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RESUMO 
 
 
 
 
 
 
Este estudo pretende demonstrar os benefícios inerentes à adoção do 
Sistema de Registro de Preços nos processos de compras 
governamentais e l icitações públicas, como alternativas de melhor 
condução a determinadas modalidades licitatórias, nos aspectos da 
segurança legal e econômica, além da transparência que norteia 
referido  processo. Transposta a fase da redemocratização, o processo 
de compras governamentais passou por um amplo processo de 
normatização. Os benefícios já motivavam a adoção do sistema, porém 
o ambiente inf lacionário dos anos 80 e 90 impossibil itaram pôr em 
prática o sistema. E, a partir da estabil ização econômica no f inal dos 
anos 90, o sistema retorna à pauta e sua aplicação começa a se 
disseminar pelo serviço público brasileiro. A relevância deste estudo se 
fundamenta na importância que o sistema de compras governamentais 
tem para o acompanhamento e o gerenciamento do serviço público, 
bem como para a conseqüente escolha do Tribunal de Justiça do 
Estado de Pernambuco, que se justif ica pela importância desse 
seguimento jurisdicional perante a população que dele necessita. A 
análise sobre a implantação do processo de Registro de Preços 
considerou as seguintes metodologias: 1 – Pesquisa realizada na 
Comissão Permanente de Licitação do Tribunal Regional do Trabalho 
da 6ª Região; 2 – Processos licitatórios realizados no TRT da 6ª Região 
no período 2005/2007. Contempla apreciação de benefícios e 
obstáculos encontrados, bem como sua aplicabil idade em modalidades 
específ icas de licitação. Este estudo apresenta também uma proposta 
de implementação no ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de 
Pernambuco. Concluindo-se que a implantação do sistema de Registro 
de Preços contribuirá para a estabil ização econômica, à medida que 
estabelece parâmetros consolidadores de critérios que fomentam a 
economicidade e a garantia da qualidade nas compras governamentais.  

 
 
 
 

PALAVRAS-CHAVES : compras governamentais. Inf lação. 
economicidade. l icitações públicas. registro de preços.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 
 
 
 
   
This study intends to demonstrate the benefits related to the adoption 
of the Prices Register System in the processes of governmental 
purchases and public outbidding as alternatives for a better conduction 
to some outbidding areas, in the lawful and economic security aspects, 
and the transparence that guides this process. Transporting the 
redemocratization period, the process of governmental purchases  went 
through a large process of creating laws.  The benefits were already 
motivating the adoption of the system, however, the inf lation situation 
in the 80’s and 90’s made the practice of the system impossible. Due to 
the economic stabil ization at the end of the 90’s, the system is once 
again discussed and its application starts to be spread around the 
Brazil ian public service. The relevance of this study is based on the 
importance of the governmental purchases system to the attendance 
and management of the public service, and the result ing choice of the 
Court of Justice of Pernambuco State is justif ied by the importance of 
the legal group to the population who needs it. The analysis about 
implanting the process of the prices register considered the following 
methodologies: 1- Research made in the Permanent Commission of 
outbidding of the Regional Tribunal of Work of the 6 t h Region; 2- 
Outbidding processes performed in the TRT of the 6 t h Region in the 
period of 2005/2007. It includes assessment of benefits and the 
dif f icult ies found, and their applicabil ity to specif ic areas of outbidding. 
This study also presents a proposal for implementation at the Court of 
Justice of the State of Pernambuco. Concluding that the deployment of 
the Prices Register System will contribute to the economic stabil ization, 
establishing parameters that consolidate criterions, which will 
contribute to the economy and the guarantee of the quality in the 
governmental purchases. 
  
 
 
 
KEY-WORDS: governmental purchases. inf lation. economy. public 
outbidding. prices register. 
 
 



LISTA DE INSTITUIÇÕES PESQUISADAS 
 
 
 
ESMAPE – Escola de Magistratura de Pernambuco 
• Biblioteca  
 
Prefeitura da Cidade do Recife: Comissão de Licitaç ão 

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 
• Biblioteca Central 
• Biblioteca do Centro de Ciências Sociais Aplicada 
 
UNICAP – Universidade Católica de Pernambuco 
• Biblioteca   
 
Tribunal de Justiça de Pernambuco 
• Biblioteca  
 
Secretaria de Saúde de Pernambuco: Comissão de Lici tação 

 
 



LISTA DE SIGLAS 
 
 
 
 
 

CPL/OSE – Comissão Permanente de Licitação – Obras e Serviços de 
Engenharia e outros serviços 
 
CPL/BCE - Comissão Permanente de Licitação – Bens d e consumo e 
Equipamentos 
 
SRP – Sistema de Registro de Preços 
 
TCE-PE – Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco  
 
TJPE – Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco 
 
TJSE – Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe 
 
TRT6 – Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 
 
UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 
 
UNICAP – Universidade Católica de Pernambuco 
 
 



LISTA DE GRÁFICOS 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 2.1 - Emendas Constitucionais (comparativo:  Brasil X E.U.A )  
 
GRÁFICO 3.1 – Sexo dos entrevistados 
 
GRÁFICO 3.2 – Idade dos entrevistados 
 
GRÁFICO 3.3 –  Escolaridade   
 
GRÁFICO 3.4 –  Tempo de serviço 
 
GRÁFICO 3.5 –  O que motivou a implantação  do SRP 
 
GRÁFICO 3.6 – Quanto à divulgação do SRP 
 
GRÁFICO 3.7 –  SRP x necessidades da Adm. Pública 
 
GRÁFICO 3.8 –  Avaliação do Sistema de Registro de Preços 
 
GRÁFICO 3.9 –  Quantidade de itens X estimativa 
 
GRÁFICO 3.10 –  Informações disponibilizadas pela d outrina 
 
GRÁFICO 3.11 –  Capacitações sobre SRP 
 
GRÁFICO 3.12 – Assumindo a visão do empresário 
 
GRÁFICO 3.13 –  Princípio da economicidade 
 
GRÁFICO 3.14 – Vale a pena fazer uso do SRP ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LISTA DE QUADROS 
 
 
 
 
 

QUADRO 1.1 –  Licitações concluídas – Biênio 2006/2 007 
 
 
 
QUADRO 1.2 –  Tempo médio de uma licitação (fase ex terna) 

 

QUADRO  3.1 – Relação dos entrevistados  

 
 



SUMÁRIO 
 

 
INTRODUÇÃO ..........................................................................................................12 
 
CAPÍTULO 1: CONTEXTUALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE            

PERNAMBUCO NO ÂMBITO ESTADUAL ..................... .................16 
 
1.1 Breve Histórico do TJPE .....................................................................................16 
1.2 A Evolução da Licitação no Brasil.  (O Porquê de licitar) ....................................17 
1.3 Análise do Comportamento das Licitações no TJPE ..........................................19 
1.4 Histórico da Implantação do Registro de Preços no TJPE (nos anos 90)...........21 
1.5 Sistema de Registro de Preços no Brasil ............................................................23  
1.5.1 Fundamentação Legal .....................................................................................25 
 
CAPÍTULO 2: PROCEDIMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS . ..................28 
 
2.1 Reforma Administrativa Brasileira .......................................................................28 
2.1.1 A dimensão política da descentralização .........................................................33 
2.2 Políticas Públicas no Brasil .................................................................................40 
2.2.1 Comportamento das Políticas Públicas na Agenda Pública Brasileira.............40 
2.2.2 Comportamento das Políticas Públicas na Constituição..................................42 
2.2.3 Avaliação do comportamento das Políticas Públicas.......................................43 
2.3 Controle Administrativo ......................................................................................44 
2.4 Fundamentação Teórica ....................................................................................45 
2.5 Procedimentos Metodológicos ...........................................................................51 
2.6 Definição dos Termos .........................................................................................52 
 
CAPÍTULO 3: O PARADIGMA DO TJPE .................... .............................................53 
 
3.1 Breve Histórico do TRT6 ....................................................................................53 
3.2 Apresentação da Pesquisa .................................................................................55 
3.2.1 Universo da Pesquisa ......................................................................................55 
3.2.2 Análise das Respostas da Pesquisa ................................................................55 
 
CAPÍTULO 4: PROPOSIÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS..... ...........................65 
 
4.1 Proposições .......................................................................................................65 
4.2 Considerações Finais..........................................................................................66 
 
REFERÊNCIAS.........................................................................................................70 
 
APÊNDICES .............................................................................................................72 
 
ANEXOS ...................................................................................................................76 
 
 



12 

 

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho oferecemos uma visão dos procedimentos que abordam o 

Sistema de Registro de Preços. Destacamos os pontos positivos e negativos, no 

tocante às vantagens e desvantagens que o procedimento oferece, mesmo sabendo 

se tratar de um tema que ainda é uma novidade para os gestores da área de 

licitação. Tais profissionais têm recebido a inovação com bastante euforia e, às 

vezes, com certa desconfiança, diante da simplicidade na operacionalização, da 

maneira pela qual oferece redução nos custos, e da sua eficácia quando é 

implantado.  

Não é de hoje que se busca uma maneira de aperfeiçoar as atividades que 

visam satisfazer à Administração. Essa busca permanente se explica pela 

necessidade de comprar os bens necessários para que a máquina do setor público 

não sofra solução de continuidade.  

Desde a promulgação da Constituição da República de 1988, os 

congressistas elaboram leis com dupla intenção: de um lado, controlar os gastos 

públicos e de outro, impedir que os administradores manipulem as ferramentas 

disponíveis.  

Cada vez mais a sociedade cobra dos governantes uma postura responsável 

no uso dos recursos públicos, tornando necessário que os administradores tenham 

conhecimento das ferramentas que lhes são oferecidas para realização de um 

mandato objetivo e transparente. 

Um indivíduo ou empresa privada pode efetuar suas compras, realizar obras 

de engenharia, ou contratar serviços da forma que melhor lhe aprouver, pois os 

recursos aí empregados são particulares.  

Já um Gestor Público, tem que se submeter às leis e aos procedimentos 

garantidores da qualidade da obra, dos serviços e da aquisição de 

equipamentos/bens, optando pela melhor oferta obtida no mercado. Haja vista que é 

o Gestor o responsável pelas verbas públicas, tem ele o dever de prestar contas de 
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seus atos, cujo controle se desenvolve constitucionalmente1, atrelado a Lei de 

Responsabilidade Fiscal2. 

A grande crise vivenciada nos anos 80 provocou um verdadeiro Tsunami3 na 

economia mundial com efeitos nunca vistos. Houve o desencadeamento de redução 

das taxas de crescimento dos países centrais; a diminuição da renda por habitantes 

dos países em desenvolvimento; e, um colapso dos regimes nos países do bloco 

soviético. No Brasil, não foi diferente, com a administração pública do estado liberal, 

se mostrando ineficaz para atender às demandas dos cidadãos-clientes no Estado 

Social do século XX. Foi necessária a substituição por uma administração pública 

gerencial4, proporcionada pela Reforma Administrativa que emergiu nos anos 90, 

bem como uma maior participação das classes sociais civis na implementação das 

Políticas Públicas na Agenda Pública Brasileira.  

As mudanças advindas da Reforma do Estado caracterizam demandas de 

ordem econômica e social, atendidas pelas políticas e práticas sociais, diluídas na 

sociedade, em resposta ao enorme distanciamento social motivado, entre outros 

fatores, pela globalização da economia e seus desdobramentos de caráter 

tecnológico, econômico e social.   

Um dos pontos abordados neste trabalho é o levantamento dos fatores que 

inibiram a utilização do Sistema de Registro de Preços, que se tentou implantar no 

final da década de 90, no Tribunal de Justiça de Pernambuco.  

                                                 
1 Art.37 ,inc. XXI da CF/88 - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.  
2 Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal, mediante ações em que se previnam riscos e corrijam 
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, destacando-se o planejamento, o controle, 
a transparência e a responsabilização como premissas básicas.   
3 Tsunami é uma onda gigante gerada por distúrbios sísmicos, que possui alto poder destrutivo 
quando chega à região costeira. Disponível em: http://novasteorias.blogspot.com > Acesso em: 
10.jan. 2008.  
4 A Reforma Gerencial, segundo Bresser, “visa assegurar o caráter democrático da administração 
pública, por meio da implantação de um serviço público(...) orientado para o cidadão-usuário(que não 
paga pelo serviço) ou cidadão cliente( que paga por ele)”( 1998,p.111). 
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Além disso, o trabalho se propõe a analisar os resultados da pesquisa realizada 

no TRT6, pois servirão para subsidiar o alicerce dos pilastes que irão formar o 

conjunto de procedimentos a serem propostos ao TJPE, quando de suas futuras 

aquisições de bens e prestação de serviços. Para tanto, será utilizado o Sistema de 

Registro de Preços com o fito de alcançar a melhor proposta, comparando os 

procedimentos adotados naquela instituição com os do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco. Tudo isso servirá também para definir a melhor forma de implantação 

do procedimento de Sistema de Registro de Preços no Tribunal de Justiça de 

Pernambuco.  

O presente trabalho se propõe ainda a apresentar os mecanismos pelos quais 

os procedimentos do Sistema de Registro de Preços poderão ser implantados no 

TJPE, procurando eliminar as inúmeras queixas que são lançadas aos processos 

licitatórios, em geral. Dentre as reclamações, destacamos a demora na aquisição de 

bens, o que pode causar colapso ou retardo na prestação dos serviços públicos. 

 O capítulo 1 – Contextualização do Tribunal de Justiça de Pernambu co 

no Âmbito Estadual  - contextualiza a parte histórica do Tribunal de Justiça do 

Estado de Pernambuco, passando desde a sua inauguração até os dias de hoje. 

Traça o perfil da evolução e mostra uma análise do comportamento das licitações 

após o surgimento da modalidade Pregão no TJPE. Enfatiza a frustração da 

tentativa da implantação de um Sistema de Registro de Preços no TJPE, no final da 

década de 90, e o Registro de Preços no Brasil.    

O capítulo 2 – Procedimentos teóricos e metodológicos – adentramos nos  

aspectos relevantes da Reforma Administrativa no Brasil, as políticas públicas 

adotadas, e alternativas para controlar gastos públicos. Ainda neste capítulo, há a 

apresentação da fundamentação teórica que embasou o presente trabalho, 

lastreado nos métodos que foram utilizados para o seu cumprimento (metodologia 

aplicada), o que deu origem aos materiais desenvolvidos disponíveis nos anexos. 

O capítulo 3 – O Paradigma do TJPE  – aborda o tratamento das questões 

aplicadas, através de questionários de pesquisa realizada no Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região, visando verificar se na percepção deles, quanto aos 
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resultados obtidos com o SRP, se foram os almejados, oferecendo um quadro das 

atuais dificuldades que precisam ser consideradas.  

No capítulo 4- Proposições e Considerações Finais  - apresentamos 

reflexões nutridas pela pesquisa realizada, visando alicerçar os procedimentos que 

iremos adotar no Tribunal de Justiça de Pernambuco. A proposta é a implantação do 

procedimento de Sistema de Registro de Preços neste Poder. 
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CAPÍTULO 1 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBU CO NO 

ÂMBITO ESTADUAL  

1.1 – Breve Histórico do TJPE 

O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco é um órgão do Poder 

Judiciário, com sede na cidade do Recife e jurisdição em todo o território estadual. 

Constituído por 39 (trinta e nove) desembargadores e composto por uma Mesa 

Diretora, eleita para o mandato de dois anos, recaindo a escolha, por ordem de 

antiguidade, dentre os desembargadores da Corte Especial que ainda não tenham 

exercido estes cargos, sendo vedada à reeleição.  

A instituição foi criada pelo alvará de 06 de fevereiro de 1821, de Dom João VI, 

então Rei do Brasil - Reino Unido ao de Portugal, recebendo na ocasião o nome de 

Tribunal da Relação de Pernambuco. Foi instalado no dia 13 de agosto do ano 

seguinte, no imóvel do antigo Erário Régio, com algumas salas adaptadas às 

pressas e com móveis ainda improvisados. O local escolhido para abrigar o Palácio 

da Justiça, no centro do Recife, está intimamente ligado à história do Estado. A área 

onde foi construído pertenceu ao Palácio Vriburgh ou Friburgh, que também pode 

ser grafado Vryburg e que significa "Alcançar a Liberdade", ou seja, era o Palácio 

dos Despachos de Maurício de Nassau, Palácio das Torres, na ilha de Antônio Vaz, 

nas imediações do Forte Ernesto. 

Como todos os Sodalícios estaduais, o Tribunal de Justiça de Pernambuco 

também nasceu em proporções pequenas, entretanto, com a crescente multiplicação 

das demandas, decorrentes das estratificações impostas pela sociedade moderna, 

houve por crescer, alcançando proporções gigantescas. Atualmente agrega o 

Tribunal de Justiça comarcas em quase todas as cidades do Estado, contando em 

torno de 5.000 (cinco mil) servidores e 500 (quinhentos) magistrados, abrigados em 

Fóruns, alocados em todas as regiões do Estado de Pernambuco. 

Contudo, o desenvolvimento do Tribunal de Justiça em todo o território 

pernambucano não conseguiu acompanhar o crescimento, em progressão 

geométrica, da quantidade de litígios no Estado. E, infelizmente, inobstante todos os 
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esforços dos que fazem o Judiciário Estadual, a prestação jurisdicional, assim como 

nos demais Estados da Federação, é ofertada, ainda sem a celeridade necessária. 

Ressalte-se que aqueles que fazem o Tribunal de Justiça de Pernambuco não se 

dão por vencidos, e, em gestos inovadores, tais como a criação dos Juizados do 

Torcedor e do Idoso, labutam no sentido de, à luz de Ulpiano, “dar a cada um o que 

é seu”. 

Muitas são as competências do Judiciário Estadual, seja no primeiro grau, 

onde, por muitas vezes, substitui outros Sodalícios como os Tribunais Regionais do 

Trabalho e Eleitoral em Pernambuco, ou no segundo grau. Só em nível de segunda 

instância são 19 os itens de competência do Tribunal de Justiça, previstos pelo 

artigo 61 da Constituição Estadual, incluindo os graus de recurso. E, nessas 

situações, o TJPE pode julgar as causas, entre elas mandados de segurança, 

habeas corpus, habeas data, decididas pelos juízes de Direito, cabendo-lhe, ainda, a 

apreciação dos recursos contra ato do Conselho da Magistratura.5 

1.2 A Evolução da Licitação no Brasil.  (O Porquê d e Licitar)  

A licitação foi introduzida no direito público brasileiro há mais de cento e 

quarenta anos, pelo Decreto nº 2.926, de 14.05.1862, que regulamentava as 

arrematações dos serviços a cargo do então Ministério da Agricultura, Comércio e 

Obras Públicas. Após o advento de diversas outras leis que trataram, de forma 

singela, do assunto, o procedimento licitatório veio a ser consolidado, finalmente, no 

âmbito federal, pelo Decreto nº 4.536, de 28.01.22, que organizou o Código de 

Contabilidade da União (arts. 49-53). 

Desde o antigo Código de Contabilidade da União, de 1922, o procedimento 

licitatório passou por evoluições, com o objetivo de conferir maior eficiência às 

contratações públicas, sendo, por fim, sistematizado através do Decreto-Lei nº 200, 

de 25.02.67 (arts. 125 a 144), que estabeleceu a reforma administrativa federal, e 

estendido às Administrações dos Estados e Municípios com a edição da Lei nº 

5.456, de 20.06.68. 

O Decreto-lei nº 2.300, de 21.11.86, atualizado em 1987, pelos Decretos-lei 

2.348 e 2.360, instituiu, pela primeira vez, o Estatuto Jurídico das Licitações e 
                                                 
5 Fonte – Compilado do Site  www.tjpe.jus.br Acesso em: 24 maio.2008. 
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Contratos Administrativos, reunindo normas gerais e especiais relacionadas à 

matéria.  

A Constituição da República de 1988 representou um notável progresso na 

institucionalização e democratização da Administração Pública. Apesar dos textos 

constitucionais anteriores contemplarem dispositivos relacionados ao acesso à 

função pública e ao regime do funcionalismo estatal, a verdadeira 

constitucionalização da Administração Pública somente foi levada a efeito pela Carta 

de 1988. 

A partir de 1988, a licitação recebeu status de princípio constitucional, de 

observância obrigatória pela Administração Pública direta e indireta de todos os 

poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios6. 

Assim, ao analisar o disposto no artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal 

de 1988, pode-se observar que a obrigatoriedade de licitar é princípio constitucional, 

apenas sendo dispensada ou não exigida nos casos expressamente previstos em 

Lei. 

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

 

O princípio de licitar está intimamente ligado aos princípios da 

indisponibilidade e supremacia do interesse público que são princípios norteadores 

da atividade estatal. O fato de ter sido alçado ao status de princípio constitucional é 

de extrema importância para a análise do procedimento licitatório dentro do 

ordenamento jurídico. 

                                                 
6 Disponível em: < www.conlicitacao.com.br/historia/index.php > Acesso em: 30 jan. 2008 
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O artigo 37, inciso XXI da Constituição da República de 1988 foi 

regulamentado pela Lei 8.666, de 21.06.93 (alterada pelas Leis 8.883/94, 9.648/98 e 

9.854/99), em vigor atualmente, que disciplina as licitações e os contratos da 

Administração Pública. Esta lei estabelece, no seu artigo 22, cinco modalidades 

licitatórias (cada qual com suas peculiaridades), quais sejam: concorrência, tomada 

de preços, convite, leilão e concurso. 

Além dessas, foi inserida, no nosso ordenamento jurídico, a modalidade 

Pregão, na sua forma eletrônica através da Lei 10.520/2002, regulamentada pelo 

Decreto nº 5450/2005, e o Pregão Presencial, regulado pelo Decreto nº. 3.555/2000.   

Pela sistemática ordinária das licitações, a Administração instaura certame 

licitatório com o objetivo de selecionar um licitante para com ele travar um contrato 

administrativo. Cumprindo as exigências do edital e da lei pelo licitante, a proposta 

vencedora é aceita pela Administração, que, remanescendo a necessidade pública, 

celebrará o contrato.  

1.3 Análise do Comportamento das Licitações no TJPE  

São duas as Comissões Permanentes de Licitações (CPL) que atuam no 

TJPE: a CPL/OSE, responsável por licitar os objetos inerentes a obras e serviços de 

engenharia e outros serviços, e a CPL/BCE, responsável pela aquisição de bens de 

consumo e equipamentos.    

Os procedimentos licitatórios se iniciam quando ocorre a demanda por 

determinada aquisição ou serviço. Nos dois casos, eles são sempre precedidos de 

uma cotação com pelo menos três empresas. A média das cotações servirá de 

balizamento para o início de uma das modalidades de compra.  

O Pregão – a mais nova modalidade licitatória – foi criado para dinamizar os 

procedimentos antigos, permitindo uma maior agilidade, como a redução do prazo 

que é verificado desde a publicação do edital, até o efetivo recebimento do bem 

licitado. Um dos fatores que merece destaque é a forma de disputa. Os embatedores 

entregam as propostas de preços e os documentos de habilitação, sabendo que os 

preços colocados nas suas propostas não serão fixos, podendo sofrer alterações 

quando do início da contenda.  
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As licitações realizadas no TJPE são, em sua maioria, realizadas na 

modalidade Pregão, conforme se verifica no quadro 1.1 abaixo, cuja economia 

atingiu a expressiva quantia de R$ 4.886.341,47, no biênio 2006/2007.  

                    

                        Quadro 1.1 – Licitações concluídas – Biênio 2006/2007 

            
        
  

 
     PODER 
JUDICIÁRIO 

 

     
   Comissão Permanente de Licitação   
   Bens de Consumo e Equipamentos   
        

                  BIÊNIO :  2006 / 2007 

        

PROCESSOS 
FINALIZADOS QTDE. ESTIMADO CONTRATADO ECONOMIA          

EM % 
ECONOMIA              

EM R$ 
 Pregões 

Presenciais 31 9.961.745,61 9.123.079,25 8,42% 838.666,36 

 Pregões 
Eletrônicos 61 12.261.249,08 8.213.573,97 33,01% 4.047.675,11 

Total 92 22.222.994,69  17.336.653,22 21,99% 4.886.341,47 

Fonte: CPL/BCE do TJPE 

Nas outras modalidades de licitação, primeiro se verificava se as empresas 

estavam habilitadas, se havia regularidade fiscal etc... – chamada de fase de 

habilitação –, para depois serem apurados os valores das propostas apenas das 

empresas habilitadas – fase de classificação.  Para cada dessas fases ficam 

facultados os prazos recursais, após serem publicados seus respectivos resultados.  

Isso tudo somado, acarreta uma perda de tempo de aproximadamente 40 

dias que, adicionado ao prazo legal que vai desde a publicação do edital até a data 

da efetiva realização, o correspondente a 15 dias para TP e 30 dias para 

concorrência, resulta em prazos elevados, podendo chegar a até 80 dias.  
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Quadro 1.2  - Tempo médio de uma licitação (fase externa7) 

Modalidade Tipo Prazo de conclusão 

Tomada de 
Preços 

Menor Preço 70 dias 

Concorrência Menor Preço 80 dias 

Concorrência Técnica e Preço 90 dias 

Pregão Menor Preço 30 dias 

Fonte: CPL-OSE do TJPE 

Já com o Pregão, que chegou com a inovação da inversão das fases, 

procede-se, em primeiro lugar, à classificação, momento em que ocorre a disputa 

por parte dos embatedores com a oferta de lances menores do que aqueles que 

foram colocados nas suas propostas originais, sempre na busca do menor preço do 

objeto do Pregão. Vencida esta fase, passa-se à seguinte, que trata da habilitação 

do classificado. Note-se que somente será analisada a documentação de uma única 

participante, diferentemente daquilo que se passava nas demais modalidades. 

Depois de concluída esta fase e sendo publicado o resultado declarando o vencedor, 

fica aberto o prazo recursal de três dias úteis. Ao final, verifica-se em média uma 

redução da fase externa do pregão para 30 dias.  

 

1.4 Histórico da Implantação do Registro de Preços no TJPE (nos anos 90)  

No final da década dos anos 90, a Divisão de Suprimentos vinculada à 

Diretoria de Infra-Estrutura do TJPE passou por uma experiência, quando da 

tentativa de implantar um sistema de permitisse registrar preços.  

Procuramos saber dos responsáveis, à época, os fatores que impediram a 

sua continuação desse sistema de registro. Do contato com o Chefe da Divisão de 

Suprimentos, Eduardo Luciano Pinho8, responsável pela manutenção do 

almoxarifado abastecido para suprir a demanda dos diversos setores do TJPE, 

                                                 
7 Prazo contado a partir da publicação do edital até o momento de homologar o resultado da licitação.  
8 Entrevista concedida ao autor em 10/01/2008 
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inclusive suas comarcas espalhadas por todo o estado de Pernambuco, foi possível 

extrair o que acontecera. 

Pergunta  - O Sistema de Registro de Preços brotou de alguma necessidade? 

Resposta - Acredito que naquela época o SRP fosse visto como sendo um 

meio encontrado para se garantir o não fracionamento de despesas e a garantia 

do não desabastecimento do almoxarifado, bem como uma garantia para os 

preços praticados. 

Pergunta  - Na prática, como funcionava esse Sistema? 

Resposta - Nossa experiência não foi positiva, pois naquela época a inflação 

não se encontrava sob controle, e tanto é verdade que os primeiros processos 

que utilizaram o SRP depois de alguns meses vieram a fracassar, pelo fato dos 

fornecedores não terem condições de manter os preços inicialmente contratados. 

Pergunta  - Que tipo de produtos e serviços foram registrados pelo sistema? 

Resposta  - Que eu me lembre, material de expediente, estocados no 

almoxarifado. Quanto aos serviços, não me lembro de nenhum. 

Pergunta  - Os fornecedores que ganhavam a concorrência cumpriam com o 

compromisso assumido? 

Resposta  - Como já foi dito, nossa experiência não foi feliz. Naquele tempo 

não existia o pregão, a nossa licitação foi realizada através da concorrência 

(modalidade), o que demandava bastante tempo desde a primeira sessão até o 

efetivo registro do preço.   

Pergunta  - Em sua opinião, o SRP já nasceu fadado ao fracasso, em virtude de 

algum tipo de vício, ou o fracasso foi fruto de fatores que surgiram já no período 

de atividade desse sistema? Que fatores seriam esses? 

Resposta  - O maior inimigo do SRP foi a inflação fora de controle que 

provocava a elevação constante de preços, afugentando os fornecedores, e 

acredito que hoje, com a inflação sob controle, o SRP teria uma maior aceitação. 
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1.5 Sistema de Registro de Preços no Brasil  

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. (FERNANDES, 2005, p.31)  

Na execução de um procedimento de Registro de Preços, existem três figuras 

que se destacam:  

1- o órgão gerenciador, responsável pela condução do conjunto de 

procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de 

Registro de Preços dele decorrente;  

2- o órgão participante, que participa dos procedimentos iniciais do Sistema 

de Registro de Preços e integra a Ata de Registro de Preços; 

  3- e, por fim, a figura do carona, denominação dada aos órgãos que não 

participaram do Sistema de Registro de Preços, mas que venham a participar 

mesmo assim, manifestando seu interesse através de requerimento ao órgão 

gerenciador, visando utilizar os preços registrados por esses, desde que o 

fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, aceite fornecer, sem que 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas.  

Entretanto, mesmo diante da facilidade e simplicidade de procedimentos, 

essa forma de comprar merece ser mais explorada pela Administração. Há a 

necessidade, inclusive, de realização de capacitação dos servidores responsáveis 

pela área de compras, pois ainda não existe a experiência ideal para o 

estabelecimento de rotinas claras à implantação de tais procedimentos nos órgãos. 

Após colher, de forma sistemática informações junto aos representantes dos 

órgãos que implantaram o SRP, foi possível relacionar as seguintes vantagens, 

conforme registros: (FERNANDES,2005,p-97) –  

a) desnecessidade de prévia dotação orçamentária porque o Sistema de 

Registro de Preços, ao contrário da licitação convencional, não obriga a 

Administração Pública face à expressa disposição legal neste sentido; 
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b) tolerância quanto à imprevisibilidade do consumo, inclusive, convém 

destacar o artigo 8º do Decreto 3.931/2001, que admite a contratação sem qualquer 

restrição, o quê na licitação convencional não ocorre, tendo em vista a obediência 

aos limites previstos em lei; 

c) a possibilidade de melhor controle do quantitativo em estoque de material e 

bens de consumo, reduzindo com isso o capital imobilizado; 

d) eliminação do problema do fracionamento da despesa porque com o SRP 

se faz uma ampla concorrência ou pregão de tudo que se quer comprar no exercício 

e o que faltar poderá ser então enquadrado na modalidade pertinente de licitação ou 

de dispensa de licitação; 

e) obtenção de bens e serviços em tempos recordes; 

f) atualidade dos preços da aquisição, em face do atendimento ao inciso II, § 

3º do art. 15, da Lei nº 8.666/93; 

g) garantia da participação das pequenas e médias empresas, tendo em vista 

a regra obrigatória do parcelamento nas compras prevista na Lei 8.666/93; 

h) aumento de oportunidades para os licitantes em contratar com outros 

órgãos da Administração Pública, já que o art. 8º do Decreto 3.931/2001 prevê que 

órgãos não participantes do SRP, atendidos os requisitos desta norma, comprem, 

sem licitação convencional, dos fornecedores e prestadores de serviços com preços 

registrados; 

i) o Sistema de Registro de Preços permite maior transparência nas 

aquisições porque os preços cotados são acessíveis a todos e periodicamente 

atualizados; 

j) redução do número de licitações e, conseqüentemente, diminuição do custo 

da licitação; e 

l) evita-se a perda de bens deterioráveis. Com a diminuição do estoque, a 

verificação da validade e qualidade do produto torna-se muito mais simples e eficaz.   

Observando as vantagens acima enumeradas, podemos concluir que 

devemos utilizar o SRP quando, pelas características do bem, houver a necessidade 

de aquisições freqüentes, ou então quando for mais conveniente a aquisição de um 

bem de forma parcelada, ou ainda quando a aquisição do bem se destinar ao 
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atendimento de mais um órgão ou unidade. Um outro incremento trazido pelo SRP, 

é o fato de que, pela natureza do objeto, se não for possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pela Administração, seja utilizado o SRP. 

Cumpre destacar que da conclusão de um SRP, resulta apenas um 

compromisso entre os envolvidos, diferentemente de uma licitação tradicional, que 

normalmente implica um contrato formal entre as partes, ensejando um direito de 

fornecimento e não um compromisso. 

1.5.1 Fundamentação Legal 

A legalidade do Sistema de Registro de Preços está amparada na 

Constituição Federal de 1988, na Lei 8.666/93, no Decreto nº 5.450/2005 e no 

Decreto nº. 3.931/2001, sendo este último que regulamentou o mecanismo de sua 

utilização.   

As modalidades de licitação admitidas para o SRP são: a concorrência (art. 

15, § 3º, I, da Lei nº. 8.666/93) e o pregão (art. 11 da Lei nº. 10.520/2002), inclusive, 

o eletrônico, que para a área de saúde foi disciplinado pelo art. 12 do mesmo 

diploma, o qual alterou a Lei nº 10.191, de 14 de fevereiro de 2001. 

Ressalte-se que a Administração está livre para utilizar os outros meios de 

divulgação porque estará consubstanciando o princípio da publicidade. Sendo de 

salutar importância que um grande número de interessados se apresente para 

contratar com a Administração Pública pois, assim, aumenta-se o leque de 

possibilidades em obter a proposta economicamente mais vantajosa para a mesma. 

Já o Pregão foi inicialmente inserido no ordenamento jurídico brasileiro por 

meio da Medida Provisória nº 2.026, de 04 de maio de 2000, convertida na Lei nº. 

10.520, de 17 de julho de 2002. 

O aspecto desburocratizante também se demonstra ao serem confrontadas 

as licitações convencionais com a licitação para o SRP. Lembrando que, na 

primeira, o resultado será a contratação do licitante vencedor para fornecer o objeto 

certo e determinado do concurso licitatório, em quantidade e qualidade definidas no 

edital. Na licitação para o SRP, há também a especificação qualitativa e quantitativa 

de vários bens de consumo (por exemplo, seja individualmente, seja em lotes), 
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porém a contratação do(s) licitante(s) vitorioso(s) fica condicionada à solicitação da 

Administração, obrigando aquele a manter o preço proposto dentro de um período 

de tempo previamente determinado no instrumento convocatório da licitação em tela, 

que não pode ser superior a um ano – art. 4º, do Decreto nº 3.931/2001. 

Desta forma, a Administração não precisará realizar novas licitações, à 

medida que se esgotarem no estoque os itens licitados para o SRP, bastando 

efetuar o pedido de fornecimento dos mesmos ao(s) licitante(s) vencedor(es), 

obviamente observado o prazo de vigência da obrigação contratual. Daí a assertiva, 

o SRP é um procedimento mais econômico do que a licitação convencional. 

Também do relato acima, entende-se porque não há necessidade de prévia 

dotação orçamentária, visto que, licitado o cadastro de registro de preços, à 

proporção que a Administração dispuser de recursos orçamentários, efetuará a 

aquisição de bens ou as contratações de serviços necessárias ao bom andamento 

do serviço público oferecido. Não existindo condições financeiras, não há 

obrigatoriedade de contratação. 

Importante registrar que os itens qualitativa e quantitativamente discriminados 

no edital não podem ser frutos de um levantamento casuístico do gestor público. 

Antecedendo esta fase externa do processo licitatório, o administrador público 

deverá determinar um levantamento detalhado e criterioso das necessidades de 

consumo de cada unidade organizacional do órgão que gerencia para, então, definir 

quais itens e em que quantidades serão licitadas. 

Deverá verificar o consumo mensal e o estoque residual, além de prever as 

variações de consumo para mais ou para menos, decorrentes de situações 

previsíveis ou emergenciais. Só após este levantamento, deverá ser iniciado o 

processo licitatório. Isto dará credibilidade e segurança aos licitantes que, prevendo 

uma real possibilidade de compra pela Administração, poderão oferecer preços 

vantajosos para a mesma. 

Neste item do trabalho, tem-se falado em mais de um vencedor no certame 

licitatório. Esta possibilidade decorre do art. 6º, parágrafo único, do Decreto nº 

3.931/2001, que admite, excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando 

a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, 
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desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente 

justificada e comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao 

máximo admitido, poderão ser registrados os outros preços. 

Outro aspecto prático do SRP está previsto no art. 8º do Decreto nº 

3.931/2001, o qual permite a utilização da Ata de Registro de Preços por qualquer 

órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, 

desde que haja uma prévia consulta ao órgão gerenciador e a devida comprovação 

de vantagem em utilizar tal Ata.  

Naquele mesmo decreto estão elencadas, no parágrafo único do art. 1º, as 

figuras do órgão gerenciador e do órgão participante. O primeiro é o órgão ou 

entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de 

procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de 

Registro de Preços dele decorrente. O órgão participante corresponde ao órgão ou 

entidade que participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro 

de Preços. 

Por sua vez a Ata de Registro de Preços equivale ao documento vinculativo, 

obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde se 

registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 

praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e 

propostas apresentadas. 

Vale destacar a praticidade da norma  contida  no  art.  8º  do  Decreto nº 

3.931/2001, ao aceitar que um órgão ausente dos procedimentos iniciais do SRP e 

não integrante da Ata de Registro de Preços se utilize desta para adquirir bens e 

contratar serviços ali contidos, por este motivo surgiu a denominação de “órgão 

carona” para designar tal órgão entre os membros de comissões de licitação. 
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CAPÍTULO 2 

PROCEDIMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

2.1 Reforma Administrativa Brasileira  

Dos anos 30 à década de 60, o Estado brasileiro foi palco de desenvolvimento 

econômico e social. Nesse período, particularmente no pós Segunda Guerra, 

ocorreu um período de prosperidade econômica e de elevação do padrão de vida no 

país. 

A partir dos anos 70, entretanto, como a maioria dos países em 

desenvolvimento, o Brasil buscou adaptar-se às novas condições da economia 

mundial em crise e às restrições fiscais, através da adoção de políticas para 

eliminação de funções governamentais, corte em despesas com custeio e 

investimentos, redução da folha de pessoal, privatizações, desregulamentações e 

descentralização. 

Como afirma Fiori (1994), convergem no Brasil já na primeira metade da 

década de 80 a crise do autoritarismo, a desmontagem do tripé Estado, 

empresariado nacional/internacional e o esgotamento do modelo desenvolvimentista 

do período 30 /50. 

 
A grande tarefa política dos anos 90, portanto, foi a reforma ou a reconstrução 

do Estado brasileiro,9 cuja formatação conceitual se deve ao Ministério da 

Administração e Reforma do Estado (MARE), no governo FHC. Segundo Bresser 

Pereira “as reformas só começam efetivamente no país, a partir de 1990. São 

inicialmente reformas que independem de mudança institucional: o ajuste fiscal, a 

abertura comercial, a privatização e, finalmente, a estabilização do Plano Real. A 

partir do governo Fernando Henrique Cardoso, começam as reformas no plano 

constitucional”. Pereira (1998,p.45). 

 
 
 

                                                 
9  Iniciada, ainda timidamente, no governo Collor, com algumas privatizações e muito alvoroço em 
relação ao servidor público, considerado o responsável pelos problemas do Estado. 
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Assim, 
(...) em oposição ao pacto social que deu lugar à Constituição de 
88, consolidou-se nos anos 90 (inicialmente com o governo 
Collor) um amplo consenso liberal (filiado ao Consenso de 
Washington) favorável à implementação de programas de 
estabilização, ajuste e reformas institucionais, apoiado e 
promovido pelos governos nacionais e pelas agências 
financeiras internacionais :programas de privatizações, redução 
de tarifas alfandegárias para importação, liberalização dos 
preços, política monetária restritiva, redução de isenções fiscais, 
subsídios e linhas de crédito, corte dos gastos públicos, 
liberação financeira e renegociação da dívida externa 
(MONTAÑO, 2002, p.37) 

 

As razões para a aceitação da proposta, aparentemente bem recebida pela 

sociedade e pela coalizão política de sustentação do governo, parecem estar na 

associação entre a reforma e a chamada crise fiscal do Estado, as promessas de um 

serviço público eficiente e a associação da reforma com a continuidade do sucesso 

do Plano Real. 

 
Como salienta Mota (1995), a idéia disseminada pela mídia é a de que a crise 

afeta igualmente a toda a sociedade, independentemente da condição de classe dos 

sujeitos sociais, de modo que sua superação exige consensos e sacrifícios de todos. 

Para a aceitação da proposta, a burguesia tenta obter o consenso ativo das classes 

subalternas utilizando questões que afetam o cotidiano dessas classes, como o 

desemprego e o déficit previdenciário, que são tratadas como situações decorrentes 

da crise. 

 
Como intelectual da reestruturação do Estado, Bresser Pereira (1998) 

defende a idéia de que a crise da América Latina e, em particular do Brasil, é uma 

crise fiscal que engloba o modo de intervenção do Estado Social, a forma 

burocrática e ineficiente de administrar um Estado que se tornou grande demais, o 

que significa uma crise de intervenção e de gerenciamento da máquina estatal, cuja 

superação não pode ser pensada dentro do paradigma neoliberal. Nesse caso, é 

preciso reconstruir ou reformar o Estado, recuperar sua solvência, reformar sua 

administração, redefinir o seu modo de administração, estabelecendo-se uma 

síntese pragmática e social-democrata ou social-liberal entre as antigas estratégias 
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desenvolvimentistas e a crítica neoliberal,10 que exige a descentralização das 

organizações públicas estatais através da administração participativa e a parceria 

entre sociedade civil e Estado. Nesta perspectiva o Estado deixa de ser o 

fomentador direto da prestação de serviços à comunidade, mas seu indutor. 

 
Torna-se necessário delimitar o tamanho do Estado para que ele se torne 

“mais barato, mais eficiente na realização de suas tarefas, para aliviar o seu custo 

sobre as empresas nacionais que concorrem internacionalmente”, Pereira 

(1998,p.14), deixando a seu encargo apenas as chamadas funções essenciais, 

como justiça, segurança interna e relações exteriores (com repasse para o setor 

privado das políticas públicas de saúde, educação, previdência e assistência social). 

 
Assim, para o autor, é 

 
(...) essencial dotar o Estado de condições para que seus 
governos enfrentem com êxito as falhas do mercado. Para isso, 
é necessário dotar o Estado de maior governabilidade e 
governança11; é preciso, além de garantir condições cada vez 
mais democráticas de governá-lo, torná-lo mais eficiente, de 
forma a atender às demandas dos cidadãos com melhor 
qualidade e a um custo menor (PEREIRA,1998, p.32). 

 

 
Acentua Bresser Pereira(1998) que nossa Constituição seria supostamente 

responsável por uma crise de governança do Estado, o que traduz a incapacidade 

financeira e administrativa de um governo, mesmo legitimado e com plena 

governabilidade, ou seja, sustentação política através de pactos e alianças políticas. 

Do seu ponto de vista, a crise brasileira é uma crise da estratégia estatizante 

e do modelo de “administração pública burocrática”. Como resposta a esse 

esgotamento, propõe o conceito de “administração pública gerencial”12, 

                                                 
10  Segundo Pereira é um Estado Social-Liberal porque está comprometido com a defesa e a 
implantação dos direitos sociais definidos no séc .XIX, mas é também liberal por acreditar no 
mercado, porque se integra no processo de globalização em curso, com o qual a competição 
internacional ganhou uma amplitude e uma intensidade historicamente nova, porque é resultado de 
reformas orientadas para o mercado(PEREIRA,1998, p.21). 
11  Governança e Governabilidade, significam, respectivamente, a capacidade política de governar, 
que deriva da relação de legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade; e a capacidade 
financeira e administrativa do Estado na implantação de suas políticas. ( PEREIRA, 1998, p.45). 
12  A Reforma Gerencial, segundo Bresser, “visa assegurar o caráter democrático da administração 
pública, por meio da implantação de um serviço público(...) orientado para o cidadão-usuário(que não 
paga pelo serviço) ou cidadão cliente( que paga por ele)”( PEREIRA,1998,p.111). 
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caracterizada pela eficiência, qualidade e descentralização com foco no cidadão. 

Entre os setores em que o Estado opera, esse modelo distingue um núcleo 

estratégico, as atividades exclusivas, os serviços não–exclusivos e a produção de 

bens e serviços para o mercado. 

Serviços não exclusivos são todos aqueles que o Estado provê, mas por não 

envolverem na sua totalidade o exercício do poder extroverso do Estado, como os 

serviços de educação, saúde, serviços culturais e de pesquisa científica, podem ser 

também oferecidos pelo setor privado e pelo setor público não-estatal. 

(PEREIRA,1998:34). 

 
As atividades e serviços não exclusivos devem ser transferidos para a forma 

de propriedade pública não estatal, através da “publicização”13. O pressuposto do 

programa de publicização é que serviços públicos não exclusivos podem ser 

realizados mais eficientemente se, mantido o financiamento do Estado, forem 

realizados pelo setor não estatal. Para Bresser, se o financiamento dessas 

atividades, porque envolvem direitos humanos básicos, é atividade exclusiva do 

Estado, sua execução não o é, não envolve o exercício do poder do Estado. São 

atividades competitivas que podem ser controladas através da sociedade. Não há 

razão para serem propriedade do Estado, embora sejam públicas, isto é, se dedicam 

ao interesse público e não visam ao lucro. Mas também não são propriedade 

privada, voltadas para o lucro e o consumo, já que são fortemente subsidiadas pelo 

Estado e contam com doações voluntárias da sociedade. Por essa razão, uma das 

alternativas para implementação dessas atividades na reforma do Estado, é a 

parceria com as organizações não governamentais, incluídas no que se chama o 

Terceiro Setor14. 
 

Esta perspectiva está ratificada no plano de reforma do governo FHC, quando 

afirma que, 

 

                                                 
13 Bresser distingue publicização de privatização ao afirmar que no capitalismo contemporâneo, além 
da propriedade privada e estatal, existe uma terceira forma de propriedade: a pública não estatal 
(PEREIRA,1998,p.14). 
14  As organizações que compõem o terceiro setor, evidentemente, não são novas. Nova é a forma de 
olhá-las como componentes de um “setor” que pleiteia igualdade em relação ao Estado e ao 
Mercado. 
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(...) se por um lado, o Estado já não consegue atender com 
eficiência a sobrecarga de demandas a ele dirigidas sobretudo 
na área social, por outro, já dispõe de um segmento da 
sociedade, o Terceiro Setor, fortalecendo-se institucionalmente 
para colaborar de forma mais ativa na produção de bens 
públicos. (MARE,1998). 
 

Segundo Montaño, a “publicização” representa, na verdade, a privatização de 

serviços sociais, orientada numa perspectiva desuniversalizante, contributivista e 

não constitutiva de direito. (MONTAÑO,2002,p.46) 

 
Para garantir a eficiência, a produtividade e a “qualidade de serviços sociais”, 

diz Gentili, procura-se desestatizar o campo social e fazer dele um mercado social 

regulado pelas normas de competição (GENTILLI,1995, p.104). O Estado passa a se 

autodefinir como incapaz, inoperante, ineficiente no atendimento a determinadas 

demandas coletivas, mais especialmente, àquelas vinculadas a áreas com 

possibilidade de render dividendos à lógica capitalista. Desta forma, deixa 

intencionalmente, sem cobertura os segmentos de renda média e alta, possibilitando 

o surgimento de instituições prestadoras de serviços sociais de natureza privada. Os 

conhecidos planos privados de saúde, de previdência social, além da privatização do 

sistema educacional são estruturados, visando a atender às demandas dos 

interessados em criar instituições dessa natureza com a finalidade de geração de 

lucro. 

 
 

É no interior desse quadro de crise e também de redemocratização, que a 

descentralização passa a ser enfatizada nos planos de desenvolvimento, visualizada 

como um processo que permite uma maior eficiência do Estado frente ao contexto 

da crise, e como uma nova forma de legitimação desse Estado, envolvendo a 

participação da população. Além disso, a descentralização é apontada como recurso 

capaz de minimizar os insucessos dos programas sociais. 

 
 

Passou-se a supor então, que, por definição, as ações descentralizadas de 

prestação de serviços públicos seriam mais democráticas vindo a fortalecer e 

consolidar a democracia. Dentro da mesma argumentação, formas descentralizadas 

de prestação de serviços públicos seriam mais eficientes e que, portanto, elevariam 

os níveis de bem estar da população. Simetricamente, passou-se a associar 
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centralização a práticas não democráticas de decisão; à ausência de transparência 

das decisões; à impossibilidade de controle sobre as ações de governo; e, à 

ineficácia das políticas públicas. As expectativas postas sobre a descentralização e 

a visão negativa das formas centralizadas de gestão implicariam, como 

conseqüência, a necessária redução do espaço de atuação das instâncias centrais 

do governo (Arretche, 1999). 

 
2.1.1 A dimensão política da descentralização 
 

Historicamente, o Brasil tem sido administrado de forma centralizada. A 

centralização estatal iniciada em 1930 e continuada até os anos 70 não é apenas 

fruto de um processo de expropriação das capacidades governamentais em níveis 

sub-nacionais, mas também da elevada capacidade federal de proceder às 

inovações institucionais e responder às pressões acarretadas pelo processo de 

industrialização e urbanização em curso. 

Os impulsos pró descentralização e a dinâmica desse processo foram 

fortemente associados à crise do Estado desenvolvimentista e do modelo federativo 

por ele engendrado. A agenda de redemocratização incluiu, em 80 um projeto de 

reformas setoriais no sistema de proteção social, tendo como princípios norteadores 

a descentralização15, o resgate da dívida social e a participação social e política. 

Nesse período, diversas experiências começaram a ser realizadas em países 

de capitalismo avançado que buscaram a gestão descentralizada e a participação 

popular como mecanismo para contornar os problemas oriundos das transformações 

no sistema produtivo, no mundo do trabalho e nas relações sociais em geral, 

resultantes do impacto gerado pelo processo de globalização e as redefinições do 

papel do Estado Nação. 

                                                 
15 Instrumento de expressão política que ganha mais visibilidade na consolidação dos regimes 
democráticos. Países, onde se evidencia o chamado Welfare state, descentralização e participação 
são termos institucionalizados por suas Constituições, o que possibilita a autonomia local, a 
participação, o controle e a descentralização política como instrumentos de um projeto democrático 
de sociedade. É o caso de países como a Espanha, Bélgica e Suécia. 
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Nos países centrais, segundo Lustosa (1999), a descentralização configura 

uma estratégia16 com um caráter gerencial e administrativo, o que permite responder 

melhor às demandas, pois propicia um sistema mais ágil de decisão, já que 

possibilita a outras instâncias decisórias do Governo compartilharem o poder com a 

sociedade, mediante a participação popular. Entretanto, afirma o referido autor que a 

descentralização vista por este ângulo, não dá tanta ênfase à questão política, 

destacando apenas o aspecto técnico-administrativo, por meio da gestão 

compartilhada e participativa. 

 
A partir dessas duas concepções, Lustosa (1999) define a descentralização 

no Brasil como um processo político-técnico “de reformulação da estratégia de 

gestão das políticas sociais, fruto da interação permanente de diversos grupos de 

interesse dentro e fora do aparelho de Estado,” representando o envolvimento do 

aspecto técnico e administrativo em termos de gerenciamento, nos moldes 

desenvolvidos pelos países avançados.  

 

Contudo, continua o autor, 

 
(...) como estratégia vem sendo implementada sem um 
compromisso efetivo com os problemas sociais, com um 
enfoque mais pragmático ao processo, ao mesmo tempo que 
constitui um instrumento que permite delegar poderes, 
atribuições e responsabilidades às demais esferas do governo, e 
a transferência de recursos para gerir as atribuições repassadas 
pelo Estado(LUSTOSA,1999, p. 244). 
 

Já nos países em desenvolvimento, entre os quais se enquadra o Brasil, a 

descentralização está diretamente relacionada à autoridade e a um poder formado 

por “um processo político-técnico de reconfiguração do espaço de ação popular e de 

redefinição da relação Estado - cidadão” (LUSTOSA,1999, p.245). 

 
 

                                                 
16  Em suas reflexões conceituais sobre o termo Stein(1997) ressalta que o mesmo se apresenta sob 
diferentes interpretações quando relacionado com as políticas públicas: ”como status de meio, 
método ou tática”. A definição do termo descentralização depende da visão e das preocupações de 
cada ator social, diante do que pode ser identificado no contexto social como problema a ser 
resolvido, com o objetivo que se deseja alcançar ou como meio para solucionar outra questão, 
concluindo que a descentralização deve ser utilizada como um instrumento para atingir determinados 
fins, já que existe uma inter-relação com as categorias democracia, autonomia e participação. 
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Entre nós, o debate em torno da descentralização manifesta a preocupação 

com o crescimento econômico, mas também enfatiza a questão da eqüidade e da 

satisfação das necessidades básicas dos cidadãos, procurando ”resgatar aspectos 

estruturais, institucionais e políticos desprezados pelo neoliberismo,” como afirma 

Stein (1997, p.92). São questões que estão principalmente no plano da relação 

Estado-Sociedade, onde a descentralização, na opinião da autora, pode favorecer 

uma “maior articulação da sociedade civil, por meio de organizações comunitárias e 

sindicatos, desde que no nível local, as instituições sejam representativas da 

comunidade e que a participação seja uma realidade.” 

 
A descentralização implica, assim, a existência de uma pluralidade de níveis 

de decisão autônoma por parte das instituições, independentemente do poder 

central. Um processo de distribuição de poder que pressupõe, por um lado a 

redistribuição dos espaços de exercício de poder, das atribuições inerentes a cada 

esfera de governo e, por outro, a redistribuição dos meios para exercitar o poder, ou 

seja, os recursos humanos, financeiros e físicos. Trata-se de uma redefinição de 

centros de poder que, se bem colocados no interior do aparelho estatal, direta ou 

indiretamente se articulam com a sociedade em geral (Uga, 1991). 

 

O conceito aponta para a nova relação entre Estado e sociedade civil, cuja 

estratégia centra-se na perspectiva de cidadania17. Ao passo que implica mudanças 

na estrutura do Estado, contribui para a formação de novos espaços institucionais de 

participação e deliberação popular e propõe a gestão conjunta das políticas públicas. 

 
Ao analisar a “descentralização” das políticas sociais, Pereira (1998) 

considera que se trata de um processo de redistribuição do poder, tanto da esfera 

federal para a estadual e municipal, quanto do Estado para a sociedade. Para o 

autor, esse processo também pode ser caracterizado como “formas plurais ou mistas 

de planejamento e ação” (PEREIRA,1998, p.79). 

 
 

                                                 
17  Entendida como a “capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso de uma democracia 
efetiva) por todos os indivíduos de se apropriarem dos bens socialmente criados, de atualizarem 
todas as potencialidades de realização humana abertas pela vida social em cada contexto histórico 
determinado”( COUTINHO, 1997,p.146). 
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Continuando, Pereira lembra que a estratégia de descentralização encerra 

riscos e oportunidades. Esses processos de transferência do poder decisório, 

contudo, devem ser analisados também a partir de suas contradições, pois se por 

um lado a sociedade civil consegue impor-se ao Estado, de forma a se legitimar 

como ator social, capaz de definir diretrizes políticas, de outro, é preciso ter claro 

que nos processos de delegação de poder, muitas vezes se encontra embutida a 

transferência de responsabilidades do Estado para a sociedade civil, com 

repercussões perversas no âmbito das políticas sociais. Frequentemente, os 

esquemas de descentralização caminham associados a políticas de privatização, de 

seletividade e descompromisso com as necessidades sociais que resultam mais no 

reforço ao poder das elites do que ao poder do povo. 

 

Constituindo–se como um instrumento de ação política, a descentralização 

pode atender a diferentes interesses, que vão desde a construção de uma nova 

cidadania até a reestruturação da hegemonia do poder central. Seu caráter 

contraditório não a coloca irremediavelmente a serviço do sistema, podendo 

representar um instrumento importante para estimular a participação social e, 

conseqüentemente, a democratização das políticas sociais. 

 
A descentralização tanto pode ser um mecanismo de participação, quando 

possibilita o retorno do poder à sociedade civil, como pode, também, caracterizar um 

reforço ao aparelho de dominação, encobrindo, de forma obscura, um regime 

autocrático. Assim, apesar da relação direta, sempre presente na dualidade 

centralização x autoritarismo, é bom lembrar que o não autoritarismo não implica 

necessariamente a descentralização. 

 
 

Entre nós, a intenção descentralizadora da Constituição de 88 é motivo para 

uma “reforma gerencial” supostamente voltada para o cidadão e para a democracia, 

”uma reforma para a cidadania e para a democracia”, segundo Bresser Pereira. No 

debate atual é salientado, porém, a subordinação dessa reforma às necessidades 

econômicas e financeiras decorrentes do ajuste fiscal e sua conseqüente inserção 

numa política econômica.  
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Foi nessa perspectiva que o governo federal elaborou o projeto de reforma do 

Estado na era FHC. Com o propósito de recuperar receitas perdidas por motivo das 

alterações constitucionais, o governo procurou compensação em três frentes: 

redução de seus gastos, via diminuição das transferências não constitucionais para 

estados e municípios, estabelecimento de restrições creditícias para as esferas 

subnacionais e a criação de tributos e aumento de alíquotas de impostos. Procurou, 

desse modo, livrar-se de encargos sem qualquer planejamento, determinando a pura 

e simples extinção de programas e projetos de intervenção, e “incentivar programas 

de descentralização como tutor do processo, para poder manter o controle político 

ou operacional do manejo e do repasse dos recursos” (OLIVEIRA,1999,p.22).  

 
Conforme salienta Stein (1997), a relação entre descentralização e 

democracia pode ser feita, desde que alguns princípios sejam observados, tais 

como: a participação popular e o processo de educação para a cidadania, a tomada 

de decisões por maioria e a atenção às demandas das minorias, o controle do 

governo por parte dos cidadãos, entre outros. E ainda, para que a descentralização 

viabilize processos de participação popular, é fundamental a existência de pré-

condições como a “garantia do acesso universal às informações necessárias para a 

gestão, a garantia de que nos conselhos de direção os segmentos menos poderosos 

tenham assento e que os processos de gestão e tomada de decisões sejam 

transparentes”(STEIN,1997,p.7). 

 
No entender de Bresser Pereira, a descentralização, no Brasil tem se 

caracterizado como uma “descentralização residual” que “privilegia o mercado, 

restringe ou extingue direitos e resgata velhas práticas seletivas e estigmatizantes 

de proteção social”.(PEREIRA,1998,p.84). 

 
A questão da descentralização do Estado adquire relevância no Brasil desde 

o processo de abertura política pós-ditadura militar, mas em especial, a partir da 

Assembléia Nacional Constituinte de 1987, ocasião em que se aprofundam os 

debates acerca da democracia no país, em contraposição às forças repressivas. 

Desde então, adquire o termo um ar de modernidade, constituindo-se em palavra de 

ordem no mundo político e administrativo. Temas como descentralização e 

reordenamento institucional tornam-se representativos no sentido da revalorização 

da participação popular e do poder local. Apresentando diferentes abordagens, 
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frequentemente é relacionado, porém, a algo positivo, a exemplo de mais autonomia 

e menos burocracia, ou mais participação e ampliação da democracia, implicando 

um “movimento de reação a uma tendência centralizadora em favor do 

fortalecimento da esfera local” (STEIN,1999,p.6). 

 
 

A Constituição, ao instituir a descentralização e a municipalização como 

processos de democratização do Estado firma bases para uma participação efetiva 

da população que não se restrinja somente à eleição política, característica da 

democracia representativa, considerando fundamental a existência de mecanismos 

que conjuguem elementos de participação popular em outras esferas políticas. 

 

A descentralização político-administrativa, sob o entendimento de um 

princípio constitucional, demarca uma nova ordem política na sociedade brasileira, 

quando garante constitucionalmente à sociedade o direito de formular e controlar 

políticas, provocando um redirecionamento nas tradicionais relações entre Estado e 

Sociedade. Difunde novos discursos e práticas sociais relacionados com a partilha 

de poder, seja no âmbito de sua transferência da esfera federal para estados e 

municípios, seja no deslocamento de parcelas de poder de decisão do Estado para a 

sociedade, voltadas para a construção de um espaço público de decisão e definição 

de ações a partir do confronto de interesses18. A partir daí, os conceitos de 

descentralização, municipalização, autonomia, participação e democratização 

compõem sistematicamente a agenda política e têm estado em evidência nos 

discursos e nas propostas de dirigentes como alternativas de estratégia para a 

melhoria da gestão de questões voltadas para a área social, sobretudo para aquelas 

referentes às políticas públicas no Brasil. 

 

Um dos pilares das propostas descentralizadoras é a inclusão da participação 

nos mecanismos institucionais de formulação e implementação das políticas. Há, 

hoje, quase um consenso sobre a importância da introdução desse mecanismo no 

                                                 
18 A constituição Federal de 1988, eminentemente descentralizadora, trouxe consigo uma nova forma 
de articulação entre o Estado e a Sociedade traduzida nas legislações específicas de cada área. O 
artigo 204 da Constituição Federal aponta como diretrizes da Assistência Social, por exemplo, a 
descentralização político-administrativo e a participação popular, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.  
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contexto das políticas públicas. As razões são várias e vão de pontos de vista 

puramente ideológicos, ou seja, a participação como mecanismo de politização e 

inclusão dos excluídos no processo de tomada de decisões, até defesas 

essencialmente utilitaristas, que significa a participação como mecanismo de 

repartição de responsabilidades. 

 

Argumenta-se em favor do procedimento participativo reafirmando o potencial 

da participação como mecanismo contrabalanceador das tendências corporativas e 

clientelistas. Além disso o procedimento participativo apresenta-se, também, com o 

potencial de suprir as deficiências da democracia representativa. Revela-se, desse 

modo, como instrumento de aperfeiçoamento democrático. Há um pressuposto de 

que a possibilidade de participação da população no processo decisório é condição 

básica para efetivação do processo de desenvolvimento. Somente assim os 

recursos seriam aplicados de acordo com sua destinação (e seriam destinados 

segundo as prioridades da população), além de ficar assegurado o controle de sua 

aplicação por quem de direito – os usuários. 

 
 

A realidade mostra-se, no entanto, profundamente contraditória. Estudos 

recentes sobre a descentralização (Arretche,2000) evidenciam diferenças e 

desigualdades entre as regiões do País e a insuficiência do aparato institucional nos 

municípios que ameaçam ou inviabilizam o processo, convertendo-o, praticamente, 

ao repasse de recursos federais para outras instâncias de administração pública ou 

para a sociedade civil. 

 

Se, por força das bases federativas do Estado brasileiro, a União, os Estado e 

os Municípios passam a ser autônomos e independentes, no plano político-

institucional, no plano econômico, social e administrativo o Brasil é ainda, 

estruturalmente, um país marcado por profundas desigualdades regionais 

apresentando um grande número de municípios fiscal e administrativamente fracos 

que nem sempre têm condições de assumir a política social. A reforma do Estado 

brasileiro denota uma grande variação entre os estados, em razão da interferência 

de fatores estruturais, institucionais e de deliberação política na implementação e 

execução das diferentes áreas de políticas sociais. Porque a descentralização das 
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políticas sociais envolve, por definição, relações intergovernamentais, essas 

condições vão rebater diretamente na qualidade das ações e dos resultados obtidos. 

 

2.2 Políticas Públicas no Brasil 

A política pública no Brasil é um tema que, consegue agregar uma gama de 

objetos de estudos e uma conseqüente análise quanto a sua eficiência/efetividade. 

Para sua implementação, faz-se necessário que os objetivos a serem 

alcançados, sejam precedidos de duas fases: a primeira diz respeito à formação das 

políticas, que tem enfoque nas constituições das agendas, sua conformação do 

campo de interesses e explicação das alternativas que competem entre si. Enquanto 

a outra fase corresponde à formulação das políticas que se revestem quando as 

propostas ganham forma e estatuto de política, recebendo mínimos tratamentos 

formais, traçando-se metas com o intuito da realização dos objetivos, de acordo com 

as fontes de recursos e explicitação da estratégia de sua implementação.  

Dentro de uma hierarquia, podemos concluir que primeiramente surgem as 

políticas públicas, que são materializadas através de programas, oriundos por sua 

vez de uma ação de uma autoridade, fornecendo as condições iniciais para sua 

criação. A implementação de tais programas vai depender da habilidade que tem o 

gestor destas políticas públicas em juntar os elos da cadeia causal, visando obter os 

resultados almejados.          

A partir deste ponto, vamos passar a identificar algumas questões 

fundamentais sobre “POLÍTICAS PÚBLICAS”.   

2.2.1 Comportamento das Políticas Públicas na Agend a Pública Brasileira.  
 
I – Políticas Públicas como desenvolvimento nacional (Nation-building)  

  
Na era Vargas (1930-1945), voltado em um momento de integração social, 

tendo o conceito de cidadania regulada, conferidas aos grupos ocupacionais 

reconhecidos pelo Estado, como os Sindicatos.  

   
II - Políticas Públicas como moeda de troca política. (segundo governo Vargas) 
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Surgiu a partir do colapso do corporativismo como regime político. A agenda 

política era dominada pela elite técnica modernizada, composta de um lado pelos 

ideólogos e técnicos desenvolvimentistas, e do outro, pelos tecnoburocrática do 

Ministério do Trabalho que controlavam a agenda social do Estado 

 
III – As Políticas Públicas como instrumento de modernização conservadora.  

 

Concebida durante o regime Militar, sofreu profundas mudanças de regime 

político e reestruturação do sistema produtivo. As políticas sociais eram referidas 

como uma não-política, uma omissão que expressava a falta de prioridade aos 

aspectos distributivos do regime. 

 
IV - As Políticas Públicas e o redistributivo conservador.  

No governo Geisel, iniciada pela elite governamental, sendo o divisor de 

águas no reformismo militar foi à crise fiscal e do desequilíbrio externo na primeira 

metade da década de 80. Ficando claro o deslocamento do crescimento x 

distribuição de renda para a questão da eficiência (gerencial), frisando a má 

alocação dos baixos recursos na área social. 

 
V – Democratizando as políticas: descentralização, eficiência e transparência. 

 

A instalação da Assembléia Nacional Constituinte provocou um deslocamento 

do debate sobre as políticas públicas da burocracia do executivo, para o legislativo, 

diante da grande descrença executiva por conta dos fracassos de Planos 

Econômicos, passando a basilar à descentralização da máquina pública, eficiência 

(gerencial) e transparência, princípios formadores da Constituinte de 1988.  

 
VI - As Políticas Públicas e o diagnóstico da crise de governabilidade no período 
pós-constituinte. 

 

No primeiro momento, buscou-se uma definição das esferas públicas e 

privadas. O excesso de direitos sociais colocados na Constituição de 88 causou uma 

saturação da agenda pública, por exemplo: a inclusão no sistema previdenciário 

nacional de mais de 60 milhões de pessoas que nunca contribuíram para o INSS, 
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causando um desequilíbrio nas contas do sistema previdenciário nacional, entre 

outros benefícios, como auxilio maternidade de 120 dias, renda vitalícia de um 

salário mínimo, aposentadoria por tempo de serviço, dentre outros.  

 
2.2.2 Comportamento das Políticas Públicas na Const ituição.  
 
                                    Gráfico – 2.1 – Emendas Constitucionais (comparativo: Brasil X E.U.A )  
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                               Fonte: Emendas Constitucionais (Couto,2006,p-204)  

A Constituição é a carta magna de um país. Para modificar formalmente este 

texto, as exigências podem variar dentro de padrões pré-determinados, sendo que 

em alguns países, existe um grau maior de rigor para que ocorra uma emenda 

constitucional. No gráfico 2.1, podemos comparar como se comportaram as 

constituições de dois países: o Brasil e os E.U.A. Verificamos que apesar da nossa 

constituição versar sobre a possibilidade de emendas constitucionais no final dos 

anos oitenta, tivemos o dobro de emendas da constituição dos E.U.A, destacando 

que desta já se passaram 220 anos. Como explicar essa diferença? 

O Brasil apresenta uma situação peculiar, comparando a outros 
países. A Constituição de 1988 não contém apenas normas 
fundamentais, mas uma série de disposições, que são: a) 
detalhamentos de normas fundamentais; b) regulamentações 
partidariamente controversas dela; ou c) normas completamente 
estranhas às fundamentais. Nos três casos, a Carta Brasileira, 
em vez de estabelecer apenas disposições  constitucionais 
propriamente ditas, estipula políticas públicas. Isto traz duas 
conseqüências, uma prática, outra de princípio. 
(COUTO,2006,p.205) 

Conseqüência prática: a constitucionalização de políticas 
públicas restringe a liberdade de governos e maiorias 
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parlamentares estritas para implementar suas agendas. 
(COUTO,2006,p.205)  

Conseqüência de princípio: a constitucionalização de políticas 
públicas é antidemocrática.  Em decorrência dos trâmites mais 
exigentes para o emendamento constitucional em relação à 
aprovação de leis, a constitucionalização de matérias que são 
alvo de controvérsia cotidiana dos partidos na política 
competitiva obstaculiza a alteração do status quo por governos e 
maiorias parlamentares eleitas para fazê-lo.” (Couto,2006, p-
205)    

Ainda podemos verificar no gráfico 2.1 que, “no Brasil temos em média 3,13 

emendas por ano, o que demonstra que as exigências para que ocorra uma emenda  

constitucional são relativamente menores do que em outros países”. (COUTO, 

2006,p.206) 

Finalmente, negociações são realizadas para aprovação de mudanças sobre 

disposições de teor partidário, o que acaba gerando uma grande barganha no meio 

político, ocasionando que das emendas, objetos dessas negociações, sejam 

inseridas ainda mais políticas públicas na nossa constituição.  

2.2.3 Avaliação do comportamento das Políticas Públ icas. 

Avaliar políticas, planos e programas tem-se tornado uma necessidade 

relativamente freqüente no Brasil. O interesse pelo tema demonstra a politização do 

cidadão, procurando seu espaço, visando não somente saber de resultados, como 

também os meios pelos quais eles se apresentam. 

O motivo primário dos estudos de avaliação de políticas públicas está 

baseado na preocupação com a efetividade desses programas. Outro motivo seria o 

de entender o modo, ou os processos específicos, pelos quais os programas 

alcançam esses resultados, permitindo a transparência, qualidade e accountability 

na gestão dos recursos públicos.  

Três dimensões estão presentes nos modelos de avaliação dos processos de 

implementação de políticas ou programas públicos: a) o desenho e os formatos que 

os programas adquirem ao final do processo que os implementaram; b) dimensão 

temporal do processo de implementação e seus efeitos; c) identificação das 
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condições que propiciam ou entravam o processo de implementação do programa 

em análise.        

Temos razões para avaliar programas e políticas públicas, e destacamos 

dentre elas que é o meio de aferir os diversos resultados, esperados ou não, 

alcançados pelos programas quando implementados, verificando também sua 

efetividade, identificando e superando pontos de estrangulamentos e êxitos destes  

programas, buscando tomar decisões com maior qualidade, maximizando o gasto 

público nas diversas atividades, objeto da intervenção estatal.  

Estamos vivenciando uma nova era, onde a ética dos nossos políticos está 

sendo questionada em todas as ações que eles participam.  

Sem dúvida um objetivo fundamental para alcançarmos a plenitude das 

nossas políticas públicas, é buscando compreender como será possível evoluir para 

um federalismo mais colaborativo, com a União, Estados e Municípios trabalhando 

em parceria e com competências bem definidas para buscar soluções em benefício 

do cidadão. 

 

2.3 Controle Administrativo  

O TJPE é ente estadual, e, portanto, subordinado financeiramente ao 

executivo estadual, de onde recebe o duodécimo que lhe é cabido 

constitucionalmente. Tais recursos são repassados pela Secretaria da Fazenda 

Estadual, e fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que é 

um órgão público com autonomia administrativa e financeira em relação aos Três 

Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário). 

Embora muitos pensem se tratar de um órgão do Poder Legislativo, a função 

do TCE-PE é a de auxiliar o Legislativo no controle externo de toda a Administração 

Pública. Também não pertence ao Poder Judiciário, apesar de o termo "Tribunal" 

fazer parte de seu nome. A ele cabe a fiscalização da aplicação de todo o dinheiro 
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público relacionado com o Estado de Pernambuco, nos âmbitos estadual e 

municipal.19 

Para Bobbio, o bom governo é baseado no regime democrático, sendo 

fundamentado num estado de direito, movido através das leis, claras para todos, e 

não por determinações arbitrárias. Portanto, não bastam apenas leis escritas, é 

indispensável fazê-las governarem realmente ou de maneira efetiva. Um bom 

governo é aquele que age em função do bem comum, e não do seu exclusivo 

interesse.20  

Segundo Campos, o exercício da accountability21 é determinado pela 

qualidade das relações entre o governo e o cidadão, entre burocracia e clientelas. O 

comportamento (responsável ou não-responsável) dos servidores públicos é 

conseqüência das atitudes e comportamento das próprias clientelas. Somente a 

partir da organização de cidadãos vigilantes e conscientes de seus direitos haverá 

condição para a accountability. Não haverá tal condição enquanto o povo se definir 

como tutelado e o estado como tutor.(CAMPOS,1990,p.35)  

Para Albêlo (2007): 

as definições de controle [...] convergem invariavelmente para a 
enunciação de que controle é o processo destinado a assegurar 
que as ações estão sendo executadas de acordo com o 
planejado, visando a atingir objetivos predeterminados. 
(ALBÊLO,2007,p.54) 

 

2.4 Fundamentação Teórica  

 

A tendência do que está se desenhando no cenário licitatório, nos leva a crer 

que o TJPE esteja propenso a optar pela utilização do procedimento de SRP, uma 

                                                 
19Disponível em: <   
http://www.tce.pe.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=186 > Acesso 
em: 08 jun. 2008.  
 
20  BOBBIO, Noberto. Bobbio e os fundamentos da democracia. apud SCHILLING, Voltaire.História - 
Cultura e Pensamento . Jan. 2004. Disponível em: < 
http://educaterra.terra.com.br/voltaire/cultura/2004/01/14/000.htm > Acesso em : 08 Dez. 2007. 
21 Responsabilização com participação, transparência, ou capacidade permanente do agente público 
de prestar contas de seus atos à sociedade. 
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vez que, sem dúvida alguma, o fato da estabilização da economia brasileira se 

tornou a alavanca que estava faltando para que se abrissem as portas desse nicho 

que estava adormecido, ocupando seu devido lugar dentro do campo licitatório. 

Nesta linha de procedimentos, o legislador, ao prevê o SRP, possibilitou que a 

Administração Pública pudesse cumprir o complexo Estatuto de Licitações sem 

violar os princípios que a norteia, nem comprometer o funcionamento da máquina 

administrativa, que em suas diversas áreas de atuação clama por soluções urgentes 

no tocante a aquisição de bens e contratações de serviços como ocorre, por 

exemplo, no setor da saúde. 

É de se registrar a normalização do citado procedimento especial de licitação, 

conceitos doutrinários, princípios que lhe são aplicados, vantagens e desvantagens 

em sua utilização, as modalidades de licitação que podem ser a ele aplicadas e 

demonstra o seu caráter desburocratizante, tudo isso resta demonstrado na 

persecução da eficiência do sistema de registro de preço para a finalidade a que se 

destina. 

O Sistema de Registro de Preços não trata de uma modalidade de licitação, 

como as previstas no art. 22 da Lei 8.666/93, nem na Lei 10.520/02 do Pregão, nem 

tampouco na doutrina existe uma uniformidade no tocante ao enquadramento do 

que seja o SRP, ora tratando de sistema, em outro momento de procedimento 

especial, e até de meio operacional, tudo isso desemboca como uma forma que a 

Administração dispõe para realizar suas aquisições de bens e serviços sem a 

necessidade da existência de orçamento prévio para a realização do procedimento 

licitatório mediante o fato de que nesse sistema a Administração Pública não tem 

obrigatoriedade de contratação após o preço ser registrado.   

Entretanto, mesmo diante dessa facilidade e simplicidade de procedimentos, 

essa forma de comprar merece ser mais explorada pela Administração, 

necessitando, inclusive, a realização de capacitação dos servidores responsáveis 

pela área de compras, pois não há ainda nos órgãos a experiência necessária para 

estabelecer rotinas claras para implantá-las. 

A legalidade do Sistema de Registro de Preços está amparada na Constituição 

Federal de 1988, na Lei 8.666/93, no Decreto nº 5.450/2005 e no Decreto nº. 
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3.931/2001, sendo este último que regulamentou o mecanismo de sua utilização na 

esfera federal.   

Uma das principais queixas registradas em todos os seminários/palestras que 

versam sobre licitações é, sem dúvida, a demora na aquisição de bens e serviços, 

causando colapso ou retardo na prestação dos serviços públicos.  

As modalidades de licitação admitidas para o SRP são a concorrência (art. 15, 

§ 3º, I, da Lei nº. 8.666/93) e o pregão (art. 11 da Lei nº. 10.520/2002), inclusive, o 

eletrônico, que para a área de saúde foi disciplinado pelo art. 12 do mesmo diploma, 

o qual alterou a Lei nº 10.191, de 14 de fevereiro de 2001. 

.O procedimento da concorrência compreende as fases de: edital, habilitação, 

classificação, homologação e adjudicação. 

Por seu turno, a doutrina elaborou conceitos acerca do SRP, dentre eles se 

destacam: 

 Sistema pelo qual, mediante concorrência, seleciona-se a proposta de preços 

unitários a serem utilizados pela Administração em contratos futuros destinados a 

aquisição de bens ou contratação de serviços, de consumo e uso frequentes 

(ESCOBAR, 1996, p. 21). 

 
Consiste na realização de uma única licitação (sempre na modalidade de 

concorrência), ao fim da qual, em vez de adjudicado, o objeto do certame tem seu 

preço registrado em ata, conforme a(s) proposta(s) classifícada(s) nos primeiros 

lugares, para a celebração de futuros contratos pela Administração, que deve 

ocorrer durante o prazo de validade do registro, em todas as vezes e na quantidade 

que esta solicitar. (LEÃO, 1996, p. 19). 

Para Di Pietro(2004), concorrência é modalidade de licitação que se realiza 

com ampla publicidade para assegurar a participação de quaisquer interessados que 

preencham os requisitos previstos no edital (art. 22, § 1º), destacando  duas 

características básicas neste conceito: a ampla publicidade e a universalidade. 

Ainda segundo Di Pietro(2004), a primeira característica, em obediência ao 

artigo 21 da Lei nº 8.666/93, materializa-se quando da publicidade do aviso do edital, 
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uma vez pelo menos, no Diário Oficial da União ou no Diário Oficial do Estado, 

conforme se trata de licitação efetuada por órgão da Administração Pública federal 

ou de órgão da Administração Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. E ainda, 

em jornal de grande circulação no Estado, podendo também ocorrer a publicação 

em jornal de circulação na região ou no Município onde será realizada a obra, 

prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem. 

 Já a universalidade está representada pela possibilidade de quaisquer 

interessados participar do certame, desde que comprovem possuir os requisitos 

mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto, isto na fase 

inicial de habilitação preliminar, conforme o art. 22, § 1º, da Lei 8.666/93. (DI 

PIETRO, 2004; p. 325). 

Já o Pregão foi inicialmente inserido no ordenamento jurídico brasileiro por 

meio da Medida Provisória nº 2.026, de 04 de maio de 2000, convertida na Lei nº. 

10.520, de 17 de julho de 2002. 

O renomado palestrante e jurista Jorge Jacoby Fernandes, conceitua o pregão 

como: 

O procedimento administrativo por meio do qual a Administração 
Pública, garantido a isonomia, seleciona fornecedor ou 
prestador de serviço, visando a execução de objeto comum no 
mercado, permitindo aos licitantes, em sessão pública, reduzir o 
valor da proposta por meio de lances verbais e sucessivos. 
(FERNANDES, 2005,p.455) 

Anote-se que esta modalidade apresenta duas características peculiares: 

a) uma inversão das fases de julgamento da habilitação e da proposta, e  

b) haver apenas um recurso, o qual deve ser apresentado no final do certame. 

 Ditas características conferem ao pregão uma celeridade procedimental 

inexistente nas demais modalidades, auxiliando a Administração Pública na 

dinamicidade que deve nortear as ações do poder público ao exercer o seu mister, 

tendo em vista a rapidez dos acontecimentos da vida moderna, seja nas áreas de 

ensino, saúde e segurança públicas. 
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Isto não quer dizer que o gestor público poderá agir discricionariamente ao 

optar por este procedimento licitatório. Em primeiro lugar, porque ele deve obedecer 

às normas que disciplinam este procedimento, sejam as contidas no decreto 

regulamentador, sejam as oriundas da Lei de Licitações que prevê a existência 

daquele, inclusive os princípios citados anteriormente que norteiam dita lei.  

Em segundo lugar, porque há um custo financeiro para a realização do certame 

licitatório cujo objeto será o cadastro de registro de preços, gasto este que só se 

justifica quando estão comprovadas as condições necessárias para a adoção do 

SRP. 

Joel Niebuhr, conceitua o pregão como: 

Modalidade de licitação pública destinada a contratos de 
aquisição de bens ou de prestação de serviços, ambos 
considerados comuns, cujo julgamento das propostas 
antecedem a fase de habilitação, admitindo que os licitantes ou 
parte deles renovem as suas propostas oralmente. (NIEBUHR, 
2006,p.23) 

Ainda segundo Nieburh(2006) destaca que na modalidade Pregão, apresenta 

além das  características já citadas, o aspecto desburocratizante que também se 

demonstra ao serem confrontadas as licitações convencionais com a licitação que 

servirá por mecanismo de preparação do SRP. Lembrando, na primeira o resultado 

será a contratação do licitante vencedor para fornecer o objeto certo e determinado 

do concurso licitatório, em quantidade e qualidade definidas no edital. Na licitação 

para o SRP há também a especificação qualitativa e quantitativa de vários bens de 

consumo, por exemplo, seja individualmente, seja em lotes, porém a contratação 

do(s) licitante(s) vitorioso(s) fica condicionada à solicitação da Administração, 

obrigando àquele a manter o preço proposto dentro de um período de tempo 

previamente determinado no instrumento convocatório da licitação em tela, que não 

pode ser superior a um ano22. 

Desta forma, a Administração não precisará realizar novas licitações, à 

medida que se esgotarem no estoque os itens licitados para o SRP, bastando 

efetuar o pedido de fornecimento dos mesmos ao(s) licitante(s) vencedor (es), 

                                                 
22 Regra pré-definida  no artigo  4º, do Decreto nº 3.931/2001. – O prazo de validade da Ata de 
Registro de Preço não poderá ser superior a um ano, computadas neste as eventuais prorrogações. 
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obviamente observado o prazo de vigência da obrigação contratual. Daí a assertiva, 

o SRP é um procedimento mais econômico do que a licitação convencional. 

Também do relato acima, entendemos porque não há necessidade de prévia 

dotação orçamentária, visto que, licitado o cadastro de registro de preços, à 

proporção que a Administração dispuser de recursos orçamentários efetuará a 

aquisição de bens ou as contratações de serviços necessárias ao bom andamento 

do serviço público oferecido, não existindo condições financeiras não há 

obrigatoriedade de contratação. 

Importante registrar que os itens qualitativa e quantitativamente discriminados 

no edital não podem ser frutos de um levantamento casuístico do gestor público. 

Antecedendo esta fase externa do processo licitatório, o administrador público 

deverá determinar um levantamento detalhado e criterioso das necessidades de 

consumo de cada unidade organizacional do órgão que gerencia para, então, definir 

quais itens e em que quantidades serão licitados. 

O órgão gerenciador do SRP é quem vai providenciar que seja levantado o 

consumo mensal, o estoque residual23, prevê as variações de consumo para mais ou 

para menos, decorrentes de situações previsíveis ou emergenciais, só após este 

levantamento deverá iniciar o processo licitatório. Isto dará credibilidade e segurança 

para os licitantes, que prevendo uma real possibilidade de compra pela 

Administração ofereçam preços vantajosos para a mesma. 

Decorrente do que dispõe o artigo 6º, parágrafo único, do Decreto nº 

3.931/2001, que admite, excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando 

a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, 

desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho igual ou superior, 

devidamente justificada e comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor 

inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados os outros preços24.  

O decreto acima discriminado elenca no parágrafo único do art. 1º as figuras 

do órgão gerenciador e do órgão participante. O primeiro é o órgão ou entidade da 

Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 

                                                 
23 Quantidade de itens restantes no estoque de um determinado produto. 
24 Tal medida só poderá ser utilizada na modalidade concorrência. 
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certame para o SRP e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 

O órgão participante corresponde ao órgão ou entidade que participa dos 

procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços. 

 

2.5 Procedimentos Metodológicos  

Buscamos em Vergara (2006) a estratégia metodológica a ser adotada para 

classificação da pesquisa, levando em conta os seguintes aspectos: 

Quanto aos fins, a pesquisa será considerada:  

a) EXPLORATÓRIA – pela falta de conhecimento, utilizando a natureza de 

sondagem. Buscamos colher informações sobre os procedimentos internos do 

TRT6, visando traçar um perfil ideal, quando da implantação do Sistema de Registro 

de Preços no TJPE; 

b) DESCRITIVA – captar características de determinado procedimento através 

de pesquisa de opinião. Consultamos os servidores do TRT6 acerca da aplicação do 

Sistema de Registro de Preços naquele órgão; 

c) APLICADA – consiste em resolver problemas existentes na gestão atual do 

TJPE. Conseguimos implantar o SRP, mostrando suas qualidades, quando bem 

utilizado, bem como as facilidades que implica nas rotinas dos setores envolvidos. 

Quanto aos meios, será classificada como: 

a) PESQUISA DE CAMPO: que buscou através de questionários, substanciar 

elementos para nortear este trabalho. Realizamos, por exemplo, uma entrevista com 

o Chefe da Divisão de Suprimentos do TJPE, no que tange aos motivos que levaram 

à frustração da implantação do SRP na década de 90. E, nos questionários foram 

abordadas questões que possibilitaram um resultado objetivo, destacando a forma 

de apresentação destes dados através de gráficos.    

a) BIBLIOGRÁFICA: análise de materiais publicados em jornais, revistas, 

periódicos, dissertações de mestrado e em sites.  
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b) DOCUMENTAL: pesquisas em atas de registro de preços dos diversos 

órgãos que já se utilizam do SRP, disponíveis na internet; publicações periódicas 

que tratam sobre licitações e contratos com a administração, entre outros.  

O universo de pesquisa foi focado na Diretoria de Licitações e Contratos do 

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, com sede em Recife-PE.  

 

2.6 Definição dos Termos.  

Eficiência – é fazer certo o que se propõe sem erros e de boa qualidade -  termo 

incorporado ao art. 37 da CF-88 através da emenda constitucional nº. 19/98, com 

o objetivo de aferir a qualidade do serviço prestado pelo setor público. É um 

direito dos usuários dos serviços públicos que foi concedido pelo Governo no 

sentido daqueles exercerem sua real cidadania contra falhas e omissões do 

Estado.  

Eficácia - Eficácia é fazer algum trabalho que atinja plenamente um resultado 

que se espera. É fazer "a coisa certa", ou seja, a coisa que leve ao resultado 

almejado. 

Efetividade – sua característica é baseada na mensuração do que foi 

determinado pelo gestor público. Como exemplo, uma obra pública pode ter sido 

construída com eficiência, mas não ter nenhuma efetividade.  

Estoque Residual – Quantidade de itens restantes no estoque de um 

determinado produto. 

Accountability – que deixou de ser compreendida como simples prestação de 

contas e responsabilização pelo respeito às normas, buscando na relação 

governo/cidadão a transparência e o controle social. (CAMPOS,1990,p.35) 
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CAPÍTULO 3 

 
O PARADIGMA DO TJPE 

 
 
3.1 Breve Histórico do TRT6  
 

Nosso Sodalício protetivo às normas laborais remonta aos idos dos anos 

1940, tendo sido criado como Conselho Regional do Trabalho da 6ª Região no ano 

de 1941, contudo, no ano de 1946, recebeu o nome que lhe “batiza” até os dias 

atuais, qual seja Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. O TRT6 teve como 

sede vários dos principais prédios do Centro da Cidade do Recife, passando por 

edifícios como o do Diário da Manhã, o Palácio da Justiça (sede do Judiciário 

Estadual de Pernambuco), o Edifício Juscelino Kubitschek (onde, por muitos anos, 

abrigou o INSS) e, por último, o Fórum Agamenon Magalhães, sede própria do 

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região desde 01º de maio de 1972. 

 

No início dos anos 1950, em nossa região, começaram a serem criadas as 

Juntas de Conciliação e Julgamento, em 1954 nas cidades de Recife e do Paulista, 

e, em 1958, já próximo ao final daquela década, instituiu-se a JCJ – Junta de 

Conciliação e Julgamento na Comarca de Campina Grande – PB. . Adentrando aos 

anos 1960, o TRT-6 continuou sua caminhada no sentido de albergar a solução das 

lides trabalhistas, quando, no ano de 1962, foram criadas mais Juntas de 

Conciliação e Julgamento, quais sejam as 4ª e 5ª do Recife, Goiana, Nazaré da 

Mata, Jaboatão, Caruaru, Escada e Palmares. Em 1967, como um marco editorial da 

Justiça brasileira, foi publicada pela primeira vez a Revista do TRT, com matérias 

sobre legislação, doutrina e jurisprudência trabalhistas, além de provimentos da 

Presidência do TRT-6ª Região. 

 

Os anos de 1970 foram de muita efervescência para a grande Casa da 

Justiça do Trabalho no Nordeste, tendo como grande marco, consoante acima 

narrado, a instalação do Fórum Agamenon Magalhães, nova sede do Judiciário 

Trabalhista, no ano de 1972, sendo, nesta mesma década, criadas as Associações 

de Servidores e de Magistrados Trabalhistas. Ainda na mesma década, outras 

situações merecem destaque, como a criação da Biblioteca do TRT-6, no ano de 
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1977, a ocorrência de um incêndio, que atingiu diversos processos no edifício-sede 

e a instalação de nova Junta de Conciliação e Julgamento na cidade de Natal – RN., 

estes dois últimos fatos ocorridos no ano de 1979. 

 

Nos anos 80, na mesma esteira evolutiva percorrida nas décadas anteriores, 

o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região alcançou grandes vitórias, dando-se, 

como exemplo, a edificação do novo prédio para abrigar as Juntas de Conciliação e 

Julgamento em 1980, a criação do Centro Cultural Paulo Cabral de Melo em 1983, 

destacando-se, ainda, no ano de 1984, a indicação do nome do Juiz José Ajuricaba 

da Costa e Silva ao cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, sendo o 

primeiro magistrado do TRT-6 a compor a bancada do TST, e, no ano de 1985, 

redução da jurisdição do TRT-6, com a criação do TRT-13, que passou a abrigar a 

jurisdição trabalhista dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. 

 

Durante os anos de 1990, são merecedores de relevo o elevar da primeira 

mulher à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, com a Drª. 

Irene Queiroz assumindo o capitaneio do Sodalício no ano de 1996, sendo que, 

neste mesmo ano, o TRT-6 adentrou ao mundo da rede mundial de computadores. 

No final do ano de 1998 veio a falecer o Dr. Francisco Solano Magalhães, àquela 

época Presidente do TRT-6 há apenas 11 (onze) meses, contudo, com enorme 

destaque na Magistratura Trabalhista da 6ª Região. 

 

Nos recentes anos 2000, a estrada vitoriosa do TRT-6 continuou a ser 

solidificada, com o empossar à Presidência da Drª. Ana Schuler em 2001, levando 

consigo outra mulher à mesa diretora, qual seja a Drª. Maria de Lourdes Cabral de 

Melo, na qualidade de Corregedora, magistrada esta que, recentemente, também foi 

conduzida à Presidência da casa. No ano de 2001, de comento a criação da 

Ouvidoria do TRT-6ª Região, órgão de contato direto população – magistratura 

trabalhista. Ainda de relevo se trazer que nestes últimos anos houve também a 

transferência das Varas Trabalhistas, nomenclatura atualmente utilizada, para o 

antigo prédio da SUDENE, na Cidade Universitária, restando a esperança, firme não 
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há de se negar, da edificação de um novo Edifício-Sede que venha a abrigar o 

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.25 

 

 

3.2 Apresentação da Pesquisa  
 

 A pesquisa de desenvolveu no âmbito da Diretoria de Licitações e Contratos 

do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, com sede em Recife-PE, visando 

aferir o grau de motivação e, conseqüentemente, se os resultados da implantação 

do Sistema de Registro de Preços compensaram os esforços destinados àquele fim. 

3.2.1 Universo da Pesquisa  

 Foram selecionados 12 (doze) servidores que trabalham com licitações e 

também com formalização dos contratos oriundos das compras e serviços 

prestados, conforme quadro 3.1.  

                                 Quadro 3.1 – Relação dos entrevistados  

Nome Cargo Função  
Carlos Eduardo A. Mello Tec.Jucidiário Membro da CPL 
Aurelaine Nascimento Tec.Jucidiário Pregoeira 
Ana Lylia Farias Guerra Anal. Judiciário Pregoeira 
Wlademir de Souza Rolim Tec.Jucidiário Diretor Auditoria e Controle  
João André Pegado Tec.Jucidiário Analista de Compras 
Kátia do Rego Barros Tec.Jucidiário Analista de Compras 
Murilo Gomes Leal Júnior  Tec.Jucidiário Analista de Compras 
Fabiano Cruz Filho Tec.Jucidiário Analista de Compras 
Emerson Nascimento Cantalice Tec.Jucidiário Chefe Setor de Compras 
Wilma Aparecida F.Damasceno Anal. Judiciário Diretora Serv.Licitações 
Deyse das Graças P.S.Mendes Anal. Judiciário Assist. Sec. Adm. 
Paulo Eduardo Silva Abreu Tec.Jucidiário Chefe Auditoria e Controle 
 
 
 
3.2.2 Análise das Respostas da Pesquisa 
 

Para podermos avaliar o grau de satisfação dos envolvidos no SRP do TRT6, 

procuramos verificar o nível de interesse em trabalhar com o novo sistema.  

 

                                                 
25 Fonte – Compilado do Site  www.trt6.gov.br Acesso em: 22 maio.2008. 
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Nas quatro primeiras questões, buscamos informações a respeito dos 

entrevistados, analisando aspectos quanto ao sexo, idade, escolaridade e tempo de 

serviço na instituição.  

 
Entre os entrevistados, houve uma predominância acentuada do sexo masculino, 

conforme nos mostra o gráfico 3.1.  

 
� 58% servidores são do sexo masculino; 

� 42% servidores são do sexo feminino. 
 
 
 
                                     Gráfico 3.1 - Sexo dos entrevistados 
                                    

Masculino 
58%

Feminino 
42%

 
 Fonte: Pesquisa desse trabalho 
 

 

O gráfico 3.2 trata da faixa etária dos entrevistados, de onde se vislumbra que 

58% afirmaram ter entre 30 a 39 anos; 33% afirmaram ter entre 40 a 49 anos; e 8% 

afirmaram ter entre 50 a 59 anos. Observa-se que a maioria dos entrevistados está 

numa faixa etária mais jovem, o que leva a perspectiva de uma continuidade do 

trabalho em longo prazo.   
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                               Gráfico 3.2 – Idade dos entrevistados 

idade  50-59; 
8%

idade  30-39; 
58%

idade  40-49; 
33%

 
Fonte: Pesquisa desse trabalho 
 
 
 Do gráfico 3.3. quanto à escolaridade, podemos registrar que todos os 

respondentes são bacharéis, e destes, 17% possuem especialização em suas áreas, 

pelo que constatamos um nível elevado de qualificação educacional.  

 
 
 
                               Gráfico 3.3 – Escolaridade 
 

Superior 
completo; 

83%

Especialista;   
17%

 
Fonte: Pesquisa desse trabalho 
 
 
 
 Quanto ao tempo em que trabalha no TRT6, 8% responderam ter até 3 anos; 

33% responderam 4 a 8 anos; 50% responderam ter de 9 a 14 nos; enquanto que só 
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8% responderam 15 a 20 anos, evidenciando um índice de 58% com mais de 9 anos 

de serviço, possibilitando assim uma interação nas decisões futuras, conforme 

gráfico 3.4.   

 
 
                               Gráfico 3.4 – Tempo de serviço 

9 a 14
50%

15 a 20
 8% até 3 anos 

8%

4 a 8
 33%

 
Fonte: Pesquisa desse trabalho 
 
  

No gráfico 3.5 procuramos aferir a motivação dos entrevistados em implantar 

o Sistema de Registro de Preços no TRT6, obtendo o seguinte resultado: 

 

� 43% redução de materiais no almoxarifado; 

� 26% falta de disponibilidade financeira; 

� 17% melhor controle do estoque; 

� 13% facilitar a aquisição.  
 

Para nossa surpresa o item “redução de materiais no almoxarifado” obteve o 

maior percentual, pois estávamos apostando no item “falta de disponibilidade 

financeira” que é um dos mais comentados nos seminários que participamos.  
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Gráfico 3.5 – O que motivou a implantação do SRP 

Facilitar a 
aquisição 13%

Melhor controle 
estoque 17%

Redução de 
materiais no 
almoxarifado

  43%

Falta de 
disponibilidade 

financeira   
26%

 
Fonte: Pesquisa desse trabalho 

 

 Quanto à divulgação, procuramos saber qual a melhor alternativa de 

comunicação para possibilitar uma maior abrangência de interessados, por 

conseguinte, aumentando a competitividade, e a internet foi o meio que obteve 

melhor percentual, conforme gráfico 3.6.  

  

� 50% Internet; 

� 27% Jornal de grande circulação; 

� 18% Diário Oficial; 

� 5%  Quadro de aviso na instituição.   
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                                      Gráfico 3.6 – Quanto à divulgação do SRP 

Diário Oficial  
18%

Jornal de 
Grande 

Circulação  
27%

Internet 
50%

Quadro de 
Avisos  

 5%

 
Fonte: Pesquisa desse trabalho 
 
 
 O gráfico 3.7 nos mostra qual a relação do SRP quanto às necessidades da 

Administração Pública.   

 
 
                    Gráfico 3.7 – SRP x Necessidades da Adm. Pública  

superam às 
expectativas 

17%

atendem 
integralmente 

às 
expectativas 

42%

atendem
 parcialmente 

às 
expectativas 

42%

 
Fonte: Pesquisa desse trabalho 
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 Especificamente no TRT6, a avaliação dos entrevistados quanto ao Sistema 

de Registro de Preços, relativo ao grau de satisfação de ter mais esta ferramenta 

para utilizar, é o que nos mostra o gráfico 3.8. 

 
 
               Gráfico 3.8 – Avaliação do Sistema de Registro de Preços 
 

atendem 
parcialmente 

às 
expectativas

 50%
atendem 

integralmente 
às 

expectativas
 33%

superam às 
expectativas

 17%

 
Fonte: Pesquisa desse trabalho 
 
 No gráfico 3.9 procuramos aferir se a quantidade de itens que estavam sendo 

registrados pelo novo sistema, estava dentro dos parâmetros pré-definidos, o que 

nos levou ao seguinte resultado:  

 
 
                           Gráfico 3.9 – Quantidade de itens X estimativa 

atendem 
parcialmente 

às 
expectativas

 50%

atendem 
integralmente 

às 
expectativas; 

50%

 
Fonte: Pesquisa desse trabalho 
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Nesta fase da pesquisa, procuramos saber dos entrevistados se a doutrina 

tem contribuído, disponibilizando material de qualidade técnica para dar subsídios 

aos que dela necessitam, cujas respostas encontram-se no gráfico 3.10.   

 
 
                    Gráfico 3.10 – Informações disponibilizadas pela doutrina 
 

atendem 
integralmente 

às 
expectativas

 8%

atendem 
parcialmente 

às 
expectativas 

92%

 
Fonte: Pesquisa desse trabalho 
 
 

No gráfico 3.11 identifica que, para 92% dos entrevistados, as capacitações 

e/ou seminários atendem parcialmente as expectativas.   

 
 
                          Gráfico 3.11 – Capacitações sobre SRP 
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Fonte: Pesquisa desse trabalho 
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 Colocando os entrevistados na posição de um vendedor, como seria sua 

avaliação quanto ao SRP, é o que nos é respondido no gráfico 3.2. 

 
                    Gráfico 3.12 – Assumindo a visão do empresário 
 

atendem 
integralmente 

às 
expectativas

 75%

superam às 
expectativas

 25%

 
Fonte: Pesquisa desse trabalho 
 
 

O Princípio da Economicidade que trata da relação custo/benefício, como foi 

vista pelos entrevistados é o que nos mostra o gráfico 3.13. 

 
 
 
                        Gráfico 3.13 – Princípio da economicidade 
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Fonte: Pesquisa desse trabalho 
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 Enfim, chegamos à última pergunta, onde pedimos aos entrevistados que se 

colocassem na posição de consultor de órgão público e, respondessem se vale a 

pena fazer uso do procedimento de um Sistema de Registro de Preços?  

 Para nossa satisfação registramos que 58% afirmaram que o procedimento 

de Registro de Preços “ATENDE INTEGRAMENTE ÀS EXPECTATIVAS”  

 
 
                      Gráfico 3.14 – Vale a pena fazer uso do SRP ? 
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Fonte: Pesquisa desse trabalho 
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CAPÍTULO 4  

PROPOSIÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

4.1 Proposições  

Registramos no início deste trabalho que o produto final seria a elaboração de 

uma proposta para implantação de um Sistema de Registro de Preços no Tribunal 

de Justiça do Estado de Pernambuco. O que antes era utopia, algo distante de ser 

alcançado, hoje se tornou realidade. Participamos, juntamente com os responsáveis 

da Secretaria de Administração do TJPE, da elaboração da Resolução Interna de nº 

229/2007, que estabelece as condições para aquisição de bens e serviços comuns, 

quando efetuados pelo Sistema de Registro de Preços, tendo contribuído com esta 

que entendemos ser a mais promissora alternativa de compras e prestação de 

serviços, sem esquecer que o sucesso da implantação do SRP no TJPE depende 

exclusivamente da maturidade dos envolvidos na sua aplicação, por se tratar de um 

procedimento novo.  

Devemos ter cautela quando da escolha dos bens que desejamos adquirir 

pelo SRP, bem como procurar saber da viabilidade técnica em obtê-los, quer seja na 

condição de não se ter recursos financeiros para efetivar sua compra, porém com 

perspectiva futura, quer seja na condição de não poder manter àquele bem em 

estoque pelo volume, ou pela necessidade de armazenagem de produtos perecíveis.   

 Compreensível que toda mudança, inclusive organizacional, gere resistências 

que dificultem a implantação de qualquer sistema, procedimento ou rotinas 

administrativas. Mas é imprescindível que as mudanças ocorram para que a 

organização se renove, adaptando-se às inovações ou situações que se 

apresentam, algumas delas requerendo soluções urgentes, como se observa na 

área da saúde. 

 Logo, qualquer mecanismo ou procedimento, obedecendo às previsões 

legais, deve ser implantado para atender a finalidade principal de um Estado 

Democrático de Direito, mesmo que, em princípio, ocorra uma grande demanda de 

pessoal e tempo gastos na elaboração e implementação de um novo instrumento ou 

ferramenta de trabalho. 
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 Os resultados futuros serão promissores, pois com o sistema implantado, a 

manutenção e a atualização do mesmo compensarão os esforços inicialmente 

investidos.  

 

4.2 Considerações Finais 

 Se a função primordial da Administração Pública é promover o bem estar dos 

administrados, não se concebe a falta de prestação de serviços públicos porque não 

há meios materiais e humanos para realizar esta função social, apesar de existir 

recursos financeiros para tanto.  

As mudanças são sempre recebidas por uns com otimismo e por outros com 

descrença. Enquanto aqueles vislumbram as possibilidades promissoras daquilo que 

está sendo alterado, outros se resguardam esperando que ocorra o pior.   

 O nosso estudo procurou demonstrar a praticidade que o procedimento de 

Registro de Preços pode alcançar quando utilizado em sua plenitude. Criação de 

uma comissão voltada para este fim, é, sem dúvida, um fator preponderante diante 

das inúmeras alternativas que podem ser propostas.    

 No capítulo 1, foi contextualizado o TJPE na sua parte histórica, passando 

pela evolução da licitação no Brasil, e analisando seu comportamento já com a 

modalidade Pregão, bem como os motivos que levaram à frustração da implantação 

do SRP nos anos 90, nas hostes daquele órgão.  

 No capítulo 2, destacamos pontualmente a Reforma Administrativa no Brasil, 

passando pelas Políticas Públicas e concluindo com o controle estadual exercido 

pelo TCE-PE. A nossa fundamentação teórica foi revista paralelamente à 

metodologia aplicada, embasando o nosso tema.  

Já o capítulo 3 tratou especificamente da manipulação dos dados que foram 

obtidos com a pesquisa realizada dentre os funcionários da Diretoria de Licitações e 

Contratos do TRT6.   
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Por fim, no capítulo 4, colocamos nossa opinião a respeito de tudo o que foi 

tratado, propondo, inclusive, diretrizes que devem ser seguidas na manutenção do 

Sistema de Registro de Preços no TJPE para evitar nova frustração, assemelhada 

ao que acontecera nos anos 90.      

 A implantação do Sistema de Registro de Preços no TJPE já foi iniciada. O 

primeiro passo resultou na publicação da Resolução nº 229/2007, de 24 de outubro 

de 2007, estabelecendo que as contratações para aquisição de bens e serviços 

comuns obedecerão ao disposto nesta Resolução, quando efetuados pelo Sistema 

de Registro de Preços, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco.  

 Em novembro de 2007, utilizamos o carona26. A primeira experiência se 

ocorreu através de contato com o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que 

havia registrado preço de Poltrona para auditório. Solicitamos que intercedesse junto 

ao fornecedor Marelli Móveis para Escritório Ltda, para saber se a referida empresa 

teria interesse em fornecer a quantidade de 600 poltronas, ao preço unitário 

registrado de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais). O TJSE intermediou toda a 

transação e a referida empresa aceitou manter as condições iniciais, o que foi 

publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, no dia 09 de novembro de 

2007, conforme homologação:  

PROCESSO ADMINISTRATIVO RP Nº 1777/2007 
PREGÃO Nº 52/2007 do Tribunal de Justiça do Estado de 
Sergipe - Ata de Registro de Preços nº 24/2006. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE POLTRONAS DE AUDITÓRIO. 

HOMOLOGAÇÃO PARA AQUISIÇÃO, POR MEIO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS.  

Reconheço e ratifico o Pregão nº 52/2005 do Tribunal de Justiça 
do Estado de Sergipe, bem como de sua Ata de Registro de 
Preços nº 24/2006, mediante razões do Parecer nº 1040/2007-
SJ, para adjudicar e contratar, em favor da empresa MARELLI 
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, objetivando à aquisição de 
600 Poltronas de Auditório, no valor unitário de R$ 605,00 
(seiscentos e cinco reais) e no valor total de R$ 363.000,00 
(trezentos e sessenta três mil reais), com base no artigo 15, II da 

                                                 
26 denominação dada aos órgãos que não participaram do Sistema de Registro de Preços, mas que 
venha a participar mesmo assim, manifestando seu interesse através de requerimento ao órgão 
gerenciador, visando utilizar os preços registrados por esses, desde que o fornecedor beneficiário da 
Ata de Registro de Preços, aceite fornecer sem que prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas.  
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Lei nº 8.666/93 e alterações, combinado com a Resolução nº 
229/2007 do Tribunal de Justiça de Pernambuco.Publique-se. 
Recife, 31 de outubro de 2007 

Fausto Valença de Freitas Desembargador Presidente 
 

Ainda no mesmo período, voltamos a utilizar o carona. Desta feita, com a 

Prefeitura da Cidade do Recife, que, depois de cumpridas todas as formalidades, 

junto ao mesmo fornecedor Marelli Móveis para Escritório Ltda, tendo o mesmo 

aceitado o fornecimento de poltronas/cadeiras, conforme publicado no Diário Oficial 

do Estado no dia 09 de novembro de 2007, a respectiva homologação: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO RP Nº 1773/2007 
PREGÃO Nº 73/2006 da Prefeitura da Cidade do Recife - Ata de 
Registro de Preços nº 01/2002. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE POLTRONAS, CADEIRAS E 
LONGARINAS. 

HOMOLOGAÇÃO PARA AQUISIÇÃO, POR MEIO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

Reconheço e ratifico o Pregão nº 73/2006 da Prefeitura da 
Cidade do Recife, bem como de sua Ata de Registro de Preços 
nº 01/2002, mediante razões do Parecer nº 1041/2007-SJ, para 
adjudicar e contratar, em favor da empresa MARELLI MÓVEIS 
PARA ESCRITÓRIO LTDA, objetivando à aquisição de 600 
Poltronas giratória espaldar médio com braços em vinil, no valor 
unitário de R$ 457,39 (quatrocentos e cinqüenta sete reais e 
trinta nove centavos), 700 cadeiras giratória espaldar baixo sem 
braços em vinil, no valor unitário de R$ 334,00 (trezentos e trinta 
quatro reais), 500 cadeiras giratórias espaldar baixo com braços 
em vinil, no valor unitário de R$ 391,32 (trezentos e noventa um 
reais e trinta dois centavos), 830 cadeiras interlocutor fixa, 
espaldar baixo sem braço, no valor unitário de R$ 245,20 
(duzentos e quarenta cinco reais e vinte centavos) e 600 
longarinas com 3 lugares com braços em vinil, no valor unitário 
de R$ 796,11 (setecentos e noventa seis reais e onze centavos), 
totalizando o valor de R$ 1.385.076,00 (um milhão trezentos e 
oitenta cinco mil setenta e seis reais), com base no artigo 15, II 
da Lei nº 8.666/93 e alterações, combinado com a Resolução nº 
229/2007 do Tribunal de Justiça de Pernambuco.Publique-se. 

Recife, 31 de outubro de 2007 
Fausto Valença de Freitas Desembargador Presidente 

 

 Finalmente o objetivo foi alcançado. O Sistema de Registro de Preços 

do TJPE já é uma realidade. Estamos com diversos bens e serviços para serem 
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registrados através de pregões que já se encontram na fase de recebimento de 

propostas, e o nosso pioneiro foi o registro de preço de impressora matricial, 

conforme publicado no Diário Oficial do Estado no dia 09 de novembro de 2007, a 

respectiva homologação: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO RP Nº 0106620/2007. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2008-CPL/BCE. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA 
DE 90 (NOVENTA) IMPRESSORAS AUTENTICA DO RAS 
MATRICIAIS, PARA USO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

 HOMOLOGAÇÃO 
Acato o julgamento do Pregoeiro Gabriel Ferreira Nippo, mediante 
razões constantes no Relatório Circunstanciado acostado às 
fls.158/159, por entender que o presente procedimento desenvolveu-
se em estrito cumprimento aos dispositivos da lei e, em 
conseqüência, HOMOLOGO o resultado do Processo licitatório 
supra-referenciado para que produza os efeitos legais, conforme Ata 
de Registro nº001/2008-CPL/BCE, anotando-se os preços da 
empresa DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A no 
valor unitário de R$680,00 (seiscentos e oitenta reais), perfazendo o 
valor global de R$61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais). 
Remeta-se à Secretaria de Administração para os procedimentos 
cabíveis. Publique-se 

Des. Og. Fernandes - Presidente 

  

Ante ao exposto, sugerimos ainda a criação de um núcleo para 

gerenciamento do Sistema de Registro de Preços, com a proposta de trabalhar lado 

a lado ao Setor de Compras. A iniciativa viabilizaria, assim, os procedimentos 

concernentes à manutenção dos dados registrados, de maneira que se tornem 

efetivas as compras e os serviços oriundos deste novo procedimento.  

 

Saliente-se que para lograr êxito, é imprescindível que haja um feedback 

entre o setor criado e os gestores do TJPE. Sem essa troca, não será possível 

manter atualizado o banco de dados que conterá parâmetros para subsidiar as 

futuras demandas dos diversos setores do TJPE. A interação entre o Setor de 

Compras e os gestores funcionará como filtro, evitando a duplicidade de pedidos e o 

acúmulo desnecessário de materiais.  
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APÊNDICE A – Formulário da Pesquisa 

Universidade Federal de Pernambuco  
Mestrado Profissional em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste 

 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO. 
Nome: _____________________________________________ 
Cargo/Função:_______________________________________ 
 

I – INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O RESPONDENTE 
 
1) Sexo:  
( ) Masculino  
( ) Feminino 
 
2) Idade: 
(   ) até 29 anos   
(   )  30 a 39  
(   )40 a 49   
(   ) 50 a 59   
(  )60 ou mais    
 
3)Escolaridade:  
(  ) Ensino médio   
(  ) Superior completo  
(  ) Superior incompleto  
(  ) Especialista  
(  ) Mestre   
(  ) Doutor  
     
4) Tempo de Serviço no TRT:  
(    ) até 3 anos   
(    ) 4 a 8 anos  
(    ) 9 a 14 anos  
(    ) 15 a 20 anos 
(    ) 21 anos ou mais  
 
II – ALGUNS DADOS SOBRE O SISTEMA DE REGISTRO DE PR EÇOS.  
 
5) Quando foi implantado o Sistema de Registros de Preços? 
 
6) Que motivos levaram à necessidade da implantação do Sistema de Registros de 
Preços? 
Falta de disponibilidade financeira  (     ) 
Redução de materiais no almoxarifado (     ) 
Outros ____________________________________________________ 
 
7) Quanto à divulgação do Registro de Preços qual é a melhor forma? 
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Diário Oficial (   ) 
Jornal de Grande Circulação (   ) 
Quadro de Avisos do Órgão (   ) 
Internet(   ) 
Outro (Citar)________________________________________________ 
 
 
Às questões abaixo, assinale: 
 
 a) não atende(m) às expectativas; 
 b) atende(m) parcialmente às expectativas; 
 c) atende(m) integralmente às expectativas; 
 d) supera(m) às expectativas. 
 
8 – Na sua compreensão, o S.R.P.27 em relação às necessidades da Administração 
Pública. (   )  
 
9 – Especificamente no TRT-628, como você avalia o S.R.P.1? (   ) 
 
10 – A quantidade de itens trabalhados no S.R.P. pelo seu órgão: (  ) 
 
11 – As informações ofertadas pela doutrina acerca do S.R.P.: (   ) 
 
12 – As informações que chegam sobre S.R.P. , sejam através de capacitações ou 
por quaisquer outros meios : (   ) 
 
13 – Transportando-se à posição de “vendedor à Administração Pública”, você diria 
que o S.R.P. : (   ) 
 
14 – Em relação ao supravalorizado Princípio da Economicidade29, pode-se dizer 
que o S.R.P.: (   ) 
 
15 – Transportando-se à posição de consultor de órgãos públicos e, sendo alvo da 
pergunta se vale à pena trabalhar com o S.R.P., você diria que ele: (   ) 
 

 
Obrigado pela atenção. 

 

                                                 
27 Sistema de Registros de Preços 
28 Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 
29 Trata da relação custo/benefício 
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APÊNDICE B – Formulário da Entrevista 

Entrevista base sobre histórico do Sistema de Registro de Preços 
 
O Sistema de Registro de Preços é um procedimento especial de licitação que o 
Tribunal de Justiça tentou implantar através da Divisão de Suprimentos e que 
fracassou. Está entrevista foi concedida ao autor pela Chefe da Divisão de 
Suprimentos da Diretoria de Infra-Estrutura do Tribunal de Justiça de Pernambuco, 
em 10 de janeiro de 2008. 
 
Alberto -> 
O que é a “Divisão de Suprimentos”? 
 
Eduardo Luciano ->  
É o órgão do Tribunal de Justiça de Pernambuco responsável pela cotação prévia de 
preços para aquisição de material e para contratação de serviços no âmbito do 
Poder Judiciário em todo o estado de Pernambuco. É responsável ainda pela 
administração do almoxarifado e atendimento a todos os usuários. 
 
Alberto -> 
Quando entrou em atividade o Sistema de Registro de Preços?  
 
Eduardo Luciano ->  
- Não sei precisar o ano, mas a titular da ______, à época, era Dr.ª Amélia (falecida). 
 
Alberto -> 
O Sistema de Registro de Preços brotou de alguma necessidade? 
 
Eduardo Luciano ->  
- Acredito que naquela época o SRP fosse visto como sendo um meio encontrado 
para se garantir o não fracionamento de despesas e a garantia do não 
desabastecimento do almoxarifado, bem como uma garantia para os preços 
praticados. 
 
Alberto -> 
Na prática, como funcionava esse Sistema? 
 
Eduardo Luciano ->  
- Nossa experiência não foi positiva, pois naquela época a inflação não se 
encontr5ava sob controle, e tanto é verdade que os primeiros processos que 
utilizaram o SRP depois de alguns meses vieram a fracassar, pelo fato dos 
fornecedores não terem condições de manter os preços inicialmente contratados. 
 
Alberto -> 
Qual a finalidade do SRP? 
 
Eduardo Luciano ->  
- Acredito que seria manter garantida a compra de material e/ou contratação de 
serviços no valor inicialmente contratado e a entrega dos mesmos quando 
solicitados. 
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Alberto -> 
Que tipo de produtos e serviços foram registrados pelo sistema? 
 
Eduardo Luciano ->  
- Que eu me lembre, material de expediente, estocados no almoxarifado. Quanto 
aos serviços, não me lembro de nenhum. 
 
Alberto -> 
Qual a capacidade de registro do sistema? É possível mensurar quantos itens foram 
registrados? 
 
Eduardo Luciano ->  
- Infelizmente não tenho estas informações. Possivelmente existem registros nos 
processos arquivados na Diretoria de Documentação do TJPE. 
 
Alberto -> 
Os fornecedores que ganhavam a concorrência ou o pregão cumpriam com o 
compromisso assumido? 
 
Eduardo Luciano ->  
- Como foi dito, nossa experiência não foi feliz. Naquele tempo não existia o pregão.  
 
Alberto -> 
Você acha que o SRP já nasceu fadado ao fracasso, em virtude de algum tipo de 
vício, ou o fracasso foi fruto de fatores que surgiram já no período de atividade 
desse sistema? Que fatores seriam esses? 
 
Eduardo Luciano ->  
- O maior inimigo do SRP foi a inflação fora de controle que provocava a elevação 
constante de preços, afugentando os fornecedores. Acredito que hoje, com a 
inflação sob controle, o SRP teria uma maior aceitação. 
 
Alberto -> 
A aquisição de bens e serviços voltou a ser feita da forma anterior à implementação 
do SRP ou, após este, surgiu um outro Sistema? Como se dá essa aquisição 
atualmente? 
 
Eduardo Luciano ->  
- Atualmente o TJPE vem utilizando a forma de Pregão Eletrônico e Presencial para 
quase todos os processos licitatórios e com ganhos, acredito, acima do que era 
esperado quando de sua implantação. 
 
Alberto -> 
Quando o SRP foi usado pela última vez? 
 
Eduardo Luciano ->  
- Não tenho este registro. Talvez a Secretaria de Administração do TJPE possa 
informar. 
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ANEXO A – REGRAS PARA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇ OS 
RELACIONADO A BENS E SERVIÇOS COMUNS NO ÂMBITO DO 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

RESOLUÇÃO Nº 229/2007 

Atualiza as regras que regulamentam o 
Sistema de Registro de Preços para bens e 
serviços comuns, no âmbito do Poder Judiciário 
do Estado de Pernambuco e revoga a 
Resolução nº 121, de 08/03/1999. 

 A CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO: 

I – os preceitos dos artigos 15, II, e 117, da Lei Federal nº 8.666/93; 

II – a necessidade de revisar os procedimentos previstos na Resolução nº 121, de 
08/03/1999, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito do Poder 
Judiciário Estadual; 

III – as inovações no Sistema de Registro de Preços – SRP, no âmbito federal, 
introduzidas pelo Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, seguidas pelo 
Decreto Estadual nº 28.393, de 27 de setembro de 2005; 

IV – a necessidade de acompanhar novas sistemáticas que a evolução da 
administração pública exige, adotando medidas que contribuam para redução de 
custos e celeridade aos processos para contratação por este Poder; 

V – que as contratações para aquisição de bens e serviços comuns, quando 
efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado de Pernambuco, obedecerão ao disposto nesta Resolução, 

RESOLVE baixar a seguinte Resolução: 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Art. 1º Para os fins desta Resolução, considera-se: 

I – Sistema de Registro de Preços – SRP – conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços, relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para 
contratações futuras e eventuais; 

II – bens e serviços comuns – aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais 
de mercado e, em especial, os relacionados na Portaria nº 16, de 11/06/2003, 
publicada no DJP de 12/06/2003; 

III – ata de registro de preços – documento vinculativo, obrigacional, com 
característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, 
os fornecedores, os órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme 
as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas; 
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IV – órgão gerenciador – órgão ou entidade da Administração Pública responsável 
pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e 
gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente; 

V – órgão participante prévio – órgão ou entidade que participa, previamente, dos 
procedimentos iniciais do SRP e integra a ata de registro de preços; 

VI – órgão participante a posteriori – órgão ou entidade que, não tendo participado, 
na condição de participante prévio, à época oportuna, informando suas estimativas 
de consumo, requer, posteriormente, ao órgão gerenciador, o uso da ata de registro 
de preços; 

VII – Administração Pública – a administração direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades 
com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das 
fundações por ele instituídas ou mantidas. 

Art. 2º Adotar-se-á, preferencialmente, o SRP, quando se verificar qualquer das 
seguintes hipóteses: 

I – pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 
permanentes e renováveis para o mesmo objeto; 

II – for mais conveniente e oportuna à aquisição de bens ou a prestação de serviços 
de forma eventual, na medida das necessidades; 

III – for mais conveniente e oportuna à aquisição de bens ou a prestação de serviços 
para atendimento a mais de um órgão ou entidade ou a programas comuns; 

IV – for mais conveniente e oportuna à aquisição de bens com previsão de entregas 
parceladas e sem o ônus do armazenamento; 

V – pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo exato 
de compras e serviços a ser demandado pelo Poder Judiciário; 

VI – pela dificuldade de planejamento e de conclusão das licitações, não for possível 
limitar o termo final de vigência dos contratos ao limite do crédito orçamentário; 

VII – a respectiva dotação orçamentária não houver sido ainda aprovada; 

VIII – houver atraso na liberação dos recursos financeiros pertinentes. 

Parágrafo único. Poderá ser realizado ou utilizado sistema de registro de preços 
para contratação de bens e serviços de informática, obedecida à legislação vigente, 
desde que devidamente justificada e caracterizada a vantagem econômica. 

Art. 3º A existência de preços registrados não obriga o Poder Judiciário de 
Pernambuco a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

Art. 4º Devido à faculdade de que trata o artigo anterior, não será obrigatória a prévia 
existência de dotação orçamentária e de recursos financeiros para a realização de 
licitação de registro de preços. 

Capítulo II 

Das Formas de Atuação no Sistema de Registro de Preços 
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 Art. 5º O Poder Judiciário do Estado de Pernambuco – PJ-PE poderá atuar no SRP 
na qualidade de órgão gerenciador, órgão participante prévio, bem como na 
qualidade de órgão participante a posteriori. 

Parágrafo único. Sempre que conveniente e oportuno, o PJ-PE celebrará termos de 
cooperação com órgãos e entidades da Administração Pública, disciplinando a 
participação recíproca nos certames licitatórios para seleção de fornecedores para o 
Sistema de Registro de Preços. 

Art. 6º Fica permitida a utilização recíproca de atas de registro de preços do PJ-PE e 
dos órgãos e entidades da Administração Pública. 

Capítulo III 

Dos Procedimentos Adotados pelo PJ-PE 

Seção I 

Dos Procedimentos Gerais 

Art. 7º Quando o PJ-PE utilizar o SRP, será obrigatória a prévia pesquisa de preços, 
a cargo do setor competente, o qual deverá observar, progressivamente, os 
seguintes parâmetros: 

I – cotações de empresas idôneas nos aspectos jurídico, técnico, econômico e fiscal, 
ou seja, apenas de empresas que tenham capacidade de participar de licitações e 
contratações com a Administração Pública; 

II – preços atualizados resultantes da licitação mais recente do PJ-PE com objeto 
semelhante; 

III – preços de outros órgãos ou entidades públicos constantes de banco de dados e 
home pages; 

IV – quantidade ampla de cotações, representativa e proporcional ao número de 
empresas que, no respectivo segmento econômico, possuam capacidade de 
fornecer para a Administração Pública; 

V – intervalo temporal máximo de trinta dias corridos entre a data das cotações e a 
deflagração da licitação ou celebração do contrato, devendo ser atualizada, no caso 
de prazo superior; 

VI – distribuição das cotações, conforme a qualidade, quantidade, marca, local de 
entrega, prazo de garantia e outras especificações e características, a fim de 
comparar objetos semelhantes, definindo diversas médias de preços, evitando, 
assim, distorções na fixação de média única de preços. 

Art. 8º O termo resumido da ata de registro de preços será publicado no Diário 
Oficial com as seguintes indicações: 

I – objeto; 

II – quantitativo estimado; 

III – valor unitário; 

IV – empresas beneficiárias; 

V – prazo de validade. 
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Parágrafo único. O termo de que trata este artigo será divulgados na home page do 
PJ-PE e distribuído conforme o objeto, a condição de atuação, o valor e a vigência, 
ficando disponibilizado, no mínimo, por cinco anos. 

Seção II 

Dos Procedimentos Específicos 

Subseção I 

Na Condição de Órgão Gerenciador 

Art. 9º O registro de preços será realizado na modalidade de concorrência ou de 
pregão, presencial ou eletrônico, do tipo menor preço, nos termos das Leis Federais 
de nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e de nº 10.520, de 18 de julho de 2002, e desta 
Resolução. 

§ 1º O PJ-PE, na realização de registros de preços e sempre que satisfeitos os 
requisitos legais, dará preferência à modalidade de pregão. 

§ 2º Poder-se-á adotar, excepcionalmente, na modalidade de concorrência, o tipo 
técnica e preço, a critério do PJ-PE e mediante despacho devidamente 
fundamentado do Diretor da área autora do termo de referência e autorização da 
Secretaria de Administração. 

Art. 10. Caberá ao PJ-PE a prática de todos os atos de controle e administração do 
SRP, e ainda o seguinte: 

I – convidar, mediante correspondência eletrônica ou outro meio eficaz, os órgãos e 
entidades públicos para participarem do registro de preços; 

II – consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de 
consumo, promovendo a adequação dos respectivos projetos básicos ou termos de 
referências encaminhados para atender aos requisitos de padronização e 
racionalização; 

III – promover todos os atos necessários à instrução processual para a realização do 
procedimento licitatório pertinente, inclusive a documentação das justificativas nos 
casos em que a restrição à competição for admissível pela lei; 

IV – realizar a necessária pesquisa de mercado nos termos do art. 7º desta 
Resolução; 

V – confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser 
licitado, inclusive quanto aos quantitativos, projeto básico ou termo de referência; 

VI – realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele decorrentes, tais 
como a assinatura da ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos 
participantes; 

VII – gerenciar a ata de registro de preços, providenciando a indicação dos 
fornecedores, sempre que solicitado, para atendimento às necessidades da 
Administração, obedecendo à ordem de classificação e aos quantitativos de 
contratação definidos pelos participantes da ata; 

VIII – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços 
registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na ata 
de registro de preços; 
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IX – realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, visando a informá-los 
das peculiaridades do SRP e coordenar, com os órgãos participantes, a qualificação 
mínima dos respectivos gestores indicados. 

 Art. 11. Além das exigências previstas no art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93, o edital 
de licitação para registro de preços do PJ-PE contemplará, no mínimo, o seguinte: 

I – a estimativa de quantidades mínimas e máximas a serem adquiridas, segundo a 
conveniência e oportunidade, no prazo de validade do registro, ressalvado o 
disposto no parágrafo único do art. 18 desta Resolução; 

II – a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, a fim de atender ao 
disposto no art. 12 desta Resolução; 

III – o prazo de validade da ata do registro de preço nos termos do art. 14 desta 
Resolução; 

IV – os órgãos participantes prévios, caso existam, do respectivo registro de preço; 

V – a possibilidade de utilização das atas de registro de preços por órgãos 
participantes a posteriori; 

VI – requisitos de habilitação referentes à qualificação técnica e à idoneidade 
econômico-financeira em função dos quantitativos e valores parcelados a fim de 
ampliar a competitividade. 

§ 1º O edital poderá admitir, como critério de julgamento, a oferta de desconto sobre 
tabela de preços praticados no mercado, a exemplo dos casos de peças de veículos, 
passagens aéreas, livros, combustível e outros similares. 

§ 2º Quando o edital previr o fornecimento de bens ou prestação de serviços em 
locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada 
por região, de modo que aos preços sejam acrescidos os respectivos custos, 
variáveis por região. 

Art. 12. Caso o licitante, que apresente o menor preço, não oferte a quantidade total 
estimada no edital, conforme previsto no inciso II do artigo anterior, o PJ-PE 
convocará, sucessivamente, pela ordem de classificação, os demais licitantes e 
facultar-lhes-á a oportunidade de, ao preço e condições do primeiro colocado, 
reverem a sua proposta e ofertarem as quantidades suficientes para completar a 
quantidade total estimada para o item ou lote. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, o PJ-PE poderá registrar preços diferentes para 
o mesmo bem ou serviço, quando, simultaneamente: 

I – a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para atender às demandas 
estimadas; 

II – tratar-se de objetos de qualidade ou desempenho notoriamente superior ao 
cotado pelo primeiro colocado; 

III – houver comprovação da vantagem, através de análise do custo-benefício; 

IV – as ofertas forem em valor inferior ao máximo admitido. 

Art. 13. Homologado o resultado da licitação, o PJ-PE, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 
interessados para assinatura da ata de registro de preços que, após a publicação no 
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Diário Oficial, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas. 

Art. 14. O prazo de validade da ata de registro de preços não poderá ser superior a 
um ano, computados neste as eventuais prorrogações. 

§ 1º Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as disposições 
contidas nos respectivos instrumentos convocatório e contratual, obedecido o 
disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

§ 2º É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, quando a proposta continuar se 
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma. 

Art. 15. Conforme critérios de conveniência e oportunidade, na hipótese de o objeto 
ou preço registrado não se revelar mais vantajoso ao PJ-PE, bem como não 
havendo êxito nas negociações realizadas com quaisquer dos fornecedores 
previstas no art. 19 desta Resolução, fica facultado ao PJ-PE proceder a revogação 
parcial ou total dos itens da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis 
para evitar a descontinuidade administrativa, a exemplo da imediata deflagração de 
novo processo licitatório. 

Subseção II 

Na Condição de Órgão Participante Prévio 

 Art. 16. Caberá ao PJ-PE manifestar o interesse em participar do registro de preços, 
providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador, de sua estimativa de 
consumo, cronograma de contratação e respectivas especificações ou projeto 
básico, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, adequados ao registro de preço do 
qual pretende fazer parte, devendo, ainda: 

I – garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para sua inclusão no 
registro de preços a ser realizado estejam devidamente formalizados e aprovados 
pelo Desembargador Presidente; 

II – manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o objeto a ser 
licitado, antes da realização do procedimento licitatório; 

III – tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive as respectivas 
alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o 
correto cumprimento de suas disposições, logo depois de concluído o procedimento 
licitatório; 

IV - indicar o gestor do contrato, ao qual, além das atribuições previstas no art. 67 da 
Lei Federal nº. 8.666/93, compete: 

a) promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de 
contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e 
os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações 
sobre a contratação efetivamente realizada; 

b) assegurar-se, quando do uso da ata de registro de preços, que a contratação a 
ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, 
informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização; 

c) zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao 
cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, 
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em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais; 

d) informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor 
em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na ata de registro de 
preços, as divergências relativas à entrega, às características e à origem dos bens 
licitados e a recusa dele em assinar contrato para fornecimento ou prestação de 
serviços. 

Subseção II 

Na Condição de Órgão Participante a posteriori 

 Art. 17. A aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito do Poder Judiciário 
Estadual, poderá também ser realizada mediante o uso de Ata de Registro de 
Preços de órgão ou entidade de qualquer esfera da Administração Pública, desde 
que cumpridos os seguintes requisitos: 

I – avaliação da vantajosidade dos preços registrados, apurada em processo interno 
do órgão ou entidade interessado; 

II – prévia consulta e anuência do órgão ou entidade gerenciadores da Ata; 

III – indicação, pelo órgão ou entidade gerenciadores, dos fornecedores beneficiários 
da Ata; 

IV – aceitação, pelo fornecedor, da contratação pretendida, condicionada ao 
cumprimento do compromisso assumido na Ata de Registro de Preços; 

V – manutenção das mesmas condições do Registro, inclusive as negociações 
promovidas pelo órgão ou entidade gerenciador; 

VI – limitação da quantidade a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados 
na Ata; 

VII – autorização prévia do Secretário de Administração; e 

VIII – formalização do compromisso entre o órgão/entidade e o fornecedor, mediante 
Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços. 

Parágrafo Único. O uso de Ata de Registro de Preços de órgão ou entidade de outra 
esfera da Administração Pública será necessariamente precedido de Termo de 
Cooperação, Convênio ou instrumento congênere, onde serão ressaltadas a 
observância do regulamento do respectivo Sistema do Registro de Preços e a 
consonância deste com os ditames da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações 
posteriores. 

Capítulo IV 

Da Alteração dos Quantitativos e dos Preços Registrados 

 Art. 18. A ata de registro de preços poderá sofrer alterações, obedecidas as 
disposições contidas no art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

Parágrafo único. Na hipótese de supressão unilateral, não se aplica o disposto no 
art. 65, §1º, II, da mencionada Lei, que dispõe sobre o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento), podendo haver supressões de até 100%, conforme a faculdade conferida 
ao PJ-PE de que trata o art. 3º desta Resolução. 
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Art. 19. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador da ata promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores. 

§ 1º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o PJ-PE, na condição de órgão 
gerenciador, deverá: 

I – convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 

II – liberar o fornecedor do compromisso assumido uma vez frustrada a negociação; 

III – convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação. 

§ 2º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, o PJ-
PE, na condição de órgão gerenciador, poderá: 

I – negociar com a empresa beneficiária e, em caso de não êxito, liberá-la do 
compromisso assumido, sem aplicação da devida penalidade, se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e desde que a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento; 

II – convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação. 

Art. 20. Se, no intervalo entre a data de apresentação das propostas e o termo final 
de validade da ata de registro de preços, decorrer período superior a doze meses, o 
fornecedor terá direito a reajuste, adotando-se o índice previsto na legislação 
pertinente, salvo na hipótese de renúncia ao reajuste. 

Capítulo V 

Da Formalização dos Contratos 

 Art. 21. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo 
órgão gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, 
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, 
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

Capítulo VI 

Do Cancelamento do Registro do Fornecedor 

Art. 22. Quando atuar na qualidade de órgão gerenciador, o PJ-PE cancelará o 
registro de preços do fornecedor quando ele: 

I – descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido no contrato, sem justificativa aceitável; 

III – não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando esse se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 

IV – tiver presentes razões de interesse público, nos termos do art. 78, inciso XII, da 
Lei Federal nº 8.666/93, desde que devidamente motivada. 

§ 1º O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado pela Comissão Permanente de 
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Licitação responsável pela sua execução e decidido pelo Desembargador 
Presidente, depois de ouvida a Secretaria Jurídica. 

§ 2º O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução 
contratual, desde que satisfeitas as seguintes condições: 

I – comprovação devida de quaisquer das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, 
alínea d, e § 5º, da Lei Federal nº 8.666/93; 

II – comprovação inequívoca, principalmente por meio de provas documentais. 

Capítulo VII 

Das Disposições Finais 

 Art. 23. Deverão, preferencialmente, ser utilizados recursos de tecnologia da 
informação na operacionalização das disposições de que trata esta Resolução, bem 
como na automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições 
dos órgãos gerenciador e participante. 

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução nº 
121, de 08/03/1999, deste Tribunal de Justiça. 
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ANEXO B – NORMAS PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADM INISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública 
e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Seção I 

Dos Princípios 

Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

........ 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: (Regulamento) 

I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de 
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as 
condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;  

II - ser processadas através de sistema de registro de preços;  

III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor 
privado; 

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as 
peculiaridades do mercado, visando economicidade; 

V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da 
Administração Pública.  

§ 1o O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. 

§ 2o Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da 
Administração, na imprensa oficial. 

§ 3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as 
peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:  

I - seleção feita mediante concorrência; 

II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados; 

III - validade do registro não superior a um ano. 
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§ 4o 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. 

§ 5o O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, 
deverá ser informatizado. 

§ 6o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro 
geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. 

§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda: 

I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;  

II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do 
consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, 
mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação;  

III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do 
material.  

§ 8o O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 
desta Lei, para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no 
mínimo, 3 (três) membros. 

.......... 

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no 
Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da 
Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório; 

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter 
a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção 
de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta 
meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

III - (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, 
podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o 
início da vigência do contrato.  

§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega 
admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a 
manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos 
seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 
partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por 
ordem e no interesse da Administração; 
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IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 
permitidos por esta Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido 
pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto 
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou 
retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis 
aos responsáveis. 

§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

§ 3o  É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.  

§ 4o  Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da 
autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser 
prorrogado por até doze meses. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

......... 

 

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos:  

I - unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos;  

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta 
Lei; 

II - por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem 
como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade 
dos termos contratuais originários;  

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a 
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou 
serviço;  

d) (VETADO). 

d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração 
da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilibrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
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§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular 
de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) 
para os seus acréscimos. 

§ 2o Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 
parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

I - (VETADO)  (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. (Incluído 
pela Lei nº 9.648, de 1998) 

§ 3o  Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras 
ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os 
limites estabelecidos no § 1o deste artigo. 

§ 4o  No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver 
adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela 
Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 
monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos 
eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 

§ 5o  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

§ 6o  Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do 
contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial. 

§ 7o (VETADO) 

§ 8o  A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no 
próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de 
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não 
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando a celebração de aditamento.  

...... 

Art. 118. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da 
administração indireta deverão adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao 
disposto nesta Lei. 
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ANEXO C – LEI DO PREGÃO ELETRÔNICO 

LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002. 

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. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

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 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. 
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§ 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; 

XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, 
caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade; 
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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 
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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, 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 
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comprovada a vantagem, e que as ofertas sejam em valor inferior ao limite máximo 
admitido.” 

Art. 13.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 17 de  julho  de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Pedro Malan 

Guilherme Gomes Dias 
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ANEXO D – DECRETO QUE REGULA O PREGÃO ELETRÔNICO 

DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005. 

 Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, 
para aquisição de bens e serviços comuns, e 
dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 10.520, de 17 de 
julho de 2002, 

DECRETA: 

Art. 1o  A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o 
disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se à 
aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União, e submete-se ao 
regulamento estabelecido neste Decreto. 

Parágrafo único.  Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da 
administração pública federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as 
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União. 

Art. 2o  O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor 
preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns 
for feita à distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a 
comunicação pela internet. 

§ 1o  Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 
de especificações usuais do mercado. 

§ 2o  Para o julgamento das propostas, serão fixados critérios objetivos que 
permitam aferir o menor preço, devendo ser considerados os prazos para a 
execução do contrato e do fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros 
mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições definidas no edital. 

§ 3o  O sistema referido no caput será dotado de recursos de criptografia e de 
autenticação que garantam condições de segurança em todas as etapas do 
certame. 

§ 4o  O pregão, na forma eletrônica ,será conduzido pelo órgão ou entidade 
promotora da licitação, com apoio técnico e operacional da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que 
atuará como provedor do sistema eletrônico para os órgãos integrantes do Sistema 
de Serviços Gerais - SISG. 
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§ 5o  A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação poderá ceder o uso do 
seu sistema eletrônico a órgão ou entidade dos Poderes da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, mediante celebração de termo de adesão. 

Art. 3o  Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema 
eletrônico a autoridade competente do órgão promotor da licitação, o pregoeiro, os 
membros da equipe de apoio e os licitantes que participam do pregão na forma 
eletrônica. 

 

§ 1o  O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

§ 2o  No caso de pregão promovido por órgão integrante do SISG, o credenciamento 
do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de registro atualizado no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF. 

§ 3o  A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em 
virtude de seu descadastramento perante o SICAF. 

§ 4o  A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente 
ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

§ 5o  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

§ 6o  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica. 

Art. 4o  Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a 
modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica. 

§ 1o  O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de 
comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente. 

§ 2o  Na hipótese de aquisições por dispensa de licitação, fundamentadas no inciso 
II do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, as unidades gestoras 
integrantes do SISG deverão adotar, preferencialmente, o sistema de cotação 
eletrônica, conforme disposto na legislação vigente. 

Art. 5o  A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, 
probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento 
objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e 
proporcionalidade. 
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Parágrafo único.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

Art. 6o  A licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, não se aplica às 
contratações de obras de engenharia, bem como às locações imobiliárias e 
alienações em geral. 

Art. 7o  Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, 
têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste 
Decreto, podendo qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento em 
tempo real, por meio da internet. 

Art. 8o  À autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas no 
regimento ou estatuto do órgão ou da entidade, cabe: 

I - designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do pregoeiro 
e dos componentes da equipe de apoio; 

II - indicar o provedor do sistema; 

III - determinar a abertura do processo licitatório; 

IV - decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua decisão; 

V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso; 

VI - homologar o resultado da licitação; e 

VII - celebrar o contrato. 

Art. 9o  Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o 
seguinte: 

I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do 
objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por 
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua 
realização; 

II - aprovação do termo de referência pela autoridade competente; 

III - apresentação de justificativa da necessidade da contratação; 

IV - elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas; 

V - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive no que 
se refere aos prazos e às condições que, pelas suas particularidades, sejam 
consideradas relevantes para a celebração e execução do contrato e o atendimento 
das necessidades da administração; e 

VI - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio. 
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§ 1o  A autoridade competente motivará os atos especificados nos incisos II e III, 
indicando os elementos técnicos fundamentais que o apóiam, bem como quanto aos 
elementos contidos no orçamento estimativo e no cronograma físico-financeiro de 
desembolso, se for o caso, elaborados pela administração. 

§ 2o  O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de 
propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, 
definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de 
acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério 
de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de 
fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma 
clara, concisa e objetiva. 

Art. 10.  As designações do pregoeiro e da equipe de apoio devem recair nos 
servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, ou de órgão ou entidade 
integrante do SISG. 

§ 1o  A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, por servidores 
ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração pública, pertencentes, 
preferencialmente, ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora da 
licitação. 

§ 2o  No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da 
equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares. 

§ 3o  A designação do pregoeiro, a critério da autoridade competente, poderá 
ocorrer para período de um ano, admitindo-se reconduções, ou para licitação 
específica. 

§ 4o  Somente poderá exercer a função de pregoeiro o servidor ou o militar que 
reúna qualificação profissional e perfil adequados, aferidos pela autoridade 
competente. 

Art. 11.  Caberá ao pregoeiro, em especial: 

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; 
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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. 

Art. 12.  Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em 
todas as fases do processo licitatório. 

Art. 13.  Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma 
eletrônica: 

I - credenciar-se no SICAF para certames promovidos por órgãos da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional, e de órgão ou entidade dos demais 
Poderes, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que tenham 
celebrado termo de adesão; 

II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, 
a proposta e, quando for o caso, seus anexos; 

III - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, 
responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão; 

V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato 
bloqueio de acesso; 

VI - utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do 
pregão na forma eletrônica; e 

VII - solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por 
interesse próprio. 

Parágrafo único.  O fornecedor descredenciado no SICAF terá sua chave de 
identificação e senha suspensas automaticamente. 

Art. 14.  Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a 
documentação relativa: 

I - à habilitação jurídica; 
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II - à qualificação técnica; 

III - à qualificação econômico-financeira; 

IV - à regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema da seguridade social e 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 

V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o 
caso; e 

VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição e no 
inciso XVIII do art. 78 da Lei no 8.666, de 1993. 

Parágrafo único.  A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, 
IV e V deste artigo poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF ou, em 
se tratando de órgão ou entidade não abrangida pelo referido Sistema, por 
certificado de registro cadastral que atenda aos requisitos previstos na legislação 
geral. 

Art. 15.  Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as 
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 
autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor 
juramentado no Brasil. 

Art. 16.  Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão exigidos: 

I - comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição 
de consórcio, com indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de 
liderança estipuladas no edital e será a representante das consorciadas perante a 
União; 

II - apresentação da documentação de habilitação especificada no instrumento 
convocatório por empresa consorciada; 

III - comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos 
quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida no edital; 

IV - demonstração, por empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis 
definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira; 

V - responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do 
consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; 

VI - obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por 
empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso I; e 

VII - constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato. 

Parágrafo único.  Fica impedida a participação de empresa consorciada, na mesma 
licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. 
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Art. 17.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a 
convocação dos interessados por meio de publicação de aviso, observados os 
valores estimados para contratação e os meios de divulgação a seguir indicados: 

I - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais): 

a) Diário Oficial da União; e 

b) meio eletrônico, na internet; 

II - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) até R$ 1.300.000,00 
(um milhão e trezentos mil reais): 

a) Diário Oficial da União; 

b) meio eletrônico, na internet; e 

c) jornal de grande circulação local; 

III - superiores a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais): 

a) Diário Oficial da União; 

b) meio eletrônico, na internet; e 

c) jornal de grande circulação regional ou nacional. 

§ 1o  Os órgãos ou entidades integrantes do SISG e os que aderirem ao sistema do 
Governo Federal disponibilizarão a íntegra do edital, em meio eletrônico, no Portal 
de Compras do Governo Federal - COMPRASNET, sítio www.comprasnet.gov.br. 

§ 2o  O aviso do edital conterá a definição precisa, suficiente e clara do objeto, a 
indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do 
edital, bem como o endereço eletrônico onde ocorrerá a sessão pública, a data e 
hora de sua realização e a indicação de que o pregão, na forma eletrônica, será 
realizado por meio da internet. 

§ 3o  A publicação referida neste artigo poderá ser feita em sítios oficiais da 
administração pública, na internet, desde que certificado digitalmente por autoridade 
certificadora credenciada no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira 
- ICP-Brasil. 

§ 4o  O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da 
publicação do aviso, não será inferior a oito dias úteis. 

§ 5o  Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 

§ 6o  Na divulgação de pregão realizado para o sistema de registro de preços, 
independentemente do valor estimado, será adotado o disposto no inciso III. 
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Art. 18.  Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma 
eletrônica.  

§ 1o  Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

§ 2o  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

Art. 19.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão 
ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço 
indicado no edital. 

Art. 20.  Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento 
de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

Art. 21.  Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão 
encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, 
o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 
automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

§ 1o  A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa 
do licitante. 

§ 2o  Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 

§ 3o  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Decreto. 

§ 4o  Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 

Art. 22.  A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será 
aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha. 

§ 1o  Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar 
sua chave de acesso e senha. 

§ 2o  O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

§ 3o  A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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§ 4o  As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão 
disponíveis na internet. 

§ 5o  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
pregoeiro e os licitantes. 

Art. 23.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo 
pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance. 

Art. 24.  Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, 
quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico.  

§ 1o  No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu 
recebimento e do valor consignado no registro. 

§ 2o  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital. 

§ 3o  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.  

§ 4o  Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro. 

§ 5o  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

§ 6o  A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. 

§ 7o  O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 
após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente 
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

§ 8o  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado 
o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas no edital. 

§ 9o  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

§ 10.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o 
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

§ 11.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada 
somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para 
divulgação. 
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Art. 25.  Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para 
contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital. 

§ 1o  A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos 
por ele abrangidos, quando dos procedimentos licitatórios realizados por órgãos 
integrantes do SISG ou por órgãos ou entidades que aderirem ao SICAF. 

§ 2o  Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 
SICAF, inclusive quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser 
apresentados inclusive via fax, no prazo definido no edital, após solicitação do 
pregoeiro no sistema eletrônico. 

§ 3o  Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via fax, deverão ser 
apresentados em original ou por cópia autenticada, nos prazos estabelecidos no 
edital. 

§ 4o  Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos 
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de 
prova. 

§ 5o  Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital. 

 

§ 6o  No caso de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital 
exija apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser 
encaminhada de imediato por meio eletrônico, com os respectivos valores 
readequados ao lance vencedor. 

§ 7o  No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de preços, 
quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado 
para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados 
tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total estimado, 
observado o preço da proposta vencedora. 

§ 8o  Os demais procedimentos referentes ao sistema de registro de preços ficam 
submetidos à norma específica que regulamenta o art. 15 da Lei no 8.666, de 1993. 

§ 9o  Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

Art. 26.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, 
de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para 
apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
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§ 1o  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, nos termos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o 
pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

§ 2o  O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

§ 3o  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

Art. 27.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

§ 1o  Após a homologação referida no caput, o adjudicatário será convocado para 
assinar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo definido no edital. 

§ 2o  Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão 
ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de 
preços. 

§ 3o  O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida no § 2o ou 
quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de registro de 
preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a 
negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

§ 4o  O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, salvo disposição 
específica do edital. 

Art. 28.  Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação 
exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar 
com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 
legais. 

Parágrafo único.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

Art. 29.  A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório 
somente poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
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§ 1o  A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato ou da ata de registro 
de preços. 

§ 2o  Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

Art. 30.  O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos:  

I - justificativa da contratação; 

II - termo de referência; 

III - planilhas de custo, quando for o caso; 

IV - previsão de recursos orçamentários, com a indicação das respectivas rubricas; 

V - autorização de abertura da licitação; 

VI - designação do pregoeiro e equipe de apoio; 

VII - edital e respectivos anexos, quando for o caso; 

VIII - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de 
registro de preços, conforme o caso; 

IX - parecer jurídico;  

X - documentação exigida para a habilitação; 

XI - ata contendo os seguintes registros: 

a) licitantes participantes; 

b) propostas apresentadas; 

c) lances ofertados na ordem de classificação; 

d) aceitabilidade da proposta de preço; 

e) habilitação; e 

f) recursos interpostos, respectivas análises e decisões; 

XII - comprovantes das publicações:  

a) do aviso do edital; 

b) do resultado da licitação; 

c) do extrato do contrato; e 

d) dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso. 
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§ 1o  O processo licitatório poderá ser realizado por meio de sistema eletrônico, 
sendo que os atos e documentos referidos neste artigo constantes dos arquivos e 
registros digitais serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para 
comprovação e prestação de contas. 

§ 2o  Os arquivos e registros digitais, relativos ao processo licitatório, deverão 
permanecer à disposição das auditorias internas e externas. 

§ 3o  A ata será disponibilizada na internet para acesso livre, imediatamente após o 
encerramento da sessão pública. 

Art. 31.  O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabelecerá instruções 
complementares ao disposto neste Decreto. 

Art. 32.  Este Decreto entra em vigor em 1o de julho de 2005. 

Art. 33.  Fica revogado o Decreto no 3.697, de 21 de dezembro de 2000. 

Brasília, de de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Paulo Bernardo Silva 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 1º.6.2005 
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ANEXO E – DECRETO QUE REGULA O PREGÃO PRESENCIAL 

DECRETO Nº 3.555, DE 8 DE AGOSTO DE 2000. 

Aprova o Regulamento para a modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de 
bens e serviços comuns. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, da Constituição e tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 
2.026-3, de 28 de julho de 2000, 

D E C R E T A: 

Art. 1º  Fica aprovado, na forma dos Anexos I e II a este Decreto, o Regulamento 
para a modalidade de licitação denominada pregão, para a aquisição de bens e 
serviços comuns, no âmbito da União. 

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime deste Decreto, além dos órgãos da 
Administração Federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela União. 

Art. 2º  Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabelecer 
normas e orientações complementares sobre a matéria regulada por este Decreto. 

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

        Brasília, 8 de agosto de 2000; 179º da Independência e 112º da República. 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Martus Tavares 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.8.2000 

 

ANEXO I 

 

REGULAMENTO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO 

 

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. 
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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. 

§ 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. 

§ 3o  Os bens de informática adquiridos nesta modalidade, referidos no item 2.5 do 
Anexo II, deverão ser fabricados no País, com significativo valor agregado local, 
conforme disposto no art. 3o da Lei no  8.248, de 23 de outubro de 1991, e 
regulamentado pelo Decreto no 1.070, de 2 de março de 1994. (Incluído pelo 
Decreto nº 3.693, de 2000) 

§ 4o  Para efeito de comprovação do requisito referido no parágrafo anterior, o 
produto deverá estar habilitado a usufruir do incentivo de isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI, de que trata o art. 4o da Lei no 8.248, de 1991, nos 
termos da regulamentação estabelecida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. 
(Incluído pelo Decreto nº 3.693, de 2000) 

§ 5o  Alternativamente ao disposto no § 4o, o Ministério da Ciência e Tecnologia 
poderá reconhecer, mediante requerimento do fabricante, a conformidade do 
produto com o requisito referido no § 3o." (Incluído pelo Decreto nº 3.693, de 2000) 

Art. 4º  A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios correlatos da 
celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço, 
seletividade e comparação objetiva das propostas. 

Parágrafo único.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

Art. 5º  A licitação na modalidade de pregão não se aplica às contratações de obras 
e serviços de engenharia, bem como às locações imobiliárias e alienações em geral, 
que serão regidas pela legislação geral da Administração. 

Art. 6º  Todos quantos participem de licitação na modalidade de pregão têm direito 
público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste 
Regulamento, podendo qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento, 
desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 
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Art. 7º  À autoridade competente, designada de acordo com as atribuições previstas 
no regimento ou estatuto do órgão ou da entidade, cabe: 

I - determinar a abertura de licitação; 

II - designar o pregoeiro e os componentes da equipe de apoio; 

III - decidir os recursos contra atos do pregoeiro; e 

IV - homologar o resultado da licitação e promover a celebração do contrato. 

Parágrafo único.  Somente poderá atuar como pregoeiro o servidor que tenha 
realizado capacitação específica para exercer a atribuição.  

Art. 8º  A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras: 

I - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou 
frustrem a competição ou a realização do fornecimento, devendo estar refletida no 
termo de referência; 

II - o termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de 
propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, 
considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a 
estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato; 

III - a autoridade competente ou, por delegação de competência, o ordenador de 
despesa ou, ainda, o agente encarregado da compra no âmbito da Administração, 
deverá: 

a) definir o objeto do certame e o seu valor estimado em planilhas, de forma clara, 
concisa e objetiva, de acordo com termo de referência elaborado pelo requisitante, 
em conjunto com a área de compras, obedecidas as especificações praticadas no 
mercado; 

b) justificar a necessidade da aquisição; 

c) estabelecer os critérios de aceitação das propostas, as exigências de habilitação, 
as sanções administrativas aplicáveis por inadimplemento e as cláusulas do 
contrato, inclusive com fixação dos prazos e das demais condições essenciais para 
o fornecimento; e 

d) designar, dentre os servidores do órgão ou da entidade promotora da licitação, o 
pregoeiro responsável pelos trabalhos do pregão e a sua equipe de apoio; 

IV - constarão dos autos a motivação de cada um dos atos especificados no inciso 
anterior e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, 
bem como o orçamento estimativo e o cronograma físico-financeiro de desembolso, 
se for o caso, elaborados pela Administração; e 

V - para julgamento, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos 
máximos para fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de 
desempenho e de qualidade e as demais condições definidas no edital. 

Art. 9º  As atribuições do pregoeiro incluem: 

I - o credenciamento dos interessados; 

II - o recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de 
habilitação;  
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III - a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a 
classificação dos proponentes; 

IV - a condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou 
do lance de menor preço; 

V - a adjudicação da proposta de menor preço;  

VI - a elaboração de ata;  

VII - a condução dos trabalhos da equipe de apoio;  

VIII - o recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e 

IX - o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à 
autoridade superior, visando a homologação e a contratação.  

Art. 10.  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 da entidade promotora do pregão, 
para prestar a necessária assistência ao pregoeiro. 

Parágrafo único.  No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de 
membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares. 

Art. 11.  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 função dos seguintes limites: 

a) para bens e serviços de valores estimados em até R$ 160.000,00 (cento e 
sessenta mil reais): 

1. Diário Oficial da União; e 

2. meio eletrônico, na Internet; 

b) para bens e serviços de valores estimados acima de R$ 160.000,00 (cento e 
sessenta mil reais) até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais): (Redação 
dada pelo Decreto nº 3.693, de 2000) 

1. Diário Oficial da União; 

2. meio eletrônico, na Internet; e 

3. jornal de grande circulação local; 

c) para bens e serviços de valores estimados superiores a R$ 650.000,00 
(seiscentos e cinqüenta mil reais): (Redação dada pelo Decreto nº 3.693, de 2000) 

1. Diário Oficial da União; 

2. meio eletrônico, na Internet; e 

3. jornal de grande circulação regional ou nacional; 

d) em se tratando de órgão ou entidade integrante do Sistema de Serviços Gerais - 
SISG, a íntegra do edital deverá estar disponível em meio eletrônico, na Internet, no 
site www.comprasnet.gov.br, independentemente do valor estimado; (Redação dada 
pelo Decreto nº 3.693, de 2000) 
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II - do edital e do aviso constarão definição precisa, suficiente e clara do objeto, bem 
como a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a 
íntegra do edital, e o local onde será realizada a sessão pública do pregão; 

III - o edital fixará prazo não inferior a oito dias úteis, contados da publicação do 
aviso, para os interessados prepararem suas propostas; 

IV - no dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para 
recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o 
interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, 
comprovando, se for o caso, possuir os necessários poderes para formulação de 
propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

V - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes legais entregarão ao 
pregoeiro, em envelopes separados, a proposta de preços e a documentação de 
habilitação; 

VI - o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, 
relativamente à de menor preço; 

VII - quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro classificará as melhores 
propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem 
dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
escritas; 

VIII - em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes; 

IX - o pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor; 

X - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas; 
(Redação dada pelo Decreto nº 3.693, de 2000) 

XI - caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 

XII - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, 
decidindo motivadamente a respeito; 

XIII - sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação 
das suas condições habilitatórias, com base no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF, ou nos dados cadastrais da Administração, 
assegurado ao já cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e 
regularizada na própria sessão; 

XIV - constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame; 
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XV - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do 
certame; 

XVI - nas situações previstas nos incisos XI, XII e XV, o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

XVII - a manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, 
com registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntar 
memoriais no prazo de três dias úteis; 

XVIII - o recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo; 

XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 

XX - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação; 

XXI - como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá 
manter as mesmas condições de habilitação;  

XXII - quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da 
assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto nos incisos XV e XVI deste 
artigo; 

XXIII - se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, 
será aplicada a regra estabelecida no inciso XXII; (Redação dada pelo Decreto nº 
3.693, de 2000) 

XXIV - o prazo de validade das propostas será de sessenta dias, se outro não 
estiver fixado no edital. 

Art. 12.  Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do pregão. 

§ 1º  Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

§ 2º  Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

Art. 13.  Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a 
documentação prevista na legislação geral para a Administração, relativa à: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV - regularidade fiscal; e 

V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999. 
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Parágrafo único.  A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III 
e IV deste artigo deverá ser substituída pelo registro cadastral do SICAF ou, em se 
tratando de órgão ou entidade não abrangido pelo referido Sistema, por certificado 
de registro cadastral que atenda aos requisitos previstos na legislação geral. 

Art. 14.  O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 
prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo único.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no 
caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual 
período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 

Art. 15.  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. 16.  Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as 
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado. 

Parágrafo único.  O licitante deverá ter procurador residente e domiciliado no País, 
com poderes para receber citação, intimação e responder administrativa e 
judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de mandato com os 
documentos de habilitação. 

Art. 17.  Quando permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, serão 
observadas as seguintes normas: 

I - deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, com indicação da empresa-líder, que deverá atender às 
condições de liderança estipuladas no edital e será a representante das 
consorciadas perante a União; 

II - cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação 
exigida no ato convocatório; 

III - a capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade 
técnica das empresas consorciadas; 

IV - para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas deverá 
atender aos índices contábeis definidos no edital, nas mesmas condições 
estipuladas no SICAF;  

V - as empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais 
de um consórcio ou isoladamente; 
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VI - as empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações 
do consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; e 

VII - no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, 
obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso I deste artigo. 

Parágrafo único.  Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a 
constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso 
I deste artigo.  

Art. 18.  A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a 
licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante 
ato escrito e fundamentado. 

§ 1º  A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 

§ 2º  Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

Art. 19.  Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos 
orçamentários para pagamento dos encargos, dele decorrentes, no exercício 
financeiro em curso. 

Art. 20.  A União publicará, no Diário Oficial da União, o extrato dos contratos 
celebrados, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura, com indicação da 
modalidade de licitação e de seu número de referência.  

Parágrafo único.  O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o servidor 
responsável a sanção administrativa. 

Art. 21.  Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios 
eletrônicos, serão documentados ou juntados no respectivo processo, cada qual 
oportunamente, compreendendo, sem prejuízo de outros, o seguinte: 

I - justificativa da contratação; 

II - termo de referência, contendo descrição detalhada do objeto, orçamento 
estimativo de custos e cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso; 

III - planilhas de custo; 

IV - garantia de reserva orçamentária, com a indicação das respectivas rubricas; 

V -  autorização de abertura da licitação; 

VI - designação do pregoeiro e equipe de apoio; 

VII - parecer jurídico; 

VIII - edital e respectivos anexos, quando for o caso; 

IX - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso; 

X - originais das propostas escritas, da documentação de habilitação analisada e 
dos documentos que a instruírem; 

XI - ata da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos 
licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
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classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 
interpostos; e 

XII - comprovantes da publicação do aviso do edital, do resultado da licitação, do 
extrato do contrato e dos demais atos relativos a publicidade do certame, conforme o 
caso. 

Art. 22.  Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

ANEXO II 
CLASSIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS 
(Redação dada pelo Decreto nº 3.784, de 2001) 
 
BENS COMUNS 
 
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 
1.10  Uniforme 
 
2.     Bens Permanentes 
 
2.1  Mobiliário 
2.2  Equipamentos em geral, exceto bens de informática 
2.3  Utensílios de uso geral, exceto bens de informática 
2.4  Veículos automotivos em geral 
2.5  Microcomputador de mesa ou portátil ("notebook"), monitor de vídeo e 
impressora 
 
SERVIÇOS COMUNS  
 
1. Serviços de Apoio Administrativo 
 
2. Serviços de Apoio à Atividade de Informática 
 
2.1 Digitação 
2.2. Manutenção 
 
3. Serviços de Assinaturas 
 
3.1. Jornal 
3.2. Periódico 
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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 
 
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 
 
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 
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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 
 
35.  Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica 
 
36.  Serviços de Apoio Marítimo 
 
37.  Serviço de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento 
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ANEXO F – REGULAMENTA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇ OS  

DECRETO Nº 3.3931, DE 19 DE SETEMBRO DE 2001. 

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços 
previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e dá outras providências. 

 
        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e nos termos do disposto no art. 15 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  

        DECRETA: 

        Art. 1º  As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas 
pelo Sistema de Registro de Preços, no âmbito da Administração Federal direta, 
autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pela União, 
obedecerão ao disposto neste Decreto.(Redação dada pelo Decreto nº 4.342, de 
23.8.2002) 

        Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes 
definições: 

        I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos para 
registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para 
contratações futuras;(Redação dada pelo Decreto nº 4.342, de 23.8.2002) 

        II - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com 
característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, 
fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as 
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas; 

        III - Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública 
responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro 
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente; e 

        IV - Órgão Participante - órgão ou entidade que participa dos procedimentos 
iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços. 

        Art. 2º  Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses: 

        I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações freqüentes; 

        II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração para o 
desempenho de suas atribuições; 

        III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços 
para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; e 

        IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração. 
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        Parágrafo único.  Poderá ser realizado registro de preços para contratação de 
bens e serviços de informática, obedecida a legislação vigente, desde que 
devidamente justificada e caracterizada a vantagem econômica. 

        Art. 3º  A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de 
concorrência ou de pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis nos 8.666, de 
21 de julho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002, e será precedida de ampla 
pesquisa de mercado.(Redação dada pelo Decreto nº 4.342, de 23.8.2002) 

        § 1º  Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade de concorrência, o 
tipo técnica e preço, a critério do órgão gerenciador e mediante despacho 
devidamente fundamentado da autoridade máxima do órgão ou entidade.(Redação 
dada pelo Decreto nº 4.342, de 23.8.2002) 

        § 2º  Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e 
administração do SRP, e ainda o seguinte: 

        I - convidar, mediante correspondência eletrônica ou outro meio eficaz, os 
órgãos e entidades para participarem do registro de preços; 

        II - consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de 
consumo, promovendo a adequação dos respectivos projetos básicos encaminhados 
para atender aos requisitos de padronização e racionalização; 

        III - promover todos os atos necessários à instrução processual para a 
realização do procedimento licitatório pertinente, inclusive a documentação das 
justificativas nos casos em que a restrição à competição for admissível pela lei; 

        IV - realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à identificação dos 
valores a serem licitados; 

        V - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a 
ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e projeto básico; 

        VI - realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele decorrentes, 
tais como a assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos 
participantes; 

        VII - gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, 
sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da 
Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de 
contratação definidos pelos participantes da Ata; 

        VIII - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos 
preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado 
na Ata de Registro de Preços; e 

        IX - realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, visando informá-
los das peculiaridades do SRP e coordenar, com os órgãos participantes, a 
qualificação mínima dos respectivos gestores indicados. 

        § 3º  O órgão participante do registro de preços será responsável pela 
manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o 
encaminhamento, ao órgão gerenciador, de sua estimativa de consumo, cronograma 
de contratação e respectivas especificações ou projeto básico, nos termos da Lei nº 
8.666, de 1993, adequado ao registro de preço do qual pretende fazer parte, 
devendo ainda: 
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        I - garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para sua inclusão no 
registro de preços a ser realizado estejam devidamente formalizados e aprovados 
pela autoridade competente; 

        II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o objeto a ser 
licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e 

        III - tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as 
respectivas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando 
de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições, logo após concluído o 
procedimento licitatório. 

        § 4º  Cabe ao órgão participante indicar o gestor do contrato, ao qual, além das 
atribuições previstas no art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, compete: 

        I - promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da 
necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os 
respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, 
posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada; 

        II - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a 
contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos 
valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto 
à sua utilização; 

        III - zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos 
ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e 
também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais; e 

        IV - informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do 
fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de 
Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem 
dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou 
prestação de serviços. 

        Art. 4º  O prazo de validade da Ata de Registro de Preço não poderá ser 
superior a um ano, computadas neste as eventuais prorrogações.  

        § 1º  Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as 
disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, 
obedecido o disposto no art. 57 da Lei no 8.666, de 1993. (Redação dada pelo 
Decreto nº 4.342, de 23.8.2002) 

        § 2º  É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, 
da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, 
satisfeitos os demais requisitos desta norma. 

        Art. 5º  A Administração, quando da aquisição de bens ou contratação de 
serviços, poderá subdividir a quantidade total do item em lotes, sempre que 
comprovado técnica e economicamente viável, de forma a possibilitar maior 
competitividade, observado, neste caso, dentre outros, a quantidade mínima, o 
prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços. 

        Parágrafo único.  No caso de serviços, a subdivisão se dará em função da 
unidade de medida adotada para aferição dos produtos e resultados esperados, e 
será observada a demanda específica de cada órgão ou entidade participante do 
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certame. Nestes casos, deverá ser evitada a contratação, num mesmo órgão e 
entidade, de mais de uma empresa para a execução de um mesmo serviço em uma 
mesma localidade, com vistas a assegurar a responsabilidade contratual e o 
princípio da padronização. 

        Art. 6º  Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos 
fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas 
apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou lote, 
observando-se o seguinte: 

        I - o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão 
divulgados em órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a 
vigência da Ata de Registro de Preços; 

        II - quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser 
respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata; e 

        III - os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da 
necessidade de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de 
Preços, para que este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a 
serem praticados. 

        Parágrafo único.  Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a 
quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, 
desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente 
justificada e comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao 
máximo admitido, poderão ser registrados outros preços. 

        Art. 7º  A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro 
a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

        Art. 8º  A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada 
por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que 
devidamente comprovada a vantagem. 

        § 1º  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu 
interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis 
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de 
classificação. 

        § 2º  Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que 
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

        § 3o  As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos 
registrados na Ata de Registro de Preços.(Incluído pelo Decreto nº 4.342, de 
23.8.2002) 

        Art. 9º O edital de licitação para registro de preços contemplará, no mínimo: 
(Redação dada pelo Decreto nº 4.342, de 23.8.2002) 
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        I - a especificação/descrição do objeto, explicitando o conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para a caracterização do 
bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente 
adotadas; 

        II - a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do 
registro;  

        III - o preço unitário máximo que a Administração se dispõe a pagar, por 
contratação, consideradas as regiões e as estimativas de quantidades a serem 
adquiridas;  

        IV - a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens;  

        V - as condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e, 
complementarmente, nos casos de serviços, quando cabíveis, a freqüência, 
periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos a serem 
fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, 
disciplina e controles a serem adotados; 

        VI - o prazo de validade do registro de preço; 

        VII - os órgãos e entidades participantes do respectivo registro de preço; 

        VIII - os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e as respectivas 
minutas de contratos, no caso de prestação de serviços; e 

        IX - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições 
estabelecidas. 

        § 1º  O edital poderá admitir, como critério de adjudicação, a oferta de desconto 
sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos de peças de veículos, 
medicamentos, passagens aéreas, manutenções e outros similares. 

        § 2º  Quando o edital prever o fornecimento de bens ou prestação de serviços 
em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta 
diferenciada por região, de modo que aos preços sejam acrescidos os respectivos 
custos, variáveis por região. 

        Art. 10.  Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a 
ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, 
convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após 
cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas. 

        Art. 11.  A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo 
órgão gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, 
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, 
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 
da Lei nº 8.666, de 1993. 

         

Art. 12.  A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as 
disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

        § 1º  O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
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registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores. 

        § 2º  Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 

        I - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 

        II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido; e 

        III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação. 

        § 3º  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

        I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e 
se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

        II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação. 

        § 4º  Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder 
à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 

        Art. 13.  O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

        I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

        II - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

        III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; e 

        IV - tiver presentes razões de interesse público. 

        § 1º  O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do órgão gerenciador. 

        § 2º  O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 
contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente 
comprovados. 

        Art. 14.  Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na 
operacionalização das disposições de que trata este Decreto, bem assim na 
automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições dos órgãos 
gerenciador e participante.(Redação dada pelo Decreto nº 4.342, de 23.8.2002) 

        Art. 15.  O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá editar 
normas complementares a este Decreto. 

        Art. 16.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
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        Art. 17.  Revoga-se o Decreto nº 2.743, de 21 de agosto de 1998.  

Brasília, 19 de setembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.  

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Martus Tavares 

 
 

 


