 

 

 

6.1 Uso do poder de compra do Estado: mudanças introduzidas por meio da 

Emenda Constitucional no 6/1995 e a Lei no 123/2006 

  

  

Mello (2009) por meio do Índice de Governança Eletrônica dos Estados 

Brasileiros – IGEB - defende a correlação entre o índice, que mede as praticas de 

governança eletrônica nos estados brasileiros, com o desenvolvimento sócio-

econômico; segundo o estudo, quanto maior o IGEB nos estados, melhor o resultado 

do PIB, do IDH e do índice de Gini.  

Na perspectiva da relação entre licitações eletrônicas e desenvolvimento 

sócio-econômico, o pressuposto é de que o ingente efeito multiplicador do poder de 

compra do Estado (o investimento público, bem como os demais investimentos do 

setor privado), incide no papel de criar demanda e também no de criar a nova 

capacidade produtiva para o ciclo econômico subseqüente, influindo nos índices de 

desenvolvimento econômico. 
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Tabela 1 Principais relações das Contas Nacionais por setor institucional - 2000 a 2007 

 

 

 

 

  

Indicadores de contas nacionais apurados pelo IBGE (2010) na tabela 1 

apontam para a importância da taxa de investimento (formação bruta de capital fixo), 

em média de 16,42% no total da economia como um todo. A Administração pública 

contribui com 12,31% da formação bruta de capital fixo, relativo ao Produto Interno 

Bruto, em média; daí sua importância para ressaltar o papel desempenhado pela 

despesa pública na economia em um determinado ciclo. 

O Governo por ser um grande demandante de suprimentos e serviços que 

vai de pequenas aquisições de bens a lotes de grande magnitude e/ou serviços 

de alta complexidade não somente atrai o interesse de empresas oligopolistas, mas 

também constitui numa primordial opção de mercado para sobrevivência de micro 

empresas e empresas de pequeno porte que buscam competir com os grandes 

fornecedores, num permanente processo de disputa por nicho de mercado nas 

compras e contratações governamentais, fomentando a economia como um todo. 

 

Principais relações das Contas Nacionais 

Em 
percentual 

(%) 
              

Taxa 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(1) Média 

Total da economia                   

Poupança bruta/PIB   14,0   13,5   14,7   16,0   18,5   17,3   17,6   18,1   16,2 

Poupança bruta/renda disponível bruta   14,3   14,0   15,1   16,4   19,0   17,8   18,0   18,4   16,6 

Excedente operacional bruto + rendimento misto bruto/PIB   45,4   44,5   45,3   45,9   45,3   44,5   43,8   43,4   44,8 

Taxa de autofinanciamento (Poupança bruta/formação bruta de capital 
fixo)   83,1   79,4   89,6 

  
104,4 

  
114,8 

  
108,8 

  
107,1   103,7   98,9 

Taxa de investimento (formação bruta de capital fixo/Produto Interno 
Bruto)    16,8   17,0   16,4   15,3   16,1   15,9   16,4   17,4   16,4 

Necessidade de financiamento/Produto Interno Bruto (-)   4,2 
(-)   

4,5 
(-)   

1,4   0,3   1,4   1,2   0,9 (-)   0,2 
(-)   

0,8 

Carga tributária bruta (impostos + contribuições/Produto Interno Bruto) (2)   30,4   31,9   32,3   31,9   32,8   33,8   34,1   34,7   32,7 

Carga tributária líquida/ PIB   17,0   18,2   18,3   17,3   18,7   19,3   19,3   19,9   18,5 

Remuneração/PIB   40,5   40,6   39,8   39,5   39,3   40,1   40,9   41,3   40,3 

Benefícios sociais/Contribuições sociais (2)   137,4 
  

134,6 
  

145,5 
  

142,8 
  

140,3 
  

140,4 
  

135,8 
  132,2 

  
138,6 

Administração pública                   

Benefícios sociais/Contribuições sociais (2) 
  155,1 

  
155,0 

  
162,6 

  
168,0 

  
156,6 

  
159,3 

  
154,6 

-- 
  

138,9 

Taxa de investimento (formação bruta de capital fixo/valor adicionado)   14,0   14,9   15,4   11,5   13,7   13,5   15,5 --   12,3 

Necessidade de financiamento/Produto Interno Bruto   5,0   6,7   6,3   4,9   3,0   2,9   4,6 --   4,2 

Fonte: IBGE (2010) 
  

            

 (1) Os resultados dos setores institucionais não foram publicados em função da não obtenção dos dados do Imp.de Renda Pessoa Jurídica em tempo hábil.  

(2) Não inclui as contribuições sociais imputadas.  
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Tabela 2 - Valor de compra e contratação de serviços segundo o porte 

 

A tabela 2 retrata os montantes de compras e contratações de serviços 

realizados entre 2002 a 2009 e revela o crescimento da importância relativa dos 

fornecedores enquadrados na classificação de micro e pequenas empresas no 

conjunto cadastrado no SICAF. 

Em média, micro e pequenas empresas foram responsáveis por 22,72% das 

compras e contratações realizadas por meio do SIASG, representando um montante 

médio anual de R$: 6.800.281.947,68, a preços de 2009. 

Significativa é participação relativa das despesas realizadas por meio de 

licitações comparadas ao PIB a preços de 2009, em torno de 2,01% em média, 

alcançando 2,58% no último ano da série. 

Matias-Pereira (2009, pp. 172-173) ressalta a relevância dos indicadores 

econômicos: 

os indicadores do produto Interno Bruto (PIB) são utilizados no campo da 
macroeconomia com o objetivo de mensurar a atividade econômica de uma 
região. O PIB é o resultado, em valores monetários, de todos os bens e 
serviços finais produzidos em um determinado país, Estado, cidade, durante 
um período definido, como, por exemplo, mês, trimestre, ano etc. Assim, o 
PIB é o produto ou valor adicionado gerado num território econômico por 
residentes. A renda gerada na produção, ou valor adicionado, é obtida por 
saldo na produção e consumo intermediário. Com a soma dos impostos 
líquidos de subsídios a produtos ao valor adicionado de cada atividade 
econômica encontra-se o PIB para o total da economia. Dividindo-se o PIB 
total pelos residentes, encontra-se o PIB per capita. Na comparação ou 
análise do comportamento do PIB de um pais ao longo to tempo, é 
necessário distinguir o PIB nominal do PIB real. O PIB nominal se refere ao 
valor do PIB calculado a preços correntes e o PIB real é calculado a preços 

 

Ano MPE % Outros % 
Total  

% do 
PIB** 

2002 2.798.623.954,49 14,12 17.026.795.230,02 85,88 19.825.419.198,63 1,91 

2003 2.309.266.856,24 16,33 11.836.312.480,91 83,67 14.145.579.353,48 1,61 

2004 3.656.582.761,36 17,83 16.851.580.306,09 82,17 20.508.163.085,28 1,84 

2005 3.636.092.783,16 14,50 21.434.178.496,76 85,50 25.070.271.294,42 1,98 

2006 8.875.597.237,28 29,78 20.923.497.496,48 70,22 29.799.094.763,54 2,09 

2007 10.030.488.422,73 28,48 25.192.103.094,75 71,52 35.222.591.545,96 2,20 

2008 8.491.646.461,73 31,32 18.623.059.122,77 68,68 27.114.705.615,82 1,90 

2009 14.603.957.104,48 29,37 35.126.149.712,84 70,63 49.730.106.846,69 2,58 
Média 6.800.281.947,68 22,72 20.876.709.492,58 77,28 27.676.991.462,98 2,01 

       *A preços de 2009 
  **PIB a preços de 2009 

   Fonte: MPOG/SLTI/DLSG/Comprasnet/Brasil Econômico (2010), IBGE (2010) 
 Elaboração própria 
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constantes. O uso de seu valor a preços constantes é o mais recomendável, 
visto que considera somente as variações nos volumes produzidos dos 
bens, e não nas alterações de seus preços de mercado. 

 

 

 

 

Tabela 3 - PIB a preços correntes, a preços de 2009 e evolução real do PIB 

 

 

 

 

 

Descontada a inflação do período, ano a ano, importante observar que os 

montantes despendidos com compras e contratações mantiveram-se estáveis, 

praticamente acompanhando a evolução real do Produto Interno Bruto (média de 

1,85%), entre 2003 e 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano PIB preços correntes IPCA* PIB a preços de 2009 IPCA** IPCA*** 

PIB real 
(%) 

2002 1.477.822.000.000,00 142,60 2.188.129.993.548,39 - - - 

2003 1.699.948.000.000,00 155,91 2.302.142.394.458,34 15,03 9,33 1,61 

2004 1.941.498.000.000,00 167,71 2.444.266.219.784,15 14,21 7,57 1,88 

2005 2.147.239.000.000,00 177,26 2.557.644.378.088,68 10,60 5,69 1,86 

2006 2.369.484.000.000,00 183,03 2.733.392.622.848,71 10,35 3,26 3,18 

2007 2.661.344.000.000,00 191,21 2.938.738.414.099,68 12,32 4,47 2,76 

2008 2.889.719.000.000,00 202,50 3.013.013.677.333,33 8,58 5,90 1,45 

2009 3.143.000.000.000,00 211,14 3.143.000.000.000,00 8,76 4,27 2,05 
Média 2.291.256.750.000,00   2.665.040.962.520,16     1,85 

       IPCA* (DEZ 97=100); IPCA** constante (%); IPCA*** corrente (%) 
  Fonte: IBGE (2010) 

     Elaboração própria 
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Tabela 4 - Participação do valor de compra e contratação de serviços segundo os setores de 
atividades 

 

 
 

 

Em 2009 foram gastos R$ 49.730.106.817,31 por meio de licitações 

públicas, no âmbito do sistema SISG do Governo Federal, com média de 

participação de 13,38% em compras e contratações na indústria, 18,89% comércio, 

59,60% serviços e 8,14% nos demais segmentos, correspondente a 2,58% do PIB 

no mesmo período 

Devido à relevância desses gastos governamentais por meio de licitação, a 

possibilidade de interferir na economia por meio de políticas de inclusão e 

desenvolvimento social, determinantes para o desempenho do sistema do ponto de 

vista agregado, torna-se uma prerrogativa de Estado a partir de 1995. 

A Constituição Federal de 1988 foi alterada pela Emenda Constitucional no  6 

de 15 de Agosto de 1995, para acomodar novo paradigma sobre o uso do poder de 

compra do Estado, conferindo “tratamento favorecido para as empresas de pequeno 

porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no 

País” (Art.1º, inciso IX do art. 170). 

Adicionalmente, a importância do uso do poder de compra do Estado, 

cresceu ainda mais por meio da instituição da Lei no 123 de 14 de dezembro de 

2006, pelo seu Art. 47:   

 
 

nas contratações públicas da União, dos Estados e dos Municípios, poderá 
ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do 
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a 
ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 
tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do 
respectivo ente (grifos inexistentes no original).  

Ano Indústria % Comércio % Serviços % Outros % 
Total 

Total 
% 

2002 2.170.846.859,79 10,95 3.010.529.295,88 15,19 12.347.612.578,07 62,28 2.296.430.450,77 11,58 19.825.419.272,93 100,00 

2003 2.013.939.738,25 14,24 2.496.934.121,52 17,65 7.886.286.252,66 55,75 1.748.419.224,72 12,36 14.145.579.424,79 100,00 

2004 2.575.989.695,44 12,56 3.217.862.562,60 15,69 12.818.664.238,01 62,51 1.895.646.571,39 9,24 20.508.163.158,20 100,00 

2005 4.348.207.918,94 17,34 2.384.522.898,93 9,51 16.831.383.444,08 67,14 1.506.157.017,97 6,01 25.070.271.373,91 100,00 

2006 3.780.890.181,14 12,69 5.791.407.950,95 19,43 17.894.371.444,07 60,05 2.332.425.157,61 7,83 29.799.094.825,94 100,00 

2007 4.171.100.304,06 11,84 7.806.856.747,62 22,16 20.645.368.868,52 58,61 2.599.265.597,28 7,38 35.222.591.610,10 100,00 

2008 3.616.822.993,73 13,34 7.873.070.336,60 29,04 14.318.522.630,64 52,81 1.306.289.623,53 4,82 27.114.705.679,68 100,00 

2009 6.983.208.249,17 14,04 11.147.393.384,73 22,42 28.661.510.700,86 57,63 2.937.994.482,55 5,91 49.730.106.911,40 100,00 

Média 3.707.625.742,57 13,38 5.466.072.162,35 18,89 16.425.465.019,61 59,60 2.077.828.515,73 8,14 27.676.991.532,12 100,00 

           Valores a preços de 2009, IPCA=100% 
       Fonte: MPOG/SLTI/DLSG/Comprasnet/Brasil Econômico (2010) 
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O Art. 48 da mesma lei regula o direcionamento às microempresas e 
empresas de pequeno porte: 

para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a 
administração pública poderá realizar processo licitatório:  
I - destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais);  
II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou 
de empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a 
ser subcontratado não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado;  
III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
em certames para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível.  
§ 1o  O valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá exceder 
a 25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil.  
§ 2o  Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e 
pagamentos do órgão ou entidade da administração pública poderão ser 
destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte 
subcontratadas.  

 

A lei no 123/2006 assim define microempresas e empresas de pequeno 

porte: 

Art. 3o  Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a 
sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de 
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o 
caso, desde que: 
I - no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a 
R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 
II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa 
jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 
superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior 
a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos  mil reais).  
§ 1o  Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, 
o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o 
preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, 
não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais 
concedidos.  
§ 2o  No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a 
que se refere o caput deste artigo será proporcional ao número de meses 
em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido 
atividade, inclusive as frações de meses.  
§ 3o  O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou 
empresária como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o 
seu desenquadramento não implicarão alteração, denúncia ou qualquer 
restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados (grifos 
inexistentes no original).  

 

 A lei no 123/2006 introduz outras mudanças paradigmáticas nas 

licitações assegurando preferência às microempresas e empresas de pequeno 
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porte, por meio: a) do tratamento exclusivo e preferencial nas licitações para compra 

de bens e contratação de serviços até R$: 80.000,00; b) adoção de critérios de 

desempate (art. 44) nas licitações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 

cento) superiores à proposta melhor classificada (na modalidade de pregão, o 

intervalo percentual estabelecido será de até 5% (cinco por cento) superior ao 

melhor preço); c) ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  a 

microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado (no caso de pregão, 

a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 

após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão); e d) nas licitações 

públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato (art. 42).  

Sob o prisma da Lei no 8.666/93, incide nas licitações o paradigma da „maior 

vantajosidade’, representado pelo acolhimento do critério de menor preço obtido, 

para a compra de bens ou contratação do serviço ou obra para a administração 

pública, por meio das modalidades tradicionais de licitação. 

Devido aos novos balizamentos introduzidos pela Emenda Constitucional no 

6/1995 e pela Lei no 123/2006, o paradigma muda para a ‘proposta mais 

vantajosa’, como sendo aquela de menor preço, que promove o 

desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional, com 

ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 

tecnológica (mesmo que para isso a sociedade concorde em arcar com um 

sobrepreço sobre os bens e serviços e obras adquiridos e contratados pelo Estado). 

Adicionalmente o novo paradigma enseja, também, mudança no parâmetro 

da exigência de regularidade fiscal, possibilitando que as microempresas e 

empresas de pequeno porte concorram nas licitações em condições semelhantes às 

grandes empresas (mesmo na ocorrência de restrição temporária perante o fisco). 

Nessa perspectiva, é dada oportunidade para que as microempresas e 

empresas de pequeno porte – sagrando-se vencedoras no certame - possam 
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regularizar-se no cadastro a tempo de contratar e receber pagamento pelos bens 

fornecidos ou serviços prestados à Administração: 

 

Art. 42.  Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para 
efeito de assinatura do contrato.  
Art. 43.  As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição.  
§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa.  
§ 2o  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o 
deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação.  

 

Mello (2009) alude importância aos sistemas informatizados de governança 

eletrônica e dos meios que convergem para a digitalização da gestão pública – tal 

como o pregão eletrônico – devido ao poder de alteração das relações entre 

informações ou dados, emergindo como a grande novidade para a transformação 

física das estruturas e ciclos de gestão, bem como pela facilidade para absorção das 

mudanças operadas na legislação. 

O comprasnet por meio da parametrização das regras de operação do 

sistema permite rápida adaptação à legislação, disponibilização e transmissão por 

meio de redes interligadas em tempo real, facilitando a integração de serviços 

públicos disponibilizados pelo SIASG, propiciando acesso livre com segurança e 

tempestividade às informações públicas. 

O pressuposto no pregão eletrônico é que o sistema promove licitações 

melhores e contratos mais transparentes, contribuindo para reduzir a burocracia no 

processo.  

Um processo de aquisição normal por meio das modalidades tradicionais 

leva mais de dois meses, em razão de que o método de execução ser lento, 

burocrático, ineficiente, operando com baixa resposta aos desafios da gestão. 

O leilão reverso por meio da internet (pregão eletrônico) pode ser concluído 

em menos de 15 dias úteis: “o uso de e-procurement on-line também tem 
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aumentado a participação das pequenas empresas no fornecimento de governo” (E-

GOV, 2008).  

A licitação “digitalizada‟ por meio de pregão eletrônico, além de propiciar 

economia, possibilita vislumbrar o desenvolvimento de sistemas administrativos 

baseados em conceitos de accountability, se lhes emprestando o desenho para que 

abriguem confiança, como um princípio universal básico de relacionamento principal-

agente. 

Para Behn (1998, p.37) a abordagem da nova gestão pública (para a 

governança eletrônica) deve incluir, sobretudo, o conceito de responsabilização e 

“inventar formas de reforçar a confiança”, não se restringindo apenas a demonstrar 

que sua estratégia é eficiente e eficaz. 

 

 

 

6.2 Pregões eletrônicos por meio do comprasnet: cenário no Brasil - 2002 a 

2009 

 

 

 

 

Dados da série histórica compreendida entre 2002 e 2009 comprovam que o 

pregão eletrônico gerou bom resultado econômico, o que torna consistente 

considerá-lo cada vez mais como uma ferramenta de aperfeiçoamento da 

administração pública no Brasil. 

A economia propiciada pelo pregão ajudou a torná-lo visível como 

modalidade, mas é importante não perder de vista sua real efetividade nas compras 

e contratações governamentais, por meio do exame das demais vantagens do 

sistema, pela facilidade de acesso e participação nos certames, segurança, 

transparência e accountability que proporciona às licitações no país. 
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Tabela 5 - Número de fornecedores cadastrados no SICAF, segundo o porte 

 

 
 

De acordo com o IBGE (2010), em 2001 havia 2.044.565 empresas formais 

no Brasil, distribuídos nos segmentos da indústria, comércio e serviços. 

A partir da incidência da Lei no 123/2006 evidencia-se o aumento do número 

de microempresas e empresas de pequeno porte (cadastradas no SICAF) 

participantes nas licitações, passando de 71.371 microempresas em 2006 para 

134.362 em 2009, e de 58.316 pequenas empresas para 75.965, no mesmo período.  

No Nordeste, os dados do IBGE (2010) indicam que em 2008 existiam 

719.921 empresas formalizadas, sendo 10,7% habilitados para fornecer para a 

Administração Pública. 

 Mercado que agrega 386.115 fornecedores cadastrados, importa mencionar 

sua relevância para a região nordeste, uma vez que nela estão concentrados 77.104 

fornecedores cadastrados no SICAF, sendo 14.952 (4%) no Estado de Pernambuco, 

atrás apenas do sudeste com 141.876 fornecedores cadastrados nessa região. 

Em termos da democratização do acesso às licitações públicas e aumento 

da competitividade nos certames, é intuitivo perceber a importância relativa das 

134.362 microempresas e 75.965 pequenas empresas que gozam dos benefícios da 

Lei no 123/2006, não apenas do ponto de vista econômico estrito, mas também 

devido sua utilidade para o combate a cartéis em situações de mercado com 

características de oligopólio. 

A universalização do acesso ao sistema de pregão eletrônico permitiu 

economia de 14% em 2006 e alcançando 21% em 2009, no conjunto de licitações 

realizadas pela Administração Pública Federal. 

 

 Ano Micro Empresa Pequena Empresa Outros Total 
 2002 46.541 44.576 81.024 172.141 
 2003 53.319 49.056 92.482 194.857 
 2004 59.666 52.866 101.857 214.389 
 2005 66.111 56.945 112.042 235.098 
 2006 71.371 58.316 129.920 259.607 
 2007 88.489 69.721 116.186 274.396 
 2008 110.085 75.403 164.584 350.072 
 2009 134.362 75.965 175.788 386.115 
 Fonte: MPOG/SLTI/DLSG/Comprasnet/Brasil Econômico (2010) 
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Tabela 6 - Economia anual obtida por pregão eletrônico - Brasil 

 

 

 

As microempresas contribuíram com 28% em 2006, passando para 53% do 

índice de economia total, em 2009; ou seja, mais da metade da economia obtida nas 

compras governamentais agregadas, deveu-se às licitações - modalidade pregão 

eletrônico - dirigidas às microempresas em 2009. 

A evolução dos gastos em compras pelo porte do fornecedor indica que 

micro e pequenas empresas (MPE) vêm aumentando de forma significativa sua 

representatividade nas compras governamentais no período citado anteriormente, 

cuja participação no ano de 2002 era de aproximadamente 14% (R$ 2,8 bilhões), 

passando para 29% no ano de 2009 (R$ 14,6 bilhões). Em valores monetários, 

corrigidos pelo IPCA de 2009, o crescimento real acumulado foi da ordem de 522%, 

entre 2002 e 2009. Daí resulta sua significância para avaliação do papel das 

licitações no país, em especial o pregão eletrônico. 

Nesse contexto, a economia média obtida no pregão eletrônico ficou em torno 

de R$ 3,1 bilhões (21%) e acumulou um aumento de 237% de 2005 a 2009. 

Somente neste último ano de 2009 foi possível economizar próximo de 21% (R$ 5,5 

bilhões) nas compras governamentais, representado uma redução de 21% obtida 

nas contratações dos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações 

(apenas às Unidades Administrativas de Serviços Gerais – UASG participantes do 

Sistema de Serviços Gerais – SISG). 

Este percentual de economia se refere à diferença entre o preço de referência 

dos bens e serviços comuns, cotado em pesquisa de mercado antes da licitação e o 

preço final obtido pelo Governo nos pregões. 

  MPE Outros Total 

Ano Economia Economia Participação Economia Economia Participação Economia Economia 

 
 em R$  (%) 

 no Total 
(%) 

 em R$  (%) 
 no Total 

(%) 
 em R$  (%) 

2005 362.799.047,00 27% 28% 930.305.614,58 28% 72% 1.293.104.661,59 28% 

2006 514.394.850,95 13% 28% 1.303.424.152,26 14% 72% 1.817.819.003,21 14% 

2007 1.305.305.066,83 12% 41% 1.908.991.716,95 21% 59% 3.214.296.783,79 16% 

2008 1.873.436.839,72 23% 49% 1.957.580.873,30 24% 51% 3.831.017.713,01 24% 

2009 2.894.764.227,34 21% 53% 2.596.934.842,30 22% 47% 5.491.699.069,64 21% 

         
Fonte: MPOG/SLTI/DLSG/Comprasnet/Brasil Econômico (2010) 
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Tabela 7 - Valores de compras e contratações por pregão eletrônico, segundo o porte 

 

 

 

A tabela 7 apresenta a distribuição do montante total de compras e 

contratações, por modalidade de licitação e por porte do fornecedor; constata-se que 

juntas, as micro e pequenas empresas, detêm cerca de 30% do volume de vendas 

para o conjunto da série, de 2002 a 2009. 

 

 

Tabela 8 - Valores de compras e contratações em todas as modalidades, segundo o porte 

 

 

Apenas na modalidade Pregão Eletrônico (Tabela 8) as micro e pequenas 

empresas detêm a maior parte das vendas, com 56,29% no total das compras e 

contratações realizadas por meio do SIASG entre de 2002 a 2009. 

 

  Modalidade Micro Empresa % Pequena Empresa % Outros % Total % 

Convite 35.306.292,03 55,64 18.501.145,26 29,16 9.644.189,78 15,20 63.451.711,87 100,00 

Tomada de Preços 241.941.238,42 38,48 234.897.274,62 37,36 151.868.518,12 24,16 628.707.107,00 100,00 

Concorrência 568.422.368,95 4,17 806.950.010,22 5,92 12.256.814.816,80 89,91 13.632.187.206,06 100,00 

Concorrência* 79.291,00 0,01 1.086.457,00 0,11 967.547.362,71 99,88 968.713.110,83 100,00 

Pregão Eletrônico 7.310.651.872,92 35,71 3.803.860.176,05 18,58 9.357.404.616,45 45,71 20.471.916.719,71 100,00 

Pregão Presencial 413.612.246,46 15,09 407.376.073,46 14,87 1.919.346.700,83 70,04 2.740.335.050,71 100,00 

Dispensa 343.967.004,14 6,37 205.066.545,22 3,80 4.850.678.770,89 89,83 5.399.712.330,42 100,00 

Inexigibilidade 99.171.308,41 1,70 113.007.800,32 1,94 5.611.917.539,45 96,36 5.824.096.651,82 100,00 

Concurso 60.000,00 6,08 0,00 0,00 927.197,81 93,92 987.203,89 100,00 

Total 9.013.211.622,33 18,12 5.590.745.482,15 11,24 35.126.149.712,84 70,63 49.730.107.092,31 100,00 

                  
*Internacional 

        Valores corrigidos pelo IPCA, 2009=100% 
Fonte: MPOG/SLTI/DLSG/Comprasnet/Brasil Econômico (2010) 

 

         
Ano Micro Empresa % 

Pequena 
Empresa 

% Outros % Total % 

2002 5.622.953,13 5,44 13.538.112,03 13,11 84.111.070,86 81,45 103.272.154,57 100,00 

2003 14.331.438,56 5,32 32.264.244,77 11,97 222.998.461,17 82,72 269.594.161,78 100,00 

2004 36.734.669,25 5,43 77.220.862,59 11,42 561.948.544,75 83,14 675.904.093,45 100,00 

2005 278.299.496,95 6,56 980.503.607,71 23,13 2.980.488.174,95 70,31 4.239.291.309,30 100,00 

2006 1.188.765.584,50 8,94 2.773.531.554,08 20,85 9.340.792.742,45 70,22 13.303.089.910,81 100,00 

2007 3.205.968.343,63 16,83 4.550.058.863,79 23,89 11.292.638.188,50 59,28 19.048.665.436,64 100,00 

2008 2.508.635.037,50 18,59 3.696.349.800,12 27,40 7.287.442.632,48 54,01 13.492.427.516,09 100,00 

2009 7.310.651.872,92 35,71 3.803.860.176,05 18,58 9.357.404.616,45 45,71 20.471.916.719,71 100,00 

         Valores corrigidos pelo IPCA, 2009=100% 

 Fonte: MPOG/SLTI/DLSG/Comprasnet/Brasil Econômico (2010) 
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Em termos de uso, como modalidade, os dados agregados indicam que o 

pregão eletrônico encontra-se consolidado para compras e contratações de bens e 

serviços comuns, representando 55% das operações e atingindo o montante de R$: 

20,5 bilhões, apenas no último ano da série, em 2009. 

Homogeneizados por meio dos Índices de Preços ao Consumidor Ampliado, 

calculados pelo IBGE, de 2002 a 2009, os valores da tabela 9 traduzem com melhor 

precisão o crescimento da modalidade pregão eletrônico, especialmente a partir de 

2005 quando seu uso tornou-se obrigatório para a Administração Pública integrante 

do SISG. Nesse contexto, vimos que a economia média ficou em torno de R$: 3,1 

bilhões (21%) e acumulou aumento da ordem de 237% entre 2005 e 2009.  

 

 

 

Tabela 9 - Valor das compras e contratações de bens e serviços comuns a preços de 2009, 
segundo as modalidades* de licitação – 2002 – 2009 

 

 

 

7. INDICADORES DA UFPE 

 
 
 

7.1 Organização das Licitações na UFPE 

 
 

Modalidade 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Concorrência 4.402.438.554,91 2.222.683.659,17 1.877.906.881,32 2.431.981.855,20 2.292.515.904,23 1.354.391.359,88 2.291.098.404,67 12.481.310.670,61 

Concorrência*
* 1.177.649.275,85 745.428.364,84 2.258.929.608,93 271.642.025,78 46.649.866,01 270.106.534,05 1.289.872,68 903.589.809,03 

Convite 595.991.954,15 468.880.556,33 514.864.437,77 349.009.358,85 219.994.228,19 257.120.203,61 56.822.764,07 63.451.627,07 

Tomada de 
Preços 856.631.311,14 494.505.223,12 619.163.013,64 537.650.194,64 459.879.238,60 502.942.973,23 187.250.888,42 598.073.717,53 

Concurso 159.169,35 250.941,20 16.366,47 145.318,06 239.944,93 1.495.128,70 294.032,00 987.197,81 

Pregão 
Eletrônico 91.673.216,44 246.420.345,97 627.921.761,32 4.008.234.380,01 12.874.629.488,17 18.221.770.241,22 12.732.845.247,08 20.471.916.665,42 

Pregão 
Presencial 3.036.583.970,57 2.120.759.126,09 4.496.089.132,56 10.911.920.686,10 4.730.686.348,34 2.589.610.245,18 1.996.043.744,68 2.740.335.020,74 

Total no 
Período 10.161.127.452,41 6.298.928.216,72 10.394.891.202,00 18.510.583.818,64 20.624.595.018,46 23.197.436.685,88 17.265.644.953,61 37.259.664.708,21 

IPCA(DEZ 
97=100) 142,60 155,91 167,71 177,26 183,03 191,21 202,50 211,14 

Índice 2009 1,480645161 1,354242832 1,258958917 1,191131671 1,15358138 1,10423095 1,042666667 1 

* Exceto dispensas e inexigibilidades de licitação, tomada de preços e concorrências por técnica e preço. ** Internacional 

Fonte: MPOG/SLTI/DLSG/Comprasnet/Brasil Econômico (2010), IBGE (2010) - Elaboração própria 
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A Diretoria de Licitações e Contratos2 sediada na PROGEST – Pró-reitoria 

de Gestão Administrativa é responsável pela supervisão e coordenação geral das 

licitações na UFPE. 

Desempenha, por meio do exame crítico preliminar da conformidade e 

registro de cada processo de compra e contratação, as atividades de formulação de 

diretrizes, orientação, planejamento, acompanhamento da legislação e execução de 

normas dos assuntos relativos ao SIASG – Sistema Integrado de Administração de 

Serviços Gerais, módulo de licitações e contratos. 

A Secretaria da DLC – Diretoria de Licitações e Contratos conduz atividades 

de recebimento e envio da documentação relativa às licitações e contratos por meio 

de processos, registrando-os eletronicamente através do SIG@processos. Presta o 

necessário apoio de secretaria e logística à Direção e setores do DLC; executa 

também as atividades de emissão, controle de arrecadação e dos comprovantes da 

receita própria de aluguéis, taxas de serviços públicos, através de GRU – Guia de 

Recolhimento da União. 

O Setor de Contratos, Publicações e Apoio às Licitações presta assistência á 

Direção, elabora minutas de contrato e atas de registro de preços e termos aditivos, 

faz controle da vigência dos termos dos contratos; faz o registro, providencia a 

assinatura dos termos e envia para publicação legal na Imprensa Nacional, através 

do Diário Oficial da União – DOU os extratos de todos os termos e atas assinadas, 

bem como seus aditivos. Em sua área, faz o acompanhamento e execução das 

normas por meio da ferramenta COMUNICA do SIASG. 

A DLC encaminha à Divisão de Material os processos de compra e 

contratação, onde são elaborados os editais nas modalidades indicadas, bem como 

agendamento, publicação e divulgação por meio eletrônico e jornal local de todas as 

licitações da UFPE. 

A Divisão de Material é unidade de cadastramento dos fornecedores no 

SICAF – Sistema Integrado de Cadastramento de Fornecedores da base do 

Comprasnet; faz a supervisão e execução das normas relativas aos módulos de 

manutenção do SICAF, por meio do SIASG.  

                                                           

2 Estrutura presente até Março de 2010. 
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O suporte para funcionamento das Comissões CPL – Comissão Permanente 

de Licitação e CEL - Comissão Especial de Licitação também faz parte do rol de 

atribuições da Divisão de Material. 

A CPL cuida das licitações nas modalidades convite, tomada de preços, 

concorrência e leilão. A CEL conduz especificamente os certames para contratação 

das obras e serviços de engenharia. 

A coordenação das atividades do SIDEC – Sistema Integrado de Divulgação 

Eletrônica de Compras, pela Divisão de Material consiste na publicação e 

agendamento dos pregões eletrônicos e demais modalidades de licitação para cada 

um dos pregoeiros da UFPE e comissão de licitação indicada para o caso, de acordo 

com os prazos e normas legais do SIASG. 

A UFPE conta com sete pregoeiros para realizar os pregões eletrônicos de 

toda instituição. Em 2009, foram realizados pregões eletrônicos que resultaram num 

volume de despesa de R$: 46.391.628,63, em consumo e serviços de terceiros 

contratados para manutenção da universidade. 

Contudo, a razão essencial para o crescimento da importância da área de 

compras – licitações e contratos - é o reconhecimento da relevância estratégica da 

atividade e de sua capacidade de prover reduções de custos. 

A Diretoria de Licitações e Contratos dever atuar para obtenção do menor 

preço nas compras e contratações, com foco na promoção do desenvolvimento 

econômico e social no âmbito local e regional, com ampliação da eficiência das 

políticas públicas, por meio do incentivo à inovação tecnológica.  Esta postura 

demanda realinhamento na missão primária – obtenção do menor preço – em 

compras e contratações pontuais, para compras e contratações agregadas, por meio 

de técnicas de planejamento estratégico, a serem aplicadas por pregoeiros e 

equipes de apoio.  

 

7.2 Pregoeiros e equipe de apoio às compras e contratações  

 

 

O desafio de operar o pregão eletrônico tem requerido dos pregoeiros e 

servidores de compras e contratações, constante capacitação e atualização na 

legislação e normas operacionais do SIASG, desde a implantação na UFPE. 
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Importa referir como mais relevante para alcance de resultados, o 

comprometimento da equipe, visualizado pelas economias obtidas nos pregões e 

demais modalidades de licitação realizadas na UFPE. 

O conhecimento técnico do pregoeiro é muito importante, mas este deve 

portar outras características tais como capacidade de liderança, bom 

relacionamento, boas maneiras, flexibilidade, saber lidar com criticas, defender 

direitos, ética, sigilo, pontualidade, motivação e organização pessoal. 

O pregoeiro deve maximizar resultados em termos de custos, prazos e 

qualidade e conduzir-se por princípios essenciais tais como, integridade, 

honestidade e responsabilidade.   

Nenhuma duvida deve pairar quanto a estes princípios; o pregoeiro deve não 

apenas aceitá-los, mas também praticá-los em todas as suas ações. O pregoeiro 

trabalha para aperfeiçoar a compra ou contratação por meio de recursos escassos, 

consciente de que trata de recursos públicos e, tudo o que puder negociar para obter 

economias faz parte de sua atribuição, garantindo qualidade nas suas compras e 

contratações sem descuidar do objetivo de otimizar todo o processo. 

O pregoeiro trabalha dentro de uma grande organização que é a 

Administração Publica Federal, sob a Lei Federal no 8.666/93 e Lei no 10.520/02 e 

demais normas legais do pregão. 

Devido à necessária accountability, nesta grande organização todos prestam 

contas de suas ações, desde o funcionário a quem cabe executar urna simples 

tarefa até o gestor máximo que deve se explicar a sociedade e a opinião publica, do 

que faz ou deixa de fazer (em virtude da lei) e por quê. 

O pregoeiro está investido de poderes representando a Instituição, por isso, 

a etapa de negociação deverá ser realizada obedecendo rigorosamente a princípios 

legais, mas com eficiência, eficácia e efetividade. 

Significa dizer que o termo eficiência é aqui usado no sentido de medir a 

capacidade da organização em utilizar, com rendimento máximo, todos os insumos 

necessários ao cumprimento dos seus objetivos e metas por meio da padronização 

(de procedimentos informatizados) e especialização (treinamento e capacitação).  

A eficiência, neste sentido, valoriza a habilidade dos pregoeiros e equipe de 

apoio e preocupa-se com os meios, com os métodos e procedimentos planejados e 

organizados a fim de assegurar uso ótimo dos recursos disponíveis para o sucesso 



143 

 

 

dos pregões e demais licitações; tem um objetivo de desempenho, que busca 

proporcionar uma vantagem econômica à ação por meio da redução de custos nas 

compras e contratações obtidas nas licitações, especialmente por meio de pregões. 

Eficácia é a capacidade de a organização arregimentar atitudes para fazer 

cumprir as suas metas e objetivos previamente fixados e atender expectativas de 

níveis esperados de satisfação e qualidade nas ações.  

O conceito de efetividade está associado ao significado de impacto e 

transformação de uma realidade que se alterou, os benefícios, efeitos diretos ou 

indiretos da ação institucional (econômicos, sociais, ambientais e tecnológicos) 

(MARANHÃO; MENEZES e RIBEIRO FILHO, 2010). 

Evidenciar e registrar estes fatos de cunho econômico pode ajudar a 

desvendar uma trajetória histórica de eficiência, eficácia e efetividade da UFPE, ao 

longo de sua constituição como instituição de ensino superior e sua parcela de 

contribuição para o desenvolvimento do Brasil e da região nordeste. 

 

 

7.3 O que pode ser comprado ou contratado por meio do pregão: definição 

para bens e serviços comuns 

 

 

O Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, que aprovou o regulamento 

para a modalidade de licitação denominada pregão, definiu bens e serviços comuns, 

por meio de lista especificações usuais praticadas no mercado, de acordo com o 

disposto no Anexo II: 

 

 

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.  
Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime deste Regulamento, além dos 
órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as 
fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 
entidades controladas direta e indiretamente pela União.  
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.  
Art. 3º  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.  
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§ 1º  Dependerá de regulamentação específica a utilização de recursos 
eletrônicos ou de tecnologia da informação para a realização de licitação na 
modalidade de pregão.  
§ 2º  Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser concisa e objetivamente definidos no 
objeto do edital, em perfeita conformidade com as especificações usuais 
praticadas no mercado, de acordo com o disposto no Anexo II (grifos 
inexistentes no original). 

 

 A listagem abaixo não é exaustiva; para fins de aplicação no pregão, são 

considerados bens e serviços comuns na MP n0 2.026/00 “aqueles cujo desempenho 

e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado” (art. 10, § 10). 

 São considerados comuns, compras e serviços que apresentem três 

condições distintas básicas, a) compra rotineira da Administração; b) refiram-se a 

objeto cujas características e padrões sejam usuais no mercado; c) o critério de 

julgamento seja objetivo, centrado no menor preço (PEREIRA JUNIOR, 2003). 

 

 

Quadro 20 - Bens e serviços comuns para compra/contratação por pregão eletrônico 

 

Classificação de 

bens e serviços 

comuns (anexo II 

do Decreto nº 

3.555/00) 

Descrição do item 

1. Bens de 

Consumo 

1.1.   Água mineral  

1.2.   Combustível e lubrificante  

1.3.   Gás  

1.4.   Gênero alimentício  

1.5.   Material de expediente  

1.6.   Material hospitalar, médico e de laboratório  

1.7.   Medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos  

1.8.   Material de limpeza e conservação  

1.9.   Oxigênio 

2.   Bens 

Permanentes 

2.1.   Mobiliário  

2.2.   Equipamentos em geral, exceto de informática  

2.3.   Utensílios de uso geral, exceto informática  

2.4.   Veículos automotivos em geral 

Serviços Comuns 

Serviços de Apoio 

Administrativo 

Serviços de Apoio 

à Atividade de 

Informática 

2.1.   Digitação  

2.2.   Manutenção 

3.  Serviços de 3.1.   Jornal 
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Assinaturas 3.2.   Periódico 
3.3.   Revista 
3.4.   Televisão via satélite  
3.5.   Televisão a cabo 

4.   Serviços de 

Assistência 

4.1.   Hospitalar 
4.2.   Médica 
4.3.   Odontológica Médica 

5.   Serviços de 

Atividades 

Auxiliares 

5.1.   Ascensorista 
5.2.   Auxiliar de escritório 
5.3.   Copeiro 
5.4.   Garçom 
5.5.   Jardineiro  
5.6.   Mensageiro  
5.7.   Motorista 
5.8.   Secretária 
5.9.   Telefonista 

Outros serviços 

de terceiros 

6.   Serviços de Confecção de Uniformes 
7.   Serviços de Copeiragem 
8.   Serviços de Eventos 
9.   Serviços de Filmagem 
10. Serviços de Fotografia  
11. Serviços de Gás Natural  
12. Serviços de Gás Liqüefeito de Petróleo  
13. Serviços Gráficos  
14. Serviços de Hotelaria  
15. Serviços de Jardinagem  
16. Serviços de Lavanderia  
17. Serviços de Limpeza e Conservação  
18. Serviços de Locação de Bens Móveis  
19. Serviços de Manutenção de Bens Imóveis  
20. Serviços de Manutenção de Bens Móveis  
21. Serviços de Remoção de Bens Móveis  
22. Serviços de Microfilmagem  
23. Serviços de Reprografia  
24. Serviços de Seguro Saúde  
25  Serviços de Degravação  
26. Serviços de Tradução  
27. Serviços de Telecomunicações de Dados  
28. Serviços de Telecomunicações de Imagem  
29. Serviços de Telecomunicações de Voz  
30. Serviços de Telefonia Fixa  
31. Serviços de Telefonia Móvel  
32. Serviços de Transporte  
33. Serviços de Vale Refeição  
34. Serviços de Vigilância e Segurança Ostensiva.  

Fonte: Decreto nº 3.555/00 
Elaboração própria 

 

 

7.4 A conduta do pregoeiro: princípios básicos e correlatos 

 

Na condução da sessão do pregão eletrônico o pregoeiro deve observar na 

forma do art. 5° do Decreto 5.450/2005, os princípios básicos, bem como os 
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princípios correlatos (Art. 4o Decreto nº 3.555/00), que o vinculam juridicamente ao 

processo licitatório:  

 

Quadro 21 - Princípios básicos e correlatos para conduta do pregoeiro 

Princípios 

básicos (art. 5° 

do Decreto 

5.450/2005) 

Descrição 

Legalidade (TCU 

2006, p. 15) 

Nos procedimentos de licitação, esse princípio vincula os licitantes e a 

Administração Pública às regras estabelecidas nas normas e princípios 

em vigor. 

Publicidade (TCU 

2006, p. 15)  

Qualquer interessado deve ter acesso às licitações públicas e seu 

controle, mediante divulgação dos atos praticados pelos 

administradores em todas as fases da licitação. 

Igualdade (TCU 

2006, p. 15) 

Significa dar tratamento isonômico a todos os interessados. É condição 

essencial para garantir competição em todos os procedimentos 

licitatórios. 

Impessoalidade 

(TCU 2006, p. 15) 

Por esse princípio a Administração obriga-se a observar nas suas 
decisões, critérios objetivos previamente estabelecidos, afastando a 
discricionariedade e o subjetivismo na condução dos procedimentos da 
licitação. 

Moralidade e 

probidade 

administrativa 

(TCU 2006, p. 15) 

A conduta dos licitantes e dos agentes públicos tem de ser, além de 
lícita, compatível com a moral, a ética, os bons costumes e as regras 
da boa administração. 

Vinculação ao 

instrumento 

convocatório 

(TCU 2006, p. 15) 

Obriga a Administração e o licitante a observarem as normas e 
condições estabelecidas no ato convocatório. Nada poderá ser criado 
ou feito sem que haja previsão no ato convocatório. 

Julgamento 

objetivo (TCU 

2006, p. 15) 

Por esse princípio o administrador deve observar critérios objetivos 
definidos no ato convocatório para o julgamento das propostas. Afasta 
a possibilidade de o julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de 
critérios não previstos no ato convocatório, mesmo que em benefício da 
própria Administração. 

Princípios 

correlatos (Art. 4
o
 

Decreto nº 

3.555/00) 

 

Celeridade  

(PANKO, 

PEREIRA e 

CORREA, 2008, 

p. 66) 

A celeridade foi um dos fundamentos para a criação da modalidade 
pregão, posto que para realização das demais modalidades a 
Administração despendia maior tempo, conseqüentemente, maiores 
gastos para realizá-las. No pregão, para que o procedimento seja 
célere, emergem, dentre outras características, o formalismo moderado 
e a possibilidade de saneamento das falhas menos graves, de modo 
que o tempo para a realização da licitação deve ser o mais breve 
possível. 

Finalidade 

(PANKO, 

PEREIRA e 

CORREA, 2008) 

 

Quanto à finalidade, o pregão – bem como toda e qualquer licitação – 
tem por fim essencial assegurar-se da maior vantajosidade possível 
para a Administração, por ocasião da contratação com terceiros, para 
atender aos interesses da coletividade e cumprir sua missão 
institucional. 
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Proporcionalidade 

e Razoabilidade 

Para que se consubstancie a aplicação do princípio da 
proporcionalidade, “deve haver a conjugação de três fatores: 
razoabilidade, necessidade ou exigibilidade da medida e 
proporcionalidade em sentido estrito” (BARROSO apud PANKO, 
PEREIRA e CORREA, 2008, pp.64-65). A razoabilidade se refere à 
necessidade de adequação entre meios e fins, ou seja, determina o uso 
do meio mais adequado ao fim pretendido (PANKO, PEREIRA e 
CORREA, 2008). Essa adequação “deve ser medida não pelos critérios 
pessoais do administrador, mas segundo padrões comuns na 
sociedade na sociedade em que vive; e não pode ser medida diante 
dos termos frios da lei, mas diante do caso concreto” (PIETRO apud 
PANKO, PEREIRA e CORREA, 2008, p.65). 

Competitividade  “O princípio da competitividade significa a exigência de que a 

Administração Pública fomente e busque agregar à licitação pública o 

maior número de interessados, para que, com olhos na eficiência e na 

isonomia, aumentando o universo das propostas que lhes são 

encaminhadas, ela possa legitimamente escolher aquela que seja a 

mais vantajosa ao interesse público” (NIEBUHR apud PANKO, 

PEREIRA e CORREA, 2008, p.63).  

Justo preço  A seu termo, o princípio do justo preço “(...) demanda que a 

Administração não assuma compromissos com preços fora do 

mercado, especialmente com preços elevados” (NIEBUHR apud 

PANKO, PEREIRA e CORREA, 2008, p. 66). 

Seletividade  O princípio da seletividade “(...) requer cuidados com a seleção do 

contratante e da proposta, relacionando-se diretamente com a 

qualidade do objeto contratado” (NIEBUHR, apud PANKO, PEREIRA e 

CORREA, 2008, p. 66). 

Comparação 

objetiva das 

propostas 

 

“(...) é o que se baseia no critério indicado no edital e nos termos 

específicos da proposta (art. 44). É princípio de toda licitação que seu 

julgamento se apóie em fatores concretos pedidos pela Administração 

em confronto com o ofertado pelos proponentes dentro do permitido 

pelo edital” (NIEBUHR, apud PANKO, PEREIRA e CORREA, 2008, 

p.63), portanto “(...) exige que os critérios de apreciação venham pré-

fixados, de modo objetivo, no instrumento convocatório, de tal modo 

que a comissão de julgamento reduza ao mínimo possível seu 

subjetivismo” (MUKAI, apud PANKO, PEREIRA e CORREA, 2008, 

p.63). 

Fonte: (TCU, 2006), (PANKO, PEREIRA e CORREA, 2008) 
Elaboração própria. 

 

 

7.5 Atividades desempenhadas pelo pregoeiro para operação do pregão 

eletrônico 

 

  O Decreto 5.450/2005, por meio do Art. 11 define as atividades que 

cabem ao pregoeiro, em especial: 
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I - coordenar o processo licitatório; II - receber, examinar e decidir as 
impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua 
elaboração; III - conduzir a sessão pública na internet; IV - verificar a 
conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório; V - dirigir a etapa de lances; VI - verificar e julgar as condições 
de habilitação; VII - receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando 
à autoridade competente quando mantiver sua decisão; VIII - indicar o 
vencedor do certame; IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e XI - encaminhar o processo 
devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 
 
 

O Art. 12 remete à equipe de apoio, dentre outras atribuições, prestar auxílio 

ao pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. 

Para realização do certame é necessário os procedimentos indicados no 

quadro abaixo, atentando-se ao fato de que, segundo o parágrafo primeiro do Art.30 

do Decreto no 5.450/05, o processo licitatório realizado por meio de sistema 

eletrônico, terá válidos os atos e documentos constantes dos arquivos e registros 

digitais para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de 

contas do gestor. 

 

Quadro 22 - Operacionalização do pregão eletrônico no sistema Comprasnet 

Etapas Operacionalização do pregão eletrônico no sistema 

Comprasnet 

Acesso ao comprasnet Acessar: Comprasnet.gov. br > SIASG > Produção; Para este 

procedimento o usuário deve estar habilitado no SIASG – Sistema 

Integrado de Administração e Serviços Gerais, com o perfil de 

pregoeiro; Caso a senha tenha expirado, providenciar nova senha 

junto ao cadastrador do sistema SIASG. 

Transferência do edital 

 

Acessar: Serviços do Governo > SIASGWEB > SIDEC > Aviso > 

Inclusão; Procedimento inicial para divulgação e download do 

Pregão Eletrônico no Comprasnet; Consiste na inserção de 

arquivo.doc no sistema. O horário de referência é o de Brasília. 

Inclusão do aviso do 

pregão - agendamento 

automático do pregão 

Eletrônico. 

 

Acessar: SIASG > SIDEC > AVISO > IALAVISO – Inclui/Altera 

Aviso; Tem por objetivo publicar o aviso de licitação junto à 

Imprensa Nacional – Diário Oficial da União, por intermédio do 

SIDEC – Sistema de Divulgação Eletrônica de Compras e 

Contratações; Ao cadastrar o Edital no SIDEC, além das 

informações habituais, deve ser informado: a) se a proposta possui 

ou não anexo, bem como b) o valor de referência global de cada 

item para pregão eletrônico por Preços Praticados - SISPP e c) o 

valor de referência unitário de cada item para pregão eletrônico 

para Registro de Preços - SRP; Após a publicação do aviso, o 

pregão passa a constar entre pregões agendados no Comprasnet. 

Vinculação da equipe 

do pregão 

Acessar: Serviços do Governo > Pregão > Pregão Eletrônico > 
Vincula Equipe do Pregão; Tem por objetivo definir o pregoeiro e a 
equipe de apoio que irá operar um pregão específico; Este 
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 procedimento pode ocorrer até o horário limite de início da Sessão 
Pública. 

Inclusão de 

impugnações/esclareci

mentos/aviso 

 

Acessar: Serviços do Governo > Pregão > Pregão Eletrônico > 
Incluir Impugnações/esclarecimentos/aviso; Até dois dias úteis 
antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão eletrônico, 
cabendo ao pregoeiro respeitando os prazos legais, examinar e 
decidir as impugnações. Durante todo o processo licitatório o 
pregoeiro poderá enviar avisos referentes ao processo licitatório. 

Realização da sessão 
pública do pregão 
eletrônico 
 

Acessar: Serviços do Governo > Pregão > Pregão Eletrônico; 
Operação: A partir do horário previsto no edital, tem início a Sessão 
Pública, com a análise, classificação e desclassificação das 
propostas para cada item. Em seguida o item é aberto para lances. 
É disponibilizado chat de comunicação com os fornecedores para 
mensagem de abertura da Sessão Pública; Fase de lances: Permite 
o envio de lances por parte dos licitantes. O licitante somente 
poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado; 
Visualização de propostas: Permite ao pregoeiro acompanhar 
planilha da proposta atualizada, enviada pelo fornecedor, após o 
encerramento da etapa de lances; Aceitação de Propostas: Nesta 
fase, o pregoeiro analisa as propostas de melhor lance, 
relativamente ao objeto e o valor, decidindo por sua aceitação ou 
recusa; Habilitação de Fornecedores: Destina-se a fornecedores 
que tiveram suas propostas aceitas para o item; 
Abertura/fechamento de prazo para o registro da intenção de 
recursos: Nesta funcionalidade o pregoeiro informa o prazo para os 
fornecedores manifestarem a intenção de recurso; Juízo de 
Admissibilidade: Nesta fase o pregoeiro deve acatar ou recusar a 
intenção de recurso do licitante. Havendo intenção de recurso 
aceita, o sistema disponibiliza tela própria para que o pregoeiro 
informe os prazos para registro da razão, da contra-razão e da 
decisão do recurso; Encerramento da Sessão Pública: O sistema 
eletrônico gera a Ata da Sessão Pública do pregão, com indicação 
do lance vencedor e demais informações relativas à Sessão 
Pública.  

Ata do pregão 
 

Acessar: Serviços do Governo > Pregão > Pregão Eletrônico > 
Opção ATA. Permite visualizar e imprimir a Ata da Sessão Pública 
do pregão; Na Ata constam todas as informações relativas à 
Sessão Pública do pregão eletrônico. 

Ata complementar 
 

Acessar: Serviços do governo > pregão > pregão eletrônico > Volta 
Fase / Ata Complementar. Permite ao pregoeiro, depois de 
encerrada a Sessão Pública de um determinado pregão eletrônico, 
por decisão de recurso ou por motivo próprio, justificadamente no 
Sistema, alterar resultados ou eventualmente corrigir erro praticado, 
re-agendando nova Sessão Pública. 

Análise e decisão dos 
recursos 
 

Acessar: Serviços do Governo > Pregão > Pregão Eletrônico > 
Decidir Recurso; O sistema disponibiliza campo específico para o 
pregoeiro e para a autoridade competente registrarem a respectiva 
decisão do recurso; Findo os prazos legais para registro das razões 
do recurso e das contra-razões, o pregoeiro informa à autoridade 
competente da sua decisão. 

Adjudicação do pregão 
 

Acessar: Serviços do Governo > Pregão > Pregão Eletrônico > 
Adjudicar. “Decididos os recursos e constatada a regularidade dos 
atos praticados, a autoridade competente adjudicará o 
procedimento licitatório”, art. 27º do Decreto 5.450/2005. 

Homologação do 
pregão 
 

Acessar: Serviços do Governo > Pregão > Pregão Eletrônico > 
Homologação. É um procedimento do ordenador de despesas 
(autoridade competente) que equivale à decisão final e/ou à 
ratificação dos atos do pregoeiro. 

Fonte: Adaptado de MPOG (2010) Elaboração própria. 
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7.6 Parâmetros para análise dos pregões eletrônicos da UFPE  

 
 

Em regra, o parâmetro máximo para aceitação dos preços ofertados pelos 

licitantes, é o valor estimado pela Administração, por meio de prévia pesquisa do 

preço médio de mercado do bem ou serviço objeto da compra ou contratação. 

„Valor negociado‟ é o valor final obtido pelo pregoeiro durante a negociação 

com o licitante vencedor, no sentido de reduzir ainda mais a proposta de menor 

preço, registrada no sistema por meio de lances (leilão reverso). 

Independente da modalidade adotada, toda e qualquer licitação deve 

resultar em economia para a Administração; e esta deve pautar sua escolha sempre 

pela proposta mais vantajosa para o Serviço Público.  

Este comportamento está vinculado ao princípio defendido no modelo de 

agências chamado de „escolha pública‟, em que os servidores tentam maximizar os 

orçamentos. 

No modelo de „reguladores‟ (Estado regulador), o pressuposto é de que a 

burocracia busca maximizar a utilidade, daí resulta o debate em duas frentes: no 

Estado regulador, onde o contexto migra do tradicional processo orçamentário, para 

o âmbito jurídico do processo regulatório, arena que constitui a principal fonte de 

conflitos, de acordo com Majone (1999). 

Muito embora Majone (1999) não classifique especificamente, trata-se aqui 

claramente dos custos de transação estudado na teoria econômica neo-

institucionalista. 

Cabe ao pregoeiro observar estritamente os parâmetros de aceitabilidade 

espelhados no edital no âmbito regulatório (na área do direito) – conceituado como 

„a lei interna da licitação‟, culminando sua decisão de adjudicar o objeto sem se 

descuidar dos custos de transação (âmbito da economia). 

 A aceitabilidade dar-se á para bens e serviços pelo critério de menor preço 

(salvo para os casos de concessão de área física, por meio de concorrência e do 

desfazimento de bens patrimoniais através do leilão, cuja adjudicação ao licitante 

vencedor se dá pelo critério de maior oferta). 
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Assim, o índice de economia do pregão é composto pelo valor estimado pela 

administração para o objeto a ser contratado, deduzido do valor efetivamente obtido 

pelo pregoeiro na licitação.  

Ou seja, é a diferença (sempre negativa) entre o que a Administração está 

orçamentariamente apta a adquirir, e o valor ofertado pelo licitante, obtido através de 

negociação pelo pregoeiro. 

 

7.7 Magnitude dos recursos aportados na UFPE: 2002 a 2009 

 

  

 Os dados compulsados do Sistema Integrado de Administração Financeira – 

SIAFI, indicados nas tabelas 10 e 11 referem-se a valores efetivamente 

empenhados, gastos realizados por modalidade de licitação ou por dispensa de 

licitação, inclusive despesas como pessoal (inaplicável) entre 2002 e 2009. 

 Recursos da ordem de R$: 5.054.876.518,43 (a preços de 2009) foram gastos 

na UFPE no período de 2002 a 2009, sendo 85,24% destas despesas realizadas 

com pessoal (categoria inaplicável porque não cabe licitação); 1,83% gastos com 

energia elétrica, correspondente a R$: 92.670.482,41; 1,14% gastos por meio de 

concorrência, totalizando 57.425.987,89; 0,51% foram empenhados para despesas 

licitadas por meio de tomada de preços, correspondente a R$: 25.864.673,78; 0,54% 

despendidos com gastos classificados como inexigível, no valor de R$: 

27.145.591,04; 7,44% foram empenhados por meio da modalidade de dispensa de 

licitação (inclusive energia elétrica), correspondentes a R$: 376.016.312,03; e por 

pregão eletrônico foram empenhados 3,28% dos recursos aportados entre 2002 e 

2009, correspondentes a R$: 165.792.697,15 do total. 

Foram realizados, entre 2002 e 2009, 1040 pregões eletrônicos na UFPE, 

com um resultado positivo substancial em termos de economia para a Instituição, de 

cerca de R$: 37.179.451,82, a preços constantes de 2009 (corrigidos pelo IPCA, 

2009=100%). 

Para denotar a importância e a magnitude da economia total gerada nos 7 

anos da série, é possível visualizar na tabela 11 que o volume de recursos total 

economizado equivale ao valor total dos gastos empenhados para suporte da 
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estrutura da UFPE durante o exercício de 2008, no valor de R$: 37.357.720,12 

(corrigido pelo IPCA, 2009). 

Os índices da tabela3 12 mostram tendência de aumento a cada ano na 

utilização da modalidade pregão eletrônico na UFPE para compras e contratações, 

de 2,37% em 2002, para 8,67% em 2003, 23,89% em 2004, 28,02% em 2005, 

29,39% em 2006, 41,82% em 2007, 38,63% em 2008 e 39,94% em 2009, com 

média no intervalo 2002 a 2009, de 30,99%. 

Dados da tabela 11 mostram a importância do pregão eletrônico para a 

maior unidade da UFPE, quanto ao uso da modalidade para suporte de suas 

compras e contratações. O Hospital das Clínicas responde por 57,90% das 

despesas realizadas por pregão em 2005, 69,91% em 2006, 70,38% em 2007, 

52,07% em 2008 e 48,63% em 2009, com média de 57,52% entre 2005 e 2009. 

O Hospital Universitário utiliza prioritariamente o modo de compra „registro de 

preços‟ em seus pregões eletrônicos, devido à vantagem da não obrigatoriedade do 

empenho da despesa, ou seja, pela facilidade que o sistema disponibiliza para 

ajuste das compras e contratações de acordo com a demanda dos serviços de 

saúde.  

As despesas com energia elétrica correspondem a 2,82% dos recursos totais 

despendidos, sendo empenhados por dispensa de licitação, devido ao comando do 

art.22 da Lei n0 8.666/93. Em razão disso, os gastos com energia foram apartados 

na tabela 11 das demais despesas classificadas em „dispensas de licitação‟. Os 

gastos aptos à licitação (ressalvados os casos previstos na Lei n0 8.666/93) 

correspondem a 29,29% do total de recursos aportados na UFPE, percentual que 

pode ser reduzido por meio do uso do pregão eletrônico como modalidade licitatória 

devido a sua capacidade comprovada de propiciar economia de recursos públicos. 

A dispensa de licitação é combatida pelo TCU – Tribunal de Contas da União, 

que enxerga na prática o fracionamento de despesas, especialmente nas 

circunstâncias que possam indicar afastamento do dever geral de licitar, substituição 

indevida de modalidade mais ampla de licitação por outra mais restrita, ou gestão 

                                                           

3
 Agradeço ao Professor Marcelo Jota Gomes do Departamento de Ciências Contábeis, por ter compulsado do 

SIAFI os dados dos gastos da UFPE (empenhados por modalidade de licitação e dispensa), entre 2002 e 2009 a 
preços correntes (tabelas 10, 12, 13 e 14). 
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imprevidente das necessidades da Administração, podendo resultar em glosa das 

contas do gestor. 

Os critérios do TCU e demais órgãos de controle, visam zelar pela regular 

aplicação da legislação pelo gestor; bem como para aquilatar a eficácia da 

Administração, a capacidade da organização mudar atitudes para fazer cumprir as 

suas metas e objetivos fixados em seu planejamento de compras e contratações.

  

 

Tabela 10 - UFPE - Valores por Modalidade de Licitação - Recursos Tesouro, Próprio e 
Convênios - 2002 a 2009 a preços correntes 

 

 

 

 

 

Tabela 11 UFPE - Valores por Modalidade de Licitação - Recursos Tesouro, Próprio e 
Convênios - 2002 a 2009 a preços de 2009 

 

 

 

 

 

 

Valores Liquidados 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % TOTAL %

Convite 29.226,20           0,01       113.018,31         0,03     -                    -      -                    -      -                    -      -                    -      -                    -      -                    -      142.244,51            0,00%

Tomada de Preços 2.450.577,25      0,73       1.445.679,90      0,39     1.651.013,41      0,38     1.357.518,17      0,28     1.656.160,71      0,29     1.846.707,07      0,29     4.983.287,83      0,70     11.066.181,84    1,31     26.457.126,18        0,60%

Concorrência 2.833.967,43      0,85       4.427.247,56      1,19     5.463.776,48      1,27     5.624.113,46      1,17     3.836.757,87      0,68     2.537.168,95      0,40     5.421.805,75      0,76     20.788.972,48    2,45     50.933.809,98        1,16%

Dispensa (Energia Elétrica) 4.244.971,90      1,27       5.974.881,21      1,61     7.076.276,79      1,64     8.242.980,81      1,72     10.847.162,23    1,92     14.952.777,59    2,34     11.279.444,09    1,58     18.790.962,83    2,22     81.409.457,45        1,86%

Dispensa de Licitação 33.911.105,62    10,14      33.930.598,61    9,15     27.648.814,72    6,41     32.610.457,75    6,81     38.177.960,50    6,75     48.095.146,49    7,54     54.014.803,97    7,57     52.804.140,33    6,23     321.193.027,99      7,33%

Licitação Inexigível 2.067.175,82      0,62       1.693.026,43      0,46     2.470.928,12      0,57     3.385.358,74      0,71     3.142.705,75      0,56     3.155.831,98      0,49     3.636.663,40      0,51     3.752.470,15      0,44     23.304.160,39        0,53%

Não Aplicável 287.900.464,28   86,08      319.817.719,18   86,23   377.599.559,61   87,52   414.196.644,25   86,47   493.029.748,13   87,14   539.089.013,18   84,53   598.012.702,42   83,84   693.815.838,71   81,86   3.723.461.689,76   85,01%

Suprimento de Fundos 96.652,25           0,03       95.981,25           0,03     60.724,64           0,01     35.185,59           0,01     73.757,09           0,01     208.776,40         0,03     126.967,00         0,02     132.423,37         0,02     830.467,59            0,02%

Pregão Eletrônico 903.414,93         0,27       3.392.334,27      0,91     9.485.785,77      2,20     13.535.748,05    2,83     14.999.736,80    2,65     27.849.071,73    4,37     35.813.564,54    5,02     46.391.628,63    5,47     152.371.284,72      3,48%

Total da Despesa 334.437.555,68   100,00    370.890.486,72   100,00 431.456.879,54   100,00 478.988.006,82   100,00 565.763.989,08   100,00 637.734.493,39   100,00 713.289.239,00   100,00 847.542.618,34   100,00 4.380.103.268,57   100,00%

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI (2002 a 2009)

Valores Liquidados 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % TOTAL %

Convite 43.236,37           0,01       152.969,03         0,03     -                    -      -                    -      -                    -      -                    -      -                    -      -                    -      196.205,40            0,00%

Tomada de Preços -                    -         1.956.711,72      0,39     2.076.801,88      0,38     1.615.695,06      0,28     1.911.096,92      0,29     2.040.036,60      0,29     5.198.149,76      0,70     11.066.181,84    1,31     25.864.673,78        0,51%

Concorrência 4.192.487,32      0,85       5.992.230,49      1,19     6.872.858,31      1,27     6.693.724,28      1,17     4.427.357,86      0,68     2.802.782,10      0,40     5.655.575,04      0,76     20.788.972,48    2,45     57.425.987,89        1,14%

Dispensa (Energia Elétrica) 6.279.885,46      1,28       8.086.935,48      1,61     8.901.214,75      1,64     9.810.655,70      1,72     12.516.888,12    1,92     16.518.165,82    2,34     11.765.774,25    1,58     18.790.962,83    2,22     92.670.482,41        1,83%

Dispensa de Licitação 50.167.083,32    10,21      45.924.689,08    9,15     34.779.311,86    6,41     38.812.412,72    6,81     44.054.772,12    6,75     53.130.169,31    7,54     56.343.733,30    7,57     52.804.140,33    6,23     376.016.312,03      7,44%

Licitação Inexigível 3.058.118,56      0,62       2.291.492,50      0,46     3.108.168,67      0,57     4.029.196,45      0,71     3.626.468,88      0,56     3.486.212,22      0,49     3.793.463,60      0,51     3.752.470,15      0,44     27.145.591,04        0,54%

Não Aplicável 425.911.403,19   86,72      432.869.737,57   86,23   474.980.680,92   87,52   492.969.808,20   86,47   568.922.826,58   87,14   595.525.591,14   84,53   623.796.917,48   83,84   693.815.838,71   81,86   4.308.792.803,81   85,24%

Suprimento de Fundos 142.984,47         0,03       129.909,56         0,03     76.385,23           0,01     41.877,29           0,01     85.110,67           0,01     230.632,95         0,03     132.441,37         0,02     132.423,37         0,02     971.764,92            0,02%

Pregão Eletrônico 1.336.485,24      0,27       4.591.486,83      0,91     11.932.124,57    2,20     16.110.017,34    2,83     17.308.676,99    2,65     30.764.557,43    4,37     37.357.720,12    5,02     46.391.628,63    5,47     165.792.697,15      3,28%

Total da Despesa 491.131.683,93   100,00    501.996.162,27   100,00 542.727.546,20   100,00 570.083.387,04   100,00 652.853.198,14   100,00 704.498.147,59   100,00 744.043.774,92   100,00 847.542.618,34   100,00 5.054.876.518,43   100,00%

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI (2002 a 2009)
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Tabela 12 Distribuição dos Gastos com Energia Elétrica - Recursos Tesouro, Próprio e 
Convênios - 2002 a 2009 a preços correntes e a preços de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13 - Distribuição dos Valores por Modalidade de Licitação, exceto Energia Elétrica 
(dispensa de licitação) - UFPE (Recursos Tesouro, Próprio e Convênios) - 2002 a 2009 

 

 

 

 

 

Tabela 14 - Distribuição dos Gastos – Hospital das Clínicas e demais unidades da UFPE 
(Recursos Tesouro, Próprio e Convênios) - 2005 a 2009 

 

 

 

 

Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total %

Gastos com Energia Elétrica 4.244.971,90      12,52% 5.974.881,21      17,61% 7.076.276,79      25,59% 8.242.980,81      25,28% 10.847.162,23    28,41% 14.952.777,59    31,09% 11.279.444,09    20,88% 18.790.962,83    35,59% 81.409.457,45      100,00%

 A preços de 2009

Gastos com Energia Elétrica 6.279.885,46      2,18% 8.086.935,48      2,53% 8.901.214,75      2,36% 9.810.655,70      2,37% 12.516.888,12    2,54% 16.518.165,82    3,06% 11.765.774,25    1,97% 18.790.962,83    2,71% 92.670.482,41      100,00%

Corrigido pelo IPCA, 2009=100% Média 2,82%

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI (2002 a 2009)

Total %

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

Convite (02) 29.226,20           0,08% 113.018,31         0,29% -                    0,00% -                    0,00% -                    0,00% -                    0,00% -                    0,00% -                    0,00% 142.244,51          0,03%

Tomada de Preços (03) 2.450.577,25      6,44% 1.445.679,90      3,70% 1.651.013,41      4,16% 1.357.518,17      2,81% 1.656.160,71      3,24% 1.846.707,07      2,77% 4.983.287,83      5,37% 11.066.181,84    9,53% 26.457.126,18      5,38%

Concorrência (04) 2.833.967,43      7,45% 4.427.247,56      11,32% 5.463.776,48      13,76% 5.624.113,46      11,64% 3.836.757,87      7,52% 2.537.168,95      3,81% 5.421.805,75      5,85% 20.788.972,48    17,90% 50.933.809,98      10,36%

Dispensa de Licitação (06) 29.666.133,72    77,97% 27.955.717,40    71,46% 20.572.537,93    51,81% 24.367.476,94    50,44% 27.330.798,27    53,55% 30.992.368,90    46,54% 42.735.359,88    46,09% 34.013.177,50    29,29% 237.633.570,54    48,33%

Inexigibilidade (07) 2.067.175,82      5,43% 1.693.026,43      4,33% 2.470.928,12      6,22% 3.385.358,74      7,01% 3.142.705,75      6,16% 3.155.831,98      4,74% 3.636.663,40      3,92% 3.752.470,15      3,23% 23.304.160,39      4,74%

Suprimento de Fundos (11) 96.652,25           0,25% 95.981,25           0,25% 60.724,64           0,15% 35.185,59           0,07% 73.757,09           0,14% 208.776,40         0,31% 126.967,00         0,14% 132.423,37         0,11% 830.467,59          0,17%

Pregão (12) 903.414,93         2,37% 3.392.334,27      8,67% 9.485.785,77      23,89% 13.535.748,05    28,02% 14.999.736,80    29,39% 27.849.071,73    41,82% 35.813.564,54    38,63% 46.391.628,63    39,94% 152.371.284,72    30,99%

TOTAL 38.047.147,60    100,00% 39.123.005,12    100,00% 39.704.766,35    100,00% 48.305.400,95    100,00% 51.039.916,49    100,00% 66.589.925,03    100,00% 92.717.648,40    100,00% 116.144.853,97   100,00% 491.672.663,91    100,00%

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI (2002 a 2009)

Modalidade de Licitação 

(Valores Liquidados)

EXERCÍCIO (PERÍODO)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total %

6.782.977,95      42,10% 5.207.618,12      30,09% 9.112.725,57      29,62% 17.907.331,60    47,93% 23.832.652,36    51,37% 62.843.305,60      42,48%

9.327.039,39      57,90% 12.101.058,87    69,91% 21.651.831,86    70,38% 19.450.388,52    52,07% 22.558.976,27    48,63% 85.089.294,91      57,52%

16.110.017,34    100,00% 17.308.676,99    100,00% 30.764.557,43    100,00% 37.357.720,12    100,00% 46.391.628,63    100,00% 147.932.600,51    100,00%

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI (2002 a 2009)

Unidade 2005 2006 2007 2008 2009

UFPE (UG 153080)

Hospital das Clínicas (UG 153094)
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7.7.1 Economias: quadro geral das modalidades 

 

 

 

Tabela 15 - Economia obtida nas modalidades TP, Concorrência e Pregão Eletrônico 

 

 

 A tabela 13 resume as economias obtidas nas licitações realizadas na UFPE, 

por modalidade, entre 2003 e 2009, homogeneizados a preços de 2009. O pregão 

eletrônico propicia a maior economia entre as modalidades, com 26,06% de redução 

de preços nas compras e contratações, em média. Segue-se a modalidade 

concorrência com 13,21% e tomada de preços com 11,99%. 

 

 

7.7.2 Modalidade tomada de preços 

 

 

 Entre 2003 e 2009 foram realizadas 168 tomadas de preços, com valor de 

referência total (a preços de 2009) de R$: 43.354.528,27, propiciando economia de 

R$: 5.196.687,51 ou 11,9% do total nesta modalidade. Tomada de Preços é a 

modalidade dirigida a fornecedores interessados, restrita a fornecedores 

previamente cadastrados, ou que preencham os requisitos para cadastramento até 

três dias antes do recebimento das propostas, observado a necessária qualificação, 

conforme § 2o, art. 22 da Lei 8.666/93. É utilizada para contratos de vulto médio, 

para obras e serviços de engenharia para valores até R$: 1,5 milhão (art.23, inc. I, 

“b” da Lei 8.666/93) e nas compras até R$: 650 mil 

Modalidade Valor total de Valor total  Economia Economia 

  referência R$ adjudicado R$ em R$ % 

Tomada de Preços 43.354.528,27 38.157.840,76 5.196.687,51 11,99 

Concorrência 63.274.059,00 54.918.709,18 8.355.349,82 13,21 

Pregão Eletrônico 142.647.370,98 105.467.919,16 37.179.451,82 26,06 

Total 249.275.958,26 198.544.469,10 50.731.489,16 20,35 

     Fonte: comprasnet/acesso livre/consulta ata pregões 

Elaboração própria 
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Tabela 16 – UFPE Tomada de preços, valor de referência, valor adjudicado e economia obtida – 
preços correntes 2003 - 2009 

 

. 

Tabela 17 - UFPE Tomada de preços, valor de referência, valor adjudicado e economia obtida – 
2003 – 2009 a preços de 2009 

 

 

 

7.7.3 Modalidade concorrência 

 

 

Ano 
Tomada 

de Valor total de Valor total  Economia Economia 

  Preços referência R$ adjudicado R$ em R$ % 

  Realizadas         

2003 12 998.511,66 825.862,74 172.648,92 17,29 

2004 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2005 17 2.386.503,85 2.025.425,58 361.078,27 15,13 

2006 12 592.427,81 542.224,73 50.203,08 8,47 

2007 22 4.090.300,02 3.359.790,87 730.509,15 0,00 

2008 65 17.931.884,68 16.037.689,54 1.894.195,14 10,56 

2009 40 15.262.632,70 13.569.423,80 1.693.208,90 11,09 

Total 168 41.262.260,72 36.360.417,26 4.901.843,46 11,88 

 Fonte: comprasnet/acesso livre 
 Elaboração própria 
  

 

Ano 
Tomada 

de Valor total de Valor total  Economia Economia 

  Preços referência R$ adjudicado R$ em R$ % 

  realizadas         

2003 12 1.352.227,26 1.118.418,70 233.808,56 17,29 

2004 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2005 17 2.842.640,32 2.412.548,56 430.091,76 15,13 

2006 12 683.413,69 625.500,35 57.913,34 8,47 

2007 22 4.516.635,88 3.709.985,07 806.650,81 0,00 

2008 65 18.696.978,43 16.721.964,29 1.975.014,13 10,56 

2009 40 15.262.632,70 13.569.423,80 1.693.208,90 11,09 

Total 168 43.354.528,27 38.157.840,76 5.196.687,51 11,99 

Fonte: comprasnet/acesso livre 
 Elaboração própria 
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Para os contratos de obras de maior vulto, foram realizadas 144 

concorrências entre 2003 e 2009, resultando numa economia de R$: 8.355.349,82, 

que corresponde a diferença entre o valor de referência total de R$: 63.274.059,00 e 

o valor efetivamente obtido nas licitações R$ 8.355.349,82 (valores a preços de 

2009). Concorrência é a modalidade obrigatória em contratos de vulto, para obras e 

serviços de engenharia de valor superior a R$: 1,5 milhão, cujos licitantes 

interessados devem comprovar atender requisitos de qualificação exigidos em edital. 

Aplica-se a compras e contratações em valores acima de R$: 650 mil ou venda de 

imóveis e licitações internacionais, entre outras situações especiais; é modalidade 

de licitação que ocorre entre quaisquer interessados que comprovem na fase inicial 

de habilitação preliminar, possuir requisitos mínimos de qualificação exigidos no 

edital para execução de seu objeto, conforme art. 22, § 1o da Lei n0 8.666/93. 

 

 

Tabela 18 - UFPE - Concorrências*, valor de referência, valor adjudicado e economia obtida a 
preços correntes 2003 a 2009 

 

 

 

 

 

 

 
 Ano Concorrências Valor total de Valor total  Economia Economia 

  Realizadas referência R$ adjudicado R$ em R$ % 

            

2003 40 2.234.798,50 2.047.779,67 187.018,83 8,37 

2004 33 32.114,37 21.379,16 10.735,21 33,43 

2005 11 3.272.225,16 1.495.291,26 1.776.933,90 54,30 

2006 10 9.087.999,31 7.369.016,29 1.718.983,02 18,91 

2007 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2008 23 5.749.906,62 5.007.463,69 742.442,93 12,91 

2009 27 39.830.534,70 36.615.638,52 3.214.896,18 8,07 

Total 144 60.207.578,66 52.556.568,59 7.651.010,07 12,71 

*Inclui processos de concessão de área física, material de consumo e obras.  
 Fonte: comprasnet/acesso livre 

 Elaboração própria 
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Tabela 19 UFPE - Concorrências*, valor de referência, valor adjudicado e economia obtida a 
preços de 2009, corrigidos pelo IPCA 

 

 

 

7.7.4 Modalidade pregão eletrônico 

 

 

Na UFPE o pregão eletrônico foi implantado em 2002 - pioneiramente no 

Estado de Pernambuco - vislumbrando as vantagens do sistema em que a sessão 

pública de lances ocorre por meio da rede mundial de computadores. Realizou com 

sucesso a primeira licitação para contratação de serviços de telefonia nesta nova 

modalidade, na qual obteve 18,65% de redução de preços nas tarifas. 

Pregão é a modalidade aberta aos interessados que atendam aos requisitos 

de qualificação, utilizada para aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que 

seja o valor, em que a disputa se dá mediante proposta e lances em sessão pública. 

Diferencia-se das demais modalidades porque sua aplicação não se vincula ao valor 

do contrato, mas à natureza da prestação de serviços ou para aquisição de bens 

comuns, bem como pela inversão de fases de propostas e de habilitação, em que 

será analisada apenas a habilitação do licitante detentor da melhor proposta, tendo 

sido esta a resultante da disputa de menores lances (leilão reverso). 

 

 Ano Concorrências Valor total de Valor total  Economia Economia 

  Realizadas referência R$ adjudicado R$ em R$ % 

            

2003 40 3.026.459,85 2.773.190,94 253.268,91 8,37 

2004 33 40.430,67 26.915,48 13.515,19 33,43 

2005 11 3.897.651,02 1.781.088,78 2.116.562,25 54,30 

2006 10 10.483.746,79 8.500.759,98 1.982.986,80 18,91 

2007 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2008 23 5.995.235,97 5.221.115,47 774.120,50 12,91 

2009 27 39.830.534,70 36.615.638,52 3.214.896,18 8,07 

Total 144 63.274.059,00 54.918.709,18 8.355.349,82 13,21 

*Inclui processos de concessão de área física, material de consumo e obras.  
 Fonte: comprasnet/acesso livre 

 Elaboração própria 
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Para análise de enquadramento de um determinado objeto do pregão no 

conceito de bem ou serviço comum, o gestor público deve pautar-se por considerar 

dois fatores: os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente 

definidos no edital? As especificações estabelecidas são usuais no mercado? Se 

esses dois requisitos forem atendidos o bem ou serviço poderá ser licitado e 

contratado na modalidade pregão (FERNANDES, 2007). 

 A tabela 18 relaciona, ano a ano, as economias obtidas em licitações 

modalidade „pregão eletrônico‟. Iniciando-se com a implantação em 2002, foi 

alcançado o percentual médio de 12,0%, alcançando 32,80% em 2006 e 

estabilizando-se no patamar médio de 26,06% no total das compras e contratações 

realizadas por meio desta modalidade na UFPE, entre 2002 e 2009. 

Economias geradas revelam uma trajetória positiva na utilização de recursos 

orçamentários, geralmente escassos, da maneira mais eficiente ceteris paribus. 

Quando observadas no conjunto, as economias ajudam a medir, também, a 

habilidade dos pregoeiros em obter negociações favoráveis à Instituição, operando 

como indicadores de eficiência do sistema de compras e contratações estruturado 

na UFPE a partir de 2002, por meio do pregão eletrônico. 

 

 

Tabela 20 - UFPE - Pregões realizados, valor de referência, valor adjudicado, economia e taxa 
de sucesso a preços correntes 2002 a 2009 

 

 

 Ano Pregões Pregões Valor total de Valor total  Economia Economia Taxa de  

  realizados pendentes referência R$ adjudicado R$ em R$ % Sucesso 

              % 

2002 29 5 4.239.693,77 3.731.111,18 508.582,59 12,00 82,76 

2003 28 7 8.276.747,94 6.037.491,20 2.239.256,74 27,05 75,00 

2004 54 6 8.455.138,71 6.213.523,77 2.241.614,94 26,51 88,89 

2005 100 10 21.550.830,65 15.294.167,95 6.256.662,70 29,03 90,00 

2006 147 29 20.519.178,39 13.789.759,41 6.729.418,98 32,80 80,27 

2007 238 30 16.129.122,17 12.493.519,23 3.635.602,94 22,54 87,39 

2008 230 41 22.655.413,59 17.657.133,25 4.998.280,34 22,06 82,17 

2009 214 24 23.743.750,55 17.613.454,71 6.130.295,84 25,82 88,79 

Total 1040 152 125.569.875,77 92.830.160,70 32.739.715,08 26,07 85,38 

        Fonte: comprasnet/acesso livre/consulta ata pregões 
  Elaboração própria 
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Tabela 21- UFPE - Pregões realizados, valor de referência, valor adjudicado, economia e taxa 
de sucesso a preços de 2009, corrigidos pelo IPCA 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - UFPE - Valor de referência, valor adjudicado e economias obtidas nos pregões 
eletrônicos - 2002 a 2009 

 

 

 Ano Pregões Pregões Valor total de Valor total  Economia Economia Taxa de  

  realizados pendentes referência R$ adjudicado R$ em R$ % Sucesso 

              % 

2002 29 5 6.277.482,07 5.524.451,71 753.030,35 12,00 82,76 

2003 28 7 11.208.726,57 8.176.229,18 3.032.497,39 27,05 75,00 

2004 54 6 10.644.672,27 7.822.571,16 2.822.101,11 26,51 88,89 

2005 100 10 25.669.876,92 18.217.367,83 7.452.509,10 29,03 90,00 

2006 147 29 23.670.542,13 15.907.609,69 7.762.932,43 32,80 80,27 

2007 238 30 17.810.275,90 13.795.730,61 4.014.545,29 22,54 87,39 

2008 230 41 23.622.044,57 18.410.504,27 5.211.540,31 22,06 82,17 

2009 214 24 23.743.750,55 17.613.454,71 6.130.295,84 25,82 88,79 

Total 1040 152 142.647.370,98 105.467.919,16 37.179.451,82 26,06 85,38 

        Fonte: comprasnet/acesso livre/consulta ata pregões 
  Elaboração própria 
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 O gráfico 1 ilustra a economia obtida nos processos de pregão eletrônico na 

série entre 2002 e 2009, sempre pelo critério de menor preço (diferença entre o valor 

estimado de referência e o valor adjudicado). 

 

 

 

Gráfico 2 UFPE – Economia/taxa de sucesso obtida nos pregões eletrônicos - 2002 a 2009 

 

 

 

 O gráfico 2 relaciona a economia e a taxa de sucesso verificada entre os 

pregões eletrônicos da UFPE; observa-se no gráfico 3 que no exercício de 2006, 

apesar da ocorrência de insucesso em 29 pregões, neste ano ocorreu o maior índice 

de economia entre os anos da série, desvantagem compensada devido a magnitude 

das compras e contratações operadas no ano de 2006.  
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Gráfico 3 - UFPE – Economia/taxa de sucesso obtida nos pregões eletrônicos - 2002 a 2009 

 

7.7.8 Análise da efetividade dos pregões eletrônicos 

 

 

Os dados e indicadores disponibilizados no comprasnet apontam para uma 

direção em que se consagra o pregão eletrônico como uma modalidade para realizar 

negócios públicos, com resultados econômicos importantes para a UFPE. 

 

 

 

Gráfico 4 - UFPE - Valor de referência, valor adjudicado e economias obtidas nos pregões 
eletrônicos - 2002 a 2009 
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Os indicadores econômicos podem ser visualizados no gráfico 4 e fornecem 

uma visão geral da eficiência dos processos na UFPE, entre 2002 e 2009. Para 

subsidiar a análise da efetividade do resultado do conjunto de compras e 

contratações, foi realizado o exame de cada uma das atas de pregão eletrônico que 

não lograram sucesso, disponibilizadas no comprasnet por meio do „acesso livre‟. 

As taxas de sucesso de realização do pregão eletrônico na UFPE resultaram 

numa média geral do período 2002 a 2009 de 85,35%. Ou seja, entre 1040 pregões 

publicados, 152 pregões correspondentes a 14,65% dos processos abertos não se 

concretizaram e, portanto, não contribuíram para as estatísticas de economia gerada 

no conjunto. 

Empreendida a leitura de cada uma das atas de pregão dos processos 

listados foram mapeadas as pendências, ausências de procedimentos 

complementares e falhas operacionais entre 2002 e 2009, que impediram os 

pregões de chegarem a termo. 

 

 

7.7.9 Análise crítica dos pregões eletrônicos pendentes: UFPE 2002 - 2009 

 

  

A análise dos indicadores tem o propósito de verificar a capacidade da 

organização em utilizar sua potencialidade para cumprimento dos seus objetivos e 

metas, por meio da aderência à padronização de procedimentos informatizados e 

especialização de seu pessoal, não somente servidores ligados à área de licitações 

e contratos, bem como das unidades, por meio de treinamento e capacitação. 

A eficiência é valorativa com respeito à habilidade dos pregoeiros e preocupa-

se com os meios, com os métodos e procedimentos planejados e organizados a fim 

de assegurar uso ótimo dos recursos disponíveis para o sucesso dos pregões; tem 

um objetivo de desempenho, que busca proporcionar uma vantagem econômica à 

ação (economias obtidas nos pregões).  
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 A análise crítica dos problemas enfrentados nos processos licitatórios listados 

na tabela 20 inicia-se pelo exame do procedimento inaugural do pregão, no 

momento da abertura do processo licitatório. 

 

 

 

 

Tabela 22 - UFPE - Quantitativo mensal de processos de abertura de licitação - 2002 a 2009 

 

 

 

Fonte: SIPROC - Sistema de Contole de Processos da Divisão de Comunicações da UFPE 

 

 

 

 

A tabela 20 traz, mês a mês entre 2002 e 2009, o número de processos 

licitatórios protocolizados na Divisão de Comunicações (Concorrências, Tomadas de 

Preços, Convites, Leilão e Pregão), além de Dispensas e Inexigibilidades de 

licitação, que resulta na distribuição de freqüência do gráfico 5. 

  

 

 

 

 

janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro Total

2002 1 2 5 2 6 5 11 18 4 27 18 7 106

2003 3 3 7 7 4 8 6 5 6 10 6 1 66

2004 5 5 4 12 5 5 12 9 24 5 18 3 107

2005 3 5 7 6 8 12 14 12 14 22 8 5 116

2006 14 15 17 14 20 12 9 29 29 10 18 11 198

2007 14 4 20 37 36 22 25 53 39 29 19 11 309

2008 14 7 32 29 28 32 56 37 43 21 18 13 330

2009 4 8 20 18 13 14 35 36 38 20 21 21 248

Total 58 49 112 125 120 110 168 199 197 144 126 72 1480
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Gráfico 5 UFPE - Quantitativo mensal de processos de abertura de licitação - 2002 a 2009 

 
 
 

 

Os números mostram que há uma grande concentração de abertura de 

processos a partir do segundo semestre, em todos os anos da série: em 2002, 

80,19% dos processos foram abertos a partir de julho, em 2003, 51,52%, 2004, 

66,36%, 2005, 64,66%, 2006, 53,54%, 2007, 56,96, 2008, 56,97% e 2009, 68,95%. 

A concentração de processos no segundo semestre do ano dificulta a 

operacionalização dos pregões, concorrências, tomadas de preços e demais 

processos de dispensa e inexigibilidade de licitação. Para testar esta hipótese, foram 

mapeados os procedimentos necessários para iniciar, operar e concluir com sucesso 

os processos na UFPE. A variável „tempo‟ (antecedência) é fundamental para o 

sucesso dos certames, condição para que o reduzido grupo de servidores das áreas 

de compras e contratações possa operar com margem de segurança, evitando erros 

e retrabalho, bem como para que o jurídico emita os pareceres exigidos pelo art.38 

da Lei n0 8.666/93, dentro de seu cronograma. 

Realisticamente, em razão dos prazos legais fixados e intercorrências  

comuns em licitações (pedidos de impugnação, intenção de recurso, pareceres 

técnicos, diligências, etc.), são necessários 180 dias corridos para realização das 

concorrências (contratação de obras), 90 dias paras as tomadas de preços 

(contratação de obras) e 40 dias para os pregões eletrônicos (bens e serviços 

comuns) chegarem a termo. 
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Gráfico 6 UFPE - Quantitativo mensal de processos de abertura de licitação - 2002 a 2009 

 

 

Licitar exige que a Administração mobilize recursos técnicos, humanos, 

administrativos de vulto, além de desincumbir-se de vasta e complexa legislação e 

normas; demanda acuidade gerencial para planejar compras e contratações, antes 

mesmo que surja a necessidade do bem ou serviço. 

 Superada a etapa do planejamento, deve-se requisitar ao órgão responsável 

pela licitação, com antecedência que permita a conclusão do certame, antes de 

esgotar-se o material, ou o prazo do contrato de serviço ou de construção de obra 

(PEREIRA JUNIOR, 2003). 

O comprometimento do prazo, por meio de exigüidade, pode ocasionar 

desperdício, retrabalho e maiores custos, levando à contradição o princípio da 

eficiência no emprego dos recursos (MARANHÃO; MENEZES e RIBEIRO FILHO, 

2010). 

O prazo „mais cedo‟ para início dos processos constitui um elemento 

importante para fazer a “coisa” certa, ou seja, a capacidade de interna da 

organização mobilizar-se, mudar atitudes e quebrar resistências culturais para fazer 

cumprir as suas metas e objetivos previamente fixados e atender expectativas de 

níveis esperados de satisfação e qualidade nas ações. 
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Executar a “coisa” fora de lugar e hora, ou seja, com exigüidade de tempo, 

ausência de elementos de definição do objeto a ser licitado, procrastinar pareceres e 

diligências, compromete a eficácia e denota baixa habilidade para empreender e 

mobilizar atitudes para atingir os níveis de satisfação e qualidade esperados dos 

processos. 

A análise detida das atas de pregão mostra que há problemas processuais de 

natureza interna da Instituição, de solução intramuros e externa dos licitantes, cuja 

solução exige ações por meio de comunicação e transparência. 

Propiciar desenvolver um ambiente de planejamento estratégico de compras 

e contratações, para alcance do melhor resultado e facilitar a realização das 

atividades de gestão dos processos licitatórios no tempo hábil, deve constituir o 

objetivo primordial de um Portal de Compras, como ferramenta de governança 

eletrônica na UFPE. 

Para alcance dos objetivos, o modo de organizar e fornecer informações de 

acesso público pela rede de internet e intranet, bem como novas formas de 

relacionamento com o conceito de planejamento integrado e estratégico são 

condições exigidas no ambiente do portal (compatível com o comprasnet). 

O quadro abaixo é exaustivo e revela os motivos que levaram ao insucesso 

os 152 processos: 

 

 

Quadro 23 UFPE – Pregões fracassados, anulados, revogados e não homologados – 2002 a 
2009 

Percentual 
de 
pregões 

Motivo do 
insucesso 

Análise  Proposta de correção 

25,66% 

Pregões não 
prosperaram em 
virtude das 
propostas dos 
licitantes estarem 
em desacordo com 
o edital;  
 

Ocorrência devido a erro ou 
divergência entre o que está 
sendo solicitado nos termos do 
edital de licitação e o que é 
oferecido nas propostas de 
lances pelos 
fornecedores/licitantes; há casos 
de tentativa de fraudar o 
certame, propondo-se o licitante 
entregar bens ou serviços 
distintos da necessidade da 
Administração. A recusa por 
parte do pregoeiro denota zelo e 
cuidado na observação estrita 
aos termos do edital (princípio 
da vinculação).  

De difícil correção, porque de 
origem externa, cabe 
avaliação caso a caso. 
Licitantes contumazes na 
tentativa de levar a 
Administração ao erro podem 
ser penalizados de acordo 
com as regras do edital, por 
meio de advertência, 
aplicação de multa e 
impedimento de licitar com a 
Administração por um 
período, após prévia oitiva do 
Jurídico e aprovação da 
autoridade máxima. 
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21,05% 

Devido a erro na 
especificação do 
objeto ou 
exigências do 
requisitante, que 
inviabilizaram o 
certame;  
 

Falha decorrente de má 
especificação do objeto, 
economia de detalhes na 
execução dos serviços, 
exigências descabidas em 
relação ao objeto; 
incompatibilidade do objeto com 
bens e serviços existentes no 
mercado. 

Treinamento e capacitação de 
gestores de compras e 
contratações nas unidades 
requisitantes para elaboração 
de termos de 
referência/projeto básico,  
documento onde se define na 
fase preparatória da licitação, 
o objeto da contratação, de 
forma precisa e detalhada, os 
critérios para aceitação dos 
bens ou serviços a serem 
adquiridos, as especificações, 
os deveres do contratado, os 
procedimentos de 
fiscalização, prazo de 
execução do contrato, 
penalidades aplicáveis e 
outras características. A boa 
técnica de planejamento 
recomenda que o termo de 
referência deve ser elaborado 
pelo requisitante, em conjunto 
com a área de compras, 
obedecidas às especificações 
praticadas no mercado, bem 
como as melhores técnicas 
operacionais disponíveis. O 
entendimento do TCU (2004, 
p.19) evidencia esta questão: 
“a especificação do objeto é a 
medida preparatória que 
condiciona todas as demais, 
devendo traduzir o coeficiente 
de Inteligência da licitação e 
da contratação – objeto bem 
especificado é prenuncio de 
boa contratação, objeto 
inadequadamente 
especificado abre portas para 
a contratação insatisfatória, 
quando não viciada”.  
É importante reforçar este 
tópico, porque auxilia na 
desmistificação da premissa 
de que se compra mal no 
Serviço Público quando se 
compra pelo menor preço. Na 
verdade, se compra mal em 
razão da má especificação do 
objeto. 
 

13,16% 

Devido ao pregão 
ser „deserto‟, ou 
seja, nenhum 
licitante acudiu à 
licitação; 

Esta ocorrência pode ser 
considerada por dois ângulos:1) 
que existe real limitação de 
mercado, portanto, inexistem 
licitantes capacitados às 
exigências do SICAF para 
participar das licitações no 
serviço público para os objetos 

Para sanar a ocorrência, 
necessário examinar 
detidamente o termo de 
referência, o objeto e as 
condições para fornecimento. 
Se há de fato limitação do 
mercado, ou seja, inexistindo 
concorrência, é o caso de não 
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licitados; 2) existindo licitantes 
no mercado, aptos a fornecer 
para o serviço público, estes não 
são motivados a participar das 
licitações dadas as condições do 
edital, exigências, garantias, 
prazos de fornecimento, vulto da 
compra ou contratação. 
Pode também indicar indícios de 
práticas de cartel,  na qual o 
concorrente esperado numa 
determinada licitação, não 
comparece ou, comparecendo, 
retira a proposta formulada, com 
o intuito de favorecer um 
determinado licitante, 
previamente escolhido pelo 
cartel. 

licitar, uma vez que se 
configura caso de dispensa 
ou inexigibilidade de 
licitação, atentando-se para as 
cautelas definidas na lei n

0
 

8.666/93. Insistir na licitação 
causa desperdício e leva 
desnecessariamente ao 
retrabalho. Na hipótese de 
existir licitantes aptos no 
mercado, cabe o requisitante 
verificar as razões do 
afastamento dos licitantes do 
certame, por excesso de 
exigências, má especificação 
do objeto, solicitação de 
garantia exacerbada, vedadas 
pela Lei n

0
 8.666/93. O 

pregoeiro deve estar atento às 
manobras de cartel, 
submetendo ao Jurídico os 
processos com indícios de tal 
prática. 

11,18% 

Devido às 
propostas cotarem 
preços acima dos 
valores de 
referência, 
estimados pela 
administração;  
 

Situação em que o pregoeiro é 
obrigado a recusar as propostas 
de preços encaminhadas ao 
sistema por meio de lances, em 
razão dos preços ofertados 
encontrarem-se acima do 
estimado pelo requisitante, 
devido a falha na coleta de 
preços de mercado. 

A Lei n
0
 8.666/93  determina 

submissão às condições de 
aquisição, semelhantes às do 
setor privado (Art. 15), 
significa dizer que as 
licitações públicas deverão ser 
realizadas em situações em 
que o licitante possa atender 
satisfatoriamente a 
Administração.  
Por esta razão, para o 
estabelecimento no ato 
convocatório (na licitação) de 
condições semelhantes às do 
setor privado, o gestor 
público, além de pesquisar o 
mercado do objeto a ser 
adquirido, deve cotar preços 
consultando prováveis 
licitantes sobre as condições 
vigentes no comércio, sem se 
descuidar de que o 
direcionamento da licitação 
(uma marca ou licitante em 
particular) invalida todo o 
procedimento da compra. 
 

9,21% 

Pregões restam 
pendentes porque 
não foram 
homologados pela 
autoridade 
competente;  
 

O ato de homologar o pregão 
pela autoridade competente, 
confirma a adjudicação realizada 
pelo pregoeiro e ratifica os atos 
realizados na sessão do pregão, 
por meio de oitiva do Jurídico, 
após verificação da 
conformidade legal do processo. 

A homologação constitui 
decisão administrativa; sua 
ausência impede a conclusão 
do pregão, que deve ter todas 
as suas etapas concluídas 
registradas no comprasnet, 
sob pena do processo constar 
como pendente. 
 

5,92% Devido ao Durante a operação do pregão, A solução deste tipo de 
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esgotamento do 
prazo para emissão 
de parecer jurídico, 
de parecer analítico 
do requisitante ou 
de parecer do 
pregoeiro;  
 

o pregoeiro é levado a 
suspender a sessão para efetuar 
diligências, solicitar pareceres 
da unidade requisitante ou 
submeter questões legais ao 
Jurídico. A mora na devolução 
do processo para reabertura na 
data aprazada pelo pregoeiro, 
impede sua continuação e 
iminente conclusão. 

problema reside na agilização 
dos procedimentos e 
acompanhamento por meio de 
um portal de compras, dos 
processos classificados como 
pendentes por ausência de 
pareceres, no sentido de 
evitar a perda dos prazos do 
sistema de pregão eletrônico. 

4,61% 

Pregões anulados 
(por vício, erro ou 
ilegalidade), ou 
revogados 
(preservação do 
interesse público) 
devido à orientação 
do Jurídico;  
 

A capitulação dos processos 
como anulados e revogados 
(resultado final do processo), é 
resultante de erro na 
especificação do objeto ou 
exigências descabidas do 
requisitante, assim a 
inviabilização do certame é 
conseqüência dessas falhas.  
 

Os processos devem ser 
submetidos ao Jurídico, 
detalhando-se os indícios de 
vícios insanáveis, erro ou 
ilegalidade, devendo ser  
anulados; e aqueles definidos  
como os de preservação do 
interesse público, devem ser 
revogados; nas duas 
situações a autoridade 
máxima deve confirmar o 
parecer e encaminhar o 
processo ao pregoeiro para 
registro da decisão no 
comprasnet. 

3,29% 

Erro operacional de 
cadastramento do 
edital no sistema;  
 

Falha operacional interna do 
setor de compras e contratações 
no momento de registrar a 
licitação no comprasnet, 
motivando retrabalho. 

A desconformidade entre o 
que foi divulgado no sistema e 
o que consta do edital (por 
exemplo, quantidades do 
produto) motiva a 
inviabilização do pregão na 
data aprazada, devendo o 
processo ser corrigido e 
republicado para abertura em 
novo prazo. 

3,29% 

Devido a erro no 
estabelecimento do 
critério de 
aceitação do preço 
global/unitário;  
 

Falha operacional interna, 
devido a erro na confecção do 
edital, na definição do critério de 
aceitação dos preços. 

A divergência entre o que foi 
divulgado no sistema e o que 
consta do edital, no caso o 
critério de aceitação dos 
preços motiva a inviabilização 
do pregão na data aprazada, 
devendo o processo ser 
corrigido e republicado para 
abertura em novo prazo. 

1,32% 

Suspensão 
Administrativa do 
pregão e;  
 

Pregão suspenso por decisão 
administrativa. 

Pregoeiro deve aguardar 
decisão administrativa para 
dar continuidade, anular ou 
revogar o pregão. 

1,32% 

Decorrente de 
divergência entre o 
estabelecido no 
edital e solicitado 
no termo referência 
ou projeto básico. 
 

Falha operacional interna, 
devido a erro na confecção do 
edital, divergente das condições 
de compra e contratação 
estabelecidas no termo de 
referência da unidade 
requisitante. Toda alteração de 
objeto, constitui novo edital, que 
deve ser submetido ao Jurídico 
para aprovação do termo. 

A desconformidade entre o 
edital e o termo de referência 
motiva a inviabilização do 
pregão na data aprazada, 
devendo o processo ser 
corrigido, submetido ao 
Jurídico e republicado o edital 
para abertura em novo prazo. 
O portal de compras deve 
divulgar o novo edital, 
chamando atenção das 
alterações realizadas por meio 
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de “banners”, para evitar que 
a série de pregões seguintes 
seja prejudicada pelo motivo 
de “não atendimento às 
condições do edital”, dado que 
alguns licitantes não lêem o 
edital na integra. 
 

 

 

 

7.7.9 Oportunidades e sugestões de melhorias para compras e contratações na 

UFPE 

 

7.7.9.1 No aspecto do investimento em TIC – Tecnologia da informação e 

comunicação 

 

 

Economicamente, o pregão eletrônico do comprasnet  é, comprovadamente, 

um sistema eficiente e, entre outros aspectos, tem ajudado a dar mais visibilidade à 

função de compras e todo o sistema de serviços gerais envolvido em sua 

operacionalização. Empreendida a análise do pregão na UFPE, denota-se espaço e 

oportunidade para melhorias processuais, abaixo pontuadas, a título de sugestões a 

serem adotadas na área de compras e contratações da Instituição: 

 

 O Governo Federal, por meio do SISG deu uma ajuda importante com 

o pregão eletrônico, para a operacionalização das compras e 

contratações das unidades integrantes de sua base de Serviços 

Gerais.  

 A expansão de práticas informatizadas na UFPE constitui um ingente 

desafio para o planejamento integrado na área de compras e 

contratações, demandando investimento em TIC – Tecnologias da 

Informação e Comunicação, como contrapartida, por meio de sistemas 

do tipo ERP - Enterprise resource planning.  

 Sistemas informatizados dessa natureza operam de modo integrado 

para gerenciar recursos (ativos tangíveis, recursos financeiros, 

materiais e recursos humanos) de uma instituição, fazendo uso de uma 
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arquitetura de software cujo objetivo é facilitar o fluxo de informações 

entre todas as funções e áreas de negócios da organização.  

 Deve funcionar em tempo real, de modo que possibilite ao usuário – 

por meio de senha pessoal – acessar as informações no sistema sem a 

interferência de um departamento de informática central. 

  As informações devem constar de um portal de compras UFPE no 

qual sejam disponibilizados catálogos eletrônicos de todos os bens e 

serviços licitados, possibilitando acesso aos preços correntes e 

características dos itens a todos os usuários da Universidade.  

 O portal deve consistir de um sistema amigável de planejamento 

agregado de compras e contratações que permita o usuário 

especificar, quantificar, estimar média de preços de todos os itens de 

uso comum às unidades. 

 O sistema deve possibilitar a experiência - comum em sítios da internet 

- da compra por meio da seleção de itens de listas previamente 

catalogadas (atas de registros de preços, por exemplo) com 

especificações e características dos produtos colocados em “carrinhos 

de compras”. 

 Uma vez selecionados os itens, o “carrinho” passa pelo crivo 

(eletrônico) do setor orçamentário para verificar a existência de 

recursos para empenho da despesa, etapa que confirma a compra ou 

contratação definida na “cesta” escolhida pela unidade. 

 Comum nos portais de compra pela internet, o portal UFPE deve 

permitir que o gestor se manifeste sobre o processo, por meio de 

avaliação do contratado. Notas seriam atribuídas ao atendimento às 

condições pactuadas (qualidade, prazo de entrega, garantias, etc.) de 

modo a medir a efetividade da compra ou contratação, por meio do 

estabelecimento da reputação do fornecedor, permitindo-se ampla 

defesa do avaliado, caso seja aplicada alguma penalidade prevista no 

edital.  
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7.7.9.2 No aspecto da sustentabilidade ambiental 

 

 

 Cumprir a Instrução Normativa no 1, de 19 de janeiro de 2010 da 

Secretaria de Logística e tecnologia da Informação, que disponibiliza 

os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 

contratação de serviços ou obras da Administração  Pública Federal 

direta, autárquica e fundacional, sanando a ausência de indicadores 

ecológicos e ambientais da legislação federal de licitações. A IN no 1 

também define que o portal eletrônico comprasnet divulgará dados 

sobre planos e práticas de sustentabilidade ambiental na 

Administração Pública Federal. Adicionalmente, com base nos 

indicadores apresentados no capítulo 3 (COMISSÃO EUROPÉIA, 

2005), sugere-se: 

 

 sempre que possível comprar os produtos, contratar serviços ou obras, 

observando o impacto ambiental, por meio da elaboração das 

especificações técnicas claras e precisas, utilizando, condições de 

aceitação/eliminação de fornecedores com base em conceitos 

ecológicos;  

 usar benchmarking as „melhores práticas‟ de outras entidades 

adjudicantes;  

 utilize TIC em rede (portal de compras) para obter e divulgar 

informações;  

 adote uma „abordagem do custo do ciclo de vida‟ cientificamente 

comprovada; 

 utilize especificações baseadas no desempenho ou funcionais para 

incentivar a apresentação de propostas ecológicas inovadoras;  

 considere os desempenhos ambientais, tais como o uso de matérias-

primas, métodos de proteção ambiental (sempre que tal seja pertinente 

para o produto ou serviço final), eficiência energética, fontes de energia 

renováveis, emissões, resíduos, reciclagem, substâncias químicas 

perigosas, etc.;  
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 inclua critérios ambientais como elementos de prova da capacidade 

técnica para executar o contrato, quando couber;  

 informe os potenciais fornecedores, prestadores de serviços ou 

adjudicatários da possibilidade de utilizarem sistemas e declarações de 

gestão ambiental para comprovarem que cumprem os critérios;  

 tenha em conta o custo do ciclo de vida dos produtos, serviços ou 

obras;  

 sempre que couber, deve-se insistir na utilização de modos de 

transporte respeitadores do ambiente;  

 assegure-se sempre de que todas as exigências que faz aos potenciais 

proponentes e as propostas por estes apresentadas têm ligação com o 

objeto do contrato. 

 

7.7.9.3 No aspecto do planejamento das compras e contratações e fluxo de 

processos 

 

 

 Instaurar um sistema de compras e contratações baseado em TIC de 

modo a fornecer as ferramentas necessárias para motivar a gestão a 

distribuir melhor o „início mais cedo‟ da abertura de processos durante 

o primeiro semestre, por meio de planejamento sistemático. 

 Estimular as unidades a adotar o „registro de preços‟ dado que é 

desnecessária indicação de recursos orçamentários para realização de 

pregões eletrônicos neste modo, uma vez que o registro de preços 

apenas sinaliza uma intenção de contratar ou comprar pela 

Administração Pública. Na UFPE adotou-se o critério de iniciar a 

licitação com a previsão do orçamento, o que de certo modo dificulta a 

área de licitações e contratos operar com um fluxo previsível de 

processos; outra dificuldade é devido à liberação do orçamento por 

parte da União no final do ano, não obstante as mudanças operadas 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta justificativa do orçamento 

tardio, tem sido questionado pelos órgãos de controle, recomendando-
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se o planejamento das compras anuais, para elidir o fracionamento de 

despesas. 

 Estas mudanças envolvem estilos inovadores de tratamento da gestão 

de compras e contratações, bem como mudança comportamental 

orientada à responsabilização dos gestores por meio do controle, 

interno e externo. 

 Em condições ideais, a distribuição de freqüência das licitações deveria 

ocorrer nos primeiros seis meses do ano, como observadas 

graficamente no exemplo da figura 1 (grau de afastamento para a 

direita, com curva assimétrica positiva); esta mudança pode contribuir 

para alcance de melhores resultados, em termos de eficácia dos 

processos, face aos prazos regulares exigidos nas licitações. 

 

 

 

 

     

    

Figura 1- Proposta de distribuição assimétrica positiva para licitações 

 

 Durante o segundo semestre do ano, caberia a área de compras e 

contratações executar o cronograma das licitações planejadas pela 

Administração (durante o ano anterior), bem como as compras e 

contratações não planejadas (devido a fato novo ou imprevisível), fora 

das hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação, 

imprescindíveis para as atividades da Instituição. 
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Figura 2– Fluxo de Processo de Compra e Contratação na UFPE por Pregão Eletrônico 2002 - 
2009 por meio da técnica de BPM – Business Management Process 
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 Por meio de ferramentas de TIC como o BMP - Business Management 

Process -  é possível fazer a gestão dos processos dentro de uma 

organização, possibilitando que usuários e gestores de TIC 

acompanhem uma base de conhecimento do negócio que não mais 

fica restrita a pessoas.  

 O BPM utiliza métodos, técnicas e ferramentas para analisar, modelar, 

publicar, otimizar e controlar processos envolvendo recursos humanos, 

aplicações, documentos e outras fontes de informação para gerir os 

processos do negócio. A aplicação de TIC nos processos é uma prática 

extremamente eficaz. Quando se automatiza processos, rapidamente é 

possível obter-se um controle mais rígido e adaptado às necessidades 

da organização.  
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8 CONCLUSÃO 

  

 Própria da Universidade, a produção do conhecimento, dados e informações 

constitui sua mais profícua característica em praticamente todas as áreas. Na área-

meio de compras e contratações, bem como em outras áreas administrativas na 

UFPE, produz-se informações que podem ser úteis para medir as potencialidades de 

gestão das atividades que lhe dão suporte. A idéia de pesquisar o pregão eletrônico 

surgiu a partir da constatação de que ainda não haviam sido reunidos os dados 

sobre as compras e contratações na UFPE, por meio de sistematização em uma 

base acadêmica, como proposto no presente estudo. 

 O objetivo geral da pesquisa foi evidenciar como o pregão eletrônico funciona 

na UFPE, por meio da internet, para compra dos bens e contratação de serviços 

imprescindíveis ao seu funcionamento. 

O tema foi desdobrado em três objetivos específicos: 

 

 Primeiramente conhecer e situar a ferramenta pregão eletrônico, em 

meio às demais modalidades de licitação;  

 

 Evidenciar as economias obtidas nas licitações por pregão eletrônico 

entre 2002 e 2009 e as estratégias para melhorar o desempenho na 

UFPE para suas compras e contratações; 

 

 

 Identificar os limites e possibilidades de utilização do pregão eletrônico 

para fomentar a sustentabilidade nas compras e contratações 

realizadas pela UFPE. 

 

 Para atingir estes objetivos, o estudo foi organizado da seguinte forma: 

 

 Inicialmente, por meio de pesquisa bibliográfica, foi estruturado 

conceitualmente o tema licitação (fundamentação teórica), a legislação 

federal, suas modalidades e o pregão como ferramenta inovadora de 

governança eletrônica;  
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 Segundo, para evidenciar as economias, os dados dos 1040 pregões 

realizados entre 2002 e 2009 foram compulsados do sítio comprasnet 

por meio do acesso livre; 

 

 

 Por último, foi empreendida a análise dos indicadores e feitas algumas 

sugestões e identificadas oportunidades de melhorias. 

 

Foram estudados os antecedentes formadores da Instituição, o conceito de 

universidade, origem, como se opera o financiamento, avaliação e os pontos de 

estrangulamento à luz da teoria neo-institucionalista. Em seguida, a evolução da 

Universidade do Recife até a Universidade Federal de Pernambuco, por meio do 

reconhecimento de sua trajetória. 

 A estrutura teórica empreendida coleta o acervo de conceitos e princípios 

norteadores usados na pesquisa: inovação, governança eletrônica e novos 

paradigmas de estado, panorama mundial de regras e meios eletrônicos para 

compras e contratações, comparação da legislação Brasileira com a dos Estados 

Unidos; visão, objetivos gerais, padrões de desempenho requeridos, política do 

sistema, papel da equipe de compras e função do planejamento. 

 Ainda na fundamentação teórica são estudadas as Leis Federais n0 8.666/93 

e 10.520/02, seu campo de incidência (visão), princípios, objetivos gerais e função 

política da licitação, como instituto que democratiza a administração dos bens, obras 

e serviços públicos, porque os torna accessíveis a todos e sujeita a Administração 

Pública a controles institucionais permanentes. 

 O marco teórico legal acomoda, por fim, as exceções ao dever de licitar 

previstas na Lei n0 8.666/93 e as cautelas para evitar o fracionamento de compras e 

contratações; o neo-institucionalismo econômico aloja conceitualmente contratos, 

custos de transação e accountability. 

 Para a estrutura conceitual de sustentabilidade em compras e contratações, 

foi estudada a legislação federal brasileira, notadamente silente quanto a critérios 

ambientais, sociais e econômicos. A contraposição foi dada por meio do relato de 

iniciativas pontuais no Brasil e as que estão em curso em países como Estados 

Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. 



180 

 

 

 Nestes países visualizam-se iniciativas que defendem direitos do trabalhador, 

promovem a igualdade entre os sexos e empoderamento da mulher, erradicação da 

pobreza e instituem a boa governança. No Brasil são tímidas as iniciativas que 

vinculam compras governamentais à sustentabilidade neste conceito amplo. 

 Por meio da IN 01/2010 (editada em janeiro), novos critérios foram criados de 

modo a acomodar o tema da sustentabilidade nas compras e contratações 

governamentais. Isto exigirá mudanças nas especificações e deveres do contratado 

nos termos de referências das licitações para promoção da sustentabilidade. 

 A fundamentação teórica inclui a definição de cartéis e seu potencial para 

causar prejuízo à concorrência em licitações e as vantagens do pregão eletrônico 

como instrumento de boa governança para mitigar essa prática. 

 Entende-se que a estrutura teórica do estudo contribui nos seguintes 

aspectos: 

 

 Por destacar o tema de compras e contratações por meio de pregão 

eletrônico, tendo sido demonstrada sua capacidade de gerar economia de 

recursos públicos;  

 

 Disponibilizar uma fundamentação teórica que possibilita auxiliar no 

desenvolvimento do tema, em outros estudos e novas pesquisas; 

 

 

 Demonstrar indicadores econômicos que traduzem a eficiência dos pregões 

eletrônicos com objetivo de desempenho (maior vantajosidade). 

 

A análise dos indicadores compulsados do banco de dados do comprasnet , por 

meio de consulta aos 1040 pregões realizados na UFPE no período de 2003 a 2009, 

indica economia média de 26,06% dos recursos usados para compras e 

contratações. Comparado aos 21% divulgados pelo MPOG/SLTI/DSG para o 

conjunto das unidades que fazem parte do SIASG (2005-2009), vê-se que é um 

percentual expressivo em relação a media nacional, ressalvando-se as diferenças de 

período computado. 
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Foram calculadas também as economias propiciadas nas tomadas de preços 

(11,99%) e concorrências (13,21%), no período de 2002 a 2009, modalidades 

usadas para os contratos de obras. 

Limitações e insucessos foram detectados em 152 pregões eletrônicos 

(14,65%), sendo identificado por meio da consulta das atas, as razões que 

impediram os mesmos chegarem a termo. 

A análise empreendida permitiu formular sugestões de melhoria, entre outras o 

„início mais cedo‟ dos processos licitatórios, por meio de estimulo para que os 

gestores inaugurem os certames no primeiro semestre de cada ano. 

Para estudos futuros, sugere-se instituir a avaliação econômica (eficiência) dos 

processos licitatórios de forma permanente, a fim de manter o registro da trajetória 

do pregão eletrônico, bem como das demais modalidades. 

Para pesquisas futuras recomenda-se estudar o fluxo de processos, no sentido 

que os problemas e limitações observados são organizacionais, portanto, deve-se 

avaliar o desempenho de processos. Os procedimentos de compras e contratações 

aqui mapeados contribuem para este empreendimento. 

Conclusivamente, os resultados alcançados no trabalho e a relevância das 

economias geradas na UFPE por meio do pregão eletrônico, confirmam o objetivo 

da pesquisa.  
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GLOSSÁRIO 

 
Adjudicação Processo através do qual se passa uma procuração a uma terceira 
parte, um agente fiduciário, dando-se amplos direitos de liquidar seus ativos para 
satisfazer as reivindicações de credores. No processo licitatório, é a manifestação 
oficial pela proposta mais vantajosa. 
 
Administração Direta Estrutura administrativa da Presidência da República e dos 
Ministérios. 
 
Administração Financeira Ação de gerenciar as finanças públicas privadas. 
 
Administração Indireta Conjunto de entidades públicas dotadas de personalidade 
jurídica própria, compreendendo: autarquias, empresas públicas, sociedades de 
economia mista, fundações públicas. 
 
Administrador Público Pessoa encarregada de gerir negócios públicos. 
 
Ajuste Instrumento através do qual um ministério ou órgão adjudica a outro 
ministério ou órgão a execução de projetos e atividades constantes de seus 
programas de trabalho. O ajuste é utilizado somente quando forem partes, entre si, 
os próprios ministérios ou órgãos dos poderes da União, por intermédio de suas 
unidades orçamentárias ou gestoras intervenientes. 
 
Alienação de Bens Transferência de domínio de bens a terceiros. 
 
Atos Administrativos Medidas postas em prática para que a administração pública 
alcance os seus objetivos. 
 
Autarquia Entidade administrativa autônoma, criada por lei com personalidade 
jurídica de direito público, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas para 
realizar os fins que a lei lhe atribuir. 
 
Cadastro de Fornecedores Cadastramento dos prestadores de serviços e/ou 
fornecedores de material ao serviço público. 
 
Compra É a aquisição de domínio definitivo pela Administração, de determinado 
bem, por meio de contrato bilateral; “é o procedimento de criação de obrigação de 
dar, enquanto obras e serviços produzem obrigação de fazer” (JUSTEN FILHO, 
2003, p.92). 
 
Concorrência Modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase de 
habilitação, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
edital da licitação para a execução de seu objeto. 
 
Concurso Modalidade de licitação entre quaisquer interessados, para a escolha de 
trabalho técnico ou artístico, mediante a instituição de prêmio aos vencedores. 

Decreto 1 - "Lato Sensu", todo ato ou resolução emanada de um órgão do Poder 
Público competente, com força obrigatória, destinado a assegurar ou promover a 
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boa ordem política, social, jurídica, administrativa, ou a reconhecer, proclamar e 
atribuir um direito, estabelecido em lei, decreto legislativo, decreto do Congresso, 
decreto judiciário ou judicial; 2 - Mandado expedido pela autoridade competente: 
decreto de prisão preventiva, etc; 3 - Ato pelo qual o chefe do governo determina a 
observância de uma regra legal, cuja execução é de competência do Poder 
Executivo e; 4 - "Stricto Sensu", qualquer sentença proferida por autoridade 
judiciária. 
 
Decreto-Lei Decreto com força de lei, que num período anormal de governo é 
expedido pelo chefe de fato do Estado, que concentra nas suas mãos o Poder 
Legislativo, então suspenso. Pode, também, ser expedido pelo Poder Executivo, em 
virtude de autorização do Congresso, e com as condições e limites que a 
Constituição estabelecer. A Constituição de 1988 não prevê, no processo 
Legislativo, a figura de Decreto-lei. 
 
Despesa Pública l - Em sua acepção financeira, é a aplicação de recursos 
pecuniários em forma de gastos e em forma de mutação patrimonial, com o fim de 
realizar as finalidades do estado e, em sua acepção econômica, é o gasto ou não de 
dinheiro para efetuar serviços tendentes àquelas finalidades; 2 - Compromisso de 
gasto dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com o fim de 
atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento. 
 
Economicidade Característica da alternativa, mais econômica para a solução de 
determinado problema. 
 
Efetividade Impacto de uma programação em termos de solução de problemas. 
 
Eficácia Capacidade da organização em cumprir as suas metas e objetivos 
previamente fixados. 
 
Eficiência Mede a capacidade da organização em utilizar, com rendimento máximo, 
todos os insumos necessários ao cumprimento dos seus objetivos e metas. A 
eficiência preocupa-se com os meios, com os métodos e procedimentos planejados 
e organizados a fim de assegurar otimização dos recursos disponíveis. 
 
Elemento de Despesa Desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, 
obras e outras meios de que se serve a administração pública para a consecução  
 
Empresa Pública Entidade empresarial, com personalidade jurídica de direito 
privado e participação única do Poder Público no seu capital e direção, na forma da 
lei, sendo de propriedade única do Estado. É pessoa jurídica de direito privado, sem 
privilégios estatais, salvo as prerrogativas que a lei especificar em cada caso 
particular, para a realização das atividades desejadas pelo Poder Público. 
 
Erário Tesouro ou Fazenda Pública. 
 
Evento Qualquer ato ou fato que deva ter tratamento pelo Sistema Integrado de 
Administração Financeira (SIAFI). 
 
Execução Orçamentária da Despesa Utilização dos créditos consignados no 
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Orçamento Geral da União e nos créditos adicionais, visando à realização dos 
subprojetos e/ou subatividades atribuídos às unidades orçamentárias. 
 
Exercício Financeiro Período correspondente à execução orçamentária. No Brasil 
coincide com o ano civil. 
 
Fato Administrativo Alteração nos elementos do patrimônio público. 
 
Fazenda Pública l - Conjunto de órgãos da administração pública destinados à 
arrecadação e a fiscalização de tributos; 2 - Erário; 3 - Fisco. 
 
Fundação Pública Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, criada por lei para o desenvolvimento de atividades que não 
exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia 
administrativa, patrimônio próprio, e funcionamento custeado, basicamente, por 
recursos do Poder Público, ainda que sob forma de prestação de serviços. 
 
Gestão Ato de gerir a parcela do patrimônio público, sob a responsabilidade de uma 
determinada unidade. Aplica-se o conceito de gestão a fundos, entidades 
supervisionadas e a outras situações em que se justifique a administração distinta. 
 
Gestor Quem gere ou administra negócios, bens ou serviços. 
 
Homologação Ato que certifica a justeza dos atos praticados anteriormente. 
 
Investimentos Despesas de capital destinadas ao planejamento e à execução de 
obras públicas, à realização de programas especiais de trabalho e à aquisição de 
instalações, equipamento e material permanente. 
 
Lei Regra geral, justa e permanente estabelecida por vontade imperativa do Estado. 
Qualquer norma jurídica obrigatória, de efeito social, emanada do poder público 
competente. Conceitua-se como dispositivo a parte da lei que contém os preceitos 
coercitivos devidamente coordenados e articulados. 
 
Leilão Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 
inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos, a quem 
oferecer maior lance, igual ou superior ao da avaliação. 
 
Lei Orçamentária Anual (LOA) Lei especial que contém a discriminação da receita 
e da despesa pública, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o 
programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, 
universalidade e anualidade. 
 
Licitação Processo pelo qual o poder público adquire bens e/ou serviços destinados 
à sua manutenção e expansão. São modalidades de licitação: convite, tomada de 
preços, concorrência pública, leilão e concurso público (Lei 8.666 de 21 de junho de 
1993) e pregão presencial e eletrônico (Lei 10.520/2005). 
 
Material de Consumo Aquele cuja duração é limitada a curto lapso de tempo. 
Exemplos: artigos de escritório, de limpeza e higiene, material elétrico e de 
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iluminação, gêneros alimentícios, artigos de mesa, combustíveis etc.. 
 
Material Permanente Aquele de duração superior a dois anos. Exemplos: mesas, 
máquinas, tapeçaria, equipamentos de laboratórios, ferramentas, veículos, 
semoventes etc. 
 
Obra Construção, reforma ou ampliação de bens imóveis realizada por execução 
direta ou indireta. 
 
"On Line" Modalidade de processamento eletrônico de dados, de caráter interativo 
e instantâneo que permite consultas e acertos imediatos por parte do usuário, assim 
como mensagens também imediatas oriundas do sistema. 
 
Ordenador de Despesa Qualquer autoridade de cujos atos resultem emissão de 
empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da 
União ou pelos quais responda. 
 
Órgão Ministério, Secretaria ou Entidade desse mesmo grau, aos quais estão 
vinculadas as respectivas Unidades Orçamentárias. 
 
Órgão Central Incumbido de normatizar e coordenar a ação dos outros órgãos que 
compõe o sistema. 
 
Órgão Setorial Articulador entre o órgão central e os órgãos executores, dentro de 
um sistema, sendo responsável pela coordenação das ações na sua esfera de 
atuação. 

Parâmetro Numa expressão ou equação, letra distinta da variável, cujo valor 
numérico pode ser fixado arbitrariamente. 
 
Patrimônio Conjunto de bens direitos e obrigações de uma entidade. 
 
Patrimônio Público Conjunto de bens à disposição da coletividade. 
 
Planejamento Metodologia de administração que consiste, basicamente, em 
determinar os objetivos a alcançar, as ações a serem realizadas, compatibilizando-
as com os meios disponíveis para sua execução. Essa concepção da ação 
planejada é também conhecida como planejamento normativo. 
 
Previsão Num sentido mais amplo é prever a direção e a extensão, partindo do 
conhecimento do presente, do passado, e com base em certas hipóteses sobre o 
futuro. Admite a probabilidade e exclui a certeza absoluta. 
 
Previsão Orçamentária A previsão orçamentária é, além de ato de planejamento 
das atividades financeiras do Estado, ato de caráter jurídico, "criador de direitos e de 
obrigações". 
 
Princípios Orçamentários Regras que cercam a instituição orçamentária, visando a 
dar-lhe consistência, principalmente no que se refere ao controle pelo Poder 
Legislativo. Os principais são: universalidade, unidade, exclusividade, especificação, 
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periodicidade, autorização prévia, exatidão, clareza, publicidade, equilíbrio e 
programação. 
 
Projeto Instrumento cuja programação deve ser articulada e compatibilizada com 
outros, para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de 
operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a 
expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. 
 
Projeto Básico Conjunto de elementos que definem a obra ou serviço, ou complexo 
de obras e serviços, objeto de uma licitação, e que possibilita a estimativa de seu 
custo final e prazo de execução. 
 
Projeto Executivo Conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra. 
 
Proposta Orçamentária Previsão da receita e despesa para um exercício, com os 
respectivos quadros e justificativas. No caso da União, materializa o Projeto de Lei 
Orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional. 
 
Serviço É oriundo da prestação de um esforço humano (físico ou intelectual), com 
ou sem vínculo empregatício, por meio do uso ou não de insumos (materiais) com 
auxílio ou não de maquinário (JUSTEN FILHO, 2003). 
 
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) 
Modalidade de acompanhamento das atividades relacionadas com a administração 
financeira dos recursos da União, que centraliza ou uniformiza o processamento da 
execução orçamentária, recorrendo a técnicas de elaboração eletrônica de dados, 
com o envolvimento das unidades executoras e setoriais, sob a supervisão do 
Tesouro Nacional e resultando na integração dos procedimentos concernentes, 
essencialmente, à programação financeira, à contabilidade e à administração 
orçamentária. 
 
Sistema Integrado de Dados Orçamentários (SIDOR) Conjunto de procedimentos, 
justapostos entre si, com a incumbência de cuidar do processamento de cunho 
orçamentário, através de computação eletrônica, cabendo sua supervisão à 
Secretaria de Orçamento Federal (SOF). 
 
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) 
Compreende o controle e acompanhamento dos gastos realizados com pessoal, à 
conta do Tesouro Nacional, abrangendo o planejamento, a organização a supervisão 
e o controle da realização do pagamento de pessoal civil dos órgãos federais que 
recebam transferências de recursos à conta do Tesouro Nacional, bem como dos 
inativos e pensionistas. 
 
Sistema Patrimonial Sistema de contas que registra os bens patrimoniais do 
Estado, os créditos e os débitos suscetíveis de serem classificados como 
permanentes ou que sejam resultados do movimento financeiro, as variações 
patrimoniais provocadas pela execução do orçamento ou que tenham outras 
origens, o resultado econômico do exercício. 
Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/servicos/glossario/glossario_v.asp 
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APÊNDICE 1 - UFPE - Pregões Eletrônicos Revogados, Anulados ou Abandonados 

- 2002 a 2009 

Nº do Pregão Data Encerramento Situação Atual Motivação Moda Freqüencia % 

642006  14/08/2006 10:23 Anulado Anulado/revogado pelo jurídico     

1052007  16/08/2007 10:25 Revogado Anulado/revogado pelo jurídico     

1202009  09/10/2009 14:31 Abandonado Anulado/revogado pelo jurídico     

1212009  09/10/2009 11:39 Abandonado Anulado/revogado pelo jurídico     

1522008  07/11/2008 17:24 Abandonado Anulado/revogado pelo jurídico     

1552007  19/10/2007 16:24 Anulado Anulado/revogado pelo jurídico     

1682007  04/04/2008 15:01 Abandonado Anulado/revogado pelo jurídico 7 4,61 

982007  14/08/2007 14:33 Anulado 
Divergência edital/termo 
referência/projeto básico     

272006  10/05/2006 10:18 Revogado 
Divergência edital/termo 
referência/projeto básico 2 1,32 

172006  11/04/2006 10:24 Anulado Erro cadastramento do edital     

812006  20/10/2006 08:51 Anulado Erro cadastramento do edital     

1062007  10/08/2007 15:02 Anulado Erro cadastramento do edital     

1812008  21/11/2008 11:53 Abandonado Erro cadastramento do edital     

392004  14/12/2004 12:49 Abandonado Erro cadastramento do edital 5 3,29 

192003  19/11/2003 13:32 Anulado 
Erro critério de aceitação preço 

global/unitário     

202003  07/11/2003 16:27 Revogado 
Erro critério de aceitação preço 

global/unitário     

1292007  21/08/2007 14:38 Anulado 
Erro critério de aceitação preço 

global/unitário     

1372009  01/10/2009 10:53 Abandonado 
Erro critério de aceitação preço 

global/unitário     

1942007  13/12/2007 11:24 Abandonado 
Erro critério de aceitação preço 

global/unitário 5 3,29 

92006  09/05/2006 16:47 Anulado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

112004  19/10/2004 14:21 Anulado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

142005  06/06/2005 09:31 Anulado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

142007  16/03/2007 15:44 Anulado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

182006  24/05/2006 11:30 Anulado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

202005  29/06/2005 16:30 Anulado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

222007  18/04/2007 15:56 Anulado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

232006  25/05/2006 11:38 Anulado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

242009  07/04/2009 16:17 Abandonado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

272007  27/04/2007 15:10 Abandonado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

282008  27/05/2008 09:50 Abandonado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

332006  29/05/2006 11:12 Revogado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

412009  12/05/2009 15:42 Abandonado Erro na especificação do     
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objeto/exigências requisitante 

512008  04/11/2008 11:37 Abandonado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

632006  07/08/2006 10:24 Anulado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

702007  29/06/2007 11:39 Abandonado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

912005  03/02/2006 16:50 Anulado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

1222008  05/09/2008 10:51 Abandonado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

1332008  23/09/2008 10:01 Abandonado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

1432007  20/09/2007 11:25 Abandonado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

1452008  03/10/2008 14:34 Abandonado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

1532007  21/09/2007 15:06 Abandonado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

1552009  12/11/2009 13:05 Abandonado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

1572007  22/10/2007 11:44 Abandonado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

1602008  29/10/2008 11:06 Abandonado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

1602009  04/11/2009 10:39 Abandonado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

1652009  13/11/2009 12:26 Abandonado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

1742008  11/11/2008 16:21 Abandonado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

1922009  15/12/2009 11:35 Abandonado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

1932007  30/11/2007 11:23 Abandonado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

1952008  25/11/2008 12:17 Abandonado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante     

2182007  27/12/2007 15:28 Abandonado 
Erro na especificação do 

objeto/exigências requisitante 32 21,05 

32007  16/01/2007 10:52 Abandonado 
Esgotamento prazo parecer 

jurídico/requisitante/pregoeiro     

182009  19/02/2009 10:39 Abandonado 
Esgotamento prazo parecer 

jurídico/requisitante/pregoeiro     

462009  18/05/2009 12:04 Abandonado 
Esgotamento prazo parecer 

jurídico/requisitante/pregoeiro     

622009  15/06/2009 11:36 Abandonado 
Esgotamento prazo parecer 

jurídico/requisitante/pregoeiro     

842008  25/07/2008 10:11 Abandonado 
Esgotamento prazo parecer 

jurídico/requisitante/pregoeiro     

912008  12/08/2008 11:29 Abandonado 
Esgotamento prazo parecer 

jurídico/requisitante/pregoeiro     

962007  29/06/2007 09:54 Abandonado 
Esgotamento prazo parecer 

jurídico/requisitante/pregoeiro     

962008  14/08/2008 11:03 Abandonado 
Esgotamento prazo parecer 

jurídico/requisitante/pregoeiro     

1702009  13/11/2009 12:24 Abandonado 
Esgotamento prazo parecer 

jurídico/requisitante/pregoeiro 9 5,92 

12008  11/03/2008 11:45 Abandonado Preços acima do valor de     
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referência 

172003  20/05/2004 11:13 Anulado 
Preços acima do valor de 

referência     

242002  14/02/2003 18:06 Abandonado 
Preços acima do valor de 

referência     

272008  29/07/2008 15:25 Abandonado 
Preços acima do valor de 

referência     

332005  14/09/2005 10:57 Revogado 
Preços acima do valor de 

referência     

342006  11/05/2006 10:56 Abandonado 
Preços acima do valor de 

referência     

352005  22/11/2005 11:16 Abandonado 
Preços acima do valor de 

referência     

522006  17/07/2006 09:27 Anulado 
Preços acima do valor de 

referência     

702008  21/08/2008 13:14 Anulado 
Preços acima do valor de 

referência     

942005  30/12/2005 11:40 Revogado 
Preços acima do valor de 

referência     

1012008  19/08/2008 11:37 Abandonado 
Preços acima do valor de 

referência     

1302007  10/09/2007 14:39 Abandonado 
Preços acima do valor de 

referência     

1352008  17/10/2008 15:07 Abandonado 
Preços acima do valor de 

referência     

1512007  07/12/2007 11:52 Abandonado 
Preços acima do valor de 

referência     

1712008  03/12/2008 16:59 Abandonado 
Preços acima do valor de 

referência     

1762008  12/11/2008 18:06 Abandonado 
Preços acima do valor de 

referência     

1772008  01/12/2008 16:07 Abandonado 
Preços acima do valor de 

referência 17 11,18 

92002  12/12/2002 18:22 Abandonado Pregão deserto     

102002  13/12/2002 09:02 Abandonado Pregão deserto     

102003  12/03/2003 10:17 Abandonado Pregão deserto     

112003  26/03/2003 09:00 Abandonado Pregão deserto     

122003  26/03/2003 15:19 Abandonado Pregão deserto     

182002  27/12/2002 11:00 Abandonado Pregão deserto     

192002  27/12/2002 16:00 Abandonado Pregão deserto     

252008  19/05/2008 14:48 Abandonado Pregão deserto     

402004  13/12/2004 15:01 Abandonado Pregão deserto     

412004  15/12/2004 10:06 Abandonado Pregão deserto     

412005  08/09/2005 10:31 Abandonado Pregão deserto     

422004  15/12/2004 15:02 Abandonado Pregão deserto     

1462006  09/01/2007 09:00 Abandonado Pregão deserto     

1692009  13/11/2009 09:30 Abandonado Pregão deserto     

1722007  09/11/2007 10:19 Abandonado Pregão deserto     

1852009  04/12/2009 12:12 Abandonado Pregão deserto     

1912007  23/11/2007 11:04 Abandonado Pregão deserto     

1922008  27/11/2008 11:06 Abandonado Pregão deserto     

2092007  26/12/2007 11:02 Abandonado Pregão deserto     

2272008  13/01/2009 10:02 Abandonado Pregão deserto 20 13,16 
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122009  13/02/2009 19:05 Abandonado Pregão não homologado     

242008  14/05/2008 14:11 Abandonado Pregão não homologado     

1022009  23/09/2009 11:58 Abandonado Pregão não homologado     

132007  17/04/2007 12:29 Abandonado Pregão não homologado     

182003  16/09/2003 14:40 Abandonado Pregão não homologado     

222008  05/06/2008 08:39 Revogado Pregão não homologado     

382005  06/12/2005 10:37 Abandonado Pregão não homologado     

812005  07/12/2005 15:58 Abandonado Pregão não homologado     

1122006  01/12/2006 13:10 Abandonado Pregão não homologado     

1132006  04/01/2007 15:26 Abandonado Pregão não homologado     

1142006  01/12/2006 18:05 Abandonado Pregão não homologado     

1242006  06/12/2006 19:21 Abandonado Pregão não homologado     

1382008  30/12/2008 11:31 Revogado Pregão não homologado     

2002007  28/01/2008 17:58 Abandonado Pregão não homologado 14 9,21 

102009  03/03/2009 15:31 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

152007  14/03/2007 09:45 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

272004  24/11/2004 16:33 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

392006  23/05/2006 14:00 Anulado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

442006  05/07/2006 12:37 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

582008  15/08/2008 10:52 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

592006  14/08/2006 16:05 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

622006  24/07/2006 12:45 Anulado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

622007  28/06/2007 15:24 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

642008  25/07/2008 12:02 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

652008  03/09/2008 15:51 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

672006  31/07/2006 15:29 Anulado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

692006  31/07/2006 15:25 Anulado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

702006  05/09/2006 14:25 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

712009  05/08/2009 14:54 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

722006  10/08/2006 15:13 Anulado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

742006  25/08/2006 10:04 Anulado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

762008  29/08/2008 15:45 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

772009  22/09/2009 11:39 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

782006  31/10/2006 10:33 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

812009  04/09/2009 15:36 Abandonado Propostas em desacordo com o     
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edital 

822005  13/12/2005 13:06 Revogado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

822006  06/11/2006 11:49 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

852008  27/08/2008 14:31 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

892009  23/09/2009 11:20 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

992008  03/10/2008 11:15 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

1012009  02/09/2009 10:51 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

1022008  27/01/2009 15:33 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

1032006  19/12/2006 10:37 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

1212008  05/09/2008 15:58 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

1332007  05/09/2007 12:03 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

1402008  01/12/2008 11:57 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

1492008  29/01/2009 16:17 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

1522007  14/11/2007 17:15 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

1812009  09/12/2009 12:49 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

1832008  12/01/2009 15:34 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

1872008  29/12/2008 12:18 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

1992008  27/01/2009 15:41 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital     

2212007  23/01/2008 14:01 Abandonado 
Propostas em desacordo com o 

edital 39 25,66 

712007  31/05/2007 09:00 Anulado Suspensão Administrativa     

882006  03/10/2006 09:00 Anulado Suspensão Administrativa 2 1,32 

Total       152 100,00 

      Fonte: comprasnet.gov.br/acesso livre/pregões revogados, anulados, abandonados 

  Fonte: comprasnet.gov.br/acesso livre/atas de pregões 
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APÊNDICE 2 – UFPE - PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E 

INEXIGIBILIDADES PROTOCOLIZADOS – 2002 

UFPE - Processo licitatórios protocolizados - janeiro a dezembro - 2002 

PROTOCOLO ASSUNTO DATA INTERESSADO 

23076.000460/2002
-20 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/01/02 
09:45:16 B. C. CONC. 10/2002 V. ÚNICO ANEX 5124/2004-35 

23076.000943/2002
-24 LICITAÇÃO: DISPENSA 

30/01/02 
13:42:49 DGBS (CELPE) 

23076.000944/2002
-79 LICITAÇÃO: DISPENSA 

30/01/02 
13:46:40 DGBS (IMPRENSA NACIONAL) 

23076.000945/2002
-13 LICITAÇÃO: DISPENSA 

30/01/02 
13:49:30 DGBS (COMPESA) 

23076.000946/2002
-68 LICITAÇÃO: DISPENSA 

30/01/02 
13:54:00 DGBS (INTELIG) 

23076.001441/2002
-11 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

15/02/02 
10:30:07 NEFD 

23076.001532/2002
-56 LICITAÇÃO: DISPENSA 

18/02/02 
15:08:00 HC/ITEP 

23076.001638/2002
-50 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/02/02 
11:30:25 PROPLAN/DDI TP.12/2002,ANEXO PROC. 15714/2002-12 

23076.001676/2002
-11 LICITAÇÃO: DISPENSA 

20/02/02 
16:29:19 PROPLAN 

23076.001811/2002
-10 LICITAÇÃO: DISPENSA 

22/02/02 
14:43:26 HC(KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA) 

23076.002309/2002
-26 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/03/02 
14:36:24 LAB GENETICA MOLECULAR 

23076.002531/2002
-29 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

12/03/02 
11:19:52 HC(ELEVADORES) T.P. 09/2002 VOLUME ÚNICO 

23076.002532/2002
-73 LICITAÇÃO: DISPENSA 

12/03/02 
11:22:16 HC(GASES MEDICINAIS) 

23076.002589/2002
-72 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

13/03/02 
11:45:39 

HC(AGUA POTAVEL) TOMADA DE PREÇOS 19/02 VOL. 
ÚNICO 

23076.002651/2002
-26 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

14/03/02 
11:15:21 

DEPTO DE PROT. E CIR. BUCO FACIAL CONC. 15/2002 
V ÚNICO 

23076.003132/2002
-85 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

25/03/02 
16:16:31 HC/AQUISIÇÃO PROD. QUÍMICO TP.14/2002 

23076.003221/2002
-21 LICITAÇÃO: DISPENSA 

27/03/02 
09:21:01 GABINETE DO REITOR 

23076.003281/2002
-44 LICITAÇÃO: DISPENSA 

27/03/02 
15:46:05 HC/ENDOMED LABORATORIO FARMACEUTICO 

23076.003436/2002
-42 LICITAÇÃO: DISPENSA 

02/04/02 
15:54:56 GABINETE DO REITOR 

23076.003723/2002
-52 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

08/04/02 
14:37:16 HC/MUROMONAB CD3 

23076.003779/2002
-15 LICITAÇÃO: DISPENSA 

09/04/02 
12:55:32 GABINETE DO REITOR(NAGEM) 

23076.003810/2002
-18 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

09/04/02 
15:46:54 

PROPLAN (MATERIAL DE CONSUMO) NÃO GEROU 
LICITAÇÃO 

23076.004926/2002
-66 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/05/02 
08:47:13 CANTINA REITORIA CONC.13/2002- DESERTA 

23076.005045/2002
-62 LICITAÇÃO: DISPENSA 

03/05/02 
15:33:43 UFPE/FADE (VESTIBULAR 2003) 

23076.005814/2002
-22 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/05/02 
11:50:01 HC/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA 

23076.005839/2002
-26 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/05/02 
15:27:46 HC(MEDICINA EXPERIMENTAL) 

23076.005840/2002
-51 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/05/02 
15:30:40 HC(LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA) 

23076.006609/2002
-84 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

29/05/02 
10:27:19 HC(COMPRESSAS DE GAZE) 

23076.006610/2002
-17 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

29/05/02 
10:29:15 HC(LUVAS CIRURGICAS E DE PROCEDIMENTOS) 

23076.006967/2002
-97 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/06/02 
16:30:06 HC(UNIDADE DE COMPRAS)  PREGÃO ELET. 10/2002 

23076.006966/2002
-42 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/06/02 
16:43:14 HC(GRUPO DE SOROS) 

23076.007674/2002
-27 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

26/06/02 
14:55:21 

DOS DEPTOS DE ODONTO(BLOCOS F E G)  TP. 16/02 
COM 2 V. 

23076.007675/2002
-71 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

26/06/02 
15:26:23   
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23076.007752/2002
-93 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

27/06/02 
15:55:02 HC(MEDICAMENTOS) CONC.16/2002,  2 VOLUMES 

23076.007834/2002
-38 LICITAÇÃO: DISPENSA 

28/06/02 
16:30:05 HC(SOFTWARE E SOLUCOES LTDA) 

23076.007853/2002
-64 LICITAÇÃO: DISPENSA 

01/07/02 
11:53:37 HC(ENDOMED) 

23076.008135/2002
-13 LICITAÇÃO: DISPENSA 

09/07/02 
07:05:38 HC(MUCAMBO S/A) 

23076.008289/2002
-05 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

10/07/02 
15:24:32 CFCH/CANTINA CONC. 21/2002 VOLUME ÚNICO 

23076.008306/2002
-04 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

10/07/02 
15:39:25 

HC(EQUIPOS BOMBA DE INFUSAO) PREG.ELETR. 
09/2002 

23076.008375/2002
-18 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/07/02 
14:32:59 DGBS/CT CONC. 18/2002 VOL. ÚNICO 

23076.008427/2002
-48 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

12/07/02 
11:28:54 CCSA/CANTINA CONC.Nº 21/2003 

23076.008627/2002
-09 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

25/07/02 
09:01:27 

HC/GRAMPEADORES CIRURGICOS PREG. ELET. 
18/2002 

23076.008666/2002
-06 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

25/07/02 
09:36:27 HC/ATRACURIO PRGÃO ELETRÔNICO 01/2003 VOL. II 

23076.009009/2002
-78 LICITAÇÃO: DISPENSA 

25/07/02 
09:50:41 HC(MEDICAMENTOS/MAT. MED-HOSPITALAR) 

23076.008777/2002
-12 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

25/07/02 
16:30:10 PROPESQ 

23076.009151/2002
-15 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

29/07/02 
10:27:33 HC/RESERVATORIO D`AGUA 

23076.009317/2002
-01 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/07/02 
20:27:23 HC/METOCLOPRAMIDA P ELETR. Nº 12/2002 2 VOL. 

23076.009318/2002
-48 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/07/02 
20:37:05 HC/AMICACINA PREGÃO ELET. 13 /2002 COM 2 VOL. 

23076.009342/2002
-87 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

31/07/02 
14:09:27 HC/MATERIAIS MEDICOS PREGÃO ELT. 02/2002 

23076.009424/2002
-21 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

01/08/02 
14:38:35 HC/RECUPERACAO DAS COBERTURAS T.P. 20/2002 

23076.009808/2002
-44 LICITAÇÃO: DISPENSA 

08/08/02 
09:36:12 HC(TRADE CENTER COMERCIAL LTDA) 

23076.009809/2002
-99 LICITAÇÃO: DISPENSA 

08/08/02 
09:38:31 HC(CREMER S/A) 

23076.010295/2002
-14 LICITAÇÃO: DISPENSA 

16/08/02 
09:21:30 UFPE/FADE(MESTRADO ENGª ELETRICA) 

23076.010457/2002
-14 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/08/02 
11:23:23 CCS(LIVRARIA) CONC. 01/2003 VOLUME ÚNICO 

23076.010458/2002
-69 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/08/02 
11:25:48 CCS(FITEIRO) 

23076.010459/2002
-11 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/08/02 
11:27:40 CCS(FITEIRO) CONC. 06/2003 VOLUME ÚNICO 

23076.010460/2002
-38 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/08/02 
11:30:24 CCS(REPROGRAFIA) 

23076.010461/2002
-82 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/08/02 
11:32:04 CCS(REPROGRAFIA-HC) 

23076.010462/2002
-27 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/08/02 
11:34:00 CTG(CANTINA) 

23076.010463/2002
-71 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/08/02 
11:35:52 CTG(FITEIRO) 

23076.010465/2002
-61 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/08/02 
11:38:14 CTG(BANCO) 

23076.010466/2002
-13 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/08/02 
11:39:39 CAC(LIVREIRO) CONC. 07/2003 VOLUME ÚNICO 

23076.010467/2002
-50 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/08/02 
11:41:10 

CCJ(CANTINA) CC05/03, ANEX. PROC JUDICIAL 
CI290/03 

23076.010468/2002
-02 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/08/02 
11:42:28 CCS(LIVREIRO) CONC 02/2003 VOLUME ÚNICO 

23076.010469/2002
-49 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/08/02 
11:43:45 

DEPTO DE C FARMACEUTICAS(LIVREIRO) CONC. 
11/2003 

23076.010945/2002
-21 LICITAÇÃO: DISPENSA 

28/08/02 
16:02:20 HC(CIDADE DAS AGUAS LTDA 

23076.010946/2002
-76 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

28/08/02 
16:06:26 HC(REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS) 

23076.010947/2002
-11 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

28/08/02 
16:11:51 

HC(NALBUFINA,CLORIDRATO)  PREGÃO ELETR. 
16/2002 

23076.010948/2002
-65 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

28/08/02 
16:16:44 

HC(PAMIDRONATO DISSODICO) PREGÃO ELET. 
15/2002 

23076.011036/2002 ABERTURA DE 30/08/02 HC(TRANSPORTE AGUA POTAVEL) 
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-19 LICITAÇAO 09:41:42 

23076.011037/2002
-55 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/08/02 
09:44:48 

HC(MARC.PASSOS E DESFIBRILADORES) P.ELE11/03 
ÚNICO 

23076.011425/2002
-36 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/09/02 
10:25:04 PCU(TRATOR) 

23076.011654/2002
-51 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/09/02 
14:25:30 

DGBS(CARTUCHOS DE IMPRESSORA) PREGÃO ELET. 
03/2002 

23076.011655/2002
-03 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/09/02 
14:27:00 

DGBS(MAT DE EXPEDIENTE) PREGÃO ELET 04/02 V. 
ÚNICO 

23076.011699/2002
-25 LICITAÇÃO: DISPENSA 

11/09/02 
18:22:45 HC(BIO LABO COM REP DE PROD DIAGNOSTICOS) 

23076.011747/2002
-85 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

12/09/02 
15:19:52 

CENTRO DE CONVENCOES(AG BANCARIA)  CONC. 
20/2002 

23076.011975/2002
-55 LICITAÇÃO: DISPENSA 

17/09/02 
16:11:58 HC/CARLI ASSESSORIA 

23076.012321/2002
-49 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

01/10/02 
11:36:45 CLOVES DE BARROS LIMA 

23076.012521/2002
-00 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

01/10/02 
15:41:49 

HC/SOLUCAO DE DIALISE PREGÃO 02/2002 VOLUME 
ÚNICO 

23076.012635/2002
-41 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

03/10/02 
15:10:09 

HC(MAT.MEDICO-HOSPITAL.) PREGÃO 03/2003 VOL. 
ÚNICO 

23076.012636/2002
-96 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

03/10/02 
15:11:03 

HC(MATERIAIS MED-HOSPITAL 2) PREGÃO 04/2003 V. 
ÚNICO 

23076.012648/2002
-11 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

03/10/02 
15:36:08 DGBS(CANTINA REITORIA) CONC. 03/2003 ÚNICO 

23076.012815/2002
-23 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

08/10/02 
09:45:22 HC(ALGENATO DE CALCIO) 

23076.013000/2002
-61 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

10/10/02 
15:34:32 

HC(FITA TESTE P/AUTOCLAVE/OUTROS) P ELET. 
17/2002 

23076.013057/2002
-61 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/10/02 
12:02:44 HC(ANUSCOPIO DESCARTAVEL) 

23076.013094/2002
-79 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/10/02 
16:56:25 DEPTO DE ANATOMIA(XEROX) 

23076.013124/2002
-47 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

14/10/02 
16:17:00 PROPLAN (MICROCOMPUTADORES) 

23076.013190/2002
-17 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

15/10/02 
16:58:19 

HC(DISPOSITIVO P/CIRCUNCISAO) P ELET. 06/2003 V. 
ÚNICO 

23076.013394/2002
-58 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

18/10/02 
10:27:32 PROPLAN(MAQUINAS COPIADORAS) 

23076.013513/2002
-72 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

22/10/02 
10:18:39 PROPLAN(CARTEIRA UNIVERSITARIAS) 

23076.013509/2002
-12 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

22/10/02 
11:24:59 HC(FORNECIMENTO AGUA) T.P.01/2003 VOL. ÚNICO 

23076.013784/2002
-28 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/10/02 
09:57:45 HC(ATADURA DE CREPE) 

23076.013785/2002
-72 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/10/02 
09:59:08 

HC(CANULA P/TRAQUEOSTOMIA) P ELETR.07/2003 V. 
ÚNICO 

23076.013786/2002
-17 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/10/02 
09:59:54 HC(CATETER DUPLO) 

23076.013788/2002
-14 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/10/02 
10:00:42 HC(LUVA CIRURGICA) 

23076.013789/2002
-51 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/10/02 
10:01:18 

HC(EQUIPO P/PVC) PREG. ELETRÔNICO 24/2002 
ÚNICO VOL. 

23076.013790/2002
-85 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/10/02 
10:01:59 HC(SONDA ENDOTRAQUEAL) 

23076.013842/2002
-13 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

31/10/02 
10:04:53 HC(AREA FISICA DA LOJA Nº3) 

23076.013843/2002
-68 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

31/10/02 
10:07:22 HC(AREA FISICA DA LOJA Nª2) 

23076.013841/2002
-79 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

31/10/02 
10:12:40 HC(AREA FISICA DA LOJA Nº5) 

23076.013844/2002
-11 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

31/10/02 
10:13:43 HC(AREA FISICA DA LOJA  CONC.  Nº 05 / 2004 

23076.013845/2002
-57 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

31/10/02 
10:14:59 HC(HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR) 

23076.013847/2002
-46 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

31/10/02 
10:19:17 HC(SOL MULTIVITAMINICA) P ELET.  08/2003VOL 02 

23076.013846/2002
-00 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

31/10/02 
10:30:48 

HC(CARBONATO DE LITIO) PREG. ELET. 19/2002 V. 
ÚNICO 

23076.014402/2002
-83 LICITAÇÃO: DISPENSA 

12/11/02 
08:57:05 UFPE/FADE(PROG ENXOVAL 2001-1) 

23076.014403/2002
-28 LICITAÇÃO: DISPENSA 

12/11/02 
09:02:10 UFPA/FADE(PROG ENXOVAL 2002) 
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23076.014461/2002
-51 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

12/11/02 
15:29:43 PROPLAN(BLOCOS C ED DE ODONTOLOGIA) 

23076.014717/2002
-21 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

18/11/02 
16:12:00 PROPLAN(CEU/F) 

23076.014777/2002
-43 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/11/02 
14:25:02 HC(CATETER BALAO P/EMBOLECTOMIA) 

23076.014778/2002
-98 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/11/02 
14:26:29 HC(PROTESE VALVULA MECANICA DE BOLA) 

23076.014807/2002
-11 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/11/02 
15:27:27 HC(GRUPO TRAUMATOLOGIA) CONC. 27/2003 2 VOL 

23076.014818/2002
-00 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/11/02 
16:09:12 DEPTO DE MATEMATICA(COPIAS XEROGRAFICAS) 

23076.014822/2002
-60 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/11/02 
16:15:46 LIKA(GELADEIRA) 

23076.014823/2002
-12 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/11/02 
16:19:02 LIKA(MODULO TERMOCICLADOR) 

23076.014824/2002
-59 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/11/02 
16:25:28 LIKA(MICROCOMPUTADOR DESKTOP) 

23076.014825/2002
-01 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/11/02 
16:26:56 LIKA(ESTANTE GAIOLEIRO ) 

23076.014826/2002
-48 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/11/02 
16:30:48 LIKA(MULTIMETRO DIGITAL) 

23076.014861/2002
-67 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/11/02 
10:43:49 PROPLAN (HC ELEVADORES) 

23076.014917/2002
-83 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/11/02 
15:46:10 PROPLAN(CLINICA INTEG II BLOCO F ODONTO) 

23076.014965/2002
-71 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

21/11/02 
10:55:48 SERV MANUT SIST ELET. HIDRA.) TP.02/2003 - 07 VOL. 

23076.015041/2002
-92 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

21/11/02 
16:35:33 HC(SIST.ULTRAS.DIGITAL) PREGÃO ELET. 09/2003 

23076.015042/2002
-37 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

21/11/02 
16:38:39 PROEXT PREGÃO 05/2003 

23076.015135/2002
-61 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

22/11/02 
15:38:09 PROACAD 

23076.015149/2002
-85 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

22/11/02 
16:28:09 DEPTO DE ELETRONICA E SISTEMAS 

23076.015273/2002
-41 LICITAÇÃO: DISPENSA 

26/11/02 
16:37:44 HC(DISTRIBUIDORA DE MED EXPRESSA LTDA) 

23076.015274/2002
-95 LICITAÇÃO: DISPENSA 

26/11/02 
16:41:02 HC(MAJELA HOSPITALAR LTDA) 

23076.015772/2002
-38 LICITAÇÃO: DISPENSA 

06/12/02 
09:18:41 HC(GEMINI DISTRIBUIDORES LTDA) 

23076.015895/2002
-79 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

09/12/02 
15:04:30 HC(AFASTADOR FARABEUF 10 CM) 

23076.015896/2002
-13 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

09/12/02 
15:07:01 HC(CABO DE BISTURI Nº03) 

23076.015897/2002
-68 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

09/12/02 
15:08:41 HC(TESOURA DE MAYO CURVA 14 CM) 

23076.015976/2002
-79 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

10/12/02 
15:51:17 NTI(MAQUINAS IBM) 

23076.016153/2002
-61 LICITAÇÃO: DISPENSA 

13/12/02 
10:26:40 NEFD 

23076.016470/2002
-87 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

23/12/02 
10:23:19 HC(CONTROCEL) 

23076.016526/2002
-01 LICITAÇÃO: DISPENSA 

23/12/02 
16:52:26 DGBS(COMPESA) 

23076.016527/2002
-48 LICITAÇÃO: DISPENSA 

23/12/02 
16:55:24 DGBS(IMPRENSA NACIONAL) 

23076.016528/2002
-92 LICITAÇÃO: DISPENSA 

23/12/02 
16:57:54 DGBS(CELPE) 

23076.016638/2002
-54 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/12/02 
14:14:24 

HC(TUBO P/ COLETA DE SANGUE) CONC.13/2003 
V.ÚNICO 

23076.016657/2002
-81 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/12/02 
15:38:40 DGBS(PERIODICOS) ARQ. DIV. MATERIAL PASTA 

    
Fonte: SIPROC - Sistema de Controle de Processos  da Divisão de Comunicações da UFPE 
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APÊNDICE 3 – UFPE - PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E 

INEXIGIBILIDADES PROTOCOLIZADOS – 2003 

UFPE - Processo licitatórios protocolizados - janeiro a dezembro - 2003 

PROTOCOLO ASSUNTO DATA INTERESSADO 

23076.000276/2003-61 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

08/01/03 
16:29:52 HC(EXATA DIST DE MEDIC/OUTROS) 

23076.000277/2003-13 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

08/01/03 
16:39:33 HC(ENDOMED/HALEX ISTAR) 

23076.000321/2003-87 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

10/01/03 
09:34:17 HC/ENDOCENTER COMERCIAL LTDA 

23076.000591/2003-98 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

15/01/03 
16:10:10 HC(MAUES/PADRAO DISTRIBUIDORA) 

23076.000647/2003-12 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/01/03 
16:19:56 HC(GRAMPEADORES CIR.) PREG. ELET. 10/2003 UNICO VOL. 

23076.000716/2003-80 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

20/01/03 
10:18:42 HC(CNEN) 

23076.000771/2003-70 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

21/01/03 
11:04:53 

HC(IMIPENEM CILASTATINA SODICA) PREGÃO ELET. 13/2003 VOL. 
ÚNICO 

23076.000838/2003-76 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

22/01/03 
16:42:26 HC(AREA FISICA RESTAURANTE) CONC. 22/2003 VOLUME    ÚNICO 

23076.001309/2003-90 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

04/02/03 
14:59:23 HC/BOMBA DE INFUSAO PREGÃO ELET. 14/2003 VOL. ÚNICO 

23076.001652/2003-34 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/02/03 
09:43:28 CCSA(QUIOSQUES) CONCORRÊNCIA 01/2004 VOL. ÚNICO 

23076.001796/2003-91 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

12/02/03 
16:10:52 DCF(FISEPE) 

23076.002445/2003-05 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

25/02/03 
14:56:07 HC(ORTOSERV COMERCIO E SERVICOS) 

23076.002667/2003-10 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

06/03/03 
16:04:53 NTVRU(LEAL INFORMATICA LTDA) 

23076.002668/2003-64 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

06/03/03 
16:06:51 NTVRU(KLIMA LTDA) 

23076.002816/2003-41 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/03/03 
11:25:26 PROPLAN(MAN. LIMP. PREDIAL) PREGÃO 05/2004  6 VOL. 

23076.002975/2003-45 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

13/03/03 
14:33:01 HC(HORTIFRUTIGRANJ.) CONC. 14/2003 VOLUME ÚNICO 

23076.003278/2003-10 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

21/03/03 
11:36:55 HC(MUROMONAB CD)  TOMADA PREÇOS 06/2003 VOLUME ÚNICO 

23076.003294/2003-02 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

21/03/03 
14:36:26 HC(HORTIFRUTIGRANJEIROS) 

23076.003305/2003-46 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

21/03/03 
15:33:48 CTG(CANTINA) CONC. 20/2003 VOLUME ÚNICO REVOGADA 

23076.003353/2003-34 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

24/03/03 
15:19:22 HC(PROD ALIMENTICIOS SEMI-PERECIVEIS)`TP. 04/2003  VOL.ÚNICO 

23076.003415/2003-16 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

25/03/03 
15:30:50 HC (PROD ALIMENTICIOS PERECIVEIS) TP. 03/2003 VOL. ÚNICO 

23076.003615/2003-61 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

28/03/03 
11:59:44 HC(ORTESES E PROTESES) CONC. 23/2003 VOLUME ÚNICO 

23076.003828/2003-92 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

03/04/03 
09:51:38 CE/NUPEP 

23076.003827/2003-48 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

03/04/03 
09:54:44 CE/NUPEP 

23076.003953/2003-01 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

04/04/03 
16:44:23 HC/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL 

23076.004056/2003-14 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

08/04/03 
15:02:21 UFPE(KESA COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA) 

23076.004067/2003-96 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

08/04/03 
16:10:04 HC/PREMIER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

23076.004086/2003-12 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

09/04/03 
11:20:16 HC/BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 

23076.004140/2003-20 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

10/04/03 
10:18:53 HC/AGUA POTAVEL 

23076.004266/2003-02 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

14/04/03 
07:26:43 

DEPTO DE FISICA(MAQUINA DE CAFE) CONC. 25/2003 VOLUME 
ÚNICO 

23076.004267/2003-49 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

14/04/03 
07:31:16 DEPTO DE FISICA(MAQUINA DE REFRIGERANTE) 

23076.004282/2003-97 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

14/04/03 
09:19:30 DEC EXPL. ESTAC. VEÍCULOS  CONC. 02/2004 VOL. ÚNICO 

23076.004415/2003-25 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

15/04/03 
14:54:00 HC/MEDICOR DO BRASIL LTDA 
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23076.004549/2003-46 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

22/04/03 
16:56:39 HC (BOAS MARCAS LTDA/PREMIER LTDA) 

23076.004652/2003-96 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

24/04/03 
15:46:48 HC(EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZACAO) 

23076.005005/2003-00 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/05/03 
16:40:56 HC(REGISTRO DE PRECOS) CONC. 15/2003 VOL. ÚNICO 

23076.005146/2003-14 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/05/03 
10:25:28 PROPLAN DDI(COMBUSTIVEIS) PREGÃO ELET, 16/2003 VOL. ÚNICO 

23076.005152/2003-71 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

06/05/03 
10:50:36 HC(TELEBRIX  MEGLUBINA)  CONTRATO 141/2003 

23076.005349/2003-19 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

08/05/03 
10:19:52 CENTRO DE EDUCACAO/AUDITORIO CONV. 01/2003 3 VOLUMES 

23076.005876/2003-15 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

15/05/03 
14:38:51 HC(BIOTRONIC IND E COM LTDA/OUTROS 

23076.006445/2003-76 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

23/05/03 
09:14:03 

HC(SERV MANUTENCAO EQUIPAMENTOS) CONC. 16/03 - VOLUME 
ÚNICO 

23076.006781/2003-19 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

29/05/03 
15:18:44 HC(ALBALAB COMERCIO LTDA 

23076.007002/2003-01 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

04/06/03 
10:18:11 PROEXT/SEMINARIO KELLOGG 

23076.007041/2003-08 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

05/06/03 
10:02:32 NEFD(MOTOBOMBAS) 

23076.007130/2003-46 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/06/03 
11:19:00 HC(SETOR SOROLOGIA/HORMONIO) TP/2003 C/02 VOLUMES 

23076.007131/2003-91 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/06/03 
11:21:07 HC(BIOQUIMICA/HEMOSTASIA/UROANALISE) 

23076.007322/2003-52 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/06/03 
09:42:47 HC(MATERIAIS ESPECIAIS CORRELATOS) 

23076.007562/2003-57 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

17/06/03 
10:50:12 HC(GRAMPEADORES/CIRURGICOS) CONC. 18/2003 VOLUME ÚNICO 

23076.007573/2003-37 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

17/06/03 
11:24:04 CENTRO DE EDUCACAO(LIVROS/REPROGRAFIA) 

23076.007834/2003-19 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

26/06/03 
16:03:26 CCS(LIVREIRO) CONCORRÊNCIA 39/2003 VOL. ÚNICO 

23076.008040/2003-72 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

01/07/03 
14:52:31 PROPLAN(CONDICIONADOR DE AR) 

23076.008228/2003-11 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

04/07/03 
16:05:32 CENTRAL TELEFONICA(TELEFONIA FIXA) 

23076.008282/2003-66 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

07/07/03 
15:40:43 HC(FILMES P/TOMOGRAFIA) 

23076.008444/2003-66 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

10/07/03 
12:57:11 DGBS(ALMOXARIFADO CENTRAL) 

23076.008648/2003-05 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

15/07/03 
16:15:57 DEPTO DE ENERGIA NUCLEAR(AREA FISICA) 

23076.008683/2003-16 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

17/07/03 
14:20:23 HC/JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PRO LTDA 

23076.008697/2003-30 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

17/07/03 
16:27:45 HC(ASTRAZENICA DO BRASIL) 

23076.009076/2003-73 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

28/07/03 
14:48:33 PROACAD 

23076.009220/2003-71 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

31/07/03 
10:49:12 DEPTO DE CLINICA E ODONTO PREVENTIVA(LIVRARIA) 

23076.009393/2003-90 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

04/08/03 
15:55:27 

HC(MATERIAIS ESPECIAIS(CORRELATOS) CONC. 24/2003 VOL. 
ÚNICO 

23076.009401/2003-06 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

05/08/03 
09:09:50 HC(DISPOSITIVO DE EMBOLIZACAO ARTIFICIAL) 

23076.009494/2003-61 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

06/08/03 
14:55:52 HC(APAVI-EQUIPAMENTOS MEDICOS) 

23076.009681/2003-44 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/08/03 
11:02:42 HC(PRODUTOS ALIMENTICIOS) T.P. 11/2003 VOL. ÚNICO 

23076.009736/2003-16 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

12/08/03 
09:58:58 HC(PROD ALIMENTICIOS PERECIVEIS IN NATURA) 

23076.009823/2003-73 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDAD
E 

13/08/03 
10:15:05 HC(LAB PLUS DIAGNOSTICOS LTDA) 

23076.009988/2003-45 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

15/08/03 
15:01:21 DEPTO DE ENGA QUIMICA 

23076.010088/2003-41 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/08/03 
10:43:33 HC(GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 

23076.010124/2003-76 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

20/08/03 
13:33:28 DEPTO DE ENGª QUIMICA(LAB MEIO AMBIENTE) 

23076.010345/2003-44 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

25/08/03 
10:57:45 NEFD(PISCINA) 
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23076.010600/2003-59 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

28/08/03 
16:07:58 UFPE/FADE(VESTIBULAR 2004) 

23076.011022/2003-78 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

08/09/03 
10:22:02 CENTRO DE EDUCACAO(AUDITORIO) 

23076.011309/2003-06 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

11/09/03 
15:21:54 HC(SUZUKI IND E COM DE MAQUINAS LTDA) 

23076.011599/2003-80 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

18/09/03 
09:45:01 PROEXT(SOFTWARE) 

23076.012038/2003-06 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

25/09/03 
16:29:22 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EXPRESSA 

23076.012047/2003-99 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

26/09/03 
09:53:19 HC(MIDAZOLAM) CONCORRÊNCIA 06/2004 C/ 3 VOLUMES 

23076.012048/2003-33 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

26/09/03 
09:56:18 HC(ALFENTANILA CLORIDRATO) CONC. 26/2003 2 VOLUMES 

23076.012121/2003-77 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

29/09/03 
11:40:19 CCSA(COMERCIALIZACAO DE LIVROS) 

23076.012234/2003-72 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/09/03 
16:22:46 HC(ACETILENO) PREGÃO ELET. 25/2003 VOL. ÚNICO 

23076.012615/2003-51 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

08/10/03 
11:06:08 DEPTO DE ANATOMIA(REPROGRAFIA) 

23076.012839/2003-63 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

13/10/03 
11:00:46 CENTRAL TELEFONICA(TELEFONIA FIXA UFPE-HC|) 

23076.013207/2003-17 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/10/03 
11:42:06 TELEFONIA FIXA/UFPE/HC PE. 23/2003 

23076.013257/2003-02 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

21/10/03 
10:23:42 DEPTO DE ENGª QUIMICA(LABORATORIO) 

23076.013307/2003-43 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

22/10/03 
09:12:46 DGBS(CARTUCHOS) 

23076.013308/2003-98 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

22/10/03 
09:21:27 DGBS(CARTUCHO IMPRESSORA) CONC. 31/2003 VOL.ÚNICO 

23076.013309/2003-32 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

22/10/03 
09:29:14 DGBS(TONER IMPRESSORA/DISCO LASER) 

23076.013310/2003-67 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

22/10/03 
09:35:34 DGBS(PAPEL A4/PAPEL ALCALINO) 

23076.013311/2003-10 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

22/10/03 
09:47:13 DGBS(TONER IMPRESSORA) CONC. 34/2003  VOL. ÚNICO 

23076.013360/2003-44 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

22/10/03 
14:52:02 PROPLAN((AR CONDICIONADO) 

23076.014159/2003-84 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

12/11/03 
09:54:50 HC(REAGENTES BIOQUIMICOS) PREGÃO ELET. VOLUME ÚNICO 

23076.014258/2003-66 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

13/11/03 
14:35:00 DEPTO DE GENETICA 

23076.014535/2003-31 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

20/11/03 
15:42:53 HC(TYSSENKRUPP ELEVADORES S/A) 

23076.014542/2003-32 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/11/03 
16:30:14 CCS(CANTINA) CONC. 05/2005 VOL. ÚNICO / 2005 

23076.014645/2003-01 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

25/11/03 
09:49:21 HC(ERITROPOETINA/EPOETINA)`CONC.35/2003 3 VOLUMES 

23076.014646/2003-47 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

25/11/03 
09:51:23 HC(ACIDO FOLINICO) CONC. 36/2004 4 VOLUMES 

23076.014807/2003-01 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

27/11/03 
15:14:00 HC(TESTE PARA DIAGNOSTICO) P. ELET. 28/2003 VOLUME ÚNICO 

23076.015035/2003-16 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

03/12/03 
15:48:45 HC(CAMAS HOSPITALARES) PREGÃO ELET. 27/2003 VOL. ÚNICO 

23076.015384/2003-38 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

10/12/03 
17:02:55 UFPE/FADE 

23076.015524/2003-78 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

12/12/03 
11:41:32 UFPE/SESU/CONV 272/2003 

23076.015525/2003-12 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

12/12/03 
11:44:30 UFPE/FADE(INFRA ESTRUTURA UFPE) 

23076.015526/2003-67 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

12/12/03 
11:48:47 UFPE/FADE(INFRA ESTRUTURA UFPE) 

23076.015540/2003-61 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

12/12/03 
12:29:21 UFPE/FADE (PROENSINO) 

23076.015539/2003-36 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

12/12/03 
12:37:53 UFPE/FADE(CENTRO CAPACITACAO EM FILARIOSE) 

23076.015538/2003-91 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

12/12/03 
12:39:28 UFPE/FADE(QUALIFICACAO DOCENTES) 

23076.015537/2003-47 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

12/12/03 
12:40:22 UFPE/FADE(ESCOLA CLINICA FISIOTERAPIA) 

23076.015536/2003-01 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

12/12/03 
12:41:17 UFPE/FADE(CENTRO TREINAMENTO EM FILARIOSE) 

23076.015541/2003-13 LICITAÇÃO: 12/12/03 UFPE/FADE(SESU 272/2003) 
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DISPENSA 12:42:21 

23076.015542/2003-50 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

12/12/03 
12:44:33 UFPE/FADE(SESU 272/2003) 

23076.015564/2003-10 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

12/12/03 
16:01:47 UFPE/FADE(INFRA ESTRUTURA  HC-OBRAS) 

23076.015565/2003-64 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

12/12/03 
16:05:04 UFPE/FADE(INFRA ESTRUTURA-HC) 

23076.015566/2003-17 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

12/12/03 
16:06:05 UFPE/FADE(MEDICINA NUCLEAR-HC) 

23076.015648/2003-53 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

15/12/03 
16:23:21 UFPE/FADE 

23076.015685/2003-61 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

16/12/03 
11:58:02 UFPE/FADE(PROGRAMA ENXOVAL 2003) 

23076.015739/2003-99 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

17/12/03 
09:17:00 UFPE/FADE(PROJ DE ASSIST ESTUDANTE GRAD) 

23076.015741/2003-68 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

17/12/03 
09:30:52 UFPE/FADE(INFRA-ESTRUTURA PREDIAL DA UFPE) 

23076.015775/2003-52 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

17/12/03 
15:13:02 UFPE/FADE(TERMO DE CONVENIO) 

23076.015776/2003-05 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

17/12/03 
15:15:13 UFPE/FADE(TERMO DE CONVENIO) 

23076.016073/2003-96 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

26/12/03 
10:39:41 UFPE/FADE 

23076.016170/2003-89 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDAD
E 

30/12/03 
13:35:20 UFPE/IMPRENSA NACIONAL 

23076.016171/2003-23 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

30/12/03 
13:38:38 UFPE/CELPE 

23076.016172/2003-78 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDAD
E 

30/12/03 
13:39:57 UFPE/COMPESA 

    Fonte: SIPROC - Sistema de Controle de Processos  da Divisão de Comunicações da UFPE 
 

 

 

 

APÊNDICE 4 – UFPE - PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E 

INEXIGIBILIDADES PROTOCOLIZADOS – 2003 

UFPE - Processo licitatórios protocolizados - janeiro a dezembro – 2004 

PROTOCOLO ASSUNTO DATA INTERESSADO 

23076.000048/2004-71 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

05/01/04 
16:11:34 SERV. GERAIS(AGUA MINERAL) PREGÃO 02/2004 VOL. ÚNICO 

23076.000562/2004-15 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/01/04 
11:07:23 HC(ACICLOVIR) CONC. 09/2004    3 VOLUMES 

23076.000561/2004-62 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/01/04 
11:10:06 HC(CLINDAMICINA) CONC. 08/2004 2 VOLUMES 

23076.000707/2004-70 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/01/04 
16:24:42 HC(CORRELATOS) 

23076.000983/2004-38 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

27/01/04 
15:31:51 CCB(LIVRARIAS) CONC. 25/2004 VOLUME ÚNICO 

23076.000999/2004-41 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

27/01/04 
16:26:49 HC/CNEN 

23076.001155/2004-17 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/02/04 
08:56:20 HC/SOLUCAO PARA HEMODIALISE 

23076.001159/2004-03 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/02/04 
09:13:12 HC/SOROS E SOLUCOES PREGÃO ELETR. 04/2004 VOL. ÚNICO 

23076.001213/2004-11 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/02/04 
16:13:31 HC(ENXERTO TUBULAR DE PTFE) 

23076.001286/2004-02 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

03/02/04 
16:47:37 HC(MEDICAMENTOS HORMONIOERAPICO) 

23076.001458/2004-30 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/02/04 
11:04:52 

PROPLAN MICROCOMPUTADORES ARQUIVADO PASTA D.M. 
14/03/2004 

23076.001543/2004-06 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

09/02/04 
15:03:20 

HC( LUVA CIRURGICA )CONC. 13/2004 C/VOL II ANEXADO 
11528/04-68 
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23076.002869/2004-42 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/03/04 
10:55:15 NEFD 

23076.002882/2004-00 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/03/04 
11:13:03 DGBS(CARTUCHOS E TONER) CONC. Nº 11/2004 VOL. ÚNICO 

23076.002907/2004-67 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/03/04 
15:09:11 HC(CATETER BALAO POLIETILENO) CONC.10/2004 

23076.003606/2004-51 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

26/03/04 
14:54:36 HC(PROTESE PARCIAL DE QUADRIL)CONC. 12/2004 VOL II 

23076.003829/2004-18 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

01/04/04 
10:58:40 HC(FIO SEDA PRETA) CONC. 16/2004 VOLUME ÚNICO 

23076.003830/2004-42 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

01/04/04 
11:11:47 HC(FIO POLIGLACTINA) 

23076.003831/2004-97 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

01/04/04 
11:14:03 HC(FIOS CIRURGICOS DE POLIPROPILENO) 

23076.003832/2004-31 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

01/04/04 
11:18:21 HC(FIOS CIRURGICO DE ALGODAO) 

23076.003833/2004-86 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

01/04/04 
11:20:09 HC(FIOS CIRURGICO CATGUT) CONC. 15/2004 VOL. ÚNICO 

23076.003841/2004-22 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

01/04/04 
11:37:35 HC(FIOS CIRURGICO DE POLIESTER) 

23076.004128/2004-04 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

07/04/04 
15:08:49 HC(FILMES RADIOLOGICOS) CONC.14/2004 VOL. ÚNICO 

23076.004129/2004-41 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

07/04/04 
15:10:54 HC(SERQUIP-SERVS CONST E EQUIPAMENTOS0) 

23076.004349/2004-74 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

13/04/04 
16:56:21 DEPTO DE FISIOTERAPIA(CANTINA) 

23076.004356/2004-76 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

14/04/04 
09:59:40 REITORIA(CANTINA) CONC. Nº 19/2004 VOLUME ÚNICO 

23076.004420/2004-19 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

15/04/04 
10:07:28 HC(FIOS CIRURGICOS DE POLIDIOXANONA) 

23076.004421/2004-63 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

15/04/04 
10:12:12 HC(FIOS CIRURGICOS DE NYLON) CONC.18/2004 VOL. ÚNICO 

23076.004539/2004-91 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/04/04 
10:04:41 HC(VESTUARIO HOSPITALAR)CONC. 22/2004 VOL. ÚNICO 

23076.005465/2004-19 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

04/05/04 
15:51:26 C.E.AQUIS. CADEIRAS P/AUDITORIO) P. ELETRÔ Nº 08/2004 

23076.005602/2004-15 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

06/05/04 
12:40:24 PCU(SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO) 

23076.005701/2004-99 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

07/05/04 
16:06:20 CCEN(XEROX AREA II) 

23076.005788/2004-02 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

10/05/04 
17:45:17 HC(ALIMENTOS DIETETICOS) CONC. 24/2004 VOL. ÚNICO 

23076.005789/2004-49 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

10/05/04 
17:46:41 

HC(LEITE/FORMULAS INFANTIS ESPECIAIS) VOL. ÚNICO 
CANCELADO 

23076.006493/2004-45 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

21/05/04 
10:10:35 HC(CATETER MULTIPOLAR) 

23076.006516/2004-11 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

21/05/04 
10:59:36 GAB. REITOR(REP. BRASILIA) PE. 33/04 - VOLUME ÚNICO 

23076.007217/2004-02 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

07/06/04 
10:49:50 HC(REAGENTES SOROL.) PREGÃO ELET. 06/2004 VOL. ÚNICO 

23076.007418/2004-00 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

09/06/04 
18:20:26 HC(ACIDULANTE) 

23076.007419/2004-46 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

09/06/04 
18:21:30 HC(IMX TRACOLIMUS) 

23076.007720/2004-50 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

18/06/04 
10:35:37 HC(CURATIVOS ESPECIAIS) CONC.27/2004 VOLUME ÚNICO 

23076.007830/2004-11 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

21/06/04 
16:17:16 HC(MATERIAL MED.HOSP) CONC. 28/2004 VOL. ÚNICO 

23076.008231/2004-15 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

02/07/04 
15:07:44 HC(ALBALAB COMERCIO LTDA) 

23076.008233/2004-12 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/07/04 
15:24:21 CTG(AREAS FISICAS) 

23076.008388/2004-41 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

06/07/04 
16:05:26 HC(PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) 

23076.008601/2004-14 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

09/07/04 
16:02:09 HC(DIALISE PERITONEAL) PREG. 03/2005 VOL.ÚNICO ANULADO 

23076.008602/2004-69 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

12/07/04 
09:14:56 HC/BAXTER HOSPITALAR LTDA 

23076.008675/2004-51 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

12/07/04 
16:26:10 

HC(ADAPT. ESTERIL COM ROSCA) PREGÃO ELET. 16/2004  2 
VOLUMES 
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23076.008676/2004-03 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

12/07/04 
16:31:36 HC(SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL) 

23076.008723/2004-19 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

13/07/04 
16:43:58 HC(CANULA P/FISTULA) 

23076.008892/2004-41 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/07/04 
10:40:11 DGBS(CARTUCHOS DE IMPRESSORAS) 

23076.008896/2004-29 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/07/04 
11:13:05 PCU/DIVISAO DE TRANSPORTES. P. ELET. 11/2004 

23076.008923/2004-63 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/07/04 
16:11:30 HC(ALGODAO HIDROFILO) PREGÃO ELETR. 17/2004 VOL. 2 

23076.008924/2004-16 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/07/04 
16:12:38 HC(ABAIXADOR DE LINGUA) P.ELET. 18/2004 VOL. ÚNICO 

23076.008925/2004-52 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/07/04 
16:13:37 HC(BOLSA P/APLICACAO DE ENEMA) 

23076.008964/2004-50 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/07/04 
11:42:38 

CCB(BLOCO DE SALA DE AULA) TOMADA PREÇOS 01/2004 VOL. 
ÚNICO 

23076.009071/2004-21 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

22/07/04 
09:54:50 HC/MR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

23076.009074/2004-65 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

22/07/04 
10:12:37 LIKA/AMERSHAM BIOSCIENCES DO BRASIL LTDA 

23076.009307/2004-20 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

27/07/04 
16:56:53 HC(EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA) 

23076.009308/2004-74 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

27/07/04 
16:58:14 HC(GUEBERT PRODUTOS RADIOLOGICOS) 

23076.009429/2004-16 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

29/07/04 
16:23:54 HC(CATETER DIAG. DE 5 FRENCH) P.ELET. 20/2004 VOL. ÚNICO 

23076.009728/2004-51 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

04/08/04 
16:49:28 

HC(GRAMPEADORES CIRURGICOS) PREGÃO ELET. 26/2004 VOL 
ÚNICO 

23076.009880/2004-33 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

09/08/04 
12:56:13 CENTRO DE EDUCACAO(AREA FISICA) 

23076.009908/2004-32 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

09/08/04 
13:41:33 LIKA(UNISCIENCE DO BRASIL) 

23076.010686/2004-09 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

17/08/04 
13:32:03 CENTROS ACADEMICIOS DA UFPE. P.EET. 11/2004 VOL. ÚNICO 

23076.010754/2004-21 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

18/08/04 
10:39:07 DEPTO DE ENGª QUIMICA(AREA FISICA) 

23076.010783/2004-93 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

18/08/04 
15:18:06 PROPESQ(PROG ENXOVAL 2002/2003) 

23076.010841/2004-89 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/08/04 
11:40:36 CAC(CANTINA) CONCORRÊNCIA 02/2005 VOLUME ÚNICO 

23076.010981/2004-57 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

23/08/04 
11:53:40 UFPE/FADE(PROJ IMPLANTACAO REDE NAC CENTROS...) 

23076.011197/2004-66 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

26/08/04 
09:59:23 CCB(SERVICOS REPROGRAFIA) CONC.33/2004 VOLUME ÚNICP 

23076.011422/2004-64 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

31/08/04 
16:19:08 HC(MATERIAIS ESPECIAIS BUCO-MAXILO-FACIAL) 

23076.011423/2004-17 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

31/08/04 
16:23:11 HC(MAT, EXPEDIENTE)  PREGÃO ELET. 32/2004 VOL. ÚNICO 

23076.011577/2004-09 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

02/09/04 
15:22:48 DEPTO DE FISICA(CHILLERS) 

23076.011594/2004-38 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

03/09/04 
09:05:12 HC(CARNES IN NATURA) 

23076.011661/2004-14 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

08/09/04 
09:26:09 HC(CORRELATOS) PREGÃO ELET. 27/2004 VOL. ÚNICO 

23076.011977/2004-14 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

15/09/04 
09:27:48 

LIKA(FERMENTADOR EM ACO) PREGÃO ELET. 12/2004 VOL. 
ÚNICO 

23076.011978/2004-51 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

15/09/04 
09:31:19 

LIKA(ESPECTROFOTOMETRO UV/VISIVEL) PREGÃO EL. 13/2004 
VOL. ÚNICO 

23076.011979/2004-03 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

15/09/04 
09:32:59 LIKA(SCANNER) PREGÃO ELET. 14/2004 VOLUME ÚNICO 

23076.011980/2004-20 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

15/09/04 
09:34:30 LIKA(TERMOCICLADOR) 

23076.011981/2004-74 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

15/09/04 
09:36:58 LIKA(FOTOMETRO DE CHAMA) 

23076.011982/2004-19 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

15/09/04 
09:38:07 LIKA(FORNO DE HIBRIDIZACAO) 

23076.011983/2004-63 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

15/09/04 
09:42:02 LIKA(SISTEMA DE PURIFICACAO POR MEMBRANAS) 

23076.012063/2004-62 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/09/04 
09:33:51 BIBLIOTECA CENTRAL(BIBLIOTECARIOS) 

23076.012092/2004-24 ABERTURA DE 16/09/04 LIKA(CAPELA DE FLUXO LAMINAR) 
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LICITAÇAO 11:38:30 

23076.012093/2004-79 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/09/04 
11:39:59 LIKA(SISTEMA DE MEDICAO DE GASES) 

23076.012094/2004-13 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/09/04 
11:41:27 LIKA(BALANCA DE PRECISAO) 

23076.012110/2004-78 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/09/04 
15:30:34 HC(MATERIAIS DIVERSOS) PREGÃO ELET.28/2004 VOL. ÚNICO 

23076.012111/2004-12 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/09/04 
15:33:24 HC(HORTIFRUTIGRANJEIROS) 

23076.012112/2004-67 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/09/04 
15:36:26 

HC(MATERIAIS DESCARTAVEIS) PREGÃO ELET. 24/2004 VOL. 
ÚNICO 

23076.012242/2004-08 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

17/09/04 
16:30:40 CTG(AREA FISICA) 

23076.012308/2004-51 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/09/04 
17:06:06 

PROPLAN(CONDICIONARES DE AR) PREGÃO ELET. 30/2004 VOL. 
ÚNICO 

23076.012365/2004-31 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

21/09/04 
16:43:35 HC(LEITE E DERIVADOS) PREGÃO ELET. 51/2004 VOL. ÚNICO 

23076.012366/2004-85 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

21/09/04 
16:45:13 HC(PANIFICACAO E DERIVADOS) 

23076.012371/2004-98 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

22/09/04 
08:36:21 BIBLIOTECA CENTRAL 

23076.012566/2004-38 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

27/09/04 
09:48:16 HC(DIASONICS VINGMED ULTRASOUND DO BRASIL LTDA 

23076.012574/2004-84 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

27/09/04 
10:02:22 

PROPLAN AQUIS. CADEIRAS FIXAS E GIRATÓRIAS PREGÃO ELT. 
21/2004 VOL. ÚNICO 

23076.012625/2004-78 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

27/09/04 
17:25:18 PROPLAN (MICROCOMPUTADORES) 

23076.012664/2004-75 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

28/09/04 
14:57:46 HC(CATETERES PARA CARDIOLOGIA) 

23076.012791/2004-74 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

01/10/04 
09:34:11 HC(MEDICOR DO BRASIL EQUIP MEDICO HOSPITALARES) 

23076.014101/2004-11 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

18/10/04 
17:30:25 CFCH(REFORMA SALAS DE AULA) 

23076.014100/2004-77 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

18/10/04 
17:32:37 CFCH(REVESTIMENTO EXTERNO/ESQUADRIAS FACHADAS) 

23076.014248/2004-10 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/10/04 
11:29:48 PROPLAN(CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT) 

23076.014492/2004-74 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

22/10/04 
16:38:35 HC(ASTRAZENICA DO BRASIL LTDA) 

23076.014567/2004-17 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

25/10/04 
16:35:00 

CENTROS ACADEMICOS DA UFPE9 PREG. ELET. 31/2004 VOL. 
ÚNICO 

23076.014691/2004-82 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

27/10/04 
09:50:41 HC(ORTESERV COMERCIO E SERVICOS) 

23076.014869/2004-95 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

29/10/04 
15:51:07 HC(AGUA MINERAL) 

23076.014960/2004-19 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

03/11/04 
11:53:15 CFCH(MOBILIARIO) 

23076.015095/2004-10 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

05/11/04 
14:21:09 HC(GASES MEDICINAIS) PREGÃO 36/2004 ANULADO PG. 142/143 

23076.015182/2004-77 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

08/11/04 
15:42:41 

HC( SERVICOS MANUTENCAO ELEVADORES) TP. 07/2004 VOL. 
ÚNICO 

23076.015190/2004-13 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

08/11/04 
16:22:52 

BC(PERIODICOS ESTRANGEIROS) PREG. ELETR. 38/2004 
VOLUME ÚNICO 

23076.015247/2004-84 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

09/11/04 
15:48:42 NEFD 

23076.015334/2004-31 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/11/04 
10:09:33 

HC(LEITE FORMULAS INF. ESPECIAIS) PREGÃO ELT. 37/2004 
VOL. ÚNICO 

23076.015376/2004-72 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/11/04 
16:17:05 HC(MATERIAIS ESPECIAIS CORRELATOS) 

23076.015375/2004-28 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/11/04 
16:19:29 HC(MATERIAIS  ESPECIAIS CORRELATOS) 

23076.015377/2004-17 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/11/04 
16:24:14 HC(TUBOS AGULHA COLETA DE SANGUE) 

23076.015539/2004-17 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

17/11/04 
11:34:13 HC(TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA) 

23076.015651/2004-58 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

19/11/04 
11:40:06 HC(DIAGOCEL COM E REPRESENTACOS LTDA) 

23076.015874/2004-15 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

24/11/04 
16:06:11 

LIKA(SIS. MED. GASES) PREGÃO 44/2004 VOL ÚNICO 
ARQUIVADO 
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23076.015875/2004-60 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

24/11/04 
16:07:03 LIKA(FERMENTADOR) 

23076.015925/2004-17 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

25/11/04 
16:12:32 CTG CONC. 04/2005 VOL. ÚNICO DESERTA 

23076.015940/2004-57 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

26/11/04 
09:20:44 HC (MAT. MED. HOSPITALAR) PRGÃO ELET, 53/2004 2 VOLUMES 

23076.015982/2004-98 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

26/11/04 
15:26:17 CCB 

23076.015987/2004-11 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

26/11/04 
16:31:09 HC (PRODUTOS ALIMENTICIOS) 

23076.016054/2004-41 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/11/04 
11:28:21 PROPLAN(UNIDADES ACADEMICAS-CARTUCHO IMPRESSORA) 

23076.016066/2004-75 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/11/04 
14:55:01 BC (LIVROS P/CURSOS DE GRADUACAO) 

23076.016197/2004-52 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/12/04 
15:06:06 

PROPLAN(UNIDADES ACAD.MAT. EXP) PREGÃO ELETÔNICO 
47/2004 VOL. 

23076.016198/2004-05 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/12/04 
15:10:38 PROPLAN(UNIDADES ACADEMICAS-MATERIAL INFORMATICA) 

23076.016587/2004-22 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

14/12/04 
09:13:54 UFPE/FADE(FUNDAJ) 

23076.016619/2004-90 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

14/12/04 
15:12:51 UFPE/FADE(CCJ) 

23076.016662/2004-55 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

14/12/04 
16:31:56 UFPE/FADE(INFRA-ESTRUTURA PREDIAL UFPE) 

23076.016663/2004-08 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

14/12/04 
16:37:36 UFPE/FADE(CCJ EMENDA 16920003) 

23076.016667/2004-88 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

14/12/04 
16:57:52 UFPE/FADE(CCJ EMENDA Nº 12900019) 

23076.016668/2004-22 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

14/12/04 
16:59:02 UFPE/FADE(CAC EMENDA Nº 16920004) 

23076.016735/2004-17 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

16/12/04 
09:22:02 UFPE/FADE(REFORMAS INSTALAÇÕES/CFCH/CCJ) 

23076.016736/2004-53 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

16/12/04 
09:24:36 UFPE/FADE(REFORMA DO EDIFICIO CCS/RECUP DO NEFD) 

23076.016745/2004-44 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

16/12/04 
10:21:41 UFPE/FADE(AQUISIÇÃO DE LIVROS) 

23076.016793/2004-32 
ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

17/12/04 
11:10:28 

HC(GASES MED. ESPECIAIS) PREG. ELET. VOL. ÚNICO 
MANDADO SEGURANÇA WHITE MARTINS 

23076.016809/2004-15 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

17/12/04 
14:52:20 UFPE/FADE(ENSINO-PROENSINO) 

23076.016808/2004-62 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

17/12/04 
14:55:43 UFPE/FADE(CURSO DE ODONTOLOGIA) 

23076.016836/2004-80 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

18/12/04 
16:07:07 UFPE/FADE(CFCH-BIBLIOTECA) 

23076.016837/2004-24 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

18/12/04 
16:10:41 UFPE/FADE(SE/MS Nº 186/2004) 

23076.016838/2004-79 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

18/12/04 
16:11:48 UFPE/FADE(RESTAURANTE UNIVERSITARIO) 

23076.016839/2004-13 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

18/12/04 
16:12:50 UFPE/FADE(SE/MS Nº 187/04) 

23076.016840/2004-48 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

18/12/04 
16:13:54 UFPE/FADE(SESU Nº 441/2004) 

23076.016841/2004-92 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

18/12/04 
16:15:01 UFPE/FADE(DEPTO DE MUSICA) 

23076.016842/2004-37 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

18/12/04 
16:15:47 UFPE/FADE(SE/MS Nº 341/04) 

23076.016843/2004-81 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

18/12/04 
16:16:44 UFPE/FADE(LIVROS POS-GRADUACAO) 

23076.016844/2004-26 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

18/12/04 
16:17:42 UFPE/FADE(CCJ/BIBLIOTECA) 

23076.016845/2004-71 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

18/12/04 
16:18:34 UFPE/FADE(CCEN-ANFITEATRO) 

23076.016873/2004-98 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

20/12/04 
12:49:21 UFPE/FADE(CLIMATIZACAO DAS UNIDADES DA UFPE) 

23076.016897/2004-47 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

21/12/04 
09:01:38 UFPE/FADE/NUCLEO DE EDUC A DISTANCIA DA UFPE 

23076.016921/2004-48 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

21/12/04 
11:50:41 UFPE/FADE(RECUPERAÇÃO DO CCJ E EDIFICO ANEXO) 

23076.016927/2004-15 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

21/12/04 
13:16:59 UFPE/FADE(PROJETO PRO-IDOSO) 

23076.016926/2004-71 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

21/12/04 
13:18:26 UFPE/FADE(PROJETO MUNICIPIOS SAUDAVEIS) 

23076.017000/2004-01 LICITAÇÃO: 22/12/04 UFPE/FUNDACAO MUSEU DO HOMEM AMERICANO 
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DISPENSA 12:17:57 

23076.017001/2004-47 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

22/12/04 
12:19:20 UFPE/FUNDACAO SERIDO 

23076.017005/2004-25 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

22/12/04 
14:19:20 UFPE/FADE 

23076.017015/2004-61 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

22/12/04 
15:23:18 UFPE/FADE(AQUISICAO AMBULANCIA) 

23076.017058/2004-46 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

23/12/04 
11:52:28 UFPE/FADE 

23076.017059/2004-91 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

23/12/04 
11:54:54 UFPE/FADE 

23076.017075/2004-83 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

23/12/04 
16:10:00 UFPE/FADE/HC 

23076.017077/2004-72 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

24/12/04 
11:50:53 UFPE/FADE 

23076.017078/2004-17 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

24/12/04 
11:52:02 UFPE/FADE 

23076.017079/2004-61 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

24/12/04 
11:52:52 UFPE/FADE 

23076.017084/2004-74 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

27/12/04 
10:40:12 DGBS(COMPESA) 

23076.017085/2004-19 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

27/12/04 
10:43:48 DGBS(IMPRENSA NACIONAL) 

23076.017086/2004-63 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

27/12/04 
11:10:56 DGBS(CELPE) 

    
Fonte: SIPROC - Sistema de Controle de Processos  da Divisão de Comunicações da UFPE 
 

 

 

 

APÊNDICE 5 – UFPE - PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E 

INEXIGIBILIDADES PROTOCOLIZADOS – 2005 

UFPE - Processo licitatórios protocolizados - janeiro a dezembro - 2005 

PROTOCOLO ASSUNTO DATA INTERESSADO 

23076.000336/2005-15 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

12/01/05 
11:30:29 CCB(AGREGOMETRO) 

23076.000631/2005-63 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

20/01/05 
15:24:56 HC(CONTRATAÇAO DE EMPRESAS/SERVIÇOS) 

23076.000761/2005-04 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

25/01/05 
15:33:08 

HC(REAG/EXAMES BIOQ,) PREG. 07/2005 02 VOL. MANDATO 
SEGURANÇA 

23076.000906/2005-69 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

28/01/05 
15:50:43 CAC (AREA FISICA) 

23076.000987/2005-05 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

01/02/05 
09:25:46 HC(CNEN) 

23076.001106/2005-65 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

03/02/05 
09:57:15 

HC(EQUIPOS PARA BOMBAS DE INFUSAO) PREGÃO ELET, 
10/2005 VOL. ÚNICO 

23076.001107/2005-18 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

03/02/05 
09:58:30 HC(FILMES PARA TOMOGRAFIA) 

23076.001326/2005-99 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

11/02/05 
11:30:51 CTG(AREA FISICA) CONC. 06/2005 VOLUME ÚNICO 

23076.001627/2005-12 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

21/02/05 
11:34:18 

H, C.(SERVICOS ADM AUXILIARES/APOIO) PREG. ELETR, 
04/2005 VOL. ÚNICO 

23076.001728/2005-93 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

22/02/05 
09:57:12 HC(REAGENTES/TESTES) PREG.ELETRÔ, 12/2005 VOL. ÚNICO 

23076.001982/2005-91 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

25/02/05 
16:39:23 HC(KITS DE MANUTENÇAO) 

23076.002298/2005-27 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

07/03/05 
11:53:16 CCJ(ED SEDE PORT. ESPECIAIS) TP. 04/2005 VOLUME ÚNICO 

23076.002297/2005-82 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

07/03/05 
13:57:19 DEPTO DE NUTRIÇAO(SALAS DE AULAS) TP.03/2005 VOL4 
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23076.002461/2005-51 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

09/03/05 
14:58:37 BC(FIRMA PRESTADORA DE SERIÇOS BIBLIOTECARIOS) 

23076.002525/2005-14 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

10/03/05 
18:18:13 HC(SOROS E SOLUCOES) PREGÃO ELET.13/2005 VOL. ÚNICO 

23076.002877/2005-70 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

17/03/05 
16:49:39 CCSA(CENTRO DE ESTUDOS) 

23076.002955/2005-36 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

21/03/05 
10:47:14 HC(TIRAS REAGENTES) 

23076.003077/2005-76 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

22/03/05 
16:26:55 PROPESQ(RESTRUTURAÇAO FISICA) 

23076.003373/2005-77 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

01/04/05 
09:25:18 ANATEL 

23076.003404/2005-90 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

01/04/05 
11:04:11 

CENTRAL TELEFONICA(TELEFONIA INTERNACIONAL) PE 60/07 
- VOL. ÚNICO 

23076.003593/2005-09 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

06/04/05 
15:36:50 HC(MEDICAMENTOS GRUPO ANESTESICOS) 

23076.004065/2005-69 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

15/04/05 
11:37:00 HC(GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 

23076.004066/2005-11 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

15/04/05 
11:39:20 

HC(AGUA MINERAL  HIPOTERMAL) P.ELET. 18/2005 VOL. 
ÚNICO 

23076.004277/2005-46 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

20/04/05 
14:33:10 HC(MED. GRUPO QUIMIOTERAPICOS) P.E. 15/2005 2 VOL. 

23076.004355/2005-11 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

25/04/05 
10:00:28 HC/SOL. HEMODIALISE PREG.ELET. 20/2005 VOLUME ÚNICO 

23076.004867/2005-79 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

04/05/05 
10:34:20 HC(MEDICAMENTOS DO GRUPO QUIMIOTERAPICOS) 

23076.005749/2005-88 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

13/05/05 
16:17:10 HC(MEDICAMENTOS GRUPO CONTROLADOS) 

23076.006489/2005-68 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

17/05/05 
11:37:52 HC(APARELHOS DE REFRIGERAÇAO SPLIT) 

23076.006630/2005-22 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

19/05/05 
09:30:57 HC(EQUIP, P/COZINHA INDUSTRIAL) PREGÃO ELET.35/2005 

23076.006852/2005-45 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

24/05/05 
11:22:45 DEPTO DE QUIMICA FUNDAMENTAL(CENTRAL ANALITICA) 

23076.006917/2005-52 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

25/05/05 
11:37:17 NTVR(EMPRESA ASA CINEMA RADIO E TELEVISAO LTDA) 

23076.006979/2005-64 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

27/05/05 
10:43:26 CCJ 

23076.007044/2005-03 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

30/05/05 
10:24:15 

PROPLAN(CADEIRAS / LONGARINAS)PREGÃO54/2005 VOL. 
ÚNICO 

23076.006044/2005-88 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

30/05/05 
12:05:48 HC(MEDICAMENTOS DO GRUPO ANESTESICOS) 

23076.006403/2005-05 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

03/06/05 
08:34:41 BC 

23076.007056/2005-20 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

06/06/05 
08:04:01 HC(FREZERS/REFRIGERADORES) 

23076.007057/2005-74 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

06/06/05 
08:17:36 

HC(EQUIP. DE INFORMATICA) PREGÃO ELET. 51/2005 VOL. 
ÚNICO 

23076.007476/2005-14 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

08/06/05 
16:35:07 CENTROS ACADEMICOS DA UFPE 

23076.007501/2005-51 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

09/06/05 
09:50:01 HC(REAG./TESTES-SORO.) TP. 15/2005 VOL. ÚNICO ANULADA 

23076.007577/2005-87 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

09/06/05 
16:43:37 HC/MAT. MED. HOSP.(CORRELATOS) P.E. 29/2005 2 VOL. 

23076.007887/2005-00 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

15/06/05 
16:23:31 PROPLAN(COND DE AR JANELA/CENTROS ACADEMICOS) 

23076.007927/2005-13 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

16/06/05 
11:41:16 PROPLAN(COND DE AR SPLIT PREGÃO ELET. 77/2005 

23076.008089/2005-97 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

20/06/05 
14:22:46 PCU(CIMENTO P/CONSTRUÇAO) 

23076.008119/2005-65 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

21/06/05 
09:16:31 

PCU(LAMPADAS E REATORES) PREG. ELET. 57/2005 VOL. 
ÚNICO 

23076.008545/2005-07 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

30/06/05 
10:20:45 HC(MEDICAMENTOS DO GRUPO ANTIBIOTICOS) 

23076.008611/2005-31 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

30/06/05 
16:07:42 HC(MEDICAMENTOS DO GRUPO ANTIBIOTICOS) 

23076.008742/2005-18 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

01/07/05 
16:28:51 BC(LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS) 

23076.008763/2005-33 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

04/07/05 
10:41:48 BC(LIVROS NACIONAIS/ESTRANGEIROS) 

23076.009035/2005-49 ABERTURA 07/07/05 CENTRO CULTURAL BENFICA(AREA FISICA) 
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DE LICITAÇAO 15:14:05 

23076.009048/2005-18 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

07/07/05 
16:33:54 BC(LIVROS NACIONAIS) 

23076.009051/2005-31 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

07/07/05 
16:40:08 

HC(SOLUCAO PARA HEMODIALISE) CONC. 07/2005 VOL. 
ÚNICO 

23076.009207/2005-84 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

11/07/05 
15:20:47 BC(LIVROS NACIONAIS/ESTRANGEIROS) 

23076.009480/2005-17 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

15/07/05 
10:26:44 BC(LIVROS NACIONAIS/ESTRANGEIROS) 

23076.009481/2005-53 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

15/07/05 
10:29:12 BC(LIVROS NACIONAIS) 

23076.009497/2005-66 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

15/07/05 
11:34:23 COLEGIO DE APLICACAO 

23076.009862/2005-32 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

25/07/05 
08:28:36 HC(FILMES/PAPEL TERMICO RADIOLOGICO) 

23076.009909/2005-68 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

25/07/05 
14:30:19 BC(LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS) 

23076.009910/2005-92 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

25/07/05 
14:36:36 BC(LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIRO) 

23076.010122/2005-49 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

28/07/05 
16:09:04 PROPLAN(MOVEIS) PREGÃO ELETR. 86/2005 

23076.010157/2005-88 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

29/07/05 
13:23:09 HC(ALIMENTOS DIETETICOS) 

23076.010288/2005-65 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

02/08/05 
15:50:33 HC (ENDOCENTER COMERCIAL LTDA) 

23076.010393/2005-02 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

04/08/05 
09:30:56 HC(CATETER MULTIPOLAR) 

23076.010645/2005-95 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

09/08/05 
11:54:06 DEPTO DE ENGª MECANICA(LABORATORIO) 

23076.010733/2005-97 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

10/08/05 
11:40:19 NTVRU 

23076.010928/2005-37 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

12/08/05 
14:50:23 BC(LIVROS NACIONAIS) 

23076.010929/2005-81 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

12/08/05 
14:51:45 BC(LIVROS NACIONAIS) 

23076.010930/2005-14 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

12/08/05 
14:54:45 BC(LIVROS NACIONAIS) 

23076.010991/2005-73 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

15/08/05 
16:01:22 BC(LIVROS ESTRANGEIROS) 

23076.010992/2005-18 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

15/08/05 
16:05:06 BC(LIVROS ESTRANGEIROS) 

23076.010993/2005-62 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

15/08/05 
16:06:31 BC(LIVROS ESTRANGEIROS) 

23076.010994/2005-15 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

15/08/05 
16:08:58 BC(LIVROS NACIONAIS) 

23076.011040/2005-11 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

16/08/05 
10:05:16 HC(CICLAR-CICLO DE AR E ASSISTENCIA TECNICA LTDA) 

23076.011041/2005-66 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

16/08/05 
10:08:56 HC(TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA) 

23076.011091/2005-43 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

16/08/05 
16:09:15 BC(FITAS DE DETECCAO PARA LIVROS E PERIODICOS) 

23076.011404/2005-63 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

23/08/05 
10:46:32 HC(ALBALAB COM LTDA) 

23076.011492/2005-01 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

24/08/05 
16:45:56 

PCU/DMR(FIOS CABOS ELETRICOS) PREGÃO ELETR. 
87/2005VOL.ÚNICO 

23076.011552/2005-88 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

26/08/05 
08:42:48 HC/THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 

23076.011867/2005-25 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

01/09/05 
15:49:37 DEPTO DE ENGª CVIL(LAB SANEA. AMB.) T.P. 11/2005 2 VOL. 

23076.011888/2005-41 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

01/09/05 
16:51:48 

HC(REAG./TEST. HEMOSTASIA) TP.16/2004 VOL ÚNICO 
ANULADA 

23076.012060/2005-18 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

06/09/05 
10:21:40 HC(TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA) 

23076.012461/2005-60 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

13/09/05 
15:58:51 HC(MEDICAMENTOS GERAIS)PREGÃO ELET. 84/2005 VOL.3 

23076.012799/2005-11 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

20/09/05 
16:49:57 PROPLAN(MICROCOMPUTADORES) PG 83/2005 

23076.012813/2005-87 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

21/09/05 
10:29:10 CCSA(FITEIRO) 
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23076.012868/2005-97 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

22/09/05 
10:55:16 HC(MEDICAMENTOS GERAIS) 

23076.012912/2005-69 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

23/09/05 
10:10:35 HC(CONDICIONADORES DE AR) 

23076.012913/2005-11 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

23/09/05 
10:12:50 HC(MOBILIARIO/ELETROELETRONICO) 

23076.012914/2005-58 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

23/09/05 
10:15:37 

HC(EQUIP. HOSP. AGENCIA TRANS.) PREGÃO ELETRÔNICO 
88/2005 

23076.013237/2005-95 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

29/09/05 
11:46:28 CAMPUS DO AGRESTE DA UFPE PREGÃO ELET. 89/2005 

23076.013239/2005-84 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

29/09/05 
14:04:09 CAMPUS DO AGRESTE DA UFPE( AR CONDI) P.G 81/2005 

23076.013248/2005-75 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

29/09/05 
15:17:07 PROACAD/DCA(PERGAMINHOS) 

23076.013276/2005-92 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

30/09/05 
11:28:24 PROPLAN(MATERIAL EXPEDIENTE/LIMPEZA/INFORMATICA) 

23076.013315/2005-51 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

30/09/05 
16:16:28 HC/9FIOS DE SUTURAS) PREGÃO 09/2006 VOL. ÚNICO 

23076.013380/2005-87 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

03/10/05 
15:24:22 CTG(QUIOSQUE) CONC. 03/2006 VOL. ÚNICO 

23076.013449/2005-72 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

04/10/05 
16:17:43 HC(MED. GERAIS) PREGÃO . 90/2005  3 VOL. 

23076.013595/2005-06 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

06/10/05 
16:22:59 HC(EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA)PREGÃO ELET. 99/2005 

23076.013664/2005-73 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

07/10/05 
16:39:55 HC(GRAMPEADORES CIRURGICOS) 

23076.013665/2005-18 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

07/10/05 
16:42:57 HC(CONTRASTE RADIOLOGICO) 

23076.013758/2005-42 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

11/10/05 
11:54:33 PROPLAN(MATERIAL DE EXPEDIENTE/CANETAS) 

23076.013759/2005-97 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

11/10/05 
11:57:11 PROPLAN(MATERIAL DE EXPEDIENTE/PAPEL A4 PAUTADO) 

23076.013760/2005-11 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

11/10/05 
11:59:21 PROPLAN(MAT. DE EXP./TONER) PREGÃO 39/2006 ANULADO 

23076.013761/2005-66 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

11/10/05 
12:01:07 PROPLAN(MATERIAL EXPEDIENTE/PASTA AZ CX ARQUIVO) 

23076.013762/2005-19 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

11/10/05 
12:28:20 PROPLAN(MATERIAL EXPEDIENTE/MARCADOR ENVELOPES) 

23076.013763/2005-55 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

11/10/05 
12:30:01 PROPLAN(MATERIAL EXPEDIENTE/ARQ. MORTO POLIONDA 

23076.013764/2005-08 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

11/10/05 
12:38:10 PROPLAN(GRUPO MATERIAL/COPA E COZINHA) 

23076.013765/2005-44 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

11/10/05 
12:43:18 PROPLAN(GRUPO DE MATERIAL GRAFICO) 

23076.013766/2005-99 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

11/10/05 
12:44:58 PROPLAN(MAT. INFORMATICA) PREGÃO 38/2006 VOL.02 

23076.013862/2005-37 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

13/10/05 
16:07:00 PCU/DT(COMBUSTIVEIS PARA  VEICULOS) P.G.80/2005 

23076.013987/2005-67 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

17/10/05 
16:08:16 HC(MEDICAMENTOS GERAIS) PREGÃO ELET. 66/2005 2 VOL. 

23076.014121/2005-73 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

20/10/05 
11:43:31 HC(TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA) 

23076.014398/2005-04 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

27/10/05 
12:11:38 BC(LIVROS NACIONAIS/GRADUACAO) P.E. 68/2005 

23076.014399/2005-41 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

27/10/05 
12:13:31 BC(LIVROS NACIONAIS/GRADUACAO ADMINISTRACAO) 

23076.014400/2005-37 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

27/10/05 
12:15:05 BC(LIVROS NACIONAIS/GRADUACAO EM DESIGN) P.E. 70/2005 

23076.014401/2005-81 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

27/10/05 
12:16:39 BC(LIVROS NACIONAIS/GRADUACAO ENGª CIVIL) P.E.71/2005 

23076.014402/2005-26 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

27/10/05 
12:18:08 

BC(LIVROS NACIONAIS/GRADUACAO DE ECONOMIA) P.E. 
72/2005 

23076.014418/2005-39 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

27/10/05 
16:49:08 HC(REAGENTES/TESTES-SOROL, HORM) P.E. 85/2005 

23076.014526/2005-10 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

01/11/05 
15:12:54 UFPE(CAMPUS DO AGRESTE) P.ENº 97 VOL. ÚNICO 

23076.014722/2005-86 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

07/11/05 
14:49:05 BC(LIVROS NAC. E IMP./POS-GRADUACAO) PG. 73/2005 

23076.014723/2005-21 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

07/11/05 
14:53:38 BC(LIVROS NAC. E IMP./POS-GRADUACAO) PG.74/2005 

23076.014724/2005-75 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

07/11/05 
15:03:57 BC(LIVROS NAC.S E IMP./POS-GRADUACAO) PE75/2005 
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23076.015100/2005-75 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

16/11/05 
09:45:50 CENTROS ACADEMICOS DA UFPE 

23076.015119/2005-11 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

16/11/05 
10:42:01 

CAMP. AGRESTE DA UFPE(MICROC.) P.E. 91/2005 VOL ÚNICO 
ANULADO 

23076.015163/2005-21 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

16/11/05 
15:38:51 HC(MEDICAMENTOS HORMONIOTERAPICOS) 

23076.015631/2005-68 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

25/11/05 
14:24:38 

PCU(OPERACAO ESTACAO TRATAMENTO D AGUA) PE. 28/06 
VOLUME ÚNICO 

23076.015969/2005-10 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

05/12/05 
10:41:03 HC(KITS PARA CIRURGIA DE CATARATA) 

23076.016073/2005-58 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

05/12/05 
16:55:00 PCU(REST. UNIV.) CONC. 09/2005 -  5 VOLUMES 

23076.016177/2005-62 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

07/12/05 
15:52:33 PCU(CCB/LABORATORIOS)CONC. 10/2005  6 VOLUMES 

23076.016392/2005-63 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

14/12/05 
11:46:48 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 

23076.016448/2005-80 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

15/12/05 
09:41:54 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 

23076.016537/2005-26 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

16/12/05 
10:56:49 CECINE(CURSOS DE EXTENSAO UNIVERSITARIAS) 

23076.016687/2005-30 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

19/12/05 
14:43:41 PCU/DPP(CAMPUS DO AGRESTE) CONC. 02/06 - 10 VOLUMES 

23076.016864/2005-88 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

21/12/05 
11:53:58 IMPRENSA NACIONAL 

23076.016865/2005-22 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

21/12/05 
11:56:24 CELPE 

23076.016866/2005-77 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDA
DE 

21/12/05 
11:57:39 COMPESA 

23076.017215/2005-02 
ABERTURA 
DE LICITAÇAO 

27/12/05 
14:27:54 

DEP. ENGA QUIMICA (REPROGRAFIA) CONC. 11/07 - DESERTA 
- VOL. ÚNICO 

    
Fonte: SIPROC - Sistema de Controle de Processos  da Divisão de Comunicações da UFPE 
 

 

APÊNDICE 6 – UFPE - PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E 

INEXIGIBILIDADES PROTOCOLIZADOS – 2006 

 

FPE - Processo licitatórios protocolizados - janeiro a dezembro – 2006 

PROTOCOLO ASSUNTO DATA INTERESSADO 

23076.000658/2006-37 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

16/01/06 
16:46:35 HC(SERVICOS MANUTENCAO ELEVADORES) 

23076.000669/2006-17 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

17/01/06 
10:03:36 CTG(AREA FISICA QUIOSQUE) CONC. 08/06 - VOLUME ÚNICO. 

23076.000716/2006-22 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

18/01/06 
09:36:03 DEPTO DE HISTOLOGIA(MICROSCOPIOS BINOCULARES) 

23076.000761/2006-87 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

18/01/06 
16:46:18 HC (GASES MED. ESPECIAIS) PREGÃO 18/2006 VOL. ÚNICO 

23076.000851/2006-78 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

20/01/06 
14:53:34 CCEN(AREAS A E D DAS COBERTAS) T.3 VOLUMES 

23076.000856/2006-09 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

20/01/06 
15:14:11 EMPRESA JP ARQUITETURA CONST E RESTAURO 

23076.000869/2006-70 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

20/01/06 
16:07:21 HC(PRODUTOS QUIMICOS LAV HOSPITALAR) 

23076.000880/2006-30 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

23/01/06 
09:27:41 HC(PRODUTOS PANIFICACAO LATICINIOS) 

23076.000881/2006-84 
ABERTURA 
DE 

23/01/06 
09:29:56 HC(PRODUTOS ALIMENTICIOS SEMI PERECIVEIS) 
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LICITAÇAO 

23076.000894/2006-53 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

23/01/06 
11:33:45 DEPTO DE FISIOLOGIA PREGÃO 23/2006 VOL. ÚNICO 

23076.000895/2006-06 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

23/01/06 
11:36:22 DEPTO DE ENGª QUIMICA 

23076.001078/2006-67 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

25/01/06 
16:51:26 HC/DIALISE PERITONEAL (CAPD) 

23076.001257/2006-02 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

30/01/06 
16:30:51 CAMPUS DO AGESTE DA UFPE(EQUIP) 

23076.001265/2006-41 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

31/01/06 
09:54:26 HC(CARNES IN NATURA) PREGÃO 37/2006 

23076.001292/2006-13 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

31/01/06 
17:06:30 CFCH (BIBLIOTECA) PREGÃO 15/2006 VOL. ÚNICO 

23076.001307/2006-43 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

01/02/06 
10:26:54 HC(REAG.TESTES-TACROL. CICL.) PREGÃO 29/2006 V. ÚNICO 

23076.001387/2006-37 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

02/02/06 
12:54:42 HC(TUBOS A VACUO) 

23076.001476/2006-83 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

03/02/06 
15:55:50 HC(ALIMENTOS DIETETICOS) 

23076.001503/2006-18 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

06/02/06 
10:06:36 HC(MATERIAIS DESCARTAVEIS) PREGÃO 10 /2006 VOL. 2 

23076.001560/2006-05 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

07/02/06 
10:03:51 HC(IMPLANTACAO EXPANSAO REDE LOGICA) 

23076.001564/2006-85 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

07/02/06 
10:15:54 PCU(TELHAS/MANUTENCAO CAMPUS-UFPE) 

23076.001571/2006-87 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

07/02/06 
11:15:44 

CCB(AREA FISICA/SERVICOS REPROGRAFIA) CONC. 01/2007 
VOL. ÚNICO 

23076.001927/2006-82 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

14/02/06 
09:34:54 HC(EQUIPOS PARA BOMBAS DE INFUSAO) 

23076.002016/2006-72 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILID
ADE 

15/02/06 
10:29:15 HC(CNEN) 

23076.002017/2006-17 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/02/06 
10:32:07 

HC(REAG. BIOQ. E HEMATOLOGICOS) PREGÃO 27/2006 VOL 
ÚNICO 

23076.002037/2006-98 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/02/06 
11:31:11 PCU/DMR(IMPERMEABILIZANTES) 

23076.002038/2006-32 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/02/06 
11:35:45 PCU/DMR(ARGAMASSAS) 

23076.002144/2006-16 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

16/02/06 
15:26:08 CAMP. AGRESTE(SIST. REFRIG.) PREGÃO 16/2006 V. ÚNICO 

23076.002267/2006-57 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILID
ADE 

20/02/06 
10:35:24 HC(APTOOLS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA) 

23076.002353/2006-60 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/02/06 
09:31:33 HC(MATERIAIS HIDRAULICOS) 

23076.002352/2006-15 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/02/06 
09:35:03 HC(REAGENTES ANTI SORO BSA) 

23076.002454/2006-31 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

22/02/06 
10:52:50 HC(MATERIAL DE EXPEDIENTE) PREGÃO 43/2006 

23076.002692/2006-46 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

02/03/06 
10:59:25 DGBS(ELEVADORES DO CAMPUS) 
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23076.002900/2006-15 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

07/03/06 
11:05:26 PCU(ELETRODUTOS E ACESSORIOS) 

23076.002922/2006-77 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

07/03/06 
12:46:42 NTVRU(AREA FISICA) 

23076.003113/2006-82 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

09/03/06 
11:28:32 HC(MATERIAIS ESPECIAIS/CORRELATOS) 

23076.003210/2006-75 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

10/03/06 
10:17:00 PCU(TUBOS E CONEXOES PARA AGUA E ESGOTO) 

23076.003291/2006-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

13/03/06 
09:03:39 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) 

23076.003319/2006-11 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

13/03/06 
11:20:24 HC(AGAN TEC E EMPREENDIMENTOS  LTDA) 

23076.003585/2006-35 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

16/03/06 
16:27:26 BIBLIOTECA CENTRAL(PERIODICOS ESTRANGEIROS) 

23076.003740/2006-13 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

20/03/06 
16:18:56 

HC(MED. GRUPO SOROS E SOLUCOES) P.E.40/2006 VOL. 
ÚNICO 

23076.003899/2006-38 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

22/03/06 
16:38:14 BC(LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS) PREGÃO 65/2006 

23076.003900/2006-24 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

22/03/06 
16:41:53 BC(LIVROS NACIONAIS) 

23076.003901/2006-79 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

22/03/06 
16:42:58 BC(LIVROS NACIONAIS) 

23076.004029/2006-86 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

24/03/06 
13:28:55 CCSA(REPROGRAFIA) CONC. 10/06 - VOLUME ÚNICO 

23076.004134/2006-15 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

27/03/06 
15:07:42 HC(RESFRIADORA DE LIQUIDO) 

23076.004199/2006-61 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/03/06 
11:05:30 UFPE(SERV GERENCIAMENTO MANUT PREDIAL) 

23076.004289/2006-51 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

29/03/06 
14:02:27 HC(GASES MEDICINAIS) 

23076.004378/2006-06 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

30/03/06 
16:12:00 HC(PEROXIDO DE HIDROGENIO) 

23076.004379/2006-42 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

30/03/06 
16:21:32 HC(MATERIAL DE LIMPEZA) PREGÃO 49/2006 

23076.004461/2006-77 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

31/03/06 
16:06:53 HC(GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PREGÃO 56/2006 

23076.004536/2006-10 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

03/04/06 
16:36:19 CCEN/CECINE/PCU/CCS/RU PPREGÃO ELETRÔNICO 01/2007 

23076.004561/2006-01 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/04/06 
10:42:38 HC(AGUA MINERAL) 

23076.004725/2006-92 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

06/04/06 
09:43:53 DGBS(MANUTENCAO ELEVADORES) 

23076.004808/2006-81 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

06/04/06 
16:22:44 

PROPLAN(CONDICIONADORES DE AR) PE. 70/06 VOLUME 
ÚNICO. 

23076.004823/2006-20 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

07/04/06 
09:13:44 CCS/BIBLIOTECA (MAQUINA DE BEBIDAS GELADAS) 

23076.004866/2006-13 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

07/04/06 
13:07:30 UFPE(CADEIRAS SOBRE LONGARINA) 

23076.004856/2006-70 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

07/04/06 
14:02:09 DEPTO DE CLINICA E ODONTOLOGIA PREVENTIVA 
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23076.004885/2006-31 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

07/04/06 
15:00:52 BC(TITULOS PERIODICOS IMPORTADOS) 

23076.005056/2006-76 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

11/04/06 
08:34:02 HC(TRAUMATOLOGIA /ORTOPEDIA) 

23076.005226/2006-12 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

12/04/06 
15:07:43 BC(LIVROS NACIONAIS) 

23076.005259/2006-62 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

12/04/06 
15:13:06 HC(CONT. RADIOLOGICOS) PREGÃO 31/2006 VOL. ÚNICO 

23076.005843/2006-18 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

25/04/06 
09:50:42 UFPE(CARTEIRAS UNIVERSITARIAS EM MADEIRA) 

23076.005844/2006-62 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

25/04/06 
09:55:06 NEFD(SISTEMA DE AQUECIMENTO PISCINA) 

23076.006172/2006-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/04/06 
12:17:59 

CAMPUS DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CONC. 04/06 - 09 
VOLUMES 

23076.006764/2006-24 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

08/05/06 
15:36:32 CENTROS ACADEMICOS DA UFPE(CADEIRAS GIRATORIAS) 

23076.006765/2006-79 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

08/05/06 
15:38:56 PROPESQ(MOVEIS EM MADEIRA REVEST LAMINADO) 

23076.006869/2006-83 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

09/05/06 
15:33:20 DGBS(CANTINA/REITORIA) 

23076.006875/2006-31 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

09/05/06 
15:58:09 PCU(MADEIRA) 

23076.006912/2006-19 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

10/05/06 
10:14:33 

HC(REAG. BIOQ. E HEMATOLOGICOS) PREGÃO 45/2006 2VOL. 
ÚNICO 

23076.006936/2006-60 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

10/05/06 
13:22:18 HC(GASES MEDICINAS ESPECIAIS) PREGÃO 51/2006 

23076.006987/2006-91 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

10/05/06 
16:35:36 CCS(ELEVADORES ATLAS) 

23076.007009/2006-67 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

11/05/06 
08:59:45 DEPTO DE HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 

23076.007048/2006-64 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

11/05/06 
10:45:20 NTVRU(AREA FISICA) 

23076.007055/2006-66 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

11/05/06 
10:51:23 HC(CORRELATOS FIOS CIR.) PREGÃO 50/2006 VOL.4 

23076.007186/2006-43 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

12/05/06 
12:31:03 UFPE(EMPRESA ESPEC SERV RASTREAMENTO MIDIA) 

23076.007553/2006-17 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

16/05/06 
16:28:22 

CAMPUS DE VITORIA DE SANTO 
ANTAO(MICROCOMPUTADORES) 

23076.007590/2006-17 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

17/05/06 
09:45:42 COORD DE LIMP. URB. E PAISAGISMO PREGÃO 104/2006 

23076.007600/2006-14 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

17/05/06 
11:28:25 DEPTO DE OCEANOGRAFIA (LABOGEO/LOFEC) 

23076.007880/2006-61 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

19/05/06 
17:02:57 CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE(SIST DE REFRIGERACAO) 

23076.007924/2006-52 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

22/05/06 
14:21:47 

ASCOM(VIDEO INSTITUCIONAL) PREGÃO 73/2006 - VOLUME 
ÚNICO. 

23076.008031/2006-24 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

23/05/06 
15:47:42 

HC(INSTRUMENTOS EQUIPAMENTOS E SUP MEDICOS)PE. 
71/06 - VOLUME ÚNICO 

23076.008221/2006-41 
ABERTURA 
DE 

26/05/06 
09:43:02 NTVRU(AREA FISICA) CONC. 06/2006 
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LICITAÇAO 

23076.008283/2006-53 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

26/05/06 
15:37:10 UFPE(MICROCOMPUTADORES) 

23076.008390/2006-81 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

30/05/06 
11:05:48 DEPTO DE ENGª QUIMICA(CANTINA/AREA FISICA) 

23076.008594/2006-12 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

01/06/06 
11:57:00 PCU/DMR(TELHAS DE ALUMINIO) 

23076.008706/2006-35 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

02/06/06 
16:01:09 CCJ(POS GRADUACAO) TOMADA DE PREÇOS 04/2006 

23076.008944/2006-41 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

07/06/06 
11:46:42 PCU(SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL) 

23076.009040/2006-32 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

08/06/06 
16:14:31 

UFPE(MAQUINAS COPIADORAS MARCA OLIVETTI) PE. 125/06 - 
VOLUME ÚNICO 

23076.009360/2006-92 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

14/06/06 
11:23:39 PCU(TIJOLOS) 

23076.009511/2006-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

19/06/06 
10:57:37 CAC(ESPACO FISICO) 

23076.009590/2006-51 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILID
ADE 

20/06/06 
10:17:13 HC(THOSHIBA MEDICAL SYSTEMS CORPORATION) 

23076.009591/2006-04 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

20/06/06 
10:52:53 HC(CURATIVOS ESPECIAIS) 

23076.009814/2006-25 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/06/06 
16:13:23 DEPTO DE BIOFISICA E RADIOBIOLOGIA(LABORATORIO) 

23076.010008/2006-08 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

26/06/06 
09:29:50 PCU(CIMENTO) PREGÃO 75 

23076.010089/2006-38 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

26/06/06 
11:21:28 HC(EQUIPOS PARA BOMBAS DE INFUSAO) PREGÃO 74/2006 

23076.010458/2006-92 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/06/06 
10:27:18 HC(MED. GRUPO QUIMIOTERAPICO) PREGÃO 66 

23076.010459/2006-37 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/06/06 
10:29:59 HC(MED. DO GRUPO ANESTESICO) PREGÃO 77/2006 

23076.010494/2006-56 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/06/06 
11:03:20 GABINETE REITOR(CONTRATACAO COPEIRA) 

23076.011553/2006-11 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILID
ADE 

06/07/06 
10:49:16 HC/THOSHIBA MEDICAL SYSTEMS CORPORATION 

23076.011575/2006-73 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

06/07/06 
12:12:14 DGBS(MATERIAL DE EXPEDIENTE/TONER) 

23076.011986/2006-69 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

11/07/06 
16:22:55 PCU/DMR(HIPOCLORITO DE SODIO) 

23076.012066/2006-68 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

12/07/06 
11:33:23 CCSA(AREAS EXTERNAS) 

23076.012067/2006-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

12/07/06 
11:37:40 PROACAD 

23076.012178/2006-19 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

13/07/06 
11:19:09 CCSA(FITEIRO) CONC. 13/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.012324/2006-14 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILID
ADE 

14/07/06 
14:52:48 UFPE/SIEMENS LTDA 

23076.012713/2006-31 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

19/07/06 
15:57:44 

DGBS/SERVICOS GERAIS(AGUA MINERAL) PE. 138/06 - 
VOLUME ÚNICO 

23076.013061/2006-52 ABERTURA 25/07/06 CAV (CONDICIONADORES AR)PE. 100/06 - VOLUME ÚNICO. 
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DE 
LICITAÇAO 

08:06:58 

23076.013331/2006-25 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

26/07/06 
16:04:13 CCJ(MOBILIARIO) PE 80/06 - VOL. ÚNICO 

23076.013485/2006-17 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/07/06 
11:41:05 DEPTO DE ENGA CIVIL(LAB DE TRANSPORTE E MEIO AMB) 

23076.013838/2006-89 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

02/08/06 
16:15:33 PCU(MANTA ASFALTICA E MATERIAIS APLICACAO) 

23076.013878/2006-21 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

02/08/06 
18:12:32 PROPLAN(CADEIRAS SOBRE LONGARINAS) 

23076.014126/2006-87 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/08/06 
15:49:28 PROPLAN(MOBILIARIOS MDU E ESTATISTICA) 

23076.014124/2006-98 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/08/06 
15:50:40 PROPLAN(MOBILIARIOS CAMPUS VITORIA) 

23076.014125/2006-32 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/08/06 
15:51:56 

PROPLAN(MOBILIARIOS-CCS)PREGÃO 82/2006 VOL. ÚNICO- 
LICITAÇÃO FRACASSADA. 

23076.014092/2006-21 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/08/06 
16:40:34 PROPLAN(MICROCOMPUTADORES) PE. 136/06 - VOL. ÚNICO 

23076.014442/2006-59 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

09/08/06 
12:42:09 

C ACADEMICO VITORIA (AREA FISICA) CONC. 02/2007- VOL. 
ÚNICO 

23076.014443/2006-01 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

09/08/06 
12:43:29 C ACADEMICO VITORIA(CANTINA) CONC. 04/2007 VOL. ÚNICO 

23076.014471/2006-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

09/08/06 
16:32:59 PCU(LAMPADAS E REATORES) 

23076.014569/2006-78 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

10/08/06 
11:32:22 CENTRO ACADEMICO DE VITORIA(MICROCUMPUTADORES) 

23076.014784/2006-79 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

14/08/06 
16:05:04 BC(LIVROS ESTRANGEIROS) 

23076.014785/2006-13 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

14/08/06 
16:05:42 BC(LIVROS NACIONAIS) 

23076.014883/2006-51 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/08/06 
16:31:02 BC(LIVROS NAC E ESTRANGEIROS-PEDAGOGIA CARUARU) 

23076.014884/2006-03 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/08/06 
16:42:49 BC(LIVROS NAC E ESTRANGEIROS-DESIGN CARUARU) 

23076.014885/2006-40 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/08/06 
16:45:04 BC(LIVROS NACIONAIS-ENGA CIVIL CARUARU) 

23076.014886/2006-94 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/08/06 
16:46:27 BC(LIVROS NACIONAIS-ECONOMIA CARUARU) 

23076.014887/2006-39 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/08/06 
16:48:49 BC(LIVROS NACIONAIS-ADMINISTRACAO CARUARU) 

23076.015289/2006-87 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/08/06 
16:11:18 DGBS(UFPA/PREGAO 13/2006) 

23076.015423/2006-40 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

22/08/06 
16:06:33 

DEP. FISIOLOGIA (BALANCA ANALITICA/OUTROS) PE. 14/07- 
VOLUME ÚNICO 

23076.015474/2006-71 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

23/08/06 
11:19:41 CE(XIII ENDIPE-LIVROS) 

23076.015491/2006-17 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

23/08/06 
15:04:03 DEPTO DE QUIMICA FUNDAMENTAL E ESTATISTICA 

23076.015535/2006-09 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

24/08/06 
10:23:38 HC(SOLUCAO ACIDA BASICA HEMODIALISE) 
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23076.015703/2006-58 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

25/08/06 
15:46:06 UFPE(SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE) 

23076.015800/2006-41 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/08/06 
10:13:27 COORD DE SEGURANCA E DEFESA PATRIMONIAL 

23076.015811/2006-21 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/08/06 
10:36:15 HC(MEDICAMENTOS DO GRUPO ANESTESICO) 

23076.015896/2006-47 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/08/06 
16:34:58 UFPE(GRUPO MATERIL DE EXPEDIENTE/TONER) 

23076.016036/2006-21 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

31/08/06 
14:38:04 HC(MEDICAMENTOS GRUPO ANTIBIOTICO) 

23076.016037/2006-75 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

31/08/06 
14:40:41 

HC(MEDI.GRUPO ANTIBIOTICOS) PREGÃO ELET. 87/2006 2 
VOLUMES 

23076.016038/2006-10 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

31/08/06 
14:43:32 HC(MEDICAMENTOS GRUPO ANTIBIOTICOS) 

23076.016229/2006-81 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/09/06 
16:01:21 PCU(TELHAS) PREGÃO 105/2006 

23076.016277/2006-70 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

05/09/06 
11:13:02 CENTRO DE INFORMATICA(BLOCO A) 

23076.016274/2006-36 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

05/09/06 
11:20:05 HC(LOCACAO UNIDADE GERADORA DE AR COMPRIMIDO) 

23076.016579/2006-48 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

11/09/06 
16:30:55 HC(MEDICAMENTOS GRUPO QUIMIOTERAPICO) 

23076.016580/2006-72 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

11/09/06 
16:32:20 HC(MEDICAMENTOS GRUPO CONTROLADO) 

23076.016583/2006-14 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

11/09/06 
16:35:21 HC(MEDICAMENTOS GRUPO CONTROLADO) 

23076.016584/2006-51 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

11/09/06 
16:36:39 HC(MEDICAMENTOS GRUPO QUIMIOTERAPICO) 

23076.016585/2006-03 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

11/09/06 
16:38:34 HC(MEDICAMENTOS GRUPO CONTROLADO) 

23076.016685/2006-21 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILID
ADE 

12/09/06 
14:59:35 HC(NDT COMERCIAL LTDA) 

23076.016793/2006-02 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/09/06 
10:48:20 RU(TELHAS..) PREGÃO 106/2006 VOL. ÚNICO 

23076.016794/2006-49 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/09/06 
10:50:26 PCU(MADEIRA) PREGÃO 107/2006 

23076.016841/2006-54 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/09/06 
11:22:59 CCS(AREA FISICA) 

23076.016952/2006-61 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/09/06 
13:30:38 HC(SERVICO RECUPERACAO EQUIPAMENTOS CHILLERS) 

23076.016981/2006-22 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/09/06 
14:11:27 UFPE(SOFTWARE ANTI VIRUS) 

23076.017334/2006-38 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

20/09/06 
15:46:15 COORD SEGURANCA(CATRACAS) 

23076.017335/2006-82 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

20/09/06 
16:00:25 COORD DE SEGURANCA(REPOSICAO AQUISICAO EQUIP) 

23076.017409/2006-81 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/09/06 
11:40:20 BC(LIVROS NACIONAIS) 

23076.017410/2006-13 
ABERTURA 
DE 

21/09/06 
11:50:28 BC(LIVROS NACIONAIS) 
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LICITAÇAO 

23076.017411/2006-50 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/09/06 
11:52:30 BC(LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS) 

23076.017412/2006-02 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/09/06 
11:54:27 BC(LIVROS ESTRANGEIROS) PREGÃO 110/2006 VOL.2 

23076.017413/2006-49 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/09/06 
11:55:48 BC(LIVROS ESTRANGEIROS) 

23076.017414/2006-93 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/09/06 
11:58:11 BC(LIVROS NACIONAIS) 

23076.017415/2006-38 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/09/06 
12:00:08 BC(LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS) 

23076.017416/2006-82 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/09/06 
12:01:34 BC(LIVROS NACIONAIS) PREGÃO 114/2006 3 VOL. 

23076.017921/2006-27 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

25/09/06 
13:07:42 CENTRO DE EDUCACAO(XIII ENDIPE) 

23076.018042/2006-12 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

26/09/06 
13:17:03 HC(ALIMENTOS DIETETICOS) 

23076.018202/2006-23 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/09/06 
14:39:44 HC(TIRAS REAGENTES) 

23076.018312/2006-95 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/09/06 
16:00:51 CENTRO DE EDUCACAO 

23076.018314/2006-84 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/09/06 
16:06:57 

CENTRO DE EDUCACAO(ELEVADOR ESPECIAL) PE. 33/07 - 
VOLUME ÚNICO. 

23076.018377/2006-31 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILID
ADE 

02/10/06 
16:46:23 HC/PACK COMPLETO BG/ISE/GLICOSE LACTATO 

23076.018679/2006-17 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

05/10/06 
15:56:54 HC(REAGENTES TESTES HEMOSTASIA) PREGÃO 139/2006 

23076.018835/2006-31 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

09/10/06 
16:08:38 PROPESQ(EQUIPAMENTOS) PREGÃO 17/2007 - VOL. ÚNICO 

23076.019248/2006-60 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

18/10/06 
11:11:54 PROPLAN/CADM (AR COND.) PREGÃO 140/2006 VOL. ÚNICO 

23076.019311/2006-68 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

19/10/06 
10:43:43 PCU/DPP(LABORATORIO DE ELETRO QUIMICA) 

23076.019327/2006-71 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

19/10/06 
14:21:15 BC(LIVROS NACIONAIS) PREGÃO ELET. 02/2007 

23076.019328/2006-15 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

19/10/06 
14:24:09 BC(LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS) 

23076.019336/2006-61 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

19/10/06 
14:39:47 PCU/DPP(TQS INFORMATICA) 

23076.019346/2006-05 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

19/10/06 
15:40:28 HC(MEDI. GRUPO QUIMIOTERAPICO) PREGÃO 108/2006 

23076.019523/2006-45 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

24/10/06 
14:39:56 HC(MED.DO GRUPO QUIMIOTERAPICO) PREGÃO127/2006 

23076.019602/2006-56 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

25/10/06 
12:42:16 

CENTRO ACAD. AGRESTE(VEICULOS) PE 13/07- VOLUME 
ÚNICO 

23076.019718/2006-95 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

26/10/06 
15:31:55 

NEFD(RECUPERACAO INSTALACOES FISICAS) TP. 02/07- 03 
VOLUMES 

23076.040055/2006-78 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

01/11/06 
15:47:23 HC(HORTIFRUTIGRANJEIROS) PREGÃO 12/2007 - VOL. ÚNICO 

23076.040384/2006-19 ABERTURA 08/11/06 CFCH(CAFE E SIMILARES) 
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DE 
LICITAÇAO 

16:52:52 

23076.040407/2006-95 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

09/11/06 
10:39:17 HC(MEDICAMENTOS GERAIS) 

23076.040556/2006-54 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

10/11/06 
16:19:37 CCJ(POS-GRADUACAO) TP. 03/07- 02 VOLUMES 

23076.040579/2006-69 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

13/11/06 
09:39:06 PCU/SETOR DE TRANSPORTES 

23076.040591/2006-73 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

13/11/06 
11:39:07 BC(PERIODICOS ESTRANGEIROS)PE. 21/07 - VOLUME ÚNICO 

23076.040618/2006-28 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

13/11/06 
15:40:00 HC (LEITE..) PREGÃO 142/2006 VOL. ÚNICO 

23076.040964/2006-14 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

20/11/06 
15:16:02 HC(MEDICAMENTOS GERAIS) PREGÃO ELET. 04/2007 

23076.040965/2006-51 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

20/11/06 
15:17:38 HC(MEDICAMENTOS GERAIS) PREGÃO 141/2006 

23076.041172/2006-59 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

23/11/06 
09:59:36 HC(ORTESES E PROTESES) CONC. 03/2007 

23076.041257/2006-37 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

24/11/06 
10:59:20 HC(MEDICAMENTOS GERAIS) PE. 09/2007 - 02 VOLUMES. 

23076.041301/2006-17 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

24/11/06 
16:03:10 UFPE(MATERIAL CONSUMO EXPEDIENTE) 

23076.041364/2006-65 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

27/11/06 
16:36:28 CCEN(VESTIARIAS SALAS DE PG) TP. 06/07- 03 VOLUMES 

23076.041398/2006-50 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/11/06 
10:57:29 PROCURADORIA GERAL FEDERAL TP. 08/07 - VOLUME ÚNICO 

23076.041448/2006-07 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/11/06 
16:18:48 CTG(LABORATORIO TEC AMBIENTAL) TP. 04/07 - 03 VOLUMES 

23076.041451/2006-12 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/11/06 
16:25:17 HC(MEDICAMENTOS GERAIS) 

23076.041592/2006-35 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

30/11/06 
10:15:17 

HC(EQUIPOS PARA BOMBAS INFUSAO) PREGÃO ELET. 
03/2007 

23076.041593/2006-80 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

30/11/06 
10:16:37 HC(MEDICAMENTOS GERAIS) PE. 08/2007 - 02 VOLUMES 

23076.041761/2006-37 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

01/12/06 
16:28:22 HC(MEDICAMENTOS GERAIS) PREGÃO 10/2007 - 02 VOLUMES 

23076.041762/2006-81 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

01/12/06 
16:29:37 HC(MEDICAMENTOS GERAIS) PREGÃO ELE.06/2007 

23076.041953/2006-43 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

05/12/06 
15:55:19 HC(MEDICAMENTOS GERAIS) 

23076.042090/2006-21 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

07/12/06 
10:18:08 HC(UNIDADE GERADORA AR COMPRIMIDO/VACUO MED) 

23076.042165/2006-74 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

07/12/06 
16:52:09 

UFPE(CENTRO DE ENERGIA RENOVAVEL) TP. 07/07- 02 
VOLUMES 

23076.042182/2006-10 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILID
ADE 

11/12/06 
14:21:53 HC(VIDEOGASTROSCOPIO) 

23076.042261/2006-12 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

12/12/06 
11:31:22 

CTG(AREA FISICA-LIVREIROS) CONC.07/07 VOL. ÚNICO – 
DESERTA 

23076.042339/2006-07 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILID
ADE 

13/12/06 
14:31:32 HC(TUBO DE RAIOS X/PLACAS APARELHO ANGIOGRAFIA) 
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23076.042446/2006-27 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/12/06 
10:13:35 HC(REAGENTES/TESTES) PE. 16/07 - VOLUME ÚNICO 

23076.042639/2006-88 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILID
ADE 

20/12/06 
14:46:04 HC(TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL) 

23076.042723/2006-00 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/12/06 
16:19:59 

HC(KITS DE PROG DIALISE PERITONEAL) PE. 56/07- EX.-PE. 
19/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.042724/2006-46 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/12/06 
16:22:43 

HC(REAGENTES ANTI SORO BSA) PE. 38/2007 - VOLUME 
ÚNICO 

23076.042765/2006-32 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

22/12/06 
14:45:56 CAC(AREA FISICA) TP. 09/07- VOLUME ÚNICO. 

23076.042857/2006-12 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

27/12/06 
10:50:42 POS-GRADUACAO EM CIENCIA DE MATERIAIS(PREDIO) 

23076.042956/2006-02 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILID
ADE 

28/12/06 
11:55:34 IMPRENSA NACIONAL 

23076.042957/2006-49 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILID
ADE 

28/12/06 
12:04:20 COMPESA 

23076.042958/2006-93 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILID
ADE 

28/12/06 
12:21:34 CELPE 

    
Fonte: SIPROC - Sistema de Controle de Processos  da Divisão de Comunicações da UFPE 
 

 

 

 

 

APÊNDICE 7 – UFPE - PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 

PROTOCOLIZADOS – 2007 

 

UFPE - Processo licitatórios protocolizados - janeiro a dezembro – 2007 

PROTOCOLO ASSUNTO DATA INTERESSADO 

23076.000400/2007-11 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

12/01/07 
10:29:44 HC(FILMES RADIOLOGIA MAMOGRAFIA/OUTROS) 

23076.000401/2007-66 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

12/01/07 
10:33:05 HC- PREGÃO 27/2007-VOL.ÚNICO LICITAÇÃO CANCELADA 

23076.000402/2007-19 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

12/01/07 
10:34:42 HC(GRAMPEADORES CIRURGICOS) PREGÃO 20/2007 VOL. ÚNICO 

23076.000440/2007-63 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

12/01/07 
16:21:00 

PROACAD(PROJETORES DE MULTIMIDIA) PE. 22/07 - VOLUME 
ÚNICO. 

23076.000481/2007-50 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

15/01/07 
15:59:04 HC(MEDICAMENTOS GRUPO QUIMIOTERAPICO) 

23076.000503/2007-81 

LICITAÇÃO
: 
INEXIGIBIL
IDADE 

16/01/07 
10:09:26 HC(RADIOFARMACOS E RADIOISOTOPOS) 

23076.000507/2007-60 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

16/01/07 
10:27:25 CENTRO DE EDUCACAO(AREA FISICA) 

23076.000579/2007-15 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

17/01/07 
10:44:10 HC(LUVAS CIRURGICAS E DE PROCEDIMENTO) 

23076.000678/2007-99 
ABERTUR
A DE 

18/01/07 
15:13:56 HC(MATERIAIS DESCARTAVEIS) PREGÃO ELETRÔNICO 23/2007 
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LICITAÇAO 

23076.000679/2007-33 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

18/01/07 
15:15:04 HC(MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA) 

23076.000681/2007-11 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

18/01/07 
15:17:37 HC(MEDICAMENTOS GERAIS) PREGÃO ELETRÔNICO 26/2007 

23076.001097/2007-74 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

26/01/07 
11:31:23 REITORIA REFORMA. TP. 10/07 - 02 VOLUMES 

23076.001098/2007-19 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

26/01/07 
11:38:58 CENTRAL DE SEGURANCA - TP. 11/07 - VOLUME ÚNICO 

23076.001167/2007-94 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

30/01/07 
07:50:49 HC(CONTRASTES RADIOLOGICOS) PREGÃO ELET. 25/2007 

23076.001262/2007-98 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

31/01/07 
11:31:48 

HC(MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA) PE. 30/07- 
VOLUME ÚNICO 

23076.001682/2007-74 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

07/02/07 
10:18:20 

HC(EMPRESA PREST. SERVICOS/MANUT PREV) PE. 32/07 - 02 
VOLUMES 

23076.001709/2007-29 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

07/02/07 
12:00:33 

HC(EMPRESA PRESTADORA  SERV.  AUXILIARES) PE. 96/07 - 
VOLUME ÚNICO. 

23076.002019/2007-97 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

13/02/07 
12:39:38 

BC(CONTRATACAO EMPRESA SERV. REPROGRAFICOS) CONC. 
15/07 VOL. ÚNICO - DESERTA 

23076.002243/2007-89 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

15/02/07 
16:39:25 HC(SACOS/SACOLAS PLASTICAS) PREGÃO 28/2007 

23076.002776/2007-61 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

01/03/07 
15:31:37 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PE.35/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.002777/2007-13 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

01/03/07 
15:32:49 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PE. 37/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.003002/2007-57 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

06/03/07 
10:19:51 HC(ALIMENTOS DIETETICOS) PE. 36/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.003129/2007-76 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

07/03/07 
16:06:53 

HC(EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSAO) PE. 31/07 - VOLUME 
UNICO. 

23076.003190/2007-13 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

08/03/07 
12:30:32 CFCH(ELEVADORES) PE. 61/07 - VOLUME ÚNICO 

23076.003364/2007-48 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

12/03/07 
09:59:36 

HC(AGUA MINERAL NATURAL HIPOTERMAL NA FONTE) PE- 
39/2007  - VOLUME ÚNICO 

10480.000436/2006-09 

LICITAÇÃO
: 
DISPENSA 

12/03/07 
16:44:14 UFPE/ESAF 

23076.003516/2007-11 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

13/03/07 
17:11:04 CCS/CURSO MEDICO 

23076.003804/2007-67 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

20/03/07 
09:43:19 

HC(PRODUTOS DE PANIFICACAO E LATICINIOS) PE. 44/07 - 
VOLUME ÚNICO 

23076.003819/2007-25 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

20/03/07 
10:19:40 NEFD(REFORMA QUADRA COBERTA) 

23076.004112/2007-36 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

22/03/07 
16:55:37 DEPTO DE FISIOTERAPIA(BLOCO HIDROTERAPIA) 

23076.004146/2007-21 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/03/07 
11:39:37 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PE. 40/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.004178/2007-26 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/03/07 
15:50:12 

UFPE(MOVEIS PARA O CAC-CE-NUTRICAO) PE. 45/07 - VOLUME 
ÚNICO. 

23076.004209/2007-49 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

26/03/07 
11:00:59 UFPE(HIPOCLORITO DE SODIO) 
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23076.004241/2007-24 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

26/03/07 
15:37:28 HC(REAGENTES/TESTES BIOQUIMICA) PE. 43/07 - VOLUME ÚNICO 

23076.004242/2007-79 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

26/03/07 
15:38:58 

HC(REAGENTES/TESTES UROANALISE) PE 42/07 - VOLUME 
ÚNICO 

23076.004324/2007-13 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

27/03/07 
16:38:38 

CIN(CONSTRUCAO CONCLUSAO BLOCO A) TP. 13/07-  
FRACASSADA -04 VOLUMES 

23076.004415/2007-59 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

28/03/07 
16:46:11 PROACAD(CARTEIRAS ESCOLARES) 

23076.004431/2007-41 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

29/03/07 
10:04:54 HC(CURATIVOS ESPECIAIS) PE. 52/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.004530/2007-23 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

30/03/07 
10:59:42 PCU(AGUA MINERAL) 

23076.004573/2007-17 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

30/03/07 
15:33:53 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PE. 41/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.004592/2007-35 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

02/04/07 
09:25:22 PROPESQ(EQUIPAMENTOS-PROG ENXOVAL) 

23076.004635/2007-82 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

02/04/07 
15:32:06 BC(LIVROS NACIONAIS/ESTRANGEIROS) 

23076.004704/2007-58 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

03/04/07 
11:39:08 CTG(LABORATORIO ENGª BIOMEDICA) 

23076.004735/2007-17 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

03/04/07 
15:06:23 

UFPE(APARELHOS AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT) - PE 46/07 - 
VOL. ÚNICO 

23076.004787/2007-85 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

04/04/07 
10:28:32 

DEPTO DE ENGª QUIMICA(LABORATORIO) TOMADA PREÇOS 
14/2007 

23076.004788/2007-20 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

04/04/07 
10:32:34 CCEN(AREAS A E D) TOMADA PREÇOS 19/07-03 VOLUMES 

23076.004789/2007-74 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

04/04/07 
10:35:41 UFPE(SISTEMA INT. SAUDE) TOMADA PREÇOS 16/2007 

23076.004804/2007-84 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

04/04/07 
11:26:52 

PROACAD/CURSO MED.(PROJE MULTIMIDIA) PREGÃO 48/07 - 
VOLUME ÚNICO. 

23076.004881/2007-34 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

04/04/07 
16:59:53 HC(CONTRASTE RADIOLOGICOS) PE. 75/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.004972/2007-70 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

10/04/07 
10:20:42 

HC(MED. GRUPO SOROS E SOLUCOES) PE 64/07 - VOLUME 
ÚNICO 

23076.004979/2007-91 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

10/04/07 
11:00:31 UFPE(AREIA E BRITA) PE. 93/07- VOLUME ÚNICO 

23076.005044/2007-22 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

11/04/07 
10:02:59 HC(TUBOS A VACUO) PE. 49/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.005065/2007-48 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

11/04/07 
11:29:47 CCB(CANTINA) 

23076.005114/2007-42 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

11/04/07 
15:24:44 HC(MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA) PE. 47/07 - VOLUME ÚNICO 

23076.005175/2007-18 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

12/04/07 
08:36:31 POS-GRADUACAO DO CCS- PE. 68/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.005195/2007-81 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

12/04/07 
10:58:53 

HC(MATERIAL MED. HOSP. E HIGIENE) PREGÃO 58/2007 VOL. 
ÚNICO. 

23076.005197/2007-70 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

12/04/07 
11:03:15 

HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PREGÃO 51/2007 - VOL. 
ÚNICO 

23076.005468/2007-97 
ABERTUR
A DE 

16/04/07 
16:22:21 DEPTO DE NUTRICAO(MOBILIARIO) PE. 59/07 - VOL. ÚNICO. 



230 

 

 

LICITAÇAO 

23076.005526/2007-82 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

17/04/07 
08:56:34 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PE 72/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.005527/2007-27 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

17/04/07 
08:58:34 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PE. 50/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.005860/2007-36 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

17/04/07 
16:38:15 HC(PRODUTOS ALIMENTICIOS) PE. 74/07 - VOLUME ÚNICO 

23076.005861/2007-81 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

17/04/07 
16:40:05 HC(PRODUTOS ALIMENTICIOS) PE. 81/07 - VOL. ÚNICO 

23076.005863/2007-70 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

17/04/07 
16:53:43 PCU/DMR(FIOS E CABOS ELETRICOS) PE. 86/07 - VOL. ÚNICO 

23076.005980/2007-33 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

19/04/07 
10:30:14 HC(MEDICAMENTOS GERAIS) PE 55/07 - 02 VOLUMES 

23076.005981/2007-88 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

19/04/07 
10:32:19 

HC(MEDICAMENTOS ANESTESICOS CONTROL) PE. 53/07- 
VOLUME ÚNICO 

23076.005982/2007-22 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

19/04/07 
10:34:02 HC(MEDICAMENTOS GERAIS) PE. 54/07 - 02 VOLUMES. 

23076.006148/2007-54 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/04/07 
10:19:50 

HC(PRODUTOS QUIMICOS PARA LAVANDERIA) PE. 70/07 - 
CANCELADO -VOLUME ÚNICO. 

23076.006199/2007-86 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/04/07 
16:11:08 HC(INSTALACOES FISICAS) 

23076.006244/2007-01 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

24/04/07 
10:53:25 HC(CARROS PARA CURATIVO) PE. 79/07 - VOLUME ÚNICO 

23076.006374/2007-35 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/04/07 
11:35:30 HC(MATERIAL RADIOLOGIA ...) PE. 66/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.006383/2007-26 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/04/07 
11:46:57 

HC(MAT RAD. CARD. INTERVENCIONISTA) PE 73/07-  VOLUME 
ÚNICO 

23076.006384/2007-71 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/04/07 
11:48:28 HC(MAT RADIOLOGIA CARDIOLOGIA) PE. 69/07 - VOL. ÚNICO. 

23076.006385/2007-15 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/04/07 
11:49:56 HC(MAT RADIOLOGIA CARDIOLOGIA ) PE 63/07 VOL. ÚNICO 

23076.006387/2007-12 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/04/07 
11:52:42 

HC(EQUIPAMENTOS DE UROLOGIA) PREGÃO 80/2007 - VOLUME 
ÚNICO. 

23076.006587/2007-67 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

27/04/07 
11:24:01 PROPESQ PE. 106/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.006672/2007-25 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

30/04/07 
10:41:29 HC(MEDICAMENTOS) PE. 57/07 - 02 VOLUMES. 

23076.006674/2007-14 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

30/04/07 
11:11:47 HC(MEDICAMENTOS) PE. 65/07 - 02 VOLUMES 

23076.006879/2007-08 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

03/05/07 
15:07:02 

COORD SEGURANCA(APARELHOS RADIOCOMUNICACAO) PE. 
128/07 - VOL. ÚNICO 

23076.006884/2007-11 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

03/05/07 
15:22:17 HC(DISCOS DE ANTIBIOGRAMA) PE. 100/07 - VOLUME ÚNICO 

23076.006997/2007-16 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

04/05/07 
16:47:04 

HC(PROD. ALIM. PERECIVEIS) PE. 71/2007 ANULADO- VOLUME 
ÚNICO 

23076.007050/2007-14 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

07/05/07 
10:34:55 

PROPLAN(CFCH-GRUPO DE GERADOR) PE. 95/07 VOLUME 
ÚNICO. 

23076.007069/2007-61 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

07/05/07 
11:57:00 

CE(AREA FISICA) CONC. 14/07 (REPETIÇÃO DA 09/07) - TB. 
DESERTA - VOL. ÚNICO 
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23076.007109/2007-74 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

07/05/07 
15:45:10 

HC(DISCOS DE ANTIBIOGRAMA MEIOS DE CULTURA) PE. 91/07-02 
VOLUMES 

23076.007264/2007-91 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

09/05/07 
11:07:21 

HC(MEDICAMENTOS PRODUTOS QUIMICOS) PE 76/07 VOLUME 
ÚNICO 

23076.007615/2007-63 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

11/05/07 
16:38:35 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PE. 77/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.007706/2007-07 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

14/05/07 
16:38:51 

CENTRO ACADEMICO DE VITORIA(AREA FISICA) CONC. 02/08 - 
VOL. ÚNICO 

23076.007935/2007-13 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

16/05/07 
16:46:46 HC(GRAMPEADORES CIRURGICOS) PE 94/2007 VOLUMR ÚNICO 

23076.007936/2007-68 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

16/05/07 
16:48:08 HC(FIOS DE SUTURA) PE. 97/07 - 02 VOLUMES 

23076.007937/2007-11 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

16/05/07 
16:52:47 HC(FIOS DE SUTURA) PE. 82/07 - 02 VOLUMES. 

23076.007938/2007-57 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

16/05/07 
16:54:06 HC(FIOS DE SUTURA) PE. 83/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.007939/2007-00 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

16/05/07 
16:58:19 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PE. 88/07 - 02 VOLUMES 

23076.008090/2007-83 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

18/05/07 
09:53:42 COMPLEMENTAÇÃO LAB.OCCCEONAGRAF.) T.P.17/2007 2 VOL. 

23076.008093/2007-17 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

18/05/07 
10:25:24 HC(MAT. QUIMICOS E DE LAB.) PREGÃO 92/2007 - VOL. ÚNICO 

23076.008139/2007-06 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

18/05/07 
15:40:01 

HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/CURATIVOS) PE. 109/07- 02 
VOLUMES 

23076.008140/2007-22 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

18/05/07 
15:41:48 HC(MATERIAL ANATOMIA PATOLOGICA)PE. 90/08 - 02 VOLUMES 

23076.008141/2007-77 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

18/05/07 
16:01:10 HC(MATERIAIS DE LABORATORIO) PE. 119/2007 - 02 VOLUMES 

23076.008188/2007-31 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

21/05/07 
10:04:51 HC(MATERIAL DE EXPEDIENTE) 

23076.008268/2007-96 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

21/05/07 
17:00:38 HC(MEDICAMENTOS GRUPO ANESTESICO) PE. 85/07 - 02 VOL. 

23076.008274/2007-43 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

21/05/07 
17:07:09 HC(MATERIAL DE EXPEDIENTE) PE 87/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.008352/2007-18 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

22/05/07 
16:19:28 BC(LIVROS NACIONAIS/ESTRANGEIROS) 

23076.008353/2007-54 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

22/05/07 
16:22:11 BC(LIVROS NACIONAIS/ESTRANGEIROS) 

23076.008373/2007-25 

LICITAÇÃO
: 
INEXIGIBIL
IDADE 

23/05/07 
08:39:24 GABINETE DO REITOR(1° ENC BAIANO SECRETARIADO) 

23076.008452/2007-36 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

24/05/07 
09:18:24 

HC(EMPRESA ESPEC SERV DESINSETIZACAO) PE 104/07 - VOL. 
ÚNICO 

23076.008552/2007-62 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/05/07 
10:22:32 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PE. 101/07 - 03 VOLUMES 

23076.008553/2007-15 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/05/07 
10:26:17 

HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CURATIVOS) PE. 120/07 - 
02 VOLUMES 

23076.008594/2007-01 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/05/07 
15:09:43 HC(PAPEL GRAU CIRURGICO) PE. 103/07 - VOL. ÚNICO. 



232 

 

 

23076.008684/2007-94 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

28/05/07 
16:35:12 HC(MEDICAMENTOS) PE. 122/07 - 02 VOLUMES 

23076.008727/2007-31 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

29/05/07 
13:49:06 HC(SUCOS E POLPAS DE FRUTAS) PE. 89/07 - VOL. ÚNICO. 

23076.008757/2007-48 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

29/05/07 
15:11:53 PGF(MOBILIARIOS) PE 98/2007 - VOLUME ÚNICO- ANULADA 

23076.008826/2007-13 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

30/05/07 
11:32:10 HC(GASES MEDICINAIS E ESPECIAIS) PE. 117/07 -VOLUME ÚNICO 

23076.008827/2007-68 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

30/05/07 
11:36:02 

HC(EQUIP.INFORMATICAS-SWITCHS) PE 151/07 VOL. ÚNICO. 
CANCELADA. 

23076.008898/2007-61 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

30/05/07 
16:57:57 

CENTRO DE ENERGIA RENOVAVEIS DA UFPE. TP. 18/07 - 03 
VOLUMES 

23076.008921/2007-17 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

31/05/07 
10:49:22 

UFPE(EMPRESA PREST. SERV. MANUT PREDIAL) PE. 108/07 - 02 
VOLUMES 

23076.008954/2007-67 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

31/05/07 
14:57:18 CURSO MEDICO(EQUIPAMENTOS) PE. 144/07 - VOLUME ÚNICO 

23076.008974/2007-38 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

01/06/07 
08:46:39 

HC(REAGENTES/TESTES TACROLIMUS CICLOSPORINA) PE.130/07 
-CANCELADO- VOLUME UNICO. 

23076.008975/2007-82 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

01/06/07 
08:48:51 

HC(REAGENTES/TESTES) PREGÃO 129/07- ANULADO. VOL. 
ÚNICO 

23076.009149/2007-51 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

04/06/07 
16:13:36 PCU(CIMENTO) PE. 141/07 - VOL. ÚNICO. 

23076.009192/2007-16 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

05/06/07 
08:49:54 HC(MEDICAMENTOS) PE. 123/07 - 02 VOLUMES 

23076.009238/2007-05 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

05/06/07 
10:40:21 HC(MATERIAL PARA MANUTENCAO) PE. 139/07 VOL. ÚNICO 

23076.009239/2007-41 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

05/06/07 
10:41:34 HC(MATERIAL PARA MANUTENCAO) PE. 127/07 - VOL. ÚNICO 

23076.009240/2007-76 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

05/06/07 
10:42:35 HC(MAQUINA COPIADORA) PE. 174/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.009241/2007-11 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

05/06/07 
10:43:50 HC(GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PE. 171/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.009242/2007-65 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

05/06/07 
10:44:57 HC(UTENSILIOS DE COZINHA) PE. 102/07 VOL. ÚNICO 

23076.009728/2007-01 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

12/06/07 
16:36:54 BC(LIVROS NACIONAIS) 

23076.009764/2007-67 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

13/06/07 
10:04:58 

HC(MATERIAL EXP PROCESSAMENTO DE DADOS) PE. 136/07 - 
VOLUME ÚNICO. 

23076.009819/2007-39 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

13/06/07 
11:47:55 DEPTO  DE QUIMICA FUINDAMENTAL(REF INSTALACOES) 

23076.009879/2007-51 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

14/06/07 
09:35:17 CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE(SERVICOS DE MOTORISTA) 

23076.009889/2007-97 

LICITAÇÃO
: 
DISPENSA 

14/06/07 
10:03:16 DEPTO DE ENGª QUIMICA 

23076.009975/2007-08 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

15/06/07 
09:28:46 HC(MEDICAMENTOS) PE. 121/07 - 02 VOLUMES 

23076.009976/2007-44 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

15/06/07 
09:31:15 HC(MEDICAMENTOS) PE. 124/07 - 02 VOLUMES 

23076.010119/2007-97 
ABERTUR
A DE 

18/06/07 
16:16:54 HC(ORTESES E PROTESES) PE. 213/07 - 02 VOLUMES 
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LICITAÇAO 

23076.010491/2007-01 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/06/07 
16:51:30 HC(MATERIAL DESCARTAVEL E LIMPEZA) PE. 148/07 - 01 VOLUME 

23076.010507/2007-78 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

26/06/07 
09:55:26 

HC(MEDICAMENTOS GRUPO ANTIBIOTICO) PE. 126/07 - 2 
VOLUMES 

23076.010594/2007-63 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

27/06/07 
10:16:49 HC(EQUIP INFORMATICA) PE 132/2007 VOLUME ÚNICO. 

23076.010596/2007-52 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

27/06/07 
10:20:41 HC(MEDICAMENTOS) PE. 147/07- 02 VOLUMES. 

23076.010597/2007-05 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

27/06/07 
10:25:28 HC(MEDICAMENTOS) PE. 125/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.010793/2007-71 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

02/07/07 
10:54:26 

HC(PRODUTOS QUIMICOS PARA LAVANDERIA) PE. 195/07 VOL. 
ÚNICO. 

23076.010868/2007-14 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

03/07/07 
09:05:54 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PE. 138/07 VOLUME ÚNICO. 

23076.010939/2007-89 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

04/07/07 
09:42:24 

PROPESQ(MOVEIS EM MADEIRA REVEST. LAMINADO) PE. 
118/2007 - VOL. ÚNICO. 

23076.011129/2007-40 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

05/07/07 
16:52:31 HC(SOLUCOES ACIDA E BASICA) PE. 145/07 - VOL. ÚNICO 

23076.011140/2007-18 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

06/07/07 
10:41:16 

HC(CONTRATACAO SERV. ADM. E APOIO) PE. 107/07 - 03 
VOLUMES 

23076.011261/2007-51 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

09/07/07 
09:55:38 HC(ALIMENTOS DIETETICOS) PE 140/2007 - VOL. ÚNICO 

23076.011267/2007-29 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

09/07/07 
09:58:44 HC(MATERIAL PERMANENTE) PE. 114/07 - VOLUME ÚNICO 

23076.011268/2007-73 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

09/07/07 
10:00:12 HC(MATERIAL PERMANENTE)  PE. 134/07-VOLUME ÚNICO. 

23076.011380/2007-12 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

10/07/07 
11:03:07 

HC(MAT. RAD. INTERVENCIONISTA) PREGÃO 115/2007- VOLUME 
ÚNICO 

23076.011381/2007-59 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

10/07/07 
11:08:08 

HC(MATERIAL PARA RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA) PE. 116/07 
VOLUME ÚNICO 

23076.011513/2007-42 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

11/07/07 
16:17:16 HC(MATERIAL PERMANENTE) PE 142/07 VOL. ÚNICO 

23076.011514/2007-97 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

11/07/07 
16:29:43 HC(MATERIAL PERMANENTE) PE 135/2007 VOLUME UNICO. 

23076.011557/2007-72 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

12/07/07 
12:39:51 CCJ(RESTAURACAO DOS FORROS ) CONC. 08/07 - 02 VOLUMES 

23076.011881/2007-91 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

18/07/07 
15:03:54 

DEP. PROTESE E C. BUCO FACIAL(AREA FISICA) CONC. 12/07 - 
VOLUME ÚNICO. 

23076.011891/2007-26 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

18/07/07 
15:58:42 

DEP. COMUNICACAO SOCIAL(AP DE AR COND.) PE. 156/07 VOL. 
ÚNICO. 

23076.011943/2007-64 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

19/07/07 
10:23:19 

HC(PRODUTOS ALIMENTICIOS PERECIVEIS) PE 137/07 - VOLUME 
ÚNICO 

23076.011946/2007-06 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

19/07/07 
10:33:45 HC(MATERIAIS PARA ESTERELIZACAO) PE. 146/07 - VOL. ÚNICO 

23076.011947/2007-42 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

19/07/07 
10:40:13 HC(02 CALDEIRAS COM 02 TANQUES DE OLEO BPF) 

23076.012197/2007-26 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/07/07 
15:40:03 

HC(SERV DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP ). PE. 191/07 - 
VOLUME ÚNICO 
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23076.012241/2007-06 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

24/07/07 
10:22:20 

HC(MATERIAL PERMANENTE) PE. 143/2007 VOL. ÚNICO. 
CANCELADA 

23076.012251/2007-33 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

24/07/07 
11:03:20 

NTVRU POR DUPLICIDADE DA TP. 17/08  E SOLICITAÇÃO DA 
PCU/DPP. 

23076.012322/2007-06 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/07/07 
10:14:20 

CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE(VEICULOS) PE. 184/08 - 
VOLUME ÚNICO 

23076.012617/2007-74 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

30/07/07 
16:06:08 

DEP. FISIOLOGIA(BALANCA ANALITICA/OUTROS)PE. 198/07 
VOLUME ÚNICO 

23076.012621/2007-32 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

30/07/07 
16:22:35 HC(MATERIAL PERMANENTE) PE. 154/2007 VOL. ÚNICO 

23076.012622/2007-87 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

30/07/07 
16:24:41 HC(MEDICAMENTOS) PE. 159/07 - 02 VOLUMES 

23076.012752/2007-10 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

02/08/07 
09:26:34 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PE. 149/07 - VOL. ÚNICO 

23076.012753/2007-64 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

02/08/07 
09:27:28 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PE. 150/07  - VOL. ÚNICO. 

23076.012776/2007-79 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

02/08/07 
10:56:57 BC(LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS) 

23076.012777/2007-13 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

02/08/07 
10:58:01 BC(LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS) 

23076.012852/2007-46 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

02/08/07 
15:12:30 

CCSA(AREA FISICA PARA FINS DE SALGADOS) CONC. 09/08- 
VOLUME ÚNICO. 

23076.013002/2007-65 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

03/08/07 
16:14:54 DEPTO DE FISIOLOGIA(RACAO PARA ANIMAIS DE LAB) 

23076.013022/2007-36 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

06/08/07 
10:47:13 

HC(MEDICAMENTOS DO GRUPO CONTROLADO) PE. 160/07 - 
VOLUME ÚNICO. 

23076.013023/2007-81 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

06/08/07 
10:51:44 

HC(MATERIAL PERMANENTE) PE. 153/07 - CANCELADO- VOLUME 
ÚNICO 

23076.013024/2007-25 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

06/08/07 
10:53:30 HC(MATERIAL PERMANENTE) PE. 189/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.013026/2007-14 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

06/08/07 
11:02:47 

HC(AGUA POTAVEL PARA O SERVICO DE DIALISE) PE. 173/07 - 
VOLUME ÚNICO. 

23076.013228/2007-66 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

07/08/07 
16:42:35 HC(MATERIAL PERMANENTE) PE. 187/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.013229/2007-19 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

07/08/07 
16:44:32 

HC(MATERIAL PERMANENTE) PE. 152/07 - VOL. ÚNICO.  
CANCELADO. 

23076.013580/2007-00 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

13/08/07 
10:24:39 HC(MATERIAL PARA MANUTENCAO) PE. 185/07 - VOLUME ÚNICO 

23076.013673/2007-26 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

14/08/07 
09:57:49 PCU(SERVICOS DE MANUTENCAO) PE. 10/08 - 02 VOLUMES 

23076.013675/2007-15 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

14/08/07 
10:02:42 PROPESQ(PROGRAMA ENXOVAL) PE. 131/07 - VOL. ÚNICO 

23076.013873/2007-89 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

15/08/07 
17:08:49 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PE. 158/07 - 02 VOLUMES 

23076.013892/2007-13 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

16/08/07 
10:52:38 

HC(MEDICAMENTOS E SOROS E SOLUCOES) PE. 161/07 - 02 
VOLUMES. 

23076.014158/2007-63 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

21/08/07 
10:23:57 

HC(MEDICAMENTOS/FORMOL E GEL CONDUTOR) PE. 182/07 - 
VOL. ÚNICO. 

23076.014309/2007-83 
ABERTUR
A DE 

22/08/07 
15:53:37 HC(MATERIAL PERMANENTE) PE. 157/07 VOL. ÚNICO CANCELADA 
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LICITAÇAO 

23076.014334/2007-67 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:22:47 HC(MATERIAL) 

23076.014335/2007-10 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:24:16 HC(MATERIAL) 

23076.014336/2007-56 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:24:54 HC(MATERIAL) 

23076.014337/2007-09 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:25:22 HC(MATERIAL) 

23076.014338/2007-45 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:26:00 HC(MATERIAL) 

23076.014339/2007-90 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:26:23 HC(MATERIAL) 

23076.014340/2007-14 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:26:50 HC(MATERIAL) 

23076.014341/2007-69 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:27:17 HC(MATERIAL) 

23076.014342/2007-11 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:27:43 HC(MATERIAL) 

23076.014343/2007-58 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:28:29 HC(MATERIAL) 

23076.014344/2007-01 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:29:19 HC(MATERIAL) 

23076.014345/2007-47 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:29:43 HC(MATERIAL) 

23076.014346/2007-91 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:30:14 HC(MATERIAL) 

23076.014347/2007-36 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:30:37 HC(MATERIAL) 

23076.014348/2007-81 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:31:00 HC(MATERIAL) 

23076.014349/2007-25 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:31:22 HC(MATERIAL) 

23076.014350/2007-50 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:31:43 HC(MATERIAL) 

23076.014351/2007-02 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:32:07 HC(MATERIAL) 

23076.014352/2007-49 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:32:27 HC(MATERIAL) 

23076.014353/2007-93 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:32:49 HC(MATERIAL) 

23076.014354/2007-38 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:33:13 HC(MATERIAL) 

23076.014355/2007-82 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:33:34 HC(MATERIAL) 

23076.014356/2007-27 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
11:33:55 HC(MATERIAL) 

23076.014374/2007-17 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
12:41:46 HC(MATERIAL) 
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23076.014375/2007-53 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/08/07 
12:45:32 HC(MATERIAL) 

23076.014591/2007-07 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

27/08/07 
11:13:18 

NUCLEO DE ESTUDOS ARQUEOLOGICOS(LABORATORIO) TP. 
22/07-04 VOLUMES 

23076.014672/2007-07 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

28/08/07 
08:20:30 HC(MATERIAL PARA MANUTENCAO) PE. 222/07 - VOLUME ÚNICO 

23076.014763/2007-34 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

28/08/07 
17:06:40 

HC(LOCACAO E HIGIENIZACAO) PE. 48/08- EX.209/07 E PE. 25/08 - 
VOLUME ÚNICO. 

23076.014764/2007-89 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

28/08/07 
17:08:40 

HC(LEITE/FORMULAS INFANTIS ESPECIAIS) PE. 184/07 - VOLUME 
ÚNICO. 

23076.014808/2007-71 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

29/08/07 
11:33:43 PROPLAN(CONDICIONADORES DE AR) 

23076.014898/2007-08 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

30/08/07 
14:37:34 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PE. 162/07 VOL. ÚNICO 

23076.014918/2007-32 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

30/08/07 
15:32:56 

PROPLAN(CONDICIONADORES DE AR) PE. 236/07 - VOLUME 
ÙNICO REPETIÇÃO DO PE  194/07 

23076.014945/2007-13 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

31/08/07 
09:47:55 HC/MEDICAMENTOS) PE. 165/07 - 02 VOLUMES. 

23076.015037/2007-39 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

31/08/07 
16:38:00 

HC(MATERIAL PARA RADIOLOGIA E CARDIOLOGIA...) PE. 186/07 
VOLUME ÚNICO 

23076.015475/2007-05 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

05/09/07 
16:39:56 

HC(REAGENTES/TESTES TACR. E CICLOSPORINA) PE. 202/07 - 
VOL. ÚNICO 

23076.015610/2007-12 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

10/09/07 
11:15:23 

HC(REAGENTES/TESTES PARA HEMATOLOGIA) PE. 188/07 - VOL. 
ÚNICO 

23076.015980/2007-41 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

13/09/07 
10:48:47 HC(TIRAS REAGENTES ) PE. 211/07 - VOL. ÚNICO 

23076.015981/2007-96 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

13/09/07 
10:50:53 NEFD(INSUMOS MANUTENCAO DE PICINAS) 

23076.016030/2007-34 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

13/09/07 
14:49:06 UFPE(SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA) 

23076.016122/2007-14 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

14/09/07 
11:12:24 HC(LENTES INTRA-OCULARES) PE. 163/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.016123/2007-69 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

14/09/07 
11:14:14 HC(MEDICAMENTOS) PE. 164/07  - VOLUME ÚNICO 

23076.016183/2007-81 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

14/09/07 
16:18:34 HC(MEDICAMENTOS) PE. 207/07 - 02 VOLUMES 

23076.016224/2007-30 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

17/09/07 
09:38:23 PROPESQ(COMPUTADORES E NOTEBOOKS) 

23076.016276/2007-14 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

17/09/07 
11:19:00 

HC(GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ENVASADO) REF. AO PE. 
171/07 

23076.016277/2007-51 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

17/09/07 
11:20:42 

HC(SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE... ) PE. 27/08 - VOLUME 
ÚNICO 

23076.016630/2007-01 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

21/09/07 
16:01:33 CCS(FITEIRO) CONC. 01/08- VOL. ÚNICO 

23076.016739/2007-30 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

24/09/07 
15:37:54 PCU(LAMPADAS E REATORES) PE. 175/07 - VOLUME ÚNICO 

23076.016740/2007-64 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

24/09/07 
15:43:21 PCU(ELETRODUTOS E ACESSORIOS) PE. 176/07 - VOL. ÚNICO 

23076.016797/2007-63 
ABERTUR
A DE 

25/09/07 
12:11:17 CTG-CURSOS DE GRADUACAO(LIVROS NACIONAIS) 



237 

 

 

LICITAÇAO 

23076.016798/2007-16 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/09/07 
12:13:12 COLEGIO DE APLICACAO(LIVROS NACIONAIS) 

23076.016799/2007-52 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/09/07 
13:02:18 UFPE-CURSOS DE GRADUACAO(LIVROS NACIONAIS) 

23076.016800/2007-49 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/09/07 
13:06:33 UFPE-CURSOS DE GRADUACAO II(LIVROS NACIONAIS) 

23076.016801/2007-93 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/09/07 
13:10:13 CAC(LIVROS NACIONAIS) 

23076.016802/2007-38 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/09/07 
13:12:00 CAC(LIVROS NACIONAIS) 

23076.016803/2007-82 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/09/07 
13:15:45 CFCH(LIVROS NACIONAIS) 

23076.016804/2007-27 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/09/07 
13:17:50 CCSA(LIVROS NACIONAIS) 

23076.016805/2007-71 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/09/07 
13:20:57 COLEGIO DE APLICACAO(LIVROS NACIONAIS) 

23076.016806/2007-16 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/09/07 
13:22:37 CCB(LIVROS NACIONAIS) 

23076.016807/2007-61 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/09/07 
13:24:39 CCEN/CIN(LIVROS NACIONAIS) 

23076.016808/2007-13 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/09/07 
13:27:33 CCJ(LIVROS NACIONAIS) 

23076.016809/2007-50 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/09/07 
13:29:03 CENTRO DE EDUCACAO(LIVROS NACIONAIS) 

23076.016810/2007-84 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/09/07 
13:31:35 CCS(LIVROS NACIONAIS) 

23076.016822/2007-17 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/09/07 
15:10:51 PCU(MATERIAIS HIDROSANITARIOS) PE. 177/07 - VOL. ÚNICO 

23076.017100/2007-71 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

27/09/07 
14:42:28 

PCU(MASSA CORRIDA TINTA PVA TINTA ACRILICA) PE. 169/07 - 
VOL. ÚNICO 

23076.017102/2007-61 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

27/09/07 
14:47:30 

PCU(TINTAS ACRILICAS ESMALTES SINTETICOS) PE. 170/07 - 
VOLUME ÚNICO 

23076.017103/2007-13 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

27/09/07 
14:50:20 

PCU(CONEXOES HIDRAULICAS E DE ESGOTOS) PE. 180/07 - 
VOLUME ÚNICO. 

23076.017104/2007-50 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

27/09/07 
15:14:41 

PCU(CAP S E JOELHOS INSTALACOES HIDRAULICAS) PE. 206/07 - 
VOLUME ÚNICO 

23076.017105/2007-02 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

27/09/07 
15:17:55 PCU(JUNTAS, INSTALACOES DE AGUA) PE. 178/07 - VOL. ÚNICO 

23076.017108/2007-38 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

27/09/07 
15:35:02 

PCU(LUVAS ,TUBULACOES DE AGUA E ESGOTO)PE. 181/07 
VOLUME ÚNICO 

23076.017109/2007-82 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

27/09/07 
15:37:05 PCU(REDUCOES E CONEXOES TIPO TE) PE. 205/07 - VOL. ÚNICO. 

23076.017110/2007-15 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

27/09/07 
15:38:46 

PCU(TUBOS E UNIOES EM PVC AGUA E ESGOTO) PE. 179/07 - 
VOL. ÚNICO 

23076.017146/2007-91 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

27/09/07 
16:43:30 

COVEST(FOLHA DE RESPOSTA 1ª E 2ª ETAPAS) - PE 166/07- VOL. 
ÚNICO 

23076.017147/2007-35 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

27/09/07 
17:01:39 

COVEST(FORMULARIOS CONTINUOS PERSONALIZADOS) - PE 
167/07 - VOL. ÚNICO 
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23076.017269/2007-21 

LICITAÇÃO
: 
INEXIGIBIL
IDADE 

01/10/07 
13:26:49 HC(ALBALAB COM DE PROD LAB E HOSPITALARES) 

23076.017390/2007-53 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

02/10/07 
15:08:43 PCU(MATERIAIS REVESTIMENTO) PE. 183/07 - VOL. ÚNICO. 

23076.018019/2007-17 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

09/10/07 
15:18:00 UFPE(MOVEIS) PE. 219/07 - VOL. ÚNICO 

23076.018020/2007-33 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

09/10/07 
15:26:56 UFPE(MOVEIS/AREA II/CFCH/OUTROS) PE. 231/07 VOLUME ÚNICO 

23076.018120/2007-60 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

10/10/07 
14:47:57 CCJ(BIBLIOTECARIOS) PE. 55/08- VOLUME ÚNICO 

23076.018179/2007-58 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

11/10/07 
10:07:47 DEPTO DE ESTATISTICA(RECUP REDE ELETRICA) 

23076.018626/2007-79 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

18/10/07 
16:19:10 

RU(EQUIPAMENTOS DE COZINHA) POR SOLICITAÇÃO DO 
ETA/PROPLAN. 

23076.018686/2007-91 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

19/10/07 
11:03:13 CURSO MEDICO(REFORMA SALAS DE AULA) 

23076.018687/2007-36 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

19/10/07 
11:09:17 CENTRO DE EDUCACAO(CANTINA) 

23076.018721/2007-72 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

19/10/07 
14:50:27 

CENTRO ACAD DE VITORIA(CANTINA) CONC. 19/08 E 10/08- 
FRACASSADA- VOLUME ÚNICO 

23076.018820/2007-54 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

22/10/07 
15:15:46 

UFPE(BC-BIBL SETORIAS/MOBILIARIO) PE. 232/08 - VOLUME 
ÚNICO 

23076.018865/2007-29 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/10/07 
10:11:57 CFCH(RECUP DA FACHADA LESTE) 

23076.018866/2007-73 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/10/07 
10:15:37 DEPTO DE LETRAS(AMPLIACAO) 

23076.018867/2007-18 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/10/07 
10:20:31 CCSA(REFORMA DOS BANHEIROS) 

23076.018957/2007-17 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

23/10/07 
15:32:46 

PROACAD(MICROCOMPUTADORES ESTABILIZADORES) PE. 
218/07 VOL. ÚNICO - CANCELADO 

23076.019025/2007-83 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

24/10/07 
12:53:27 

HC(MATERIAL PERMANENTE) PE 193/07 - VOLUME ÚNICO 
CANCELADA. 

23076.019026/2007-28 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

24/10/07 
12:57:13 HC(MATERIAL PERMANENTE) PE. 214/07- VOLUME ÚNICO 

23076.019041/2007-76 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

24/10/07 
13:16:54 

HC(MATERIAL CARDIOLOGIA RADIOLOGIA INTERV) PE. 196/07 - 
VOLUME ÚNICO 

23076.019103/2007-40 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/10/07 
11:55:37 HC(MATERIAL PERMANENTE) PE. 203/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.019115/2007-74 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/10/07 
14:23:16 HC(HORTIFRUTIGRANJEIROS) PE. 212/07 - VOL. ÚNICO. 

23076.019150/2007-93 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

25/10/07 
15:38:59 COVEST(SCANNER) PE. 192/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.019225/2007-36 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

26/10/07 
15:34:31 PROPESQ/DINE(REFORMA DAS INCUBADORAS) 

23076.019262/2007-44 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

29/10/07 
10:42:29 

HC(MATERIAIS ANATOMIA PATOLOGICA) PE. 233/07- VOLUME 
ÚNICO 

23076.019263/2007-99 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

29/10/07 
10:44:27 HC(MATERIAIS DE LABORATORIO) PE. 208/07 - 02 VOLUMES 
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23076.019264/2007-33 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

29/10/07 
10:47:22 HC(MATERIAIS DE LAB MEDICO HOSPITALAR) 

23076.019317/2007-16 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

30/10/07 
08:49:24 PROPESQ-PROG ENXOVAL 2007(EQUIPAMENTOS) 

23076.019381/2007-05 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

30/10/07 
15:57:12 

CCJ(EQUIPAMENTOS-PROJETO SIG@)) PE. 223/07 - VOLUME 
ÚNICO 

23076.019401/2007-30 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

30/10/07 
16:37:46 HC(KITS CIRURGIA DE CATARATA) PE. 210/07 VOLUME ÚNICO. 

23076.019402/2007-84 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

30/10/07 
16:39:35 

HC(HIPOCLORITO DE SODIO) PE. 221/07 - VOLUME ÚNICO 
LICITAÇÃO FRACASSADA 

23076.019403/2007-29 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

30/10/07 
16:40:45 HC(MEDICAMENTOS) PE. 220/08  - 02 VOLUMES 

23076.019420/2007-66 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

08/11/07 
11:34:21 REITORIA(REFORMA DA CANTINA) 

23076.019421/2007-19 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

08/11/07 
11:35:34 CCS(PREDIO DE MEDICINA) 

23076.019427/2007-88 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

08/11/07 
14:26:41 PROACAD/SRD(ARQUIVOS DESLIZANTES) 

23076.019453/2007-14 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

08/11/07 
16:26:59 HC(MATERIAL PERMANENTE) PE. 235/07 - VOLUME ÚNICO 

23076.019454/2007-51 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

08/11/07 
16:35:59 HC(MEDICAMENTOS) PE. 229/07  - 02 VOLUMES 

23076.019455/2007-03 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

08/11/07 
16:50:35 HC(CONTRASTES RADIOLOGICOS) PE. 226/07 - VOLUME ÚNICO 

23076.019456/2007-40 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

08/11/07 
17:00:30 HC(MEDICAMENTOS) PE. 230/07 - VOLUME ÚNICO 

23076.019457/2007-94 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

09/11/07 
08:26:45 HC(GRAMPEADORES CIRURGICOS) PE. 228/07-VOL. ÚNICO 

23076.019522/2007-81 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

12/11/07 
11:33:23 HC(UTENSILIOS DE COZINHA) PE. 204/07 - VOLUME ÚNICO 

23076.019523/2007-26 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

12/11/07 
14:44:00 HC(FILMES MAMOGRAFIA MED NUCLEAR) PE. 227/07 VOL. ÚNICO 

23076.019836/2007-84 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

19/11/07 
11:56:04 

NTI(SOFTWARE GERENCIAMENTO BANCO DE DADOS) PE. 04/08- 
VOLUME ÚNICO. 

23076.040201/2007-46 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

22/11/07 
10:45:51 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PE. 216/07 - 02 VOLUMES 

23076.040202/2007-91 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

22/11/07 
10:57:31 HC(MATERIAIS DESCARTAVEIS) PE. 215/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.040203/2007-35 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

22/11/07 
10:59:26 HC(MEDICAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS) 

23076.040294/2007-17 

LICITAÇÃO
: 
DISPENSA 

23/11/07 
09:18:19 UFPE(CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO) 

23076.040422/2007-14 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

26/11/07 
11:25:52 HC(FIOS ORTOPEDICOS) PE. 234/07 - VOLUME ÚNICO. 

23076.040515/2007-49 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

27/11/07 
11:35:44 NTI(CONSTRUCAO CASA GERADOR) 

23076.040603/2007-41 

LICITAÇÃO
: 
DISPENSA 

28/11/07 
10:29:54 XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA 

23076.040697/2007-58 
ABERTUR
A DE 

29/11/07 
10:45:16 HC(REAGENTES/TESTES HEMOGLOBINOPATIAS) 
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LICITAÇAO 

23076.040815/2007-28 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

30/11/07 
14:26:23 UFPE(SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE VEICULOS) 

23076.040847/2007-23 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

30/11/07 
16:36:47 DEPTO DE FISIOLOGIA(RACAO PARA RATOS E CAES) 

23076.040857/2007-69 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

03/12/07 
09:12:05 BC(LIVROS NACIONAIS) 

23076.040858/2007-11 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

03/12/07 
09:15:22 BC(LIVROS ESTRANGEIROS) PE. 26/08- 02 VOLUMES 

23076.040859/2007-58 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

03/12/07 
09:52:05 

BC(LIVROS NACIONAIS)PE. 22/08- LICITAÇÃO REVOGADA - 
VOLUME ÚNICO. 

23076.040898/2007-55 

LICITAÇÃO
: 
DISPENSA 

03/12/07 
10:16:44 UFPE/FADE(PLANOS METAS COMPROMISSO EDUCACAO) 

23076.040897/2007-19 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

03/12/07 
10:58:34 

HC(MICROCOMPUTADOR IMPRESSORA)PE. 237/07 - VOLUME 
ÚNICO 

23076.041055/2007-76 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

05/12/07 
10:56:03 

HC(REAGENTES TESTES DE HEMOSTASIA) PE. 01/08 VOL. ÚNICO. 
CANCELADA 

23076.041205/2007-41 

LICITAÇÃO
: 
DISPENSA 

06/12/07 
16:30:05 UFPE/CAMARA MUNICIPAL DO RECIFE 

23076.041333/2007-95 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

10/12/07 
11:25:28 HC(MATERIAL PERMANENTE) PE.238/07 - VOL. ÚNICO 

23076.041431/2007-22 

LICITAÇÃO
: 
DISPENSA 

11/12/07 
12:04:49 UFPE/SEC  DE DESENV SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

23076.041521/2007-13 

LICITAÇÃO
: 
DISPENSA 

12/12/07 
14:38:35 UFPE/SEC DE ESTADO DA EDUCACAO-PE 

23076.041520/2007-79 

LICITAÇÃO
: 
DISPENSA 

12/12/07 
14:41:36 UFPE/NUPEP 

23076.041676/2007-50 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

14/12/07 
12:00:15 UFPE(EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA) 

23076.041763/2007-15 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

18/12/07 
09:43:57 HC(MEDICAMENTOS) PE. 05/08 - 02 VOLUMES 

23076.041814/2007-09 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

18/12/07 
16:10:27 DEPTO DE CLINICA E ODONTOLOGIA PREVENTIVA 

23076.042061/2007-41 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

26/12/07 
15:56:32 NASC- TP. 65/08- VOLUME ÚNICO 

23076.042079/2007-42 

ABERTUR
A DE 
LICITAÇAO 

26/12/07 
16:35:02 CENTRO DE ENERGIA RENOVAVEIS DA UFPE 

23076.042226/2007-84 

LICITAÇÃO
: 
INEXIGIBIL
IDADE 

28/12/07 
16:58:21 IMPRENSA NACIONAL 

23076.042227/2007-29 

LICITAÇÃO
: 
DISPENSA 

28/12/07 
17:00:33 CELPE 

23076.042228/2007-73 

LICITAÇÃO
: 
INEXIGIBIL
IDADE 

28/12/07 
17:01:56 COMPESA 

    
Fonte: SIPROC - Sistema de Controle de Processos  da Divisão de Comunicações da UFPE  
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APÊNDICE 8 – UFPE - PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E 

INEXIGIBILIDADES PROTOCOLIZADOS – 2008 

 

UFPE - Processo licitatórios protocolizados - janeiro a dezembro - 2008 

PROTOCOLO ASSUNTO DATA INTERESSADO 

23076.000141/2008-18 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/01/08 
15:13:30 

SERVICOS GERAIS(GARRAFOES DE AGUA MINERAL) PE. 09/08 - 
VOLUME ÚNICO 

23076.000167/2008-58 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

07/01/08 
11:13:35 CENTRO ACADEMICO DE VITORIA 

23076.000168/2008-01 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

07/01/08 
11:18:23 NTI 

23076.000299/2008-80 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

07/01/08 
15:54:43 

UFPE(TELEFONIA MOVEL CELULAR E PESSOAL) PE. 143/08 - 02 
VOLUMES 

23076.000831/2008-69 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

17/01/08 
10:33:39 UFPE(EQUIP SISTEMA CONTROLE ACESSO DE VEICULOS) 

23076.000999/2008-74 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/01/08 
15:56:15 

HC(REAGENTES/TESTES BIOQ  HORMONAIS) PE. 06/08- 02 
VOLUMES 

23076.001000/2008-12 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/01/08 
15:59:18 

HC(MATERIAIS PARA ESTERELIZACAO) PE. 18/08 - VOLUME 
ÚNICO 

23076.001001/2008-59 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/01/08 
16:00:41 HC(SACOS/SACOLAS PLASTICAS) PE. 12/08 - VOLUME ÚNICO. 

23076.001126/2008-89 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

23/01/08 
16:30:10 CCB(LAB DE CULTIVO MEIO FAUNA MARINHA) 

23076.001125/2008-34 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

23/01/08 
16:43:11 CTG(LAB DE PALEONTOLOGIA) 

23076.001203/2008-09 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

25/01/08 
10:57:21 

HC(CELEBRACAO CONTRATO DE SERVICOS) PE. 71/08 - 03 
VOLUMES 

23076.001363/2008-40 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/01/08 
11:12:30 UFPE(AUDITORIO) 

23076.001385/2008-18 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/01/08 
14:19:53 

PROACAD(MICROCOMPUTADORES E ESTABILIZADORES) PE. 
19/08 - VOL. ÚNICO 

23076.001548/2008-54 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

31/01/08 
16:05:47 CEU/M E DE CARUARU 

23076.001557/2008-45 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

31/01/08 
16:28:24 EMPRESA MEGA SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA 

23076.001679/2008-31 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

07/02/08 
14:54:29 DEPTO DE FISIOTERAPIA(BLOCO DE HIDROTERAPIA) 

23076.002514/2008-87 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

19/02/08 
10:04:07 

NTVRU(ATERRAMENTO DE PARA RAIOS NA ANTENA) TP. 23/08 - 
CANCELADA - VOLUME ÚNICO. 

23076.002709/2008-27 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/02/08 
11:41:41 HC(HIPOCLORITO DE SODIO) PE28/08- VOLUME 01 -CANCELADA 

23076.002710/2008-51 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/02/08 
11:43:05 HC(MEDICAMENTOS) 

23076.002711/2008-04 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/02/08 
11:44:07 HC(MEDICAMENTOS) PE. 07/08 - 02 VOLUMES 

23076.002754/2008-81 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

21/02/08 
14:38:16 SEIC SERVICO DA IND DA CONSTRUCAO LTDA 
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23076.002791/2008-90 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

22/02/08 
10:25:52 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR)PE. 30/08 - 02 VOLUMES 

23076.002871/2008-45 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

25/02/08 
10:52:48 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PE. 29/08- 02 VOLUMES 

23076.003323/2008-32 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

29/02/08 
14:31:27 UFPE/CAMARA MUNICIPAL DO RECIFE 

23076.003606/2008-84 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

05/03/08 
11:41:44 

PCU(COMBUSTIVEIS PARA FROTA DE VEICULOS) PE. 15/08 
VOLUME ÚNICO 

23076.003744/2008-63 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

06/03/08 
16:46:50 

HC(MATERIAL P/RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA) PE.  34/08 - 
VOLUME ÚNICO. 

23076.003745/2008-16 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

06/03/08 
16:48:27 

HC(MATERIAL DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO) PE. 39/08 - 
VOLUME ÚNICO 

23076.003805/2008-92 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

07/03/08 
15:15:43 CFCH(CANTINA) 

23076.003877/2008-30 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

10/03/08 
11:16:43 

HC(MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA) PE. 14/08 
VOLUME ÚNICO 

23076.003879/2008-29 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

10/03/08 
11:22:02 

HC(EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSAO) PE. 44/08 - VOLUME 
ÚNICO 

23076.004230/2008-25 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

13/03/08 
15:06:37 CTG(CANTINA) CONC. 04/09 - VOLUME ÚNICO 

23076.004288/2008-79 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

14/03/08 
13:53:45 HC(ALIMENTOS DIETETICOS) PE. 13/08 - VOLUME ÚNICO 

23076.004403/2008-13 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

17/03/08 
16:05:03 

HC(MATERIAL MEDICO HOSP E PROTESE MAMARIA) PE. 17/08 - 
02 VOLUMES. 

23076.004406/2008-49 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

17/03/08 
16:26:11 CCSA(RECUP DOS REVEST DE PROTECAO DE FERRAGENS) 

23076.004407/2008-93 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

17/03/08 
16:29:13 CENTRO DE EDUCACAO(INSTALACOES ELETRICAS) 

23076.004412/2008-04 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

17/03/08 
16:37:50 RU DA UFPE(EQUIPAMENTOS DE COZINHA) 

23076.004413/2008-41 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

17/03/08 
16:42:35 

RU DA UFPE(EQUIPAMENTOS DE COZINHA) PE.40/08 VOLUME 
ÚNICO 

23076.004414/2008-95 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

17/03/08 
16:45:24 RU DA UFPE(EQUIPAMENTOS DE COZINHA) 

23076.004415/2008-30 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

17/03/08 
16:46:30 RU DA UFPE(EQUIPAMENTOS DE COZINHA) 

23076.004416/2008-84 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

17/03/08 
16:50:24 RU DA UFPE(EQUIPAMENTOS DE COZINHA) 

23076.004417/2008-29 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

17/03/08 
16:51:48 RU DA UFPE(EQUIPAMENTOS DE COZINHA) 

23076.004418/2008-73 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

17/03/08 
16:53:55 RU DA UFPE(EQUIPAMENTOS DE COZINHA) 

23076.004419/2008-18 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

17/03/08 
16:55:38 RU DA UFPE(EQUIPAMENTOS DE COZINHA) 

23076.004431/2008-22 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

18/03/08 
09:12:04 

RU DA UFPE(EQUIPAMENTOS DE COZINHA) PE. 72/08- VOLUME 
ÚNICO 

23076.004523/2008-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

19/03/08 
09:52:26 

HC(PRODUTOS DE PANIFICACAO E LATICINIOS) PE.38/08-
VOLUME ÚNICO 

23076.004755/2008-61 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

25/03/08 
16:10:46 BC(LIVROS NACIONAIS) 
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23076.004756/2008-13 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

25/03/08 
16:13:02 BC(LIVROS NACIONAIS) 

23076.004757/2008-50 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

25/03/08 
16:14:48 BC(LIVROS NACIONAIS) 

23076.004903/2008-47 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

27/03/08 
12:05:03 

UFPE/CENTRO ACADEMICO DO AGESTE E VITORIA) PE. 64/08 - 
02 VOLUMES. CANCELADA. 

23076.004911/2008-93 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

27/03/08 
14:53:33 

UFPE(APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT) PE. 
94/08- VOLUME ÚNICO 

23076.004946/2008-22 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/03/08 
09:02:39 HC(CLIPES CIRURGICOS) PE. 105/08- VOLUME ÚNICO 

23076.004947/2008-77 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/03/08 
09:03:57 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PE. 43/08 - VOLUME ÚNICO 

23076.004948/2008-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/03/08 
09:20:09 

HC(REAGENTES/TESTES DE HEMOSTASIA) PE. 21/08 - VOLUME 
ÚNICO 

23076.004949/2008-66 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/03/08 
09:23:06 

HC(MATERIAL PARA RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA) PE. 35/08 
- 02 VOLUMES 

23076.005015/2008-41 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/03/08 
15:57:04 HC(SONDAS E CAL SODADA) PE. 23/2008 - VOLUME ÚNICO 

23076.005016/2008-96 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/03/08 
16:02:18 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) 

23076.005111/2008-90 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

01/04/08 
10:58:51 NTVR(AREA FISICA) CONC. 16/08 - VOLUME ÚNICO. 

23076.005182/2008-92 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILI
DADE 

02/04/08 
09:14:58 HC(COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) 

23076.005194/2008-17 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

02/04/08 
09:43:22 COORD DE SEGURANCA(VEICULOS) 

23076.005216/2008-49 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

02/04/08 
10:43:19 HC(MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA) PE. 129/08 - VOLUME ÚNICO 

23076.005643/2008-27 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

08/04/08 
09:58:26 

HC(MATERIAL P/CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA) PE. 33/08- 02 
VOLUMES 

23076.005644/2008-71 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

08/04/08 
09:59:58 HC(MATERIAL PARA CARDIOLOGIA) PE. 75/08- VOLUME ÚNICO 

23076.005645/2008-16 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

08/04/08 
10:03:52 

HC(MATERIAL CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA) PE. 47/08 - 02 
VOLUMES 

23076.005647/2008-13 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

08/04/08 
10:06:51 

HC(MATERIAL CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA) PE. 56/08 - 
VOLUME ÚNICO. 

23076.005648/2008-50 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

08/04/08 
10:07:57 

HC(CONJUNTOS CIRCULACAO EXTRACORPOREA) PE. 49/08 - 
VOLUME ÚNICO 

23076.005809/2008-13 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

09/04/08 
10:36:35 

HC(KITS DE MANUTENCAO TROCA E TREINAMENTO) PE. 77/08 - 
VOLUME ÚNICO. 

23076.005828/2008-31 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

09/04/08 
11:59:02 CAC/CFCH(ESTACIONAMENTO) 

23076.005902/2008-10 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

10/04/08 
10:57:48 CTG(LABORATORIO BIOLOGIA MOLECULAR E TEC AMBIENTAL) 

23076.006171/2008-20 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/04/08 
10:04:09 HC(EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA) 

23076.006224/2008-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/04/08 
14:58:37 UFPE(NUPIT) 

23076.006252/2008-20 
ABERTURA 
DE 

15/04/08 
16:36:16 

HC(REAGENTES PARA IMUNOHEMATOLOGIA) PE. 57/08 - 01 
VOLUME 
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LICITAÇAO 

23076.006253/2008-74 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/04/08 
16:37:30 

HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CURATIVOS) PE. 100/08 - 
VOLUME ÚNICO 

23076.006255/2008-63 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/04/08 
16:46:38 HC(MEDICAMENTOS) PE. 31/08- 02 VOLUMES 

23076.006256/2008-16 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/04/08 
16:47:53 HC(MEDICAMENTOS) PE. 97/08 - 02 VOLUMES 

23076.006257/2008-52 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/04/08 
16:49:13 HC(MEDICAMENTOS E QUIMICOS) PE. 37/08 - VOLUME ÚNICO. 

23076.006662/2008-71 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

23/04/08 
10:18:19 HC(MEDICAMENTOS) PE. 32/08- 02 VOLUMES 

23076.006812/2008-46 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

24/04/08 
11:16:30 HC(SOROS E SOLUCOES) PE. 36/08- VOLUME ÚNICO. 

23076.006813/2008-91 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

24/04/08 
11:18:59 

HC(TUBOS A VACUO E AGULHA P/COLETA DE SANGUE) PE. 70/08 
- ANULADA- VOLUME ÚNICO 

23076.006819/2008-68 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

24/04/08 
11:34:42 

HC(AGUA MINERAL NATURAL HIPOTERMAL NA FONTE) PE. 
116/08- VOLUME ÚNICO 

23076.006869/2008-45 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

25/04/08 
09:10:48 

HC(MATERIAL ANATOMIA PATOLOGICA E LAB.) PE 80/08- 
VOLUME ÚNICO 

23076.006924/2008-05 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

25/04/08 
14:52:43 EDITORA E DEPTO DE NUTRICAO 

23076.006926/2008-96 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

25/04/08 
15:16:56 

CTG(AREA FISICA EXP VENDAS LIVROS) CONC. 18/08- DESERTA 
- VOLUME ÚNICO. 

23076.007074/2008-54 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/04/08 
09:56:31 HC(CONTRACAO SERV SISTEMA DE CLIMATIZACAO) 

23076.007075/2008-07 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

29/04/08 
10:04:18 HC(SISTEMA DE CLIMATIZACAO) 

23076.007141/2008-31 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/04/08 
15:27:51 

DEP GEOGRAFIA(REFORMA ) TP. 26/08- FRACASSADA VOLUME 
ÚNICO 

23076.007142/2008-85 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/04/08 
15:33:39 CCJ(RESTAURACO DOS FORROS COBERTAS E FACHADAS) 

23076.007290/2008-08 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

30/04/08 
15:15:04 

ASSESSORIA COMUNICACAO(SERV DO PORTAL UFPE) PE. 
124/08- VOLUME ÚNICO. 

23076.007367/2008-31 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

05/05/08 
07:29:50 HC/SUCOS E POLPAS DE FRUTAS0 PE. 90/08 - VOLUME ÚNICO. 

23076.007471/2008-26 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

06/05/08 
09:44:37 

HC(MATERIAL MEDICO HOSP. HIGIENE PESSOAL) PE. 45/08- 
VOLUME ÚNICO. 

23076.007495/2008-85 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

06/05/08 
10:24:12 

HC(MEDICAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS) PE. 46/08-  03  
VOLUMES 

23076.007539/2008-77 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

06/05/08 
12:12:30 

UFPE(HIPOCLORITO DE SODIO) PE. 186/08 - EX-PE 58/08 - 
VOLUME ÚNICO. 

23076.007736/2008-96 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

07/05/08 
11:40:47 PGF(MOBILIARIO) TP. 21/08 - VOLUME ÚNICO. 

23076.008233/2008-38 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

12/05/08 
14:46:49 NTI(CONSTRUCAO DA CASA DO GERADOR) 

23076.008313/2008-93 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

13/05/08 
10:17:50 

UFPE(ELETRODUTOS E ACESSORIOS) PE. 144/08- VOLUME 
ÚNICO 

23076.008417/2008-06 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

13/05/08 
16:19:44 

CFCH E UNIDADES ACADEMICAS DA UFPE(CARTEIRAS )PE. 65/08 
- 01 VOL. 

23076.008478/2008-65 ABERTURA 14/05/08 HC(REAGENTES/TESTES PARA UROANALISE) 
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DE 
LICITAÇAO 

10:48:49 

23076.008479/2008-18 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

14/05/08 
10:54:02 HC(MATERIAL DE EXPEDIENTE) PE. 63/08- 02 VOLUMES 

23076.008567/2008-10 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

14/05/08 
16:05:25 

HC(DISCOS DE ANTIBIOGRAMA E MEIOS DE CULTURA) PE. 54/08 
- VOLUME ÚNICO 

23076.008835/2008-95 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

16/05/08 
11:29:37 UFPE(LAMPADAS E REATORES) PE. 103/08 - VOLUME ÚNICO. 

23076.009037/2008-81 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

19/05/08 
12:40:53 

HC(MATERIAIS QUIMICOS E DE LABOTORIO) PE. 69/08 - VOLUME 
ÚNICO 

23076.009105/2008-10 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

19/05/08 
16:07:59 

HC(PAPEL GRAU CIRURGICO)PE. 140/08 EX-PE. 76/08 
FRACASSADOS - VOLUME ÚNICO. 

23076.009275/2008-96 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

20/05/08 
16:35:53 

UFPE(APARELHOS DE AR CONDICIONADO) PE. 93/08 - VOLUME 
ÚNICO 

23076.009287/2008-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/05/08 
09:04:50 CENTRO ACADEMICO DE VITORIA(CONDICIONADORES DE AR) 

23076.009306/2008-17 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/05/08 
09:43:29 COORD DE SEGURANCA(AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS) 

23076.009378/2008-56 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/05/08 
16:00:27 UFPE(SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA CIVIL) 

23076.009519/2008-31 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

23/05/08 
11:20:06 HC(AMBULANCIA DE SUPORTE AVANCADO TIPO D) 

23076.009605/2008-43 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

26/05/08 
10:34:22 HC(FIOS DE SUTURA) PE. 73/08- 02 VOLUMES 

23076.009606/2008-98 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

26/05/08 
10:36:44 HC(FIOS DE SUTURA) PE. 74/08 - 03 VOLUMES 

23076.009608/2008-87 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

26/05/08 
10:39:22 HC(FIOS DE SUTURA) PE. 67/08 - 02 VOLUMES. 

23076.009771/2008-40 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

27/05/08 
15:04:24 

CENTRO DE EDUCACAO(SERV REPOGRAFIA) CONC. 07/08- VOL. 
ÚNICO 

23076.009801/2008-18 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/05/08 
09:05:22 HC|(PRODUTOS ALIMENTICIOS) PE. 78/08 VOLUME ÚNICO 

23076.009802/2008-62 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/05/08 
09:07:13 HC(PRODUTOS ALIMENTICIOS) PE. 79/08 - VOLUME ÚNICO. 

23076.009803/2008-15 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/05/08 
09:11:39 

HC(GRAMPEADORES CIRURGICOS LINEAR E CARGAS) PE. 89/08- 
VOLUME ÚNICO 

23076.009804/2008-51 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

28/05/08 
09:23:44 HC(TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL) 

23076.009844/2008-01 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/05/08 
14:30:29 CENTRO ACADEMICO DE VITORIA(VEICULOS) 

23076.009859/2008-61 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/05/08 
15:21:53 UFPE(PNEUS NOVOS P/VEICULOS) PE. 211/08- VOLUME ÚNICO 

23076.010074/2008-31 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

30/05/08 
16:56:19 UFPE/FADE(VESTIBULAR 2009) 

23076.010095/2008-57 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

02/06/08 
11:02:00 HC(GASES MEDICINAIS E ESPECIAIS) PE. 204/08-02 VOLUMES 

23076.010096/2008-00 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

02/06/08 
11:03:52 

HC(REAGENTES PARA IMUNOHEMATOLOGIA) PE. 92/08 - 
VOLUME ÚNICO. 

23076.010102/2008-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

02/06/08 
11:14:07 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PE. 68/08 - VOLUME ÚNICO. 

23076.010103/2008-65 
ABERTURA 
DE 

02/06/08 
11:15:16 HC(MATERIAL PARA MANUTENCAO)  PE. 110/08- VOLUME ÚNICO 
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LICITAÇAO 

23076.010105/2008-54 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

02/06/08 
11:31:48 HC(DISCOS DE ANTIBIOGRAMA) PE. 128/08 - VOLUME ÚNICO 

23076.010279/2008-17 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

03/06/08 
15:51:03 CAMPOS DO AGRESTE(IMPLANTACAO DO SISTEMA VIARIO) 

23076.010391/2008-58 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/06/08 
16:27:57 CTG(AREA FISICA/LANCHONETE) 

23076.010393/2008-47 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/06/08 
16:30:13 UFPE(CONJUNTO DE NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS) 

23076.010394/2008-91 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/06/08 
16:33:03 

UFPE(INSTALACAO 01 CESTA AREA  HIDRAULICO) PE. 167/08 - 
VOLUME ÚNICO. 

23076.010395/2008-36 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/06/08 
16:35:29 UFPE(RETROESCAVADEIRA E DOIS CAMINHOES LEVES) 

23076.010396/2008-81 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/06/08 
16:37:07 

UFPE(TRANSFORMADORES TRIFASICOS)PE. 99/08 VOLUME 
ÚNICO 

23076.010449/2008-63 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

05/06/08 
13:29:13 HC/MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PE. 83/08 - 02 VOLUMES 

23076.010540/2008-89 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

06/06/08 
08:43:20 

HC(SERV MANUTENCAO PREVENTIVA P/IMPRESSORAS) PE. 
165/08- VOLUME ÚNICO 

23076.010570/2008-95 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

06/06/08 
13:31:53 

PROPLAN(ESTABILIZADORES/MONITORES) PE. 95/08 - VOLUME 
ÚNICO. 

23076.010782/2008-72 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

09/06/08 
18:32:04 CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE(VIGILANCIA ARMADA) 

23076.010877/2008-96 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

10/06/08 
17:33:16 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) 

23076.010882/2008-07 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

10/06/08 
17:40:57 

UFPE(SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK) PE. 
177/08- FRACASSADA -01 VOLUME 

23076.011145/2008-13 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

13/06/08 
08:56:44 HC/MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PE. 86/09- 02 VOLUMES 

23076.011146/2008-68 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

13/06/08 
08:59:04 

HC/MEDICAMENTOS E FORMOL(FORMALDEIDO) PE. 88/08- 02 
VOLUMES. 

23076.011248/2008-83 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

13/06/08 
16:50:33 HC/MATERIAIS DE LABORATORIO 

23076.011386/2008-62 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

17/06/08 
15:22:26 CAMPUS DO AGRESTE 

23076.011448/2008-36 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

18/06/08 
11:47:19 UFPE(REFORMA DAS SALAS DE AULA E LABORATORIOS) 

23076.011449/2008-81 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

18/06/08 
11:49:59 CCSA(REFORMA DA BIBLIOTECA) 

23076.011450/2008-13 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

18/06/08 
11:52:20 CTG(REFORMA DA BIBLIOTECA) 

23076.011455/2008-38 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

18/06/08 
11:58:33 HC(SOLUCOES ACIDA E BASICA) PE. 108/08 - VOLUME ÚNICO 

23076.011456/2008-82 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILI
DADE 

18/06/08 
12:07:07 HC(VISTATEK PRODUTOS OTICOS LTDA) 

23076.011587/2008-60 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

19/06/08 
14:46:15 UFPE/ELEVADORES 

23076.011592/2008-72 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

19/06/08 
14:52:11 HC(MATERIAL DE MANUTENCAO) PE. 134/08- VOLUME ÚNICO 
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23076.011815/2008-00 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

25/06/08 
17:25:54 

CENTRO ACAD. DE VITORIA(ESTANTE VENTILADA) PE. 126/08 - 
VOLUME ÚNICO 

23076.011871/2008-36 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

26/06/08 
14:04:05 HC(HIPOCLORITO DE SODIO) PE. 85/08 - VOLUME ÚNICO 

23076.011919/2008-14 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

26/06/08 
17:41:56 

UFPE(MICROCOMPUTADORES E SCANNERS) PE. 102/08- 
VOLUME ÚNICO 

23076.011952/2008-36 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

27/06/08 
17:59:53 CTG(LABORATORIO DE HIDRAULICA) 

23076.012072/2008-87 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

30/06/08 
15:40:48 CAA(CANTINA) CONC. 14/08 - VOLUME ÚNICO. 

23076.012138/2008-39 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

01/07/08 
11:34:21 

UFPE-UNIDADES ACADEMICAS(MOBILIARIOS) PE. 141/08 - 
VOLUME ÚNICO 

23076.012295/2008-44 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

02/07/08 
18:36:04 PCU(PLATAFORMA DE TRABALHO AEREO) 

23076.012296/2008-99 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

02/07/08 
18:37:09 PCU(GRUPO GERADOR MOVEL) PE. 185/08- VOLUME ÚNICO. 

23076.012354/2008-84 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

03/07/08 
10:09:19 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E PROTESE MAMARIA) 

23076.012461/2008-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/07/08 
12:55:34 

HC(PRODUTOS ALIMENTICIOS DIETETICOS) PE. 123/08 -EX-PE. 
101/08 VOLUME ÚNICO. 

23076.012464/2008-46 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/07/08 
13:01:24 CCS(AREA FISICA) CONC. 05/09 - VOLUME ÚNICO 

23076.012568/2008-51 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/07/08 
17:02:45 CAC(REFORMA DA BIBLIOTECA) 

23076.012722/2008-94 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

08/07/08 
11:40:16 DEPTO DE ENERGIA NUCLEAR PE. 147/08 - VOLUME ÚNICO 

23076.012723/2008-39 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

08/07/08 
11:42:18 DEPTO DE QUIMICA FUNDAMENTAL 

23076.012778/2008-49 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

08/07/08 
16:37:03 CIN(BLOCO C) 

23076.012816/2008-63 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

09/07/08 
11:02:28 

CCJ(MATERIAL/LONGARINAS E POLTRONAS) PE. 122/08- VOL. 
ÚNICO- CANCELADO A PEDIDO. 

23076.013031/2008-16 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

10/07/08 
18:16:53 

DGBS(AREA DE TERCEIROS-ANTENA TELEFONIA MOVEL) CONC. 
03/09- VOLUME ÚNICO 

23076.013253/2008-21 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/07/08 
10:21:10 

PROPLAN(APARELHOS TRANSCEPTORES) PE. 133/08 - VOLUME 
ÚNICO. 

23076.013267/2008-44 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/07/08 
11:40:20 HC(ALIMENTOS PERECIVEIS) PE. 117/08 - VOLUME ÚNICO. 

23076.013336/2008-10 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/07/08 
17:26:35 CCEN(CANTINA AREA II) CONC. 17/08 - VOLUME ÚNICO 

23076.013372/2008-83 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

17/07/08 
11:30:20 UFPE/TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA 

23076.013440/2008-12 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

18/07/08 
09:53:50 

HC(LEITE/FORMULAS INFANTIS ESPECIAIS) PE. 131/08 - VOLUME 
ÚNICO. 

23076.013441/2008-59 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

18/07/08 
10:39:30 

HC/MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS) PE. 106/08 - 04 
VOLUMES 

23076.013482/2008-45 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

18/07/08 
15:16:44 CCS(AREA FISICA-HC BLOCO A) CONC. 22/08 - VOLUME ÚNICO. 

23076.013483/2008-90 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

18/07/08 
15:19:13 

CCS(AREA FISICA-DIRETORIO ACADEMICO) CONC. 20/08 - 
VOLUME ÚNICO. 
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23076.013517/2008-46 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

18/07/08 
17:43:25 DIVISAO DE COMUNICACOES PE. 146/08 - VOLUME ÚNICO. 

23076.013519/2008-35 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
10:19:17 BC(LIVROS NACIONAIS-EXATAS) 

23076.013520/2008-60 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
10:21:42 BC(LIVROS NACIONAIS-HUMANAS-CIENCIAS SOCIAIS-ARTES) 

23076.013521/2008-12 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
10:24:43 BC(LIVROS ESTRANGEIROS-HUMANAS) 

23076.013522/2008-59 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
10:26:38 BC(LIVROS NACIONAIS-HUMANAS) 

23076.013523/2008-01 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
10:29:35 BC(LIVROS NACIONAIS-TECNOLOGIA) 

23076.013524/2008-48 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
10:30:40 BC(LIVROS ESTRANGEIROS-TECNOLOGIA) 

23076.013525/2008-92 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
10:31:43 BC(LIVROS NACIONAIS-GRADUACAO) 

23076.013526/2008-37 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
10:37:32 BC(LIVROS ESTRANGEIROS-REUNI-GRADUACAO) 

23076.013527/2008-81 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
10:39:49 BC(LIVROS NACIONAIS-REUNI-GRADUACAO) 

23076.013528/2008-26 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
10:40:53 BC(LIVROS NACIONAIS-TECNOLOGIA-EXATAS) 

23076.013529/2008-71 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
10:41:40 BC(LIVROS NACIONAIS-HUMANAS-GRADUACAO) 

23076.013530/2008-03 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
10:51:55 BC(LIVROS NACIONAIS-GRADUACAO) 

23076.013531/2008-40 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
10:52:36 BC(LIVROS ESTRANGEIROS-TECOLOGIA-GRADUACAO) 

23076.013532/2008-94 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
10:53:21 BC(LIVROS NAICONAIS-SAUDE-GRADUACAO) 

23076.013533/2008-39 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
10:57:15 BC(LIVROS NACIONAIS-CAV-GRADUACAO) 

23076.013534/2008-83 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
11:00:13 BC(LIVROS ESTRANGEIROS-CAV-GRADUACAO) 

23076.013535/2008-28 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
11:02:04 BC(LIVROS NACIONAIS-CAV-GRADUACAO) 

23076.013541/2008-85 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
11:21:54 BC(LIVROS NACIONAIS-CAV-GRADUACAO) 

23076.013542/2008-20 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
11:31:36 BC(LIVROS ESTRANGEIROS-GRADUACAO) 

23076.013543/2008-74 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
11:32:29 BC(LIVROS NACIONAIS-BIOLOGICAS-SAUDE) 

23076.013544/2008-19 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
11:35:51 BC(LIVROS NACIONAIS-BIOLOGICAS-SAUDE) 

23076.013545/2008-63 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
11:48:03 BC(LIVROS ESTRANGEIROS-CAV-GRADUACAO) 

23076.013546/2008-16 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
11:53:46 BC(LIVROS NACIONAIS-HUMANAS-GRADUACAO) 

23076.013547/2008-52 
ABERTURA 
DE 

21/07/08 
11:54:48 BC(LIVROS ESTRANGEIROS-POS-GRADUACAO) 



249 

 

 

LICITAÇAO 

23076.013548/2008-05 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
11:55:42 BC(LIVROS NACIONAIS-HUMANAS-CIENCIAS SOCIAIS-ARTES) 

23076.013551/2008-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/07/08 
11:57:04 

HC(MEDICAMENTOS DO GRUPO QUIMIOTERAPICO) PE. 107/08-03 
VOLUMES 

23076.013777/2008-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

23/07/08 
17:26:32 

HC(MATERIAL PARA RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA) PE. 
115/08- 02 VOLUMES 

23076.013846/2008-97 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

24/07/08 
13:03:27 CEU M/CEU F 

23076.013847/2008-31 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

24/07/08 
14:02:43 NHT - TP. 38/08 - 02 VOLUMES 

23076.013883/2008-03 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

24/07/08 
16:33:15 

HC/MEDICAMENTOS DO GRUPO GERAL) PE. 112/08 - 03 
VOLUMES 

23076.013896/2008-74 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

25/07/08 
09:28:01 

PROGEPE(SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA) PE. 218/08-02 
VOLUMES 

23076.014075/2008-55 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/07/08 
10:30:42 

HC(MEDICAMENTOS ANESTESICOS/COADJUVANTES) PE. 113/08 
- 02 VOLUMES 

23076.014076/2008-08 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/07/08 
10:32:19 

HC(MEDICAMENTOS CONTROLADOS) PE. 118/08 - VOLUME 
ÚNICO. 

23076.014192/2008-19 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

30/07/08 
11:42:57 

HC(MATERIAL PARA ANATOMIA PATOLOGICA) PE. 111/08 - 
VOLUME ÚNICO 

23076.014324/2008-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

31/07/08 
16:24:44 CCB/BIBLIOTECA 

23076.014347/2008-17 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

31/07/08 
17:32:01 UFPE(TRANSPORTE TERRESTRE)PE. 109/08 - VOL. ÚNICO 

23076.014385/2008-70 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

01/08/08 
11:37:25 CENTRO DE EDUCACAO(BIBLIOTECA) 

23076.014436/2008-63 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

01/08/08 
17:40:08 

DEPTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS(SUBESTACAO) TP. 36/08 - 
VOLUME ÚNICO 

23076.014437/2008-16 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

01/08/08 
17:41:02 CCB/CCS(RECUPERACAO REDE ELETRICA) 

23076.014508/2008-72 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/08/08 
13:07:20 DEPTO DE FISICA(REFORMA DE INSTALACOES DA AREA II) 

23076.014524/2008-65 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/08/08 
13:39:19 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) 

23076.014531/2008-67 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/08/08 
16:09:53 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-CURATIVOS) 

23076.014532/2008-10 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/08/08 
16:10:38 

HC(MATERIAL PARA ESTERILIZACAO) PE. 130/08 - VOLUME 
ÚNICO 

23076.014657/2008-31 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

05/08/08 
16:42:14 

DEPTO DE CLINICA E ODONTO PREVENTIVA(LIVREIRO) CONC. 
10/09 - VOLUME ÚNICO 

23076.014751/2008-91 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

06/08/08 
18:15:33 CCJ(REFORMA DA BIBLIOTECA) 

23076.014752/2008-35 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

06/08/08 
18:16:31 CCS(REFORMA DA BIBLIOTECA) TP. 45/08 - 02 VOLUMES 

23076.014971/2008-14 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

08/08/08 
15:42:51 PROPLAN(CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA) 

23076.015035/2008-21 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

08/08/08 
16:24:22 HC(MEGA SERVICE TERCEIRIZACAO LTDA) 

23076.015047/2008-55 ABERTURA 08/08/08 UFPE(CONTRATACAO SERV. CORRECAO DE REDACAO) PE. 
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DE 
LICITAÇAO 

16:46:31 127/08- 01 VOLUME 

23076.015043/2008-77 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

08/08/08 
17:49:57 UFPE(RECUPERACAO POCOS ELEVADORES CCB-CCS-BC-CCEN) 

23076.015044/2008-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

08/08/08 
17:51:27 UFPE(RECAPEAMENTO ASFALTICO) TP. 37/08- 02 VOLUMES 

23076.015045/2008-66 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

08/08/08 
17:52:09 UFPE(RECUPERACAO COBERTAS BLOCO A MEDICINA-CCEN...) 

23076.015046/2008-19 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

08/08/08 
17:53:30 

CCS(PINTURA DO PREDIO DE MEDICINA) TP. 41/08- VOLUME 
ÚNICO 

23076.015087/2008-05 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

11/08/08 
11:52:18 

HC/FIOS ORTOPEDICOS) PE. 138/08 - REVOGADA - VOLUME 
ÚNICO 

23076.015100/2008-18 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

11/08/08 
13:09:03 HC/GRAMPEADORES CIRURGICOS PE. 137/08 - VOLUME ÚNICO. 

23076.015236/2008-28 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

12/08/08 
15:07:13 CTG 

23076.015264/2008-45 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

12/08/08 
16:05:37 PROPLAN/AR CONDICIONANDO- PE. 193/08 - VOLUME ÚNICO 

23076.015332/2008-76 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

13/08/08 
10:30:05 CENTRO DE INFORMATICA(COBERTURA METALICA) 

23076.015396/2008-77 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

13/08/08 
15:52:41 CAC(BRISES DAS FAIXADAS E RECUPERACAO ESTRUTURAL) 

23076.015461/2008-64 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

14/08/08 
16:49:20 EDITORA(IMPRESSORA OFF-SET) 

23076.015487/2008-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

14/08/08 
18:46:28 

CAMPUS DO AGRESTE(CONSTRUCAO 2ª ETAPA) CONC. 13/08 -  
05 VOLUMES 

23076.015691/2008-23 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/08/08 
19:36:05 HC(FRUTAS E HORTALICAS) PE.132/08- VOLUME ÚNICO 

23076.015760/2008-07 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

18/08/08 
15:08:32 CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE(CASA DO ESTUDANTE) 

23076.016118/2008-37 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

20/08/08 
17:07:09 

UFPE/COVEST(MATERIAL DE EXPEDIENTE) PE. 136/08-  VOLUME 
ÚNICO 

23076.016148/2008-43 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/08/08 
11:23:50 

HC(PRODUTOS QUIMICOS PARA LAVANDERIA) PE. 149/08 - 
FRACASSADO- VOLUME ÚNICO 

23076.016348/2008-04 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

22/08/08 
18:25:08 

UFPE(MOBILIARIO DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS E ADM) 
PE. 153/08- VOLUME ÚNICO 

23076.016379/2008-57 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

25/08/08 
11:16:36 HC(MATERIAIS DESCARTAVEIS) PE. 139/08 - VOLUME ÚNICO 

23076.016503/2008-84 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

26/08/08 
10:58:26 

HC( PRESTADORA SERV TRANSP MAT. RADIOATIVO) PE. 161/08 - 
VOLUME ÚNICO 

23076.016597/2008-91 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

27/08/08 
10:19:51 HC(REAGENTES EXAME DE ELETROFORESE CESSAO EQUIP) 

23076.016725/2008-05 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/08/08 
10:55:44 NTVRU(ATERRAMENTO DE PARA RAIOS NA ANTENA DA TVU) 

23076.016849/2008-82 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

29/08/08 
10:04:32 HC(TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA) 

23076.016868/2008-17 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/08/08 
10:38:39 PROEXT(REFORMA DO DEC) TP 50/08 - 02 VOLUMES 

23076.016869/2008-53 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/08/08 
10:51:15 

DEPTO DE CIENCIAS GEOGRAFICAS(REFORMA LABORATORIO) 
TP. 46/08- 02 VOLUMES 
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23076.016870/2008-88 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/08/08 
10:54:34 PCU(OFICINA) 

23076.016960/2008-79 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/08/08 
17:50:43 

DIVISAO DE ARQUIVO GERAL(ARQUIVOS DESLIZANTES) PE. 
203/08- 02 VOLUMES 

23076.017076/2008-51 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

02/09/08 
09:41:06 CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE(CONDICIONADORES DE AR) 

23076.017106/2008-20 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

02/09/08 
10:52:46 

HC(MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA) PE. 163/08 - 
VOLUME ÚNICO 

23076.017152/2008-29 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

02/09/08 
12:17:13 UFPE(REFORMA DAS CALCADAS) 

23076.017153/2008-73 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

02/09/08 
12:19:43 CCJ(REFORMA DAS INSTALACOES FISICAS) 

23076.017263/2008-35 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

03/09/08 
10:28:30 

CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE(AJARDINAMENTO) PE.35/09- 
VOLUME ÚNICO 

23076.017303/2008-49 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

03/09/08 
13:11:11 UFPE(CONSTRUCAO DAS ENTRADAS DO CAMPUS) 

23076.017304/2008-93 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

03/09/08 
13:16:42 NAE(REFORMA DAS INSTALACOES FISICAS) 

23076.017344/2008-35 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

03/09/08 
15:16:20 

CEU/M E CEU/F(CONSTRUCAO ESPACO MULTIUSO) TP. 54/08-  02 
VOLUMES 

23076.017345/2008-80 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

03/09/08 
15:21:29 UFPE(CENTRO DE BIOTERISMO) 

23076.017473/2008-23 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/09/08 
11:23:21 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PE. 152/08- VOLUME ÚNICO 

23076.017505/2008-91 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/09/08 
15:15:14 CEU/F(REFORMA DE INSTALACOES) 

23076.017552/2008-34 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/09/08 
17:04:40 COVEST(FOLHAS RESPOSTA E DE FISCAL) 

23076.017662/2008-04 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

05/09/08 
15:13:15 CEU/M(REFORMA DE INSTALACOES) 

23076.017663/2008-41 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

05/09/08 
15:16:22 NEFD(REFORMA DE INSTALACOES) 

23076.017900/2008-73 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

09/09/08 
15:15:59 UFPE(SUBSTITUICAO DE POSTES) 

23076.018016/2008-56 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILI
DADE 

10/09/08 
16:03:57 PROGEPE(V CONGRESSO DAS SECRETARIAS  UNIV BRAS) 

23076.018057/2008-42 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

11/09/08 
08:57:57 PCU(MATERIAIS HIDRAULICOS) PE. 148/08- VOLUME ÚNICO 

23076.018058/2008-97 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

11/09/08 
09:01:27 PCU(TINTAS ACRILIAS E PVA) PE.  151/08 - VOLUME ÚNICO. 

23076.018059/2008-31 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

11/09/08 
09:03:50 PCU(DILUENTES/MASSA CORRIDA) PE. 170/08 - 01 VOLUME 

23076.018060/2008-66 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

11/09/08 
09:12:11 

PCU(MATERIAIS HIDROSSANITARIOS) PE. 150/08 - VOLUME 
ÚNICO 

23076.018061/2008-19 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

11/09/08 
09:15:58 PCU(MEDIDORES) PE. 162/08 - VOLUME ÚNICO. 

23076.018248/2008-12 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

12/09/08 
16:50:46 UFPE(CAMINHAO LEVE) PE. 212/08 - VOLUME ÚNICO. 

23076.018249/2008-59 
ABERTURA 
DE 

12/09/08 
16:52:34 UFPE(FIOS E CABOS ELETRICOS) PE. 156/08 - VOLUME ÚNICO. 
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LICITAÇAO 

23076.018317/2008-80 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/09/08 
11:46:21 

UFPE(COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS) PE. 190/08 - VOLUME 
ÚNICO 

23076.018574/2008-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

17/09/08 
14:58:22 UFPE(SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DE EVENTOS) 

23076.018638/2008-84 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

18/09/08 
08:47:58 PCU(CONEXOES HIDRAULICAS/ESGOTOS) 

23076.018639/2008-29 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

18/09/08 
08:50:49 

PCU(TUBOS/CONEXOES HIDRAULICAS) PE. 154/08 - VOLUME 
ÚNICO 

23076.018640/2008-53 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

18/09/08 
08:54:51 

PCU(CONEXOES HIDRALICAS/ESGOTO) PE.  157/08 - VOLUME 
ÚNICO. 

23076.018641/2008-06 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

18/09/08 
09:00:46 

PCU(MATERIAIS PARA REVESTIMENTO) PE. 178/08 - VOLUME 
ÚNICO. 

23076.018642/2008-42 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

18/09/08 
09:02:05 PCU(DISJUNTORES) 

23076.018643/2008-97 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

18/09/08 
09:02:49 PCU(CONEXOES HIDRAULICAS) PE. 164/08- VOLUME ÚNICO 

23076.018647/2008-75 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILI
DADE 

18/09/08 
09:29:13 HC(OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL) 

23076.018743/2008-13 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

18/09/08 
16:55:56 CCJ(REFORMA DE INSTALACOES) 

23076.018766/2008-28 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

19/09/08 
09:53:58 

HC(ORTESES E PROTESES) PE. 176/08- FRACASSADA - VOLUME 
ÚNICO. 

23076.019102/2008-86 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

23/09/08 
10:43:27 

HC(CONT SERV MANUT CORRETIVA APARELHO)PE. 166/08  - 
VOLUME ÚNICO. 

23076.019142/2008-28 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

23/09/08 
15:23:30 CCB(EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE) 

23076.019202/2008-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

24/09/08 
11:10:05 

HC(SERV. INSTALACAO DO SISTEMA DE AGUA GELADA) PE. 
217/08- VOLUME ÚNICO. 

23076.019280/2008-15 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

24/09/08 
15:54:06 CCB/LAB(MOBILIARIOS) PE. 199/08 - VOLUME ÚNICO. 

23076.019305/2008-72 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

24/09/08 
16:59:17 

UFPE(CARTEIRAS UNIVERSITARIAS EM MADEIRA) PE. 205/08- 
VOLUME ÚNICO 

23076.019563/2008-59 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/09/08 
09:11:43 

UFPE(IMPERMEABILIZANTES E ADESIVOS)PE. 175/08 - VOLUME 
ÚNICO 

23076.019562/2008-12 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/09/08 
09:13:42 UFPE(TELHAS, PARAFUSOS...) PE. 172/08- VOLUME ÚNICO. 

23076.019605/2008-51 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/09/08 
11:42:00 

HC(GAS LIQUEFEITO PETROLEO ENV COM CESSAO) PE. 158/08 - 
VOLUME ÚNICO. 

23076.019636/2008-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/09/08 
15:31:50 COVEST(CAMISA EM ALGODAO) 

23076.019694/2008-36 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/09/08 
16:45:41 HC(CONTRASTES RADIOLOGICOS) PE. 196/08 - VOLUME ÚNICO 

23076.019695/2008-81 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/09/08 
16:47:30 

HC(SERV. COLETA TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS) PE. 
219/08 - VOLUME ÚNICO 

23076.019912/2008-32 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

01/10/08 
12:10:10 CCJ(AGUA MINERAL) 

23076.019976/2008-33 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

02/10/08 
11:25:41 HC(AUTOCLAVE) PE. 53/08- VOLUME ÚNICO. 
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23076.020032/2008-17 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

02/10/08 
17:01:28 

GABINETE DO REITOR(EMPRESA AGENCIAMENTO 
HOSPEDAGEM) 

23076.020503/2008-89 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

07/10/08 
17:26:17 PROPLAN(CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT) 

23076.020542/2008-86 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

08/10/08 
11:00:34 

DEPTO DE ZOOLOGIA(LAB DE ECOTOXICOLOGIA AQUAT 
MARINHA) 

23076.020543/2008-21 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

08/10/08 
11:06:21 

CENTRO DE EDUCACAO(COORD DE EDUC CONTINUADA) TP. 
02/09- REVOGADA- VOLUME ÚNICO 

23076.020631/2008-22 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

08/10/08 
16:15:15 HC(FILMES PARA RADIOLOGIA MAMOGRAFIA MED NUCLEAR) 

23076.020906/2008-28 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

10/10/08 
16:00:22 

HC(HIPOCLORITO DE SODIO) PE. 187/08- FRACASSADA- VOLUME 
ÚNICO 

23076.021045/2008-03 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

14/10/08 
10:16:05 

HC(REAGENTES DETERM DE GLICOSE NO SANGUE) PE. 182/08 - 
VOLUME ÚNICO 

23076.021107/2008-79 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

14/10/08 
15:59:42 HC(MEDICAMENTOS DO GRUPO GERAL) 

23076.021244/2008-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

16/10/08 
10:18:47 CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE(LIVROS NACIONAIS) 

23076.021245/2008-58 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

16/10/08 
10:20:52 CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE(LIVROS ESTRANGEIROS) 

23076.021347/2008-73 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

16/10/08 
16:19:14 

HC(REAGENTES PARA HEMATOLOGIA) PE. 208/08 - VOLUME 
ÚNICO. 

23076.021346/2008-29 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

16/10/08 
16:22:04 HC(MED ANTIMICROBIANOS) PE. 197/08 - 03  VOLUMES 

23076.021380/2008-01 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

16/10/08 
19:34:05 

CE(REFORMA DOS SANITARIOS E SALA DE APOIO) TP. 57/08- 
VOLUME ÚNICO 

23076.021401/2008-81 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILI
DADE 

17/10/08 
10:30:39 HC(REAGENTES LABORATORIAIS) 

23076.021402/2008-25 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

17/10/08 
10:33:34 HC(GASES MEDICINAIS E ESPECIAIS) 

23076.021609/2008-08 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/10/08 
14:06:52 EDITORA(EQUIPAMENTOS) PE. 52/08- VOLUME ÚNICO 

23076.021651/2008-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/10/08 
16:24:10 

HC(MATERIAL PARA CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA) PE. 
189/08 - 02 VOLUMES 

23076.021790/2008-44 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

22/10/08 
16:44:02 

DEPTO DE ENGª QUIMICA(REFORMA DO AUDITORIO) TP. 03/09- 
VOLUME ÚNICO 

23076.022027/2008-31 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/10/08 
10:06:37 

HC(TUBOS A VACUO E AGULHA PARA COLETA DE SANGUE) PE. 
25/09 - VOLUME ÚNICO 

23076.022121/2008-90 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/10/08 
11:49:17 UFPE(NTVRU CAA E CAV/ EQUIP COMUNICACAO TELEFONICA) 

23076.022293/2008-63 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

31/10/08 
10:37:40 PROACAD(EQUIPAMENTOS) PE. 225/08- VOLUME ÚNICO 

23076.022644/2008-36 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/11/08 
15:56:38 NTI(CONSTRUCAO DA CASA DO GERADOR) 

23076.022742/2008-73 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

05/11/08 
15:26:22 UFPE( SERVICO DE CONTROLE DE PORTARIA) 

23076.022764/2008-33 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

05/11/08 
16:54:47 CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE(SERV REPROGRAFIA) 

23076.023042/2008-04 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

10/11/08 
12:13:16 UFPE(ELEVADOR PARA REITORIA) 
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23076.023051/2008-97 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

10/11/08 
14:53:18 UFPE(REFORMA DAS CALCADAS) 

23076.023252/2008-94 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

12/11/08 
11:10:34 

HC(KITS P/ CIRURGIA DE CATARATA COM CESSAO EQUIP) PE. 
210/08- 01 VOLUME 

23076.023338/2008-17 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

12/11/08 
16:03:09 PROEXT(EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA) 

23076.023339/2008-61 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILI
DADE 

12/11/08 
16:04:16 HC(OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) 

23076.023379/2008-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

13/11/08 
10:16:45 

BC(LIVROS PARA CIENCIAS MATEMATICAS E 
NATURAIS,ENGAS.... 

23076.023380/2008-38 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

13/11/08 
10:18:38 BC(LIVROS NACIONAIS-HUMANAS) 

23076.023381/2008-82 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

13/11/08 
10:19:57 BC(LIVROS NACIONAIS-HUMANAS) 

23076.023382/2008-27 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

13/11/08 
10:23:02 BC(LIVROS NACIONAIS-HUMANAS) 

23076.023862/2008-98 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

20/11/08 
09:47:34 DEPTO DE GESTAO DE SERVICOS(CAMINAO TIPO BAU) 

23076.023978/2008-27 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

21/11/08 
09:55:47 HC(SERVICO DE FORNECIMENTO DIARIO DAS REFEICOES) 

23076.024088/2008-32 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

24/11/08 
10:26:20 

CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE(CAMINHAO BAU...) PE. 04/09 
- VOLUME ÚNICO 

23076.024132/2008-12 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

24/11/08 
15:00:57 LABORATORIO DE OCEANOGRAFIA(PROCOSTA) 

23076.024268/2008-14 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

25/11/08 
16:57:33 UFPE/PROJOVEM URBANO 

23076.024326/2008-18 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

26/11/08 
16:03:10 

DEPTO DE GESTAO DE SERVICOS(VEICULO REITOR) 
ARQUIVADO A PEDIDO DE MARCELO JOTA. 

23076.024395/2008-13 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

27/11/08 
12:12:15 PROPESQ/DINE(PLACA DE IDENTIFICACAO...) 

23076.024405/2008-11 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

27/11/08 
15:14:59 UFPE(LAMPADAS E REATORES) PE. 05/09 - VOLUME ÚNICO 

23076.024437/2008-16 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

28/11/08 
09:34:40 PROGEPE(SERVICO DE ASCENSORISTA) 

23076.024674/2008-87 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

03/12/08 
07:51:25 HC(ORTESES E PROTESES) PE. 06/09- 02 VOLUMES 

23076.024711/2008-57 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

03/12/08 
08:40:53 UFPE/FADE(ALFABETIZACAO E LINGUAGEM) 

23076.024712/2008-00 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

03/12/08 
09:01:07 UFPE/FADE(PRO LETRAMENTO) 

23076.024713/2008-46 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

03/12/08 
09:03:35 UFPE/FADE(PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA ESCOLA) 

23076.024893/2008-66 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

04/12/08 
16:42:38 UFPE(TRANSFORMADORES TRIFASICOS DE DISTRIBUICAO) 

23076.024931/2008-81 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILI
DADE 

05/12/08 
11:25:46 

UFPE/CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REG METROP DO 
RECIFE 

23076.025136/2008-18 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

10/12/08 
15:32:35 CENTRO DE EDUCACAO(LIVRO DIDATICO/PNLD) 

23076.025158/2008-70 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

10/12/08 
16:33:36 CENTRO DE EDUCACAO(SELECAO DE OBRAS DE LITERATURA) 

23076.025154/2008-91 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

10/12/08 
16:36:07 CENTRO DE EDUCACAO(REDE NAC PROFS DE EDUC BASICA) 

23076.025151/2008-58 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

10/12/08 
16:40:28 CENTRO DE EDUCACAO(PRO LETRAMENTO) 

23076.025289/2008-57 
ABERTURA 
DE 

12/12/08 
10:48:54 CCJ(RESTAURACAO DOS FORROS COBERTAS E FACHADAS) 
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LICITAÇAO 

23076.025339/2008-04 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

12/12/08 
16:50:33 CCB/CCS/BC/CCEN(RECUPERACAO DOS POCOS E CASA DE...) 

23076.025385/2008-03 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

15/12/08 
11:32:33 HC(MANUNTENCAO DE EQUIP MEDICOS HOSPITALARES) 

23076.025457/2008-12 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

16/12/08 
11:18:38 BC(LIVROS ESTRANGEIROS POS-GRADUACAO) 

23076.025458/2008-59 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

16/12/08 
11:20:16 BC(LIVROS NACIONAIS CASAS ESTUDANTIS-VITORIA) 

23076.025459/2008-01 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

16/12/08 
11:25:37 BC(LIVROS NACIONAIS CASAS ESTUDANTIS-RECIFE) 

23076.025462/2008-17 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

16/12/08 
11:31:03 BC(LIVROS NACIONAIS POS-GRADUACAO) 

23076.025531/2008-92 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

16/12/08 
16:33:27 CENTRO DE EDUCACAO 

23076.006360/2003-98 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

17/12/08 
09:10:28 HC(MATERIAIS P/LABORATORIOS) 

23076.025606/2008-35 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

17/12/08 
15:38:53 FADE(PROJOVEM/CAMPO SABERES DA TERRA) 

23076.025715/2008-52 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

18/12/08 
14:51:03 HC(KALT COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA) 

23076.025742/2008-25 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

19/12/08 
10:00:32 HC/PAPEL GRAU CIRURGICA PE. 11/09- VOLUME ÚNICO 

23076.025971/2008-40 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

23/12/08 
18:29:14 NUTES(PROJETO RHEMO FASE II/SAS) 

23076.025973/2008-39 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

23/12/08 
18:31:07 NUTES(PROJETO REDE NUTES FASE II/SGTES) 

23076.025972/2008-94 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

23/12/08 
18:35:44 NUTES(PROJETO RHEMO FASE II/SAS) 

23076.026098/2008-11 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

29/12/08 
11:07:25 NUTES(TELESSAUDE BRASIL) 

23076.026099/2008-57 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

29/12/08 
11:13:46 NUTES(RHEMO) 

23076.026096/2008-13 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/12/08 
11:18:00 HC(CELEBRACAO CONTRATO DE SERV/EQUIP LAVANDERIA) 

23076.026097/2008-68 

ABERTURA 
DE 
LICITAÇAO 

29/12/08 
11:26:27 

HC(CONTRATO SERV EQUIP MAT ESTERILIZACAO) PE. 10/09 - 
VOLUME ÚNICO 

23076.026185/2008-60 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILI
DADE 

30/12/08 
11:06:34 IMPRENSA NACIONAL 

23076.026186/2008-12 
LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

30/12/08 
11:09:10 CELPE 

23076.026187/2008-59 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILI
DADE 

30/12/08 
11:10:05 COMPESA 

23076.026246/2008-99 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILI
DADE 

31/12/08 
09:24:01 HC(SERVICO DE ESTERILIZACAO) 

    
Fonte: SIPROC - Sistema de Controle de Processos  da Divisão de Comunicações da UFPE  

 

 

 

 

 

 

 

 



256 

 

 

 

APÊNDICE 9 – UFPE - PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E 

INEXIGIBILIDADES PROTOCOLIZADOS – 2009 

 

UFPE - Processo licitatórios protocolizados - janeiro a dezembro - 2009 

PROTOCOLO ASSUNTO DATA INTERESSADO 

23076.000003/2
009-10 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

05/01/09 
09:58:54 CENTRO DE EDUCACAO(CANTINA) 

23076.000769/2
009-96 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/01/09 
16:36:23 DEPTO DE GEOLOGIA(LABORATORIO) 

23076.001086/2
009-56 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

23/01/09 
14:38:53 

CAC(REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES FISICAS) 
CONC. 06/09- VOLUME ÚNICO 

23076.001175/2
009-01 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

26/01/09 
15:17:04 UFPE(REFORMA DO AUDITORIO DA REITORIA) 

23076.001872/2
009-53 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

04/02/09 
17:42:41 RESTAURANTE UNIVERSITARIO(PROJETO BASICO) 

23076.002056/2
009-67 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/02/09 
16:23:36 PCU(SERVICOS DE ENGA E ARQUITETURA) 

23076.002057/2
009-10 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/02/09 
16:24:47 PCU(SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL) 

23076.002554/2
009-18 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

17/02/09 
10:29:28 PROACAD/DAE(CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS...) 

23076.002776/2
009-22 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

17/02/09 
16:02:58 

CENTRO ACADEMICO DE VITORIA(CANTINA) CONC. 11/09- 
VOLUME ÚNICO 

23076.003105/2
009-89 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/02/09 
10:36:55 HC(LENTE INTRA OCULAR) CONC. 28/09- VOLUME ÚNICO 

23076.003114/2
009-70 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/02/09 
10:54:34 

HC(SERV MANUTENCAO SISTEMA CLIMATIZ BL CIRURGICO) 
PE. 29/09- VOLUME ÚNICO 

23076.003140/2
009-06 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/02/09 
12:27:53 NUTES 

23076.003374/2
009-45 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/03/09 
10:17:17 

HC(PROD DE PANIFICACAO LATICINIOS E PRESUNTO) PE. 
30/09 - VOLUME ÚNICO 

23076.003449/2
009-98 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

03/03/09 
11:12:39 CCS(AREA FISICA) CONC. 09/09 - VOLUME ÚNICO 

23076.003553/2
009-82 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

04/03/09 
10:54:54 

HC(TECIDOS E ROUPAS HOSPITALARES) PE. 40/09- VOLUME 
ÚNICO 

23076.003674/2
009-24 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

05/03/09 
14:20:19 

CTG(AREA FISICA/LANCHONETE) CONC. 12/09- VOLUME 
ÚNICO. 

23076.003941/2
009-63 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

10/03/09 
10:39:43 

HC(MEDICAMENTOS GRUPOS QUIMIOTERAPICO...) PE. 26/09 - 
02 VOLUMES 

23076.003942/2
009-16 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

10/03/09 
10:42:36 HC(MEDICAMENTOS) PE. 27/09- 03 VOLUMES 

23076.003978/2
009-91 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

10/03/09 
14:23:54 NAE(REFORMA DAS INSTALACOES FISICAS) 

23076.004210/2
009-35 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

13/03/09 
09:36:21 

HC(PRODUTOS QUIMICOS P/ LAVANDERIA) PE. 33/09- VOLUME 
ÚNICO 

23076.004250/2
009-87 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

13/03/09 
11:41:06 

PROPLAN(EQUIP COZINHA P/RESTAURANTE-LAVADOR DE 
BOTAS) 

23076.004251/2
009-21 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

13/03/09 
11:45:20 

PROPLAN(EQUIP COZINHA P/RESTAURANTE-CAMARA 
FRIGORIFICA) 

23076.004252/2
009-76 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

13/03/09 
11:49:24 

PROPLAN(EQUIP COZINHA P/RESTAURANTE-ESTERILIZADOR 
FACAS) 

23076.004494/2
009-60 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDADE 

17/03/09 
16:06:50 HC(RADIOFARMACOS) 

23076.004580/2
009-72 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

18/03/09 
16:02:00 HC(SOROS E SOLUCOES) PE. 34/09 - VOLUME ÚNICO 

23076.004581/2
009-17 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

18/03/09 
16:03:29 

HC(EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA) PE.37/09- VOLUME 
ÚNICO 

23076.004736/2
009-15 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/03/09 
09:54:03 CCB(EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS) 

23076.004836/2
009-41 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/03/09 
15:00:41 CIN(CONSTRUCAO DA CONCLUSAO DO BLOCO A) 

23076.005157/2
009-90 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

26/03/09 
11:03:41 

COORD DE SEGURANCA(APARELHOS TRANSCEPTORES) PE. 
53/09- VOLUME ÚNICO 

23076.005406/2
009-47 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

27/03/09 
15:50:37 UFPE(MATERIAIS HIDRAULICOS E HIDROSANITARIOS) 

23076.005541/2
009-92 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/03/09 
17:03:13 HC(REAGENTES/TESTES BIOQUIMICOS SOROLOGICOS...) 
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23076.005542/2
009-37 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/03/09 
17:05:06 

HC(BOMBA INJETORA DE CONTRASTES) PE. 43/09- VOLUME 
ÚNICO 

23076.005543/2
009-81 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/03/09 
17:06:24 

HC(CONJUNTOS CIRCULACAO EXTRACORPOREA) PE. 39/09- 
VOLUME ÚNICO 

23076.005747/2
009-12 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

01/04/09 
13:31:01 

UFPE(LUBRIFICANTES P/VEICULOS E MAQ APARADORAS 
PCU)PE. 48/09- VOLUME ÚNICO. 

23076.005748/2
009-67 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

01/04/09 
13:34:20 

UFPE(CAIXA P/ CONDICIONADOR DE AR LAJOTA ....) PE. 49/09- 
VOLUME ÚNICO 

23076.005749/2
009-10 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

01/04/09 
13:36:44 PCU(ABRACADEIRA MANGUEIRA ACESSORIOS P/ PINTURA) 

23076.006036/2
009-65 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/04/09 
15:40:11 

PCU(FERRO P/ CONSTRUCAO CIVIL/OUTROS) PE. 79/09- 
VOLUME ÚNICO 

23076.006037/2
009-18 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/04/09 
15:42:09 PCU(DISJUNTORES) 

23076.006075/2
009-62 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/04/09 
16:57:09 HC(MATERIAL P/ ANATOMIA PATOLOGICA) 

23076.006295/2
009-96 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

08/04/09 
16:48:47 DGBS(MAQUINA OLIVETTI/OUTROS) PE. 63/09- VOLUME ÚNICO 

23076.006298/2
009-20 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

13/04/09 
14:41:31 DEPTO DE NUTRICAO(REFORMA DE INSTALACAO) 

23076.006465/2
009-32 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

14/04/09 
13:22:32 

HC(SACOS/SACOLAS PLASTICAS) PE. 46/09 - CANCELADA - 
VOLUME ÚNICO 

23076.006857/2
009-00 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

17/04/09 
09:11:06 

UFPE(COMBUSTIVEIS P/ FROTA DE VEICULOS) PE. 66/09 - 
VOLUME ÚNICO. 

23076.006871/2
009-03 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

17/04/09 
10:29:11 HC(MATERIAL P/ CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA) 

23076.006959/2
009-17 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

17/04/09 
16:39:02 UFPE(CHAPAS DE VIDRO DOBRADICAS FECHADURAS...) 

23076.006960/2
009-41 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

17/04/09 
16:40:54 

UFPE(ACESSORIOS P/ ELETRODUTO TIPO CONDULETE) PE. 
74/09- VOLUME ÚNICO 

23076.007247/2
009-15 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

23/04/09 
09:05:50 HC(SONDAS) PE. 59/09-02 VOLUMES 

23076.007248/2
009-60 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

23/04/09 
09:08:25 

HC(CANULAS E TUBOS ENDOTRAQUEAIS) PE. 51/09 - VOLUME 
ÚNICO 

23076.007302/2
009-77 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

23/04/09 
11:58:44 ARQUIVO GERAL(ARQUIVOS DESLIZANTES) 

23076.007641/2
009-53 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

27/04/09 
11:24:22 HC(DETERGENTE ENZIMATICO) 

23076.007898/2
009-13 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

29/04/09 
11:03:10 

HC(MATERIAL P/ RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA) PE. 61/09-
03 VOLUMES 

23076.007899/2
009-50 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

29/04/09 
11:05:03 

HC(MATERIAL DE HIGIENE E PROTECAO) PE. 62/09 - 
CANCELADA - VOLUME ÚNICO 

23076.008241/2
009-65 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

04/05/09 
15:25:08 UFPE(RACAO EXTRUSADA P/ RATOS E CAMUNDONGOS) 

23076.008420/2
009-01 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

05/05/09 
15:59:05 CENTRO DE EDUCACAO(AMPLIACAO DE INST. FISICAS) 

23076.008421/2
009-47 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

05/05/09 
16:02:56 DEPTO DE FISICA(LABORATORIO MULTIUSUARIOS) 

23076.008476/2
009-57 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/05/09 
13:15:24 HC(MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR-APOSITOS) 

23076.009503/2
009-17 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

14/05/09 
16:36:05 HC(ESTUFAS E AUTOCLAVES) PE. 64/09 - VOLUME ÚNICO 

23076.009504/2
009-53 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

14/05/09 
16:37:41 

HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/HEMODIALISE) PE. 76/09- 
VOLUME ÚNICO 

23076.009837/2
009-82 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/05/09 
10:36:49 

UFPE(PROJ EXECUTIVOS DE ENGENHARIA-
FUNDACOES/ESTRUTURAS) 

23076.010144/2
009-32 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

21/05/09 
12:08:29 

UFPE(PROJ EXECUTIVOS DE ENG.-INST ELETRICAS)TP 16/09- 
FRACASSADA- 01 VOLUME 

23076.010351/2
009-97 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

22/05/09 
16:08:37 

UFPE(CADEIRAS UNIVERSITARIAS P/CFCH) PE. 71/09 - 
FRACASSADA - VOLUME ÚNICO. 

23076.010784/2
009-42 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

28/05/09 
11:00:27 BC(LIVROS ESTRANGEIROS) 

23076.010785/2
009-97 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

28/05/09 
11:13:34 BC(LIVROS ESTRANGEIROS) 

23076.010856/2
009-51 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

29/05/09 
09:23:13 

HC(REAGENTES P/ IMUNOHEMATOLOGIA) PE. 80/09- VOLUME 
ÚNICO 

23076.010857/2
009-04 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

29/05/09 
09:24:59 

HC(REAGENTES/TESTES EXAMES TACROLIMUS E 
CICLOSPORINA) 

23076.010860/2
009-10 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

29/05/09 
09:33:25 HC(TESTES BIOQUIMICOS SOROLOGICOS E HORMONAIS) 

23076.010940/2
009-75 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

29/05/09 
13:07:45 DIVISAO DE COMUNICACOES 

23076.011093/2 ABERTURA DE 02/06/09 HC(PRODUTOS ALIMENTICIOS) PE. 126/09- 
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009-66 LICITAÇAO 10:53:13 

23076.011094/2
009-19 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/06/09 
10:55:33 HC(MATERIAIS P/ ESTERILIZACAO) PE. 68/09- VOLUME ÚNICO 

23076.011095/2
009-55 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/06/09 
10:56:57 HC(MATERIAIS P/ ESTERILIZACAO) 

23076.011096/2
009-08 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/06/09 
10:58:25 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/CURATIVOS) 

23076.011895/2
009-76 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

10/06/09 
14:55:31 NTVRU(CONTRATACAO EMPRESA SERV RADIODIFUSAO...) 

23076.011989/2
009-45 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

12/06/09 
13:04:16 CCB(AREA FISICA) 

23076.012081/2
009-59 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

12/06/09 
16:35:22 RESTAURANTE UNIVERSITARIO(TALHARES P/ COZINHA) 

23076.012121/2
009-62 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

15/06/09 
16:26:11 HC(RECIPIENTES PARA AMOSTRAS,RESIDUOS E DRENOS) 

23076.012264/2
009-74 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/06/09 
16:43:33 HC(PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS) 

23076.012265/2
009-19 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDADE 

16/06/09 
16:46:00 HC(SERVICOS DE SAUDE/RSS) 

23076.012514/2
009-76 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/06/09 
09:42:30 CCS(AREA FISICA/BLOCO A) 

23076.012743/2
009-91 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

23/06/09 
10:32:14 PCU/DMR - PE. 112/09- VOLUME ÚNICO 

23076.012778/2
009-20 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

25/06/09 
11:14:13 HC(ALIMENTOS DIETETICOS) 

23076.012802/2
009-21 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDADE 

25/06/09 
14:33:19 SERQUIP 

23076.012965/2
009-11 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

29/06/09 
11:07:09 HC(SOLUCOES ACIDA E BASICA) PE. 84/09- VOLUME ÚNICO. 

23076.013074/2
009-74 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/06/09 
11:00:31 DIVISAO DE ARQUIVO GERAL E MICROFILMAGEM 

23076.013185/2
009-81 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

01/07/09 
10:31:14 

HC(PROTESES MAMARIAS E SUTIAS) PE. 89/09 - VOLUME 
ÚNICO 

23076.013269/2
009-14 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/07/09 
08:55:45 HC/GRAMPEADORES CIRURGICOS 

23076.013351/2
009-49 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/07/09 
15:17:38 DEPTO DE CIENCIAS CONTABEIS(CONT INT ANALISE DADOS) 

23076.013352/2
009-93 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/07/09 
15:22:47 DEPTO DE CIENCIAS CONTABEIS(AUDITORIA DIGITAL) 

23076.013441/2
009-30 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

03/07/09 
11:20:11 NTVRU(TV CAMARA) 

23076.013443/2
009-29 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDADE 

03/07/09 
11:31:38 SINC DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA 

23076.013607/2
009-18 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/07/09 
13:04:09 HC(MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS) 

23076.013608/2
009-62 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/07/09 
13:05:46 HC(MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS) 

23076.013609/2
009-15 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/07/09 
13:06:55 HC(KITS DE MANUTENCAO TROCA E TREINAMENTO....) 

23076.013642/2
009-37 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/07/09 
16:36:27 PCU(REFORMA COORD DE EDUCACAO CONTINUADA) 

23076.013768/2
009-10 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

07/07/09 
16:22:20 

UFPE(APARELHO P/ ANALISE E REGISTRO DE GRAND 
ELETRICAS) 

23076.013769/2
009-56 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

07/07/09 
16:27:37 CFCH(ELEVADOR) PE. 111/09-VOLUME ÚNICO 

23076.013909/2
009-96 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

08/07/09 
17:01:30 

HC(MEDICAMENTOS DO GRUPO CARDIOVASCULAR) PE. 85/09- 
02 VOLUMES 

23076.013910/2
009-11 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

08/07/09 
17:53:02 HC(MEDICAMENTOS CARDIOVASCULAR) 

23076.013911/2
009-65 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

08/07/09 
17:54:53 HC(MATERIAL PARA RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA) 

23076.013947/2
009-49 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

08/07/09 
19:05:54 POS-GRADUACAO EM CIENCIA POLITICA 

23076.013969/2
009-17 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

09/07/09 
11:16:09 

HC(MEDICAMENTOS DO GRUPO SANGUE E 
HEMOTOPOETICOS) 

23076.014098/2
009-41 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

10/07/09 
10:54:43 HC(FRUTAS E HORTALICAS) 

23076.014141/2
009-78 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

12/07/09 
12:54:14 PCU(SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE PRAGAS) 

23076.014208/2
009-74 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

12/07/09 
14:23:37 HC(MATERIAL PARA RODIOLOGIA INTERVENCIONISTA) 

23076.014337/2
009-62 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

14/07/09 
08:14:38 HC/AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 
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23076.014506/2
009-64 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

15/07/09 
12:04:25 CCJ(EMPRESA JORGE PASSOS ARQUITETURA E RESTAURO) 

23076.014625/2
009-17 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/07/09 
14:14:56 CTG/ELEVADORES ATLAS 

23076.014731/2
009-09 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

21/07/09 
13:06:32 HC/MATERIAL PARA CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

23076.014734/2
009-34 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

21/07/09 
13:14:17 HC/MEDICAMENTOS OFTALMOLOGICOS 

23076.014735/2
009-89 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

21/07/09 
13:15:39 HC/MEDICAMENTOS DO GRUPO DIGESTIVO 

23076.014736/2
009-23 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

21/07/09 
13:16:33 HC/MATERIAL PARA CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

23076.014912/2
009-27 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

22/07/09 
17:02:01 CENTRO DE EDUCACAO 

23076.014917/2
009-50 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

22/07/09 
17:15:37 CFCH(MANUTENCAO DE ELEVADORES) 

23076.015007/2
009-94 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

23/07/09 
11:02:56 HC/ PRODUTOS ALIMENTICIOS DIETETICOS 

23076.015008/2
009-39 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

23/07/09 
11:08:14 

HC/AQUISICAO DE REAGENTES P IMUNOHEMATOLOGIA- PE. 
100/09- VOLUME ÚNICO. 

23076.015113/2
009-78 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

24/07/09 
16:32:30 

HC/AQUISICAO SE SACOS/SACOLAS PLASTICAS- PE. 106/09 - 
VOLUME ÚNICO 

23076.015114/2
009-12 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

24/07/09 
16:33:43 HC/SUCOS E POLPAS DE FRUTAS- PE. 109/09- VOLUME ÚNICO 

23076.015115/2
009-67 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

24/07/09 
16:34:42 

HC/AQUISICAO DE REGENTES/TESTES DE HEMOSTASIA- PE. 
103/09- VOLUME ÚNICO 

23076.015169/2
009-22 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

25/07/09 
09:21:18 PCU/CCJ(ELEVADOR) 

23076.015369/2
009-85 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

29/07/09 
07:14:50 CAMPOS DO AGRESTE(3ª ETAPA) 

23076.015454/2
009-43 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

29/07/09 
14:34:17 CCSA(RESTAURANTE) 

23076.015504/2
009-92 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/07/09 
11:35:42 RESTAURANTE UNIVERSITARIO(PRATOS) 

23076.015569/2
009-38 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/07/09 
16:49:39 HC/FILMES P/ TOMOGRAFIA- PE. 113/09- VOLUME ÚNICO 

23076.015665/2
009-86 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

01/08/09 
08:14:37 PCU(JORGE PASSOS ARQUITETURA E RESTAURO LTDA) 

23076.015670/2
009-99 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

01/08/09 
08:26:47 HC/MATERIAL DE SUTURA(INDENTIFICACAO E OCLUSAO...) 

23076.015723/2
009-71 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

03/08/09 
13:36:55 CAC(INSTALACOES FISICAS) 

23076.016197/2
009-67 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/08/09 
13:07:45 

HC/AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO) PE. 118/09 - 
VOLUME ÚNICO. 

23076.016201/2
009-97 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/08/09 
13:15:28 HC/MATERIAL DE SUTURA INDENTIFICACAO E OCUCLUSAO 

23076.016208/2
009-17 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/08/09 
13:17:37 

HC/MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS PE. 114/09-02 
VOLUMES. 

23076.016206/2
009-10 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/08/09 
13:23:36 HC/MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS III 

23076.016204/2
009-21 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/08/09 
13:30:29 HC/MATERIAL DE SUTARA/IDENTIFICACAO E OCLUSAO... 

23076.016207/2
009-64 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/08/09 
13:32:18 HC/MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS II 

23076.016418/2
009-05 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

07/08/09 
14:25:03 CCEN/RECUPERACAO ESTRUTURAL 

23076.016485/2
009-11 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

07/08/09 
16:00:37 PCU/CAA(FISCALIZAO DE OBRAS) 

23076.016835/2
009-40 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/08/09 
14:36:34 HC/MATERIAL DE HIGIENE E PROTECAO 

23076.016971/2
009-30 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

12/08/09 
08:51:42 CCSA/LIVRARIA 

23076.017289/2
009-64 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

14/08/09 
08:29:41 BC/LIVROS(CAC/CAV/AREA IV) 

23076.017290/2
009-99 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

14/08/09 
08:34:17 BC/LIVROS(COLEGIO DE APLICACAO) 

23076.017291/2
009-33 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

14/08/09 
08:46:15 BC/LIVROS(CTG/CCEN/AREA II) 

23076.017292/2
009-88 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

14/08/09 
08:50:16 BC/LIVROS(CCB/CCS/AREA III) 

23076.017365/2
009-31 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

14/08/09 
13:10:28 HC/MEDICAMENTOS NEUROLOGICOS E PSIQUIATRICOS I 

23076.017367/2 ABERTURA DE 14/08/09 HC/MEDICAMENTOS NEUROLOGICOS PSIQUIATRICOS II 
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009-21 LICITAÇAO 13:11:41 

23076.017368/2
009-75 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

14/08/09 
13:14:49 HC/MEDICAMENTOS ANALGESICOS E ANESTESICOS II 

23076.017369/2
009-10 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

14/08/09 
13:16:09 HC/MEDICAMENTOS ANALGESICOS E ANESTESICOS I 

23076.017521/2
009-64 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

14/08/09 
16:24:06 BLIBLIOTECA/LIVROS 

23076.017637/2
009-01 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

15/08/09 
07:40:29 PCU/CLUP(COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS) 

23076.017592/2
009-67 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

15/08/09 
08:54:07 

HC/REPROCESSAMENTO DE PECAS DE MATERIAL 
CIRURGICOS 

23076.017918/2
009-56 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

18/08/09 
08:15:10 BC(CAMPUS RECIFE/LIVROS ESTRNGEIROS) 

23076.017919/2
009-09 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

18/08/09 
08:22:06 BC(LIVROS NACIONAIS) 

23076.017924/2
009-11 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

18/08/09 
08:27:11 BC(CIENCIAS BIOLOGICAS/SAUDE) 

23076.017923/2
009-69 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

18/08/09 
08:29:15 

BC(CIEN NATURAIS ENG E COMPUTACAO- PE. 142/09- 
CANCELADO - VOLUME ÚNICO 

23076.017922/2
009-14 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

18/08/09 
08:31:25 BC(HUMANAS/SOCIAIS/APLIACADAS/LINGUAGEM/ARTES) 

23076.018376/2
009-39 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/08/09 
10:31:06 UFPE(REUNI PROJETOS COMPLEMENTARES) 

23076.018329/2
009-95 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/08/09 
11:26:39 UFPE(LIVROS ESTRANGEIROS) 

23076.018330/2
009-10 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/08/09 
11:30:43 UFPE(LIVROS NACIONAIS) 

23076.018529/2
009-48 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

21/08/09 
10:44:01 CCB(REFORMA DE INSTALACOES) 

23076.018844/2
009-75 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

25/08/09 
09:46:08 HC(MATERIAL DE PUNCAO E INCISAO) 

23076.018869/2
009-79 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

25/08/09 
11:01:47 CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE(LIVROS NACIONAIS) 

23076.018870/2
009-01 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

25/08/09 
11:44:07 CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE(LIVROS ESTRANGEIROS) 

23076.018923/2
009-86 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

26/08/09 
08:17:38 DIVISAO DE ARQUIVO GERAL -UFPE(ARQ DESLIZANTES) 

23076.019732/2
009-31 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDADE 

02/09/09 
08:49:25 PROPESQ(SENSOR FRS5) 

23076.019743/2
009-11 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/09/09 
10:43:34 PROACAD(EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS) 

23076.020010/2
009-20 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

03/09/09 
09:13:22 DEPTO DE FISIOTERAPIA(CLINICA ESCOLA) 

23076.020225/2
009-41 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

04/09/09 
11:25:41 HC(MATERIAL DE PUNCAO E INCISAO) 

23076.020231/2
009-06 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

04/09/09 
11:34:45 CCS(RECUPERACAO BLOCO A) 

23076.020232/2
009-42 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

04/09/09 
11:36:33 UFPE(MELHORIA DA ACESSIBILIDADE CAMPUS RECIFE) 

23076.020260/2
009-60 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

04/09/09 
14:44:24 CENTRO ACADEMICO DE CARUARU(LAB DE SISTEMAS...) 

23076.020873/2
009-05 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/09/09 
11:22:23 HC(MEDICAMENTOS GRUPOS ENDOCRINO E RESPIRATORIO) 

23076.020874/2
009-41 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/09/09 
11:23:42 HC(AGUA MINERAL NATURAL HIPOTERMAL NA FONTE) 

23076.020883/2
009-32 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/09/09 
11:38:22 CCB(EQUIPAMENTOS  LABORATORIAIS) 

23076.021045/2
009-86 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/09/09 
15:31:59 UFPE(CCJ CE FONODIOLOGIA TERAPIA OCUPACIONAL) 

23076.021206/2
009-31 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

14/09/09 
16:05:37 

UFPE(PROJETO INSTALACOES 
ELETRICAS,HIDROSSANITARIAS...) 

23076.021239/2
009-81 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

14/09/09 
17:59:42 COORD DE EDUCACAO A DISTANCIA(MATERIAL PERMANENTE) 

23076.021254/2
009-20 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

15/09/09 
10:06:10 HC(LEITE/FORMULAS INFANTIS ESPECIAIS) 

23076.021255/2
009-74 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

15/09/09 
10:07:56 HC(GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 

23076.021256/2
009-19 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

15/09/09 
10:31:02 HC(MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA) 

23076.021528/2
009-81 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/09/09 
11:32:03 UFPE(AMPLIACAO CTG/CCEN SALA DE AULA E LABORATORIO) 

23076.021573/2
009-35 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/09/09 
15:42:00 HC(TIRAS REAGENTES DE DETERMINACAO DE GLICOSE....) 
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23076.021601/2
009-14 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/09/09 
16:07:22 UFPE(CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CONJ MESA E CADEIRA) 

23076.021600/2
009-70 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/09/09 
16:09:39 CCB(MOBILIARIOS P/LABORATORIO CENTRAL) 

23076.021816/2
009-35 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

18/09/09 
10:11:39 UFPE/CFCH/CE/CCSA(BLOCO SALA DE AULA) 

23076.021918/2
009-51 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

18/09/09 
16:36:58 UFPE/CCB/CCS(SALAS DE AULA) 

23076.021920/2
009-20 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

18/09/09 
16:40:22 UFPE(ANFITEATRO DE ANATOMIA/RECUP ESTRUT NUTRICAO) 

23076.021919/2
009-03 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

18/09/09 
16:42:34 CFCH(COMPLEMENTACAO DA RECUPERACAO) 

23076.022015/2
009-97 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

21/09/09 
13:02:17 

UFPE(COVEST-CAMISAS EM ALGODAO) PE. 154/09- VOLUME 
ÚNICO. 

23076.022016/2
009-31 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

21/09/09 
13:05:09 

UFPE(COVEST-FOLHAS DE RESPOSTA VESTIBULAR 2010) PE. 
163/09- VOLUME ÚNICO 

23076.022315/2
009-76 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

23/09/09 
11:18:12 HC(MATERIAIS DESCARTAVEIS) 

23076.022435/2
009-73 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

23/09/09 
16:08:49 UFPE(REDE ELETRICA DO CCS/CCB) 

23076.022552/2
009-37 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

24/09/09 
16:36:42 UFPE(LIVROS NACIONAIS TODAS AS AREAS:C BIOLOGICAS...) 

23076.022553/2
009-81 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

24/09/09 
16:40:32 UFPE(LIVROS NACIONAIS:CIENCIAS BIOLOGICAS...) 

23076.022554/2
009-26 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

24/09/09 
16:43:08 UFPE(LIVROS NACIONAIS-PG CAMPUS RECIFE) 

23076.022556/2
009-15 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

24/09/09 
16:46:21 UFPE(LIVROS NACIONAIS:CIENCIAS MATEMATICAS...) 

23076.022557/2
009-60 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

24/09/09 
16:48:49 

UFPE(LIVROS NACIONAIS GRADUACAO:CIENCIAS 
MATEMATICAS...) 

23076.022558/2
009-12 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

24/09/09 
16:50:26 UFPE(LIVROS ESTRANGEIROS) 

23076.022721/2
009-39 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

25/09/09 
15:18:21 BC(REFORMA INSTALACOES FISICAS) 

23076.022787/2
009-29 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

28/09/09 
10:01:47 CENTRO DE EDUCACAO(BIBLIOTECA) 

23076.023110/2
009-16 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/09/09 
11:23:30 DEPTO DE ENERGIA NUCLEAR(CONSTRUCAO DE MURO) 

23076.023155/2
009-82 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/09/09 
15:55:35 HC(GASES MEDICINAIS E ESPECIAIS COM CESSAO DE EQUIP) 

23076.023156/2
009-27 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/09/09 
15:57:06 HC(PRODUTOS ALIMENTICIOS PERECIVEIS) 

23076.023440/2
009-01 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/10/09 
12:58:58 DGBS(LEILAO P/ DESFAZIMENTO DE AUTOMOVEIS) 

23076.023505/2
009-19 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/10/09 
16:39:01 CENTRO ACADEMICO DE VITORIA(REFORMA AMPLIACAO) 

23076.023447/2
009-15 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/10/09 
16:46:04 RESTAURANTE UNIVERSITARIO(COMPLEMENTACAO) 

23076.023507/2
009-08 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/10/09 
16:50:57 CFCH(CURSO DE ARQUEOLOGIA/LABORATORIO) 

23076.023622/2
009-74 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDADE 

05/10/09 
11:45:21 SINC DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA 

23076.023903/2
009-27 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/10/09 
17:03:30 HC(REAGENTES/TESTES P/ HEMATOLOGIA) 

23076.023906/2
009-61 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/10/09 
17:06:24 HC(REAGENTES/TESTES P/UROANALISE) 

23076.023907/2
009-13 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/10/09 
17:07:37 HC(MEDICAMENTOS ANTISEPTICOS E MANIPULADOS) 

23076.023915/2
009-51 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

06/10/09 
17:16:17 HC(MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS IV) 

23076.024202/2
009-13 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

08/10/09 
11:20:44 

HC(TUBO DE RAIOS X COMPATIVEL COM O APARELHO MARCA 
GE....0 

23076.024507/2
009-17 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

09/10/09 
16:51:09 UFPE(CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT) 

23076.024508/2
009-61 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

09/10/09 
16:52:32 UFPE(CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA) 

23076.024606/2
009-07 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

13/10/09 
10:19:53 HC(MATERIAL DE EXPEDIENTE) 

23076.024700/2
009-58 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDADE 

13/10/09 
16:16:48 

BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LAB E 
HOSPITALARES 

23076.024822/2
009-44 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

14/10/09 
13:19:22 UFPE(LIVROS NACIONAIS-AREA III CCS) 

23076.025209/2 ABERTURA DE 16/10/09 UFPE/CAA(LIVROS NACIONAIS) 
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009-44 LICITAÇAO 16:15:55 

23076.025210/2
009-79 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/10/09 
16:19:08 UFPE(PRO SAUDE-LIVROS NACIONAIS) 

23076.025340/2
009-10 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/10/09 
15:19:49 

UFPE(INSTALACOES ELETRICAS DO ALMOX CENTRAL 
/OUTROS) 

23076.025385/2
009-86 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/10/09 
16:45:45 UFPE(REPRESENTAÇÃO EM BRASILIA) 

23076.025641/2
009-35 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

21/10/09 
16:46:29 UFPE/MINISTERIO DA SAUDE 

23076.025675/2
009-20 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

21/10/09 
17:35:50 DEPTO DE MATEMATICA(LIVROS DIDATICOS DE 6ª AO 9º ANO) 

23076.025863/2
009-58 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

22/10/09 
16:12:08 UFPE(MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO CAMPUS) 

23076.025864/2
009-01 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

22/10/09 
16:14:26 

CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE(CONST LAJE DE 
REACAO...) 

23076.026511/2
009-10 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDADE 

03/11/09 
09:46:49 NTI(PHILIPS BUSINESS COMUNICATIONS) 

23076.026642/2
009-05 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

03/11/09 
16:37:05 UFPE(CHAVES DE FENDA CHAVES ESPECIAIS/OUTROS) 

23076.026643/2
009-41 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

03/11/09 
16:39:41 UFPE(FERRAMENTAS EM GERAL E DE JARDINAGEM) 

23076.027066/2
009-13 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

06/11/09 
16:08:16 CEAD(CONCEPCAO E PRODUCAO DE MATERIAL PARA WEB...) 

23076.027068/2
009-02 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

06/11/09 
16:09:41 

CEAD(CONSTRUCAO DE UMA REDE DE FORMACAO 
CONTINUADA) 

23076.027067/2
009-50 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

06/11/09 
16:11:01 CEAD(CONCEPCAO E PRODUCAO DE MATERIAL PARA WEB) 

23076.027220/2
009-49 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

10/11/09 
09:43:27 RESTAURANTE UNIV(PRATOS MESA RASO EM VIDRO) 

23076.027262/2
009-80 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

10/11/09 
11:25:53 

PG EM SAUDE HUMANA(AOTEC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS 
LTDA) 

23076.027263/2
009-24 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

10/11/09 
11:27:36 PG EM ODONTOLOGIA(AOTEC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS) 

23076.027292/2
009-96 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

10/11/09 
12:09:56 UFPE(EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA) 

23076.027293/2
009-31 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

10/11/09 
12:13:44 UFPE(EQUIPAMENTOS DE AUDIO VIDEO E FOTO) 

23076.027586/2
009-18 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDADE 

12/11/09 
15:55:20 OPENCADD ADVANCED TECNOLOGY COM E SERVICOS LTDA 

23076.027589/2
009-51 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

12/11/09 
15:58:39 SILVIA DE CARVALHO & CORREIA LTDA 

23076.027590/2
009-86 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDADE 

12/11/09 
15:59:51 THORLABS 

23076.027591/2
009-21 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

12/11/09 
16:01:31 VRB INFORMATICA MANUTENCAO E VENDAS LTDA 

23076.027592/2
009-75 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDADE 

12/11/09 
16:03:11 HRM INT L 

23076.027593/2
009-10 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDADE 

12/11/09 
16:04:32 CAMPBELL SCIENTIFIC 

23076.027635/2
009-12 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

13/11/09 
10:58:11 DEPTO DE QUIMICA FUNDAMENTAL 

23076.027673/2
009-75 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

13/11/09 
15:07:17 

RESTAURANTE UNIVERSITARIO(PRATOS FUNDOS EM 
VIDROS....) 

23076.027674/2
009-10 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

13/11/09 
15:09:41 RESTAURANTE UNIVERSITARIO(BANDEJAS P/ COZINHA) 

23076.027750/2
009-97 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDADE 

16/11/09 
11:22:09 GE HEALTHECARE LIFE SCIENCES DO BRASIL COM PROD ... 

23076.027751/2
009-31 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

16/11/09 
11:24:18 ACECO TI LTDA 

23076.027801/2
009-81 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

16/11/09 
16:48:05 UFPE(MADEIRA MARCENARIA E FERRAGENS) 

23076.028068/2
009-11 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/11/09 
11:21:50 UFPE(TINTAS ACRILICAS E PVA  TINTA P/ DEMARCACAO....) 

23076.028069/2
009-66 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/11/09 
11:24:26 UFPE(CIMENTO TIJOLO AREIA BRITA E BARRO) 

23076.028070/2
009-91 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/11/09 
11:26:14 PCU(EQUIPAMENTOS/COMPUTADOR IMPRESSORA NO BREAK) 

23076.028071/2
009-35 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

19/11/09 
11:29:05 UFPE(DILUENTES FUNDO PREPARADOR MASSA CORRIDA...) 

23076.028160/2
009-81 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

20/11/09 
10:53:05 

HC(MEDICAMENTOS GRUPOS ANTISSEPTICOS E 
MANIPULADOS...) 

23076.028236/2
009-79 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

23/11/09 
10:03:03 HC(MATERIAL DE CIRURGIA) 
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23076.028237/2
009-13 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDADE 

23/11/09 
10:04:43 SG TECNOLOGIA CLINICA S/A 

23076.028326/2
009-60 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

23/11/09 
16:32:56 DEPTO DE ENGª QUIMICA(REFORMA NO LABORATORIO) 

23076.028561/2
009-31 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

25/11/09 
17:16:01 HC(MEDICAMENTOS GRUPOS QUIMIOTERAPIA....) 

23076.028562/2
009-86 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

25/11/09 
17:17:52 HC(MATERIAL PROCEDIMENTO CIRURGICO-PROTESES...) 

23076.060206/2
009-57 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

26/11/09 
10:04:09 CAV - CIOF 

23076.028602/2
009-90 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

26/11/09 
11:43:42 CCSA(DVD) 

23076.028807/2
009-75 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

27/11/09 
16:34:08 UFPE(TELHAS E CUMEEIRAS DE FIBROCIMENTO ISENTAS...) 

23076.028815/2
009-11 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

27/11/09 
18:13:49 UFPE/FADE(SIG@) 

23076.028836/2
009-37 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

30/11/09 
10:29:13 HC(MEDICAMENTOS DO GRUPO CARDIOVASCULAR) 

23076.029351/2
009-61 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/12/09 
14:47:17 PCU/DMR(MATERIAIS PARA REVESTIMENTOS) 

23076.029352/2
009-13 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/12/09 
14:49:09 PCU/DMR(DISJUNTORES) 

23076.029353/2
009-50 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/12/09 
14:50:22 PCU/DMR(FIOS E CABOS ELETICOS) 

23076.029384/2
009-19 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

02/12/09 
15:50:17 PCU/DRM(ELETRODUTO E ACESSORIOS) 

23076.029592/2
009-18 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

03/12/09 
15:47:16 RESTAURANTE UNIVERSITARIO(PASS THROUGH AQUECIDO...) 

23076.029593/2
009-54 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

03/12/09 
15:50:04 RESTAURANTE UNIVERSITARIO(REFRESQUEIRA) 

23076.029594/2
009-07 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

03/12/09 
15:51:59 RESTAURANTE UNIVERSITARIO(MESAS E CADEIRAS) 

23076.029615/2
009-86 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

03/12/09 
16:41:08 UFPE(IMPERMEABILIZANTES E ADESIVOS SELANTES...) 

23076.029706/2
009-11 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

04/12/09 
11:45:59 CCJ(REFORMA E MODERNIZACAO DO NPJ) 

23076.029708/2
009-19 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

04/12/09 
11:48:33 DEPTO DE ENGª QUIMICA(AMPLIACAO DO LABORATORIO) 

23076.029811/2
009-51 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

04/12/09 
18:09:39 CE(FADURPE) 

23076.029812/2
009-03 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

04/12/09 
18:10:25 CE(CETEC) 

23076.029813/2
009-40 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

04/12/09 
18:11:02 CE(CETEC) 

23076.029819/2
009-17 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

07/12/09 
10:21:53 HC(MATEIAL P/ ADMINISTRACAO DE FLUIDOS) 

23076.029820/2
009-41 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

07/12/09 
10:26:41 

HC(MEDICAMENTOS GRUPOS OFTALMOLOGIA 
ENDOCINOLOGIA...) 

23076.029827/2
009-63 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

07/12/09 
10:33:50 HC(MEDICAMENTOS DOS GRUPOS ANTIMICROBIANOS...) 

23076.029829/2
009-52 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

07/12/09 
10:36:25 HC(MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) 

23076.030054/2
009-68 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

09/12/09 
16:08:07 NTVRU(FADE) 

23076.030195/2
009-81 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

10/12/09 
15:30:52 FADE(PROVINHA BRASIL ALFABETIZACAO MATEMATICA) 

23076.030213/2
009-24 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

10/12/09 
16:40:20 HC(MATERIAL P/ ANATOMIA PATOLOGICA) 

23076.030263/2
009-10 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

11/12/09 
09:19:33 LEICA MICROSYSTEMS 

23076.030264/2
009-56 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

11/12/09 
09:21:22 SOTTO COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 

23076.030265/2
009-09 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

11/12/09 
09:22:34 BIOSYSTEMS COMERCIAL IMPOTADORA EXPORTADORA... 

23076.030266/2
009-45 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

11/12/09 
09:23:46 EMG SYSTEM DO BRASIL 

23076.030267/2
009-90 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

11/12/09 
09:25:13 APPLIED BIOSYSTEMS 

23076.030268/2
009-34 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

11/12/09 
09:26:33 ANDREAS HETTICH GMBH 

23076.030269/2
009-89 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

11/12/09 
09:27:37 SANYO COMMERCIAL SOLUTIONS 

23076.030270/2 LICITAÇÃO: 11/12/09 DIGICOP COMERCIO VAREJISTA E DE MATERIAIS DE 
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009-11 DISPENSA 09:28:35 INFORMATICA 

23076.030271/2
009-58 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

11/12/09 
09:29:47 NOVA DIDACTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

23076.030272/2
009-01 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

11/12/09 
09:31:02 CROMATEC/FRANKEL COMERCIO DE INSTRUMENTOS ... 

23076.030273/2
009-47 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

11/12/09 
09:32:20 ANACOM 

23076.030274/2
009-91 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

11/12/09 
09:33:26 FENIX INFORMATICA 

23076.030275/2
009-36 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

11/12/09 
09:34:26 TERASIC TECHNOLOGIES 

23076.030276/2
009-81 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

11/12/09 
09:35:17 PERKIN ELMER FOR THE BETTER 

23076.030277/2
009-25 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

11/12/09 
09:36:12 ASIRIUS COMERCIO E SERVICOS EM TI LTDA 

23076.030278/2
009-70 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDADE 

11/12/09 
09:37:18 LINDE CRYOGENICS 

23076.030283/2
009-82 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/12/09 
10:13:02 UFPE(MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL) 

23076.030370/2
009-30 

LICITAÇÃO: 
DISPENSA 

11/12/09 
16:07:00 LTNET BRASIL REDE DE TECNOLOGIAS EM APRENDIZAGEM 

23076.030373/2
009-73 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/12/09 
16:29:34 UFPE(HIPOCLORITO DE SODIO) 

23076.030374/2
009-18 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

11/12/09 
16:30:38 UFPE(METAIS SANITARIOS E MATERIAIS HIDROSANITARIOS) 

23076.030849/2
009-76 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

18/12/09 
11:45:19 

HC(INSUMO P/ REALIZACAO DE HEMODIALISE MAQ 
COMPATIVEIS) 

23076.030850/2
009-09 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

18/12/09 
11:47:25 HC(MATERIAL DE ORTESES E PROTESES) 

23076.055112/2
009-66 

LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDADE 

22/12/09 
16:53:08 KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA 

23076.055113/2
009-19 

ABERTURA DE 
LICITAÇAO 

22/12/09 
17:03:22 HC(MATERIAL DE ORTESES E PROTESES) 

    
Fonte: SIPROC - Sistema de Controle de Processos  da Divisão de Comunicações da UFPE  
 


