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RESUMO

O  presente  Projeto  de  Intervenção  aborda  a  problemática  da  eficiência  da
utilização da modalidade licitatória pregão eletrônico no âmbito da administração pública,
sob a ótica das condutas adotadas pelos pregoeiros do Centro de Lançamento da Barreira
do  Inferno.  Desta  forma,  seu  principal  objetivo  é  aprimorar  o  procedimento  para  os
pregoeiros  e  equipes  de  apoio  existente  no  Centro,  de  forma  a  estabelecer  condutas
padronizadas que propiciem maior eficiência e segurança jurídica aos certames efetivados
com a utilização desta modalidade licitatória.  Em termos metodológicos, optou-se pela
utilização  de  uma  combinação  de  métodos  qualitativos,  por  meio  da  realização  de
pesquisa  bibliográfica,  documental  e  de  campo,  com  a  realização  de  entrevistas
semiestruturadas com os pregoeiros que atuam na organização militar. Os dados obtidos
nas entrevistas foram analisados utilizando a técnica de análise de conteúdo categorial.
Como referência, adota os preceitos das teorias sobre compras, da Nova Gestão Pública,
os  normativos  jurídicos  aplicáveis  à  Administração  Pública  e  a  teoria  de  gestão  da
qualidade, por meio da utilização da premissa de melhoria contínua dos processos. Como
resultado,  apresenta  uma  reformulação  do  procedimento  para  pregoeiros  e  equipe  de
apoio já existente na instituição, estabelecendo condutas mais corretas perante o Tribunal
de Contas da União, de forma a minimizar a frequência de interposição de recursos e
questionamentos  por  parte  dos  licitantes  participantes  do  certame,  maximizando  a
eficiência destas licitações. Ainda, sugere mudanças à alta direção da instituição, de forma
que a atividade de compras figure com maior relevância na estrutura da organização e seja
reconhecida  como atividade  estratégica  para  o  cumprimento  da  missão  do  Centro  de
Lançamento.

Palavras-chave: Pregoeiro. Eficiência. Segurança jurídica. Processo de aquisição.



ABSTRACT

This  Intervention  Project  addresses  the  problem of  efficient  use  of  licitatory
electronic  trading mode within  the  public  administration,  from the  perspective  of  the
measures adopted by the heralds of the Barreira do Inferno Launch Center. This way, your
main objective is to improve the procedure for the criers and existing support staff at the
Center, in order to establish standardized behaviors that provide greater efficiency and
legal  certainty  for  exhibitions  effected  using  this  bidding  modality.  In  terms  of
methodology,  we choose  to  use  a  combination  of  qualitative  methods,  by conducting
bibliographic research,  documentary and field,  with the completion of semi-structured
interviews with criers who work in military organization. Data from the interviews were
analyzed using categorical content analysis technique. As a reference, adopts the precepts
of theories about shopping, the New Public Management, the legal norms applicable to
public administration and quality management theory, through the use of the premise of
continuous process improvement. As a result, it presents a review of the procedure for
criers  and  existing  support  staff  in  the  institution,  establishing  more  correct  conduct
before  the  Court  of  the  Union,  in  order  to  minimize  the  frequency  of  appeals  and
questions on the part of the bidders participating in the event maximizing the efficiency of
these bids. Also suggests changes to the senior management of the institution, so that the
purchasing activity figure with greater relevance in the organizational structure and is
recognized as a strategic activity for the fulfillment of the launch center's mission.

Keywords: Crier. Efficiency. Legal certainty. Acquisition process.
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1 INTRODUÇÃO

O Brasil  passou por  duas  grandes  Reformas  Administrativas  no  âmbito  do  setor

público, ao longo do século XX: a Reforma Burocrática e a Reforma Gerencial. A Primeira foi

instituída no  país  a  partir  de  1930, com  a  finalidade  de  romper  com  as  práticas

patrimonialistas  em  vigor  desde  o  período  colonial,  que  corroboravam com as  condutas

corruptas e com a apropriação dos bens públicos pelos representantes do poder (BRESSER

PEREIRA, 1996).

A segunda,  a  Reforma Gerencial,  iniciou-se  em 1995,  no  governo do Presidente

Fernando Henrique Cardoso, conduzida pelo então Ministro de Estado Bresser Pereira, e teve

como principal documento o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, conhecido

como  documento  fundador  da  reforma.  Este  novo  modelo  de  Administração  Pública,

inspirado na administração privada, voltava-se para o controle dos resultados e transformava o

cidadão em 'cliente privilegiado' 1dos serviços prestados pelo Estado (BRASIL, 1995).

A Reforma Gerencial, na verdade, surgiu da necessidade de adequação das práticas

administrativas ao agigantamento do Estado, ao desenvolvimento tecnológico e à globalização

da economia mundial, uma vez que estes evidenciaram as disfunções advindas do modelo

burocrático,  cujo  rígido  controle  dificultava  uma  série  de  decisões  no  campo  da  gestão,

tornando a máquina pública, reconhecidamente, lenta e ineficiente. Tornou-se essencial que a

Administração se orientasse pela eficiência e qualidade na prestação de serviços à sociedade e

pelo  desenvolvimento  de  uma cultura  gerencial  nas  organizações  (NASCIMENTO, 2014;

BRASIL, 1995).

O gerencialismo, como também ficou denominada a Reforma Gerencial, em termos

gerais e diante de seus diversos momentos ou fases, propunha uma mudança de orientação na

administração pública, fornecendo formas mais flexíveis de gestão  e maior autonomia aos

administradores na execução de suas tarefas, deslocando a ênfase da gestão para os resultados

e orientando-a  para  o  cidadão.  Não  significava uma  ruptura  total  com  os  princípios

preconizados  pelo  modelo  burocrático,  mas  sim,  uma ruptura  com  a  lentidão,  com  a

autorreferência e com a falta de orientação para atendimento das demandas dos cidadãos, tão

características do próprio modelo burocrático (BRASIL, 1995).

É bom enfatizar, no entanto, que, antes mesmo da instituição da Reforma Gerencial

1 Para Fernando Henrique Cardoso, o “cliente privilegiado” dos serviços prestados pelo Estado é o cidadão, que 
numa sociedade democrática, é quem dá legitimidade às instituições públicas (BRASIL, 1995).
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no  país,  a  Administração  Pública  já  dava  sinais  de  desburocratização,  com a  edição  do

Decreto-Lei 200 (1967) e com o Plano Nacional de Desburocratização, lançado em 1979, pelo

então Ministro da Desburocratização, Hélio Beltrão, no governo do Presidente João Baptista

de Oliveira Figueredo, cuja proposta visava revitalizar e agilizar as organizações do Estado,

descentralizar a autoridade, melhorar e simplificar os processos administrativos e promover a

eficiência (BRASIL, 1995).

Contudo, a Constituição Federal de 1988, em consequência das diversas demandas

dos setores corporativistas da sociedade brasileira, que se mostraram muito presentes após o

processo  de  redemocratização do país,  representou  um retrocesso  em relação  às  medidas

instituídas pelo Decreto-Lei 200/1967 e às demais medidas desburocratizantes posteriores.  

Nas  palavras  de  Bresser  Pereira  (1996),  a  Constituição  de  1988  ignorou

completamente as novas orientações da Administração Pública,  como forma de reação ao

clientelismo  que  dominou  o  país  no  período  da  redemocratização  e  de  defesa  da  alta

burocracia ao enfraquecimento do núcleo estratégico do Estado durante o regime militar que,

por  meio  da  adoção  de  uma  estratégia  oportunista,  priorizou  a  contratação  dos  escalões

superiores da Administração através das empresas estatais, em detrimento da formação de

administradores públicos de alto nível selecionados por meio de concursos públicos.

E foi nesse contexto de retrocesso administrativo, que pode-se citar, por exemplo,

dentre  outras  adequações,  as  legislações  sobre  compras  no  setor  público,  que  foram  se

ajustando, novamente, à realidade do modelo burocrático, e que tratarei aqui, como objeto de

estudo nesta proposta de intervenção, em relação ao caso específico do Centro de Lançamento

da Barreira do Inferno. 

De acordo com o prescrito no artigo 37 da Constituição da República Federativa do

Brasil,  de  1988,  as  compras  governamentais  devem ser  realizadas  por  meio  de  processo

licitatório, como segue a redação do inciso XXI do respectivo artigo:

Ressalvados  os  casos  específicos  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 econômicas
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (BRASIL, 1988, p.24).

No ano de 1993 entrou em vigor a Lei 8.666, que  estabeleceu normas gerais sobre

licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade,
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compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios. Esta Lei, fundada nos Princípios Constitucionais da Legalidade,

Impessoalidade, Publicidade e Moralidade, nasceu dentro do modelo burocrático, e, portanto,

com ênfase na formalidade e uniformidade dos procedimentos previstos. No entanto, com o

passar do tempo e com o advento da Reforma Gerencial no Brasil a partir do ano de 1995,

tornou-se  notório  que  os  procedimentos  licitatórios  clássicos,  assim  entendidos  os

regulamentados por esta Lei, tornaram-se demasiadamente lentos e ineficazes.

A  Emenda  Constitucional  n°  19,  de  1998,  incorporou  aos  princípios  da

Administração  Pública  o  Princípio  da  Eficiência.  Tal  instrumento  constitucionalizou  a

necessidade  de  que  as  instituições  do  governo  funcionassem  de  forma  a  garantir  maior

celeridade, efetividade e eficiência no gerenciamento dos recursos públicos. Desta forma, os

ditames da Lei  8.666/1993 apresentaram-se como um dos principais entraves para que as

instituições públicas alcançassem a eficiência prescrita no texto Constitucional, uma vez que o

excesso  de  formalismo  levava  a  uma  demora  excessiva  para  a  conclusão  de  qualquer

procedimento licitatório.

Diante do impasse gerado em torno da ineficiência dos procedimentos licitatórios da

Lei 8.666/1993, tornou-se necessário ampliar o escopo das modalidades licitatórias previstas

neste  mesmo instrumento  legal,  o  que  resultou  na  criação  de  uma  nova  modalidade

denominada pregão.

O pregão, instituído pela Lei 10.520/2002, é uma modalidade de licitação criada para

dar mais dinamismo às compras públicas de bens e serviços comuns. Por bens e serviços

comuns,  entende-se  aqueles  cujos  padrões  de  desempenho  e  qualidade  possam  ser

objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais no mercado (BRASIL,

2002). Várias inovações foram implementadas com o advento desta modalidade, dentre elas: a

diminuição  do  tempo  de  duração  das  licitações;  ampliação  do  caráter  competitivo  dos

certames; inversão das fases de habilitação e julgamento das propostas e possibilidade de

negociação direta entre o pregoeiro e o fornecedor, podendo, ainda, ser realizado em meio

eletrônico,  o  que veio ao encontro das  ideias  de utilização de  tecnologias  da informação

preconizadas  pela  Administração  Gerencial.  O  grande  diferencial  desta  modalidade  em

relação às demais está na desburocratização do procedimento licitatório.

Fernandes (2013, p. 119) conceitua a modalidade Pregão como:
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O  procedimento  administrativo  por  meio  do  qual  a  Administração  Pública,
garantindo  a  isonomia,  seleciona  fornecedor  e  prestador  de  serviços,  visando  à
execução de objeto comum no mercado, permitindo aos licitantes, em sessão pública
presencial  ou  virtual,  reduzir  o  valor  da  proposta  por  meio  de  lances  verbais  e
sucessivos.

Embora  haja economia  e  benefícios  na  adoção  desta  nova  modalidade,  estudos

evidenciam  alguns  óbices  em  sua  utilização,  tais  como  baixa  qualidade  dos  produtos

adquiridos pelo poder público, uma vez que o único critério de julgamento possível nesta

modalidade é o de menor preço, dificuldades para o cumprimento dos prazos de entrega dos

bens  adquiridos,  em  razão  da  distância  entre  os  fornecedores  e  o  órgão  comprador,

necessidade de repetição de certames em consequência do não atendimento das especificações

dos  itens  licitados  pelos  ofertados  pelos  licitantes  vencedores  dos  certames,  deficiente

infraestrutura tecnológica do sistema Comprasnet e falta de padronização de procedimentos

por parte da Administração Pública.2 Ainda assim, para Zanotello (2008, p. 31), “o pregão

eletrônico traz muito mais vantagens do que desvantagens, pois é um processo mais dinâmico,

rápido, democrático, transparente, eficiente e impessoal”.

Com o advento do pregão, surgiu, no âmbito da Administração Pública, a figura do

pregoeiro,  que é  o  agente  público  responsável  por  conduzir  este  certame,  constituindo-se

como peça fundamental para a operacionalização do mesmo.

Na concepção de Di Pietro (2002, p. 328):

Pregoeiro é um servidor do órgão promotor do procedimento, escolhido e designado
pela  autoridade  competente,  ficando a  seu  cargo  a  análise  da  aceitabilidade  das
propostas  e  lances,  a  classificação,  a  habilitação  e  a  adjudicação  do  objeto  do
certame ao licitante vencedor.

O texto da Lei  10.520/02, no entanto, não define precisamente as atribuições  do

pregoeiro,  nem os requisitos de capacitação do mesmo. Menos ainda define como este deve

atuar  na condução do certame.  O inciso IV,  do artigo  3°  deste  dispositivo legal  somente

menciona que:

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

2 Para ver mais sobre as vantagens e desvantagens do Pregão para a Administração Pública, ver OLIVEIRA 
(2009); RESENDE (2012); SOUZA e CASTRO (2012).
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aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto
do certame ao licitante vencedor (BRASIL, 2002).

 Este  texto  legal  ainda  inclui,  no  §  2º  deste  mesmo artigo,  que: “No âmbito  do

Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser

desempenhadas por militares” (BRASIL, 2002).

Assim,  a  Lei  permitiu,  dada  a  necessidade  de  que  o  pregoeiro  atuasse  frente  a

terceiros  no comando do pregão,  a  possibilidade deste  profissional  agir  com determinada

liberdade, de acordo com sua consciência, desde que seus atos não ultrapassassem os limites

dos legais.

Contudo,  percebe-se  que  esta  flexibilização,  na  prática,  vem  gerando  algumas

distorções nos pregões, na medida em que cada pregoeiro, de acordo com a sua interpretação

diante  de  alguns  impasses  do  certame,  age  de  maneira  distinta  dos  demais,  de  forma

despadronizada. Como consequência, tem-se que o pregão, criado para proporcionar maior

dinamismo às compras públicas, acaba não cumprindo plenamente esta função precípua, em

razão de recursos interpostos pelos licitantes ou mesmo por conta da conduta do pregoeiro

estar mais calcada em suas percepções particulares, prejudicando a eficiência e a segurança

jurídica do processo de aquisição pelo qual é responsável.

Tal fato pode ser evidenciado por meio das conclusões da pesquisa realizada por

Oliveira (2009), na qual foi registrada a crítica de fornecedores à falta de uniformização de

procedimentos  entre  os  pregoeiros  dos  diversos  órgãos,  sugerindo  a  necessidade  de

capacitação e treinamento destes agentes. Nas palavras destes fornecedores, seria necessário

treinar os pregoeiros para que todos trabalhassem de maneira uniforme, pois o que é certo em

um órgão não é em outro, agindo cada um de forma diferente.

 Esta distinção de condutas entre os pregoeiros deve-se a muitos fatores, dentre os

quais  podemos  citar: falta  de  profissionalização  desses agentes; desnivelamento  de

conhecimentos destes na área de licitações públicas; vasta gama de legislações que devem ser

obedecidas e sensação de insegurança dos pregoeiros, em razão do excessivo rigor dos órgãos

de controle interno e externo aos quais estão submetidos (MOTTA, 2010). Como o processo

de aquisições é um fator crítico para o sucesso do cumprimento das missões institucionais, o

fracasso ou a  demora desnecessária de um certame impacta diretamente na eficiência das

organizações.
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Assim, a autora se propôs a concretizar, no Centro de Lançamento da Barreira do

Inferno  –  CLBI,  um  Projeto  de  Intervenção  que  tem  por  propósito  estabelecer  uma

uniformização para as condutas do quadro de pregoeiros da organização, de forma a otimizar

a eficiência das compras públicas realizadas por meio desta modalidade licitatória e a garantir,

ao mesmo tempo, a legalidade e a segurança jurídica das mesmas.

Desta forma, o presente trabalho tem por Objetivo Geral aperfeiçoar o instrumento

norteador das condutas dos pregoeiros existente no  Centro de Lançamento da Barreira do

Inferno – CLBI (PRO-SLC-004/2014), de forma a se estabelecer ações que possibilitem o

aprimoramento  da  gestão,  no  que  diz  respeito  à  melhoria  da eficiência  e  da  eficácia  das

aquisições realizadas pela organização militar

Com o intuito de atingir este objetivo central, foram traçados os seguintes Objetivos

Específicos:

1. Identificar quais são as principais condutas que divergem entre os pregoeiros,

durante a realização dos certames;

2. Identificar,  nas jurisprudências emanadas pelos órgãos de controle,  quais as

condutas  recomendadas  aos  pregoeiros  sobre  os  aspectos  em  que  houve  divergência  de

atuação entre os mesmos;

3. Analisar,  com base  em respostas  obtidas  em pesquisa  de  campo,  quais  as

alegações e motivações dos pregoeiros para as suas condutas;

Justifica-se o  presente  Projeto  em  virtude  de  seu  foco  operacional,  pois  está

relacionado com um meio para se alcançar a eficiência na Administração Pública, traduzindo-

se  em  um  instrumento  para  o  aprimoramento  da  própria  gestão  pública.  O  resultado

pretendido  é  o  aperfeiçoamento  do  documento  norteador  das  ações  dos  pregoeiros  na

condução dos  certames,  que  possui  imediata  aplicabilidade  no  Centro  de  Lançamento  da

Barreira do Inferno, unidade do Comando da Aeronáutica em que esta pesquisadora atua há

seis anos, podendo, ainda, ser submetido à apreciação de instâncias superiores ao Centro, para

avaliação de sua aplicabilidade em outras organizações do Comando. 

Atualmente, a modalidade do pregão tem sido responsável por uma grande parcela da

execução  do  orçamento  público.  O  Comando  da  Aeronáutica  -  COMAER  é  um  órgão

integrante  do  Ministério  da  Defesa,  cuja  missão  é  manter  a  soberania  do  espaço  aéreo

nacional com vistas à defesa da Pátria. Subsidiariamente a esta Missão Constitucional, cabe

ainda ao COMAER  cooperar  com o desenvolvimento nacional e  a defesa civil,  na forma
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determinada pela Presidência da República. Para o desempenho destas atividades, o Comando

contou com recursos orçamentários da ordem de R$ 34 bilhões, nos exercícios de 2013 e

20143.  Desta  forma,  considerando  os  valores  executados  pelo  COMAER  nos  exercícios

apontados,  destaca-se  a  relevância  do  assunto  a  ser  abordado,  uma  vez  que,  a  título  de

exemplo, no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno e na Base Aérea de Natal, que são

as  unidades  executoras  do  Comando  da  Aeronáutica  sediadas  em Natal,  o  percentual  de

execução orçamentária por meio da utilização da modalidade pregão, alcançou o índice de

87%4 nos  exercícios  considerados,  e  os  reflexos  de  insucessos  destes  procedimentos

impactam  diretamente  na  eficiência  do  COMAER  no  cumprimento  de  sua  missão  e  no

atendimento das demandas de interesse público.

No  intuito  de  se  atingir  ao  objetivo  final,  o  presente  trabalho  foi  estruturado  da

seguinte  forma:  além desta  introdução  que  contem considerações  finais,  foi  necessária  a

construção de cinco capítulos. No capítulo 2 foi realizada uma Revisão de Literatura, na qual

constam as bases teóricas de apoio para a construção do presente projeto e apresentação das

soluções propostas. O terceiro capítulo foi destinado à apresentação do Centro de Lançamento

da Barreira do Inferno, objeto da intervenção elaborada, o qual contem dados históricos da

organização,  sua  missão  dentro  do  Comando  da  Aeronáutica  e  do  programa  Espacial

Brasileiro, além de informações orçamentárias dos quatro últimos exercícios financeiros. Na

sequência, o capítulo 4 descreve o modelo atual vigente no Centro, expondo dados sobre o

número  de  pregões  eletrônicos  realizados,  os  quantitativos  de  pregoeiros  existentes  na

organização, além das condutas divergentes entre os mesmos durante a operacionalização dos

certames. Em continuidade, o capítulo 5 traz o modelo proposto, de forma a estabelecer, para

os pregoeiros do CLBI, condutas que melhor se coadunam com as jurisprudências emanadas

pelos órgãos de controle. Por fim, o sexto capítulo  contempla uma análise comparativa dos

dois modelos – atual e proposto – com a fundamentação das vantagens do novo modelo sobre

o atual nos aspectos referentes a planejamento, eficiência, segurança jurídica, conhecimento e

valorização da atividade de compras na organização.

3 Dados do Portal da Transparência referentes aos exercícios de 2013 e 2014. 

4 Idem. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA

A  seguir,  serão  apresentados  os  conceitos  e  termos  específicos  necessários  à

estruturação deste projeto de intervenção.

2.1 A FUNÇÃO COMPRAS

Tradicionalmente,  a  administração  de  compras  estava  envolvida  nas  atividades

operacionais  diárias  das  empresas  e  não  contribuíam  na  tomada  de  decisões  táticas  e

estratégicas. Tal orientação vem sofrendo um processo evolutivo, deixando de figurar como

um processo meramente operacional para representar uma atividade estratégica dentro das

empresas, em consequência do seu elevado potencial para redução de custos e desperdícios,

contribuindo para  o sucesso organizacional.  Segundo Baily et  al.  (2008),  as  compras  e  a

administração  da  cadeia  de  suprimentos  passaram  a  ser  reconhecidas  como  atividades

estratégicas cruciais por aqueles preocupados com a gestão organizacional. Atualmente, nas

empresas  bem-sucedidas,  a  área  de  compras  influencia  e  participa  na  elaboração  do

planejamento estratégico organizacional. 

Para Baily et  al.  (2008, p.31) a finalidade da atividade de compras é “comprar a

qualidade de material correta, no tempo certo, na quantidade exata, da fonte certa, ao preço

adequado”. Em uma definição mais ampla, os autores sugerem os seguintes objetivos para a

atividade: 

• suprir a organização com um fluxo seguro de materiais e serviços que atendam

suas necessidades;

• assegurar a continuidade de suprimento para manter relacionamentos efetivos

com fontes  existentes,  desenvolvendo  outras  fontes  de  suprimentos  alternativas,  ou  para

atender a necessidades emergentes ou planejadas;

• comprar eficiente e sabiamente, obtendo por meios éticos o melhor valor por

centavo gasto;

• administrar estoques para proporcionar o melhor serviço possível aos usuários

e ao menor custo;
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• manter  relacionamentos  cooperativos  sólidos  com  outros  departamentos,

fornecendo informações e aconselhamentos necessários para assegurar a operação eficaz de

toda a organização;

• desenvolver  funcionários,  políticas,  procedimentos  e  organização  para

assegurar o alcance dos objetivos previstos. 

Conforme os objetivos acima delineados, compreende-se que a atividade da

área de compras  vai muito além do simples ato de adquirir materiais. Sua gestão envolve

muitas  outras  atividades  tais  como selecionar  os  melhores  fornecedores,  ajudar  a  gerar  o

desenvolvimento eficaz de novos produtos,  proteger a estrutura de custos da organização,

manter o equilíbrio entre qualidade/valor, monitorar as tendências do mercado de suprimento

e negociar eficazmente para trabalhar com fornecedores que buscarão benefício mútuo. 

Reforçando este entendimento,  Ballou (2002), discorre que a logística possui um

papel fundamental na estratégia das empresas, pois suas atividades funcionais vão desde a

compra de matérias-primas, passando pelo fluxo de produtos acabados, até a chegada do

produto ao ponto de venda.  Assim,  para  que  a  gestão  de  compras  seja  desempenhada

efetivamente  é  necessário  que  exista  interação,  coordenação  e  comunicação  entre  os

departamentos da organização. Em consequência,  infere-se que a atividade de compras dá

suporte  ao  trabalho  das  demais  áreas,  e  por  isso,  precisa  estar  integrada  à  estratégia

corporativa para ser bem-sucedida. 

Dada  a  sua  importância,  qualquer  organização,  seja  pública  ou  privada,  deve

considerar o departamento de compras como estratégico.  Segundo Nunes,  Lucena e Silva

(2007),  é  por meio de uma gestão eficiente  do processo de compras que uma instituição

conseguirá atingir seus resultados com menos dispêndio de recursos financeiros e satisfazer

seus  clientes e investidores. Dias e Costa (2006) reforçam que o bom desempenho de uma

instituição no cumprimento de seus objetivos tem com um dos principais pilares uma área de

compras bem estruturada. 

Este movimento de valorização e ampliação das atividades de compras e suprimento

tem como consequência a necessidade de adequação do quadro de profissionais que atuam no

setor, que, inseridos em um ambiente complexo e dinâmico como o atual, precisam adaptar

suas habilidades,  visando contribuir  operacional e estrategicamente para o sucesso de sua

organização.

Tal pensamento é corroborado por Baily et al. (2008, p.79), quando diz que:
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Não será possível para as organizações se beneficiarem da vantagem competitiva
proporcionada  por  uma  função  compras  desenvolvida,  a  menos  que  tenham
funcionários  com  conhecimento,  habilidades  e  competências  apropriadas  para
colocar ideias em prática.

Motta (2010)  destacou a importância fundamental do treinamento no processo de

formação, qualificação e motivação dos funcionários de compras, com a apresentação dos

resultados de pesquisa realizada por Giunipero e Handfield (2004), cujos dados apontaram a

intenção de aumento de dispêndios com treinamentos de empregados da ordem de 110%, a

serem empregados até o ano de 2010, nas empresas pesquisadas. Tal entendimento coaduna-se

com os  resultados  alcançados  na  pesquisa  de  Bartolini  (2009),  também apresentados  por

Motta (2010), que constatou que 45% dos gestores de compras das empresas pesquisadas

tinham o desenvolvimento de habilidades de seu pessoal de compras como uma de suas três

prioridades para o ano 2009. 

Assim,  dada  a  importância  alcançada  pela  atividade  de  compras  nas  estruturas

organizacionais, é salutar que o pessoal envolvido na atividade também alcance patamares

estratégicos  de especialização pois,  ainda que uma estrutura  de tecnologia  de informação

reduza  trabalhos  burocráticos  e  facilite  o  fluxo  de  informações,  as  decisões  chaves  do

processo de aquisição ainda são tomadas por seres humanos, que necessitam de habilidades e

conhecimentos específicos. 

O profissional de compras, independentemente se público ou privado, precisa ter um

perfil  adequado  às  necessidades  estratégicas  da  organização.  O  Quadro  1  apresenta  a

classificação de Baily et al. (2008, p. 83) para o provável perfil do comprador:
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Quadro 1 - Perfil do Comprador: Estágios de desenvolvimento

ESTÁGIOS DE
DESENVOLVIMENTO

CARACTERÍSTICAS GERAIS E ATRIBUIÇÕES DO
RESPONSÁVEL POR COMPRAS

Primitivo

• sem qualificações especiais;
• abordagem burocrática;
• cerca  de  80% do  tempo  é  dedicado  às  atividades

burocráticas.

Conscientização

• sem qualificações especiais;
• algumas rotinas básicas de compras;
• 60-79%  do  tempo  dedicado  às  atividades

burocráticas.

Desenvolvimento

• qualificações acadêmicas formais exigidas;
• envolvimento em negociações;
• reconhecimento da função compras e suprimentos;
• 40-59%  do  tempo  dedicado  às  atividades

burocráticas.

Maturação 

• qualificação gerencial exigida;
• compradores  especializados  em  commodities*

integrados com as áreas funcionais;
• envolvimento  com  todos  os  aspectos  do

desenvolvimento de novos produtos;
• maior parte do trabalho dedicado à negociação e à

redução do custo/desenvolvimento de fornecedores;
• 20-30%  do  tempo  dedicado  às  atividades

burocráticas.

Avançado

• É  necessária  qualificação  profissional  ou  pós-
graduação;

• o comprador  está  mais  envolvido com os assuntos
mais estratégicos do trabalho;

• mais  dedicado  ao  custo  total  de  aquisição,  à
administração da base de fornecedores etc.;

• menos de 20% de seu tempo dedicado às atividades
burocráticas

Fonte: Adaptado de Baily et al. (2008).
* São por definição, produtos padronizados e não diferenciados, nos quais o produtor não tem poder de fixação 
de preços e cujo mercado é caracterizado pela arbitragem nos mercados interno e externo.

A classificação apresentada divide-se em cinco estágios de desenvolvimento na área

de  compras,  na  qual,  no  primeiro  estágio,  a  função  do  comprador  é  primordialmente

burocrática e reativa e, em seu estágio final, ela torna-se proativa, com pouco envolvimento

do mesmo nas tarefas burocráticas e automatizadas. Para que o profissional de compras tenha

um desempenho satisfatório,  faz-se necessário um aprimoramento de suas competências e
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qualificações,  que se consegue por meio do acúmulo de conhecimento e capacitação, que

determinará a diferenciação primordial entre um comprador burocrático ou um  comprador

moderno e proativo. 

Ainda,  Baily  et  al.  (2008),  em  uma  descrição  genérica  das  atividades  dos

compradores, sugerem que estes devem ser especializados para lidar com uma faixa específica

de  itens,  visando evitar  a  duplicidade  de esforços  de pesquisa e  negociação,  reduzindo o

tempo gasto na aquisição. Além dos profissionais de compras, destacam, ainda, a importância

do  suporte  técnico  à  atividade,  por  meio  de  analistas  de  custos,  economistas,  assessores

jurídicos e outros especialistas, no intuito de ajudar a atingir os objetivos organizacionais.

Neste sentido, é fundamental que a organização faça com que estes especialistas sintam-se

parte do processo de compras. 

Como na Administração Pública,  diferentemente do particular,  as compras não se

podem efetivar por meio da livre escolha do fornecedor, é necessário que toda a estrutura

organizacional para o setor seja idealizada de forma a possibilitar a adoção de procedimentos

mais proativos e eficientes, sem a imprescindível obediência às legislações sobre compras

vigentes no país.

2.2 AS COMPRAS PÚBLICAS

O capítulo VII do Título III da Constituição da República Federativa do Brasil trata,

em sua Seção I,  das  disposições  gerais  da  Administração Pública.  O art.  37  desta  Seção

estabelece, precipuamente, que a Administração direta e indireta de qualquer dos Poderes da

União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de

legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade e  eficiência.  Ainda no inciso XXI do

mesmo artigo,  determina  que  as  obras,  serviços,  compras  e  alienações  sejam contratados

mediante processo de licitação pública, de forma a assegurar a igualdade de condições a todos

os concorrentes. Assim, diferentemente do particular, a Administração Pública não dispõe de

ampla liberdade para adquirir bens ou contratar obras e serviços, devendo submeter-se a um

rigoroso procedimento estabelecido na conformidade da Lei.

A Lei  8.666/93,  que  regulamenta  o inciso  XXI do referido  artigo  constitucional,

instituiu as normas às quais a Administração Pública deve observar nas licitações públicas. O

art. 2° deste dispositivo legal dispõe que, necessariamente, as obras, os serviços, inclusive os
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de  publicidade,  as  compras,  as  alienações,  concessões,  permissões  e  locações  da

Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão precedidas de licitação, com

ressalvas  estabelecidas  para  algumas  hipóteses  previstas  na  mesma. Desta  forma,  o

procedimento licitatório é a regra quando a Administração Pública pretende adquirir bens ou

contratar serviços com particulares.

A Licitação pode ser entendida como um conjunto de procedimentos estabelecidos

na  Lei,  com  vistas  à  seleção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  aquisição/contratação,

respeitando-se aos princípios constitucionais da Administração Pública.

Para Di Pietro (2002, p. 298), aproveitando parcialmente a conceituação dada por

José Roberto Dromi (1975):

A licitação pode ser definida como o procedimento administrativo pelo qual um ente
público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados, que se
sujeitem  às  condições  fixadas  no  instrumento  convocatório,  a  possibilidade  de
formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para
a celebração do contrato.

A legislação brasileira  utilizou, durante muito tempo, o termo  'concorrência'  para

descrever  o  procedimento  de  seleção  da  proposta  que  melhor  atendia  ao  interesse  da

coletividade.  A Lei 8.666/93 veio a consagrar o termo 'licitação',  inicialmente apresentado

pela Lei 4.401/64, dando ao mesmo o significado de abrangência de todas as modalidades

concorrenciais existentes. No dicionário Aurélio, o termo é definido como “procedimento pelo

qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa, quando compra bens e

serviços, e faz outras transações” (FERREIRA, 2014, p. 312). 

2.3 OS PRINCÍPIOS LICITATÓRIOS

Como todos os atos e procedimentos administrativos, as licitações públicas devem

ser  julgadas  e  processadas  em  conformidade  com  os  Princípios  Constitucionais  da

Administração  Pública,  definidos  no  art  37,  quais  sejam:  os  princípios  da  legalidade;

impessoalidade;  moralidade;  publicidade  e  eficiência,  este  último  incluído  pela  Emenda

Constitucional 19, de 1998.

De forma mais específica, o art. 3° da Lei 8.666/93 declara que:
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A  licitação  destina-se  a  garantir  a  observância  do  princípio  constitucional  da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do  desenvolvimento  nacional  sustentável  e  será  processada  e  julgada  em estrita
conformidade  com  os  princípios  básicos  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da
moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da  probidade  administrativa,  da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.

Ao ser regida por estes princípios, a licitação pública busca a seleção da aquisição

mais vantajosa, ou seja, a que melhor atenda ao interesse público.

2.3.1 Princípio da Legalidade

É um princípio de aplicação geral. Significa dizer que o Estado somente pode fazer e

se abster de fazer o que a lei determina, ao passo que, ao cidadão comum, são permitidos

todos os atos que não forem proibidos por lei. Desta forma, a Administração Pública, para

agir, necessita de previsão legal baseada em normas, regras e princípios estabelecidos. Este é

um princípio de suma relevância em matéria de licitação, uma vez que esta se configura como

um procedimento totalmente vinculado à lei.

Ratificando o entendimento acima, Bandeira de Mello (2002, p. 87) discorre sobre o

Princípio da Legalidade:

O princípio da legalidade, no Brasil, significa que a Administração nada pode fazer
senão o que a lei determina. Ao contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo
o que a lei não proíbe, a Administração só pode fazer o que a lei antecipadamente
autorize. Donde, administrar é prover aos interesses públicos assim caracterizados
em  lei,  fazendo-o  na  conformidade  dos meios e formas nela  estabelecidos  ou
particularizados segundo suas disposições.

Segundo Meirelles (2003, p. 85) “a legalidade, como Princípio de Administração,

significa  que  o  Administrador  Público  está,  em toda  sua  atividade  funcional,  sujeito  aos

mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar”.

Este Princípio da Administração se traduz em uma garantia contra abusos de poder, e

uma  proteção  ao  patrimônio  público.  O  administrador  público  é,  em toda  sua  atividade

funcional,  norteado  pelos  mandamentos  e  exigências  da  lei,  não  podendo  existir  desejo

pessoal.
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2.3.2 Princípio da Impessoalidade

É o princípio  que  impõe  que  todos  os  licitantes  devem ser  tratados  igualmente,

devendo a Administração, em suas decisões, pautar-se por critérios objetivos, sem levar em

conta  as  condições  pessoais  do  licitante  ou  as  vantagens  por  ele  oferecidas,  salvo  as

expressamente previstas na Lei ou no instrumento convocatório (DI PIETRO, 2002).

É um princípio que aparece, dentro do procedimento licitatório, intimamente ligado

aos Princípios da Isonomia e do Julgamento Objetivo, afastando qualquer discricionariedade

por parte do agente público nas decisões sobre seus atos no certame. Para Bandeira de Mello

(2002, p. 96), “tal princípio não é, senão, uma forma de designar o princípio da igualdade de

todos perante a Administração”.

É o Princípio que norteia o tratamento idêntico a ser dado a todos os participantes da

licitação, dotando o procedimento da neutralidade que o mesmo requer.

Sobre  o  assunto,  Meirelles  (2003,  p.  88)  afirma  o  seguinte:  “o  princípio  da

impessoalidade, referido na Constituição de 88 (art. 37, caput), nada mais é que o clássico

princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o

seu fim legal”. 

2.3.3 Princípio da Moralidade

É o Princípio que exige do agente público um comportamento não apenas lícito, mas

também consoante  com  a  moral,  os  bons  costumes,  as  regras  de  boa  administração,  os

princípios de justiça e equidade, a ideia comum de equidade (DI PIETRO, 2002). O Princípio

da  Moralidade se constitui  em um importante  norte  para  o administrador  público,  pois  a

Administração não pode tomar postura que desabone a boa conduta de seus atos. Pode ser

entendido  como  o  Princípio  que  sugere  que  o  agente  responsável  pelos  procedimentos

licitatórios tenha honestidade em seus atos.

Ratificando  o  entendimento  descrito  acima,  o  Manual  de  Orientações  e

Jurisprudências sobre Licitações e Contratos do Tribunal de Contas da União – TCU (2010, p.

29), sobre este princípio, dispõe: “A conduta dos licitantes e dos agentes públicos tem de ser,

além  de  lícita,  compatível  com  a  moral,  a  ética,  os  bons  costumes  e  as  regras  da  boa

administração”.
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Para Barros (2009), este Princípio, para ser exigível, não precisaria ser transcrito em

norma Constitucional. É que a moralidade deve ser vista como atributo ínsito e necessário à

atuação de qualquer pessoa que lide com verba pública.

No entendimento de Resende (2012), o administrador não pode desprezar a ética na

condução dos seus atos, tendo que decidir entre ser honesto ou desonesto. Este Princípio está

ligado  à  legalidade  e  à  finalidade,  ou  seja,  é  um complemento  na  forma  legal  de  agir,

juntamente com o objetivo público para o bem geral.

Ressalta-se aqui que a conduta moral, apesar de amplamente vinculada à figura do

agente  público  responsável  pela  conduta  do  procedimento  licitatório,  deve  ser  também

esperada dos participantes do procedimento na condição de licitantes, já que este está, por

iniciativa própria, candidatando-se a se relacionar com a Administração Pública.

2.3.4 Princípio da Publicidade

Este Princípio, também previsto no art. 3° da Lei 8.666/93, diz respeito não apenas à

divulgação do procedimento para conhecimento de todos os interessados, mas também dos

atos  da  Administração  praticados  em  cada  fase  dos  procedimentos,  assegurando  a

possibilidade de fiscalização da sua legalidade.

O próprio § 3°, do art. 3°, da lei 8.666/93 estabelece: “A licitação não será sigilosa,

sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo

das  propostas,  até  a  respectiva abertura” (BRASIL,  1993).  Ainda,  o  Art.  4° deste  mesmo

dispositivo legal, dispõe que qualquer cidadão pode acompanhar os procedimentos regidos

por esta Lei, ratificando o caráter de transparência e a possibilidade de fiscalização dos atos

administrativos pela sociedade.

Para Ferraz (2006), esse regramento possibilita que a coletividade saiba de que forma

estão sendo conduzidos os seus interesses, também como estão sendo gastos os recursos. O

TCU  (2010)  manifesta-se  instruindo  que  a  divulgação  dos  atos  praticados  pelos

administradores reforça a possibilidade de fiscalização e controle por parte da sociedade. 

É  a  confirmação de que,  assim como qualquer  ato  praticado pela  Administração

Pública, os procedimentos licitatórios devem ser revestidos da devida transparência, a fim de

que, não somente os interessados na participação do certame, mas também qualquer cidadão
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comum, possa ter acesso às informações sobre a utilização dos recursos públicos e sobre a

legalidade dos atos praticados pelas instituições públicas. 

Neste sentido, Meirelles (2003, p. 90) afirma o seguinte:

A publicidade sempre foi tida como um princípio administrativo, porque se entende
que o Poder Público, por ser público, deve agir com a maior transparência possível,
a  fim  de  que  os  administrados  tenham,  a  toda  hora,  conhecimento  do  que  os
administradores estão fazendo. Especialmente exige-se que se publiquem atos que
devam surtir efeitos externos, fora dos órgãos da Administração.

Diversos  outros  dispositivos  da  Lei  confirmam,  implicitamente,  a  necessária

aplicação do Princípio da Publicidade,  exigindo da Administração a publicação de preços

registrados, de extratos de contratos firmados e a ampla divulgação do registro cadastral de

fornecedores, sempre orientando as ações das instituições para que seja permitido o acesso às

informações ao cidadão comum.

2.3.5 Princípio da Probidade Administrativa

É  um  Princípio  que  muito  se  confunde  com  o  Princípio  Constitucional  da

Moralidade.  Remete  à  honestidade  e  honradez,  das  quais  todo  agente  público  deve  ser

revestido, para que possa conduzir seus atos de forma a buscar a finalidade precípua destes,

qual seja, o interesse público.

Para Di Pietro (2002), a Lei 8.666/93 faz referência à moralidade e à probidade em

virtude de, embora tratar-se de um Princípio Constitucional, a moralidade se traduzir num

conceito vago e indeterminado, enquanto que a probidade possui contornos mais definidos,

uma vez que a própria Constituição, em seu art. 37, §4°, estabelece sanções para os agentes

que  incidirem  em  atos  de  improbidade,  e  a  Lei  8.429/92  elenca  quais  são  os  atos  que

constituem a improbidade administrativa. 

Assim, segundo Silva (2005, p. 669):

A probidade administrativa consiste no dever do funcionário servir à Administração
com honestidade,  procedendo  no  exercício  das  suas  funções,  sem aproveitar  os
poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem
queira favorecer.

Corroborando com este pensamento, Oliveira (2007, p.82) diz o seguinte:
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O administrador público não só tem que parecer  honesto,  como tem o dever de
assim se comportar. Independentemente de ser um princípio constitucional previsto
no art. 37 da Constituição da República, há o dever ético de conduta impecável. Não
se  trata  do  fato  de  confundir  princípios  morais  com  jurídicos.  Cuida-se  da
incorporação de deveres éticos ao ordenamento normativo.

2.3.6 Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório

É o Princípio que obriga a Administração e o licitante a observarem as normas e

condições estabelecidas no ato convocatório. Nada poderá ser criado ou feito sem que haja

previsão no instrumento de convocação. O desrespeito a este Princípio enseja a nulidade do

procedimento. O art. 41 da Lei de Licitações é clara neste sentido: “a Administração não pode

descumprir  as  normas  e  condições  do  edital,  ao  qual  se  acha  estritamente  vinculada”

(BRASIL, 1993). 

Para Barros (2009), a vinculação é estrita à expressada no instrumento convocatório,

que, neste caso, é o edital. Trata-se de uma garantia do administrador aos administrados, uma

vez  que  as  regras  estabelecidas  na  convocação  serão  aplicadas  conforme  previamente

divulgadas. 

Dada  a  impossibilidade  de  cumprimento  das  regras  definidas  no  instrumento

convocatório, a Administração deve, ao perceber tal fato, invalidar o procedimento em curso e

republicá-lo,  a  fim de  proporcionar  a  devida  publicidade,  com os  ajustes  que  se  fizerem

necessários à sua viabilidade.

2.3.7 Princípio do Julgamento Objetivo

Este  Princípio  estabelece  que  o  administrador  deve  observar  critérios  objetivos

definidos no ato convocatório para julgamento da documentação e das propostas, afastando a

possibilidade da utilização de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no instrumento

de convocação, ainda que em beneficio da própria Administração. 

É o que está previsto no art. 45 da Lei 8.666/93:

O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o
responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os
critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores
exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes
e pelos órgãos de controle.
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Desta forma, este mesmo dispositivo estabelece os tipos de licitação para fins de

julgamento objetivo,  quais  sejam: menor preço,  melhor  técnica,  melhor  técnica e  preço e

maior  lance  ou  oferta.  Sobre  a  temática,  Rigolin  e  Bottino  (1998,  p.  118),  mostram seu

entendimento: 

Significa que o julgamento das licitações seja na fase de habilitação, seja na das
propostas, não pode haver nenhum subjetivismo ou personalismo da Comissão de
Licitação, e deve ser rigorosamente vinculado a roteiros e procedimentos expressos,
impessoais, absolutamente frios e isentos, anteriormente previstos na lei e no edital
de licitação.

Para Bandeira de Mello (2002), este Princípio almeja impedir que a licitação seja

decidida sob critérios  subjetivos  como percepções,  impressões ou propósitos pessoais  dos

membros da comissão julgadora.

2.3.8 Princípio da Eficiência

Ao inserir no texto constitucional o Princípio da Eficiência, por meio da Emenda

Constitucional  n°  19,  de  1998,  buscou-se  enfatizar  o  último  destinatário  da  atividade

administrativa, ou seja, o cidadão (MOTTA, 2008).

Meirelles  (2003, p. 91) fala na eficiência como um dos deveres da Administração

Pública, definindo-o como:

O que se impõe a todo Agente Público de realizar suas atribuições com presteza,
perfeição  e  rendimento  funcional.  É  o  mais  moderno  princípio  da  função
administrativa, já que não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade,
exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das
necessidades da comunidade e seus membros.

Para  Bandeira  de  Mello  (2002),  não  há  muitos  comentários  a  serem tecidos  em

relação  ao  Princípio  da  Eficiência,  já  que,  evidentemente,  trata-se  de  algo  mais  do  que

desejável. Ressalta ainda que o princípio ora comentado não pode ser concebido sem que seja

em  consonância  com  o  Princípio  da  Legalidade,  pois  “jamais  uma  suposta  busca  por

eficiência justificaria a postergação daquele que é dever administrativo por excelência”.

Corroborando com este discurso, Di Pietro (2002, p. 84) acrescenta:
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Vale dizer que a eficiência é princípio que se soma aos demais princípios impostos à
Administração,  não  podendo  sobrepor-se  a  nenhum  deles,  especialmente  ao  da
Legalidade, sob pena de sérios riscos à segurança jurídica e ao próprio Estado de
Direito.

Apesar de não ser um Princípio Licitatório, este se torna um princípio implícito e

essencial  a  todos  os  Atos  Administrativos,  devendo  também ser  observado  nas  licitações

Públicas, que devem ser operadas com a rapidez necessária em todas as suas etapas, para que

possam atender os objetivos e necessidades dos órgãos interessados.

2.4 MODALIDADES DE LICITAÇÃO

O art. 22 da Lei de Licitações prevê cinco modalidades de licitação: concorrência,

tomada de preços, convite, concurso e leilão. Para as aquisições em geral, utilizam-se as três

primeiras modalidades, cujo critério de diferenciação entre a adoção das mesmas consiste,

basicamente,  na  estimativa  do  valor  a  ser  dispendido  para  a  contratação.  As  demais

modalidades, concurso e leilão, são utilizadas para a escolha de trabalhos técnicos, científicos

ou  artísticos  e  para  a  alienação  de  bens  móveis  inservíveis  e  de  produtos  legalmente

apreendidos  ou  penhorados,  respectivamente.  Por  não  tratarem  de  aquisições  de  bens  e

serviços, não serão alvo de detalhamento no presente estudo.

2.4.1 Concorrência

O § 1°, do art.  22, da Lei 8.666/93 define a concorrência como  a modalidade de

licitação  entre  quaisquer  interessados  que,  na  fase  inicial  de  habilitação  preliminar,

comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de

seu objeto (BRASIL, 1993). 

Conforme os ditames da Lei 8.666/93, a concorrência é obrigatória nas contratações

de  obras e serviços de engenharia, com valor superior a um milhão e quinhentos mil reais;

compras e serviços, que não sejam de engenharia, de valor superior a seiscentos e cinquenta

mil reais; compra de bens imóveis, qualquer que seja o valor, para concessões de direito real

de uso; licitações internacionais; alienação de bens móveis de valor superior a seiscentos e

cinquenta mil reais e para o registro de preços. 
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Bandeira  de  Mello  (2002,  p.  495)  define esta modalidade  como  “a  modalidade

genérica,  destinada  a  transações  de  maior  vulto,  precedida  de  ampla  publicidade,  à  qual

podem acorrer quaisquer interessados que preencham as condições estabelecidas”. 

Quanto à publicidade para esta modalidade, os prazos estabelecidos pelo § 2°, do art.

21 são de 30 dias, no mínimo, para as contratações do tipo menor preço e de 45 dias, no

mínimo, quando se tratar de licitações do tipo melhor técnica e melhor técnica e preço e

quando a contratação for em regime de empreitada integral. Cabe ressaltar que estes prazos

mínimos se iniciam a partir do dia da publicação do aviso do edital no Diário Oficial  da

União. 

O § 4°, do art. 23 da Lei de Licitações estabelece ainda que, nos casos em que couber

convite e tomada de preços, a Administração poderá utilizar-se da modalidade concorrência,

vedando  a  situação  contrária  no  parágrafo  seguinte,  ou  seja,  nos  casos  em que  o  valor

estimado da contratação sugerir a modalidade superior, a Administração não poderá utilizar-se

de modalidades inferiores para a licitação do objeto, ainda quando se tratar de parcelas de um

mesmo serviço ou obras contratadas separadamente. 

Ferraz  (2002)  confirma  o  entendimento  acima,  ressaltando  que  esta  modalidade

sempre  poderá  ser  utilizada  quando  o  objeto  da  licitação  reclamar  modalidade  menos

complexa. 

2.4.2 Tomada de Preços

O texto legal define a tomada de preços como:

A modalidade  de  licitação  entre  interessados  devidamente  cadastrados  ou  que
atenderem  a  todas  as  condições  exigidas  para  cadastramento  até  o  terceiro  dia
anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação
(BRASIL, 1993).

Anteriormente  à  Lei  8.666/93,  a  Tomada  de  Preços  caracterizava-se  pela

simplificação  da  fase  habilitatória,  já  que  a  participação  era  limitada  aos  licitantes

previamente inscritos no registro cadastral. Contudo, a redação dada pela Lei de Licitações

vigente, ao permitir a participação aos interessados que apresentarem as documentações até o

terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, tornou a modalidade tão complexa
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quanto à concorrência, já que, de qualquer forma, a comissão deverá realizar a análise de toda

a documentação dos participantes nesta situação.

Sobre esta peculiaridade, Di Pietro (2013, p. 325) discorre:

O objetivo evidente foi de abrir as portas para maior número de licitantes, o que
pode  convir  aos  interesses  da  Administração;  mas  não  há  dúvida  de  que  o
procedimento da tomada de preços veio a tornar-se praticamente mais complexo, já
que a comissão de licitação tem que examinar a documentação dos licitantes que
participarem desta forma. A grande vantagem da tomada de preços estava na fase de
habilitação, em que a comissão se limitava a examinar os certificados de registro
cadastral; pela nova lei, essa fase praticamente se iguala à da concorrência.

O registro cadastral mencionado é o definido no art. 34 da lei 8.666/93 e deve ser

mantido por órgãos e entidades que realizem frequentes licitações,  devendo ser atualizado

anualmente. Na prática, caso o órgão não mantenha tal cadastro, a fase habilitatória da tomada

de preços se procede de forma idêntica à da concorrência. 

O valor de referência para a adoção desta modalidade, nas contratações de obras e

serviços de engenharia, é de até um milhão e quinhentos mil reais e,  quando se tratar de

compras e serviços comuns, o teto é de seiscentos e cinquenta mil reais (BRASIL, 1993). 

A publicidade a ser observada na tomada de preços  deve ser  de 15 dias para as

contratações em geral e de 30 dias quando se tratar de licitações do tipo melhor técnica ou

melhor técnica e preço. Da mesma forma que a concorrência, a contagem dos prazos inicia-se

a partir da última data de divulgação do edital da licitação (BRASIL, 1993).

2.4.3 Convite

Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu

objeto,  cadastrados  ou  não,  escolhidos  e  convidados  em número  mínimo de  3  (três) pela

unidade  administrativa,  a  qual  afixará,  em  local  apropriado,  cópia  do  instrumento

convocatório  e  o  estenderá  aos  demais  cadastrados  na  correspondente  especialidade,  que

manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação

das propostas (BRASIL, 1993). 

De fato, o convite traduz-se em uma modalidade licitatória cabível para contratações

de valores mais baixos. Os limites atuais para esta modalidade estão estabelecidos em cento e
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cinquenta mil reais, para obras e serviços de engenharia, e oitenta mil reais, para compras e

serviços comuns (BRASIL, 1993). 

Conforme Meirelles (2003, p. 280):

O  convite,  ou  melhor,  a  carta-convite  é  uma  forma  simplificada  de  edital  sem
publicidade deste, e só admitida nas licitações de pequeno valor (até R$150.000,00).
A ela se aplicam no que for cabível, as regras do edital, dentro da singeleza de que
deve revestir-se a convocação de interessados nessa modalidade de licitação.

Esta é a única modalidade de licitação em que não é exigida a publicação de um

edital,  já  que  esta  é  formalizada  mediante  a  emissão  de  carta  convite  a  três  possíveis

interessados,  previamente  cadastrados  na  unidade  administrativa,  exigindo-se  uma

antecedência  mínima  de  5  dias  úteis,  entre  a  emissão  das  cartas  convite  e  a  data  de

apresentação das propostas. 

Para o TCU (2010, p. 40):

Convite é modalidade de licitação mais simples. A Administração escolhe entre os
possíveis  interessados  quem  quer  convidar,  cadastrados  ou  não.  A  divulgação
deveser feita mediante afixação de cópia do convite em quadro de avisos do órgão
ou entidade, localizado em lugar de ampla divulgação, conforme a Lei de Licitações.

De fato, muitos órgãos da Administração vêm utilizando a publicação do convite na

imprensa oficial ou em jornal de grande circulação, tal qual às demais modalidades assim

exigem. Tal conduta visa garantir maior amplitude de interessados no certame e o afastamento

da discricionariedade do agente público no ato da escolha dos licitantes a serem convidados

(TCU, 2010). 

A ampliação  da  divulgação  deste  certame  de  vulto  menor  serve  também para  a

garantia de aproveitamento do procedimento, já que para um convite seja eficaz, é necessário

que a  Administração obtenha,  no mínimo,  3 propostas  válidas.  Caso não seja  possível,  a

recomendação da Corte de Contas é de que se repita a licitação.

Não  se  obtendo  o  número  legal  mínimo  de  três  propostas  aptas  a  seleção,  na
licitação sob a modalidade convite, impõe-se a repetição do ato, com a convocação
de outros possíveis interessados, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 7°
do art. 22 da Lei no 8.666/1993 (TCU, 2010, p. 42).
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Contudo, o § 7°, do art 22, deste dispositivo legal dispõe que quando, por limitações

do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, não for possível a obtenção do número

mínimo de três licitantes exigidos, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas

no processo. 

A Corte de Contas ratifica o dispositivo: “É exigível a apresentação de, pelo menos,

três  propostas  válidas,  para  a  modalidade  convite,  a  menos  que  exista  justificativa  para

possível limitação do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados” (TCU, 2010, p. 42).

Todas  as  licitações  clássicas,  assim entendidas  as  regidas  pela  Lei  8.666/93,  são

conduzidas por uma comissão de licitações, na forma do art. 51 deste dispositivo:

Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou
cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente
ou  especial  de,  no  mínimo,  3  (três) membros,  sendo  pelo  menos  2  (dois) deles
servidores  qualificados  pertencentes  aos  quadros  permanentes  dos  órgãos  da
Administração responsáveis pela licitação (BRASIL, 1993).

No caso do convite, esta comissão poderá ser substituída por servidor designado,

conforme termos do § 1° do mesmo artigo: 

§ 1° No caso de convite, a comissão de licitação, excepcionalmente, nas pequenas
unidades administrativas e em face da exigüidade de pessoal disponível, poderá ser
substituída  por  servidor  formalmente  designado  pela  autoridade  competente
(BRASIL, 1993).

O procedimento licitatório segue a sequência descrita no art.  38, sendo composto

pelas fases de habilitação, de julgamento das propostas, homologação e adjudicação. 

Na  fase  de  habilitação,  é  realizada  a  análise  das  documentações  dos  licitantes

referentes  à  habilitação  jurídica,  qualificação técnica,  qualificação econômico-financeira  e

regularidade fiscal, conforme art. 27. 

A classificação e julgamento das propostas é a fase subsequente, na qual são abertas

e  analisadas  as  propostas  ofertadas,  sendo  as  mesmas  julgadas  por  critério  objetivo,

previamente definido no edital do certame. 

Definido o vencedor da licitação, seguem-se as fases de homologação e adjudicação

que, conforme inciso VI do art. 43, deve ser realizada pela autoridade competente. 

O  §  1°  deste  mesmo  artigo  define  que  a  abertura  dos  envelopes  contendo  as

documentações referentes à habilitação das licitantes e às propostas será sempre realizado em
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sessão pública, da qual será lavrada a ata, que será assinada por todos os participantes, tanto

os membros da comissão como as licitantes presentes (BRASIL, 1993). 

Dos atos deliberados nas sessões públicas, conforme disposto no art.  109, cabem

recursos,  no prazo de cinco dias úteis,  a contar  da intimação ou da lavratura da ata,  nos

seguintes casos: habilitação ou inabilitação do licitante; julgamento das propostas; anulação

ou revogação da licitação; indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua

alteração  ou  cancelamento; rescisão  do  contrato,  a  que  se  refere  o  inciso  I  do  art.  79  e

aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

Di Pietro (2013), sobre o recurso administrativo, discorre que este designa todos os

meios  postos  à  disposição  dos  administrados  para  provocar  o  reexame  dos  atos  da

Administração. 

Os  recursos  interpostos  contra  a  habilitação  e  ao  julgamento  das  propostas  têm,

necessariamente,  efeito  suspensivo,  conforme  §  2°  do  art.  109.  Aos  demais  recursos,  a

autoridade competente pode, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir

eficácia suspensiva (BRASIL, 1993). 

O  processamento  dos  recursos  obedece  às  normas  dos  §§ 3°  e  4°  do  mesmo

dispositivo: deve ser dado o prazo de cinco dias úteis aos demais licitantes para impugnar o

recurso. A autoridade que praticou o ato, neste caso a comissão de licitação, poderá, também

no prazo de cinco dias úteis, reconsiderar sua decisão. Caso negativo, deverá encaminhar os

recursos interpostos para a autoridade superior, que deverá proferir decisão sobre os mesmos

em  prazo  idêntico.  Para  os  casos  de  convite,  estes  prazos  limitam-se  a  dois  dias  úteis

(BRASIL, 1993).

2.4.4 Pregão

Configurar o pregão como uma modalidade licitatória significou adotar um novo

procedimento,  além  daqueles  tradicionais  previstos  na  Lei  8.666/1993,  para  seleção  de

proposta  mais  vantajosa,  com  observância  do  princípio  da  isonomia.  Segundo  Meirelles

(2003, p.27), o pregão teve sua origem na Idade Média:

Nos Estados medievais da Europa usou-se o sistema denominado ´vela e pregão´,
que  consistia  em  apregoar-se  a  obra  desejada  e,  enquanto  ardia  uma  vela  os
construtores  interessados  faziam  suas  ofertas.  Quando  extinguia  a  chama
adjudicava-se a obra a quem houvesse oferecido o melhor preço.
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A criação  desta  modalidade  se  deu  em  um  meio  bastante  controverso  no  meio

jurídico,  uma  vez  que  o  §  8°  do  art.  22  da  Lei  de  Licitações  estabeleceu claramente  a

proibição  sobre  a  criação  de  novas  modalidades  licitatórias,  além  das  estipuladas  neste

dispositivo legal. Outra questão polêmica foi a de que a Lei 10.520/02 instituiu o pregão sem

alterar o texto original da lei 8.666/93, coexistindo, então, duas legislações veiculando normas

gerais de licitações.  No entanto, para Justen Filho (2013, p. 70), a polêmica estabelecida é

descabida, isto porque:

A competência federal para editar normas gerais não se exauriu com a Lei n° 8.666.
Nada impede que a União edite outras normas gerais, além daquelas previstas no
referido  diploma.  A  competência  federal  para  produzir  normas  gerais  poderá
exteriorizar-se em uma única lei ou em vários diplomas.

Sempre houve muitas críticas sobre a Lei Nacional de Licitações, caracterizada por

muitos  como  demasiadamente  rígida  e  minudente,  causando  um  'engessamento'  da

Administração (MOTTA, 2008). Para Barros (1995), a mesma se torna invasiva, em face da

exígua liberdade gerencial que dela resta para o Administrador. 

Em contraposição a essa realidade, uma das mais relevantes notícias legislativas após

a vigência da Lei 8.666/1993 foi a instituição do pregão, que desde logo encontrou vasta

aplicabilidade, simplificando os procedimentos e proporcionando grande economia aos cofres

públicos (MOTTA, 2008). 

Esta nova modalidade possibilitou o incremento da competitividade e a ampliação

das oportunidades de participação nas licitações, contribuindo para o esforço de redução de

despesas de acordo com as metas de ajuste fiscal. De fato, o pregão tem garantido grandes

economias  nas  aquisições  de  bens  e  serviços,  em  especial  àquelas  compreendidas  nas

despesas de custeio da máquina administrativa federal5. Essa modalidade permite ainda maior

agilidade  nas  aquisições,  ao  desburocratizar  os  procedimentos  para  a  habilitação  e  o

cumprimento da sequência de etapas da licitação. 

A desburocratização e a eficiência tem sido o grande diferencial desta modalidade,

que  surgiu  no  bojo  do  movimento  do  gerencialismo  na  Administração  Pública,  cujo

pressuposto maior é o alcance dos resultados e o atendimento ao interesse público. 

5 Segundo notícia veiculada no site compras governamentais em 23/04/2015, o pregão eletrônico gerou 
economia de R$ 48 bilhões nos últimos 5 anos. Disponível em: 
<htpp://www.comprasgovernamentais.gov.br/noticias/pregao-eletronico-gera-economia-de-48-bi-nos-ultimos-
cinco-anos>. Acesso em: 08 jun. 2015.
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A  dinâmica  desta  modalidade  difere-se  das  demais.  Ela  deve  ser  utilizada,

exclusivamente para bens e  serviços  comuns,  não existindo limites  de valores  para a sua

utilização. A condução do pregão é delegada a um pregoeiro, devidamente designado pela

autoridade competente da unidade administrativa responsável pelo certame. Este é auxiliado

por  uma  equipe  de  apoio,  também  designada  nos  mesmos  moldes  do  pregoeiro.  Neste

procedimento, as fases de habilitação e julgamento são invertidas. Primeiramente, avaliam-se

as propostas de todos os licitantes e, após as fases de lances e aceitação, são analisados os

documentos de habilitação somente do licitante classificado em 1º lugar. 

Tal simplificação justifica-se pela utilização desta modalidade ser restrita a bens e

serviços considerados comuns. A Lei 10.520/02 define bens e serviços comuns aqueles cujos

padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio

de especificações usuais no mercado (BRASIL, 2002). 

O Tribunal de Contas da União complementa o texto da lei:

O  bem  ou  serviço  será  comum  quando  for  possível  estabelecer,  para  efeito  de
julgamento das propostas, por intermédio de especificações utilizadas no mercado,
padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto. O estabelecimento desses
padrões permite ao agente público analisar, medir ou comparar os produtos entre si e
decidir pelo melhor preço (TCU, 2010, p. 62).

Outra crucial diferença entre o pregão e as demais modalidades licitatórias está nos

procedimentos  para  a  interposição  de  recursos  contra  as  decisões  do  pregoeiro.  Nesta

modalidade, o recurso poderá ter lugar a partir da declaração do vencedor, agrupando as fases

de  proposta  e  habilitação  a  uma  única  oportunidade  de  recurso,  diferindo  das  demais

modalidades, que admitem ancoragens recursais a cada fase (MOTTA, 2008), demonstrando

forte  comprometimento  do  legislador  com  a  redução  de  tempo  do  processo  licitatório.

Julgados os recursos, a autoridade competente promoverá a adjudicação do objeto do pregão

ao licitante vencedor e a homologação do certame. 

O Quadro  2  demonstra  as  principais  diferenças  entre  as  modalidades  licitatórias

apresentadas: 
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Quadro 2 - Diferenças entre as modalidades licitatórias

CONCORRÊNCIA TOMADA DE PREÇOS CONVITE PREGÃO

PRAZO MÍNIMO DE

PUBLICAÇÃO

45 dias: empreitada 
integral; melhor 
técnica ou técnica e 
preço.
30 dias: demais 
casos

30 dias: melhor 
técnica ou técnica e 
preço
15 dias: demais 
casos

5 dias úteis 8 dias úteis

COMISSÃO

 Comissão 
permanente ou 
especial de, no 
mínimo, 3 (três) 
membros

Comissão 
permanente ou 
especial de, no 
mínimo, 3 (três) 
membros

Comissão permanente 
ou especial de, no 
mínimo, 3 (três) 
membros. 
Excepcionalmente: 
servidor formalmente 
designado pela 
autoridade competente.

Pregoeiro  e
respectiva
equipe  de
apoio.

PARTICIPANTES

Aberta a todos que 
comprovarem possuir
os requisitos do 
edital.

cadastrados ou 
demais interessados 
que atenderem  
condições para 
cadastramento até o 
3 dias antes do 
recebimento das 
propostas

Convidados 
(cadastrados ou não) no
mínimo 3; demais 
cadastrados que 
manifestarem 
interessem até 24 hs 
antes da apresentação 
das propostas.

Aberto a
todos.

HABILITAÇÃO
Possui fase de

habilitação.

Possui fase de
habilitação, podendo

ser prévia

Possui fase de
habilitação, podendo

ser prévia

Após a
aceitação da

proposta

HIPÓTESES

Obra e serviço de 
engenharia de valor 
superior a RS 
1.500.000,00;
Compra e serviço 
que não seja de 
engenharia de valor 
superior a RS 
650.000,00;
adquirir ou alienar 
imóveis;
alienação de bens 
móveis de valor 
superior a RS 
650.000,00 
Concessão de direito 
real de uso - 
Concessão de 
serviços públicos  e 
Licitações 
internacionais

Obra e serviço de 
engenharia de valor 
até RS 1.500.000,00;
Compra e serviço 
que não seja de 
engenharia de valor 
até RS 650.000,00

Obra e serviço de 
engenharia de valor até 
RS 150000,00;
Compra e serviço que 
não seja de engenharia 
de valor até RS 
650.000,00

Aquisição de 
bens e 
serviços 
comuns de 
qualquer 
valor.

TIPO DE LICITAÇÃO Qualquer um Qualquer um Qualquer um Menor preço

RECURSO
5 dias úteis a cada

fase

5 dias úteis a cada

fase
2 dias úteis  a cada fase

3 dias, após a
declaração

do vencedor
Fonte: Adaptado de SCATOLINO, disponível em: 
<http://www.jurisprudenciaeconcursos.com.br/arquivos/1322762822.pdf>. Acesso em: 14 set. 2014.
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Para  que  o  pregão  ocorra,  é  necessário  que  o  mesmo  seja  comandado  por  um

pregoeiro. A atuação do pregoeiro em sessão é sempre um assunto instigante. Por ser apenas

uma pessoa, responsável por todo o processamento do certame, o agente designado para tal

função tem sua conduta cercada de expectativas por parte dos licitantes. 

A dinâmica do pregão reclama do pregoeiro uma participação mais ativa, diferente

da  exercida  pela  Comissão  de  Licitação  nas  demais  modalidades  licitatórias.  Situações

inusitadas, cuja solução não está expressa na lei, devem ser resolvidas no ato, em virtude de se

tratar de um procedimento marcado pela celeridade. Desta forma, seria ideal que os agentes

públicos designados para condução de tais certames fossem dotados de capacitação e atributos

específicos para o desempenho da atividade. 

Sobre este assunto, Fernandes (2003, p. 34), em matéria publicada na Revista Zênite,

também emitiu sua opinião:

A função de pregoeiro corresponde, guardadas as devidas proporções de cada objeto
do pregão, a uma função gerencial: gerencia um procedimento fortemente regulado
em lei; decide conflito de interesse; analisa a compatibilidade das regras do edital
com a lei, quando responde a impugnações; é responsável por manifestar a vontade
da  Administração  Pública  quando  informa  aos  licitantes  sobre  dúvidas,
obscuridades, omissões; é considerado autoridade coatora para fins de mandado de
segurança, devendo elaborar informações sobre o certame (…).

De fato,  a  prática  do  pregão  requer  diversas  habilidades  do  agente  condutor  do

mesmo,  fato que nem sempre é  possível  de ser  conciliado com a realidade existente  nos

órgãos  da  Administração  Pública  interessados  nas  contratações.  O  resultado  desta

particularidade é  que,  recorrentemente,  os pregões,  diante  da diversidade de condutas por

parte dos pregoeiros, acabam sendo alvo de questionamentos e interposições de recursos por

parte  dos  licitantes,  comprometendo,  assim,  a  eficiência  do  procedimento,  não

desconsiderando a ocorrência de possíveis desdobramentos judiciais, nos quais o pregoeiro

sempre  será  solicitado  a  responder  pelos  seus  atos.  Outra  recorrente  consequência  desta

diversidade de condutas é a não adjudicação de itens dos pregões, já que não raras são as

vezes em que o pregoeiro opta por priorizar a sua própria segurança jurídica, em detrimento

da eficiência do processo. 

A legislação que regula o pregão e suas formas, quais sejam, presencial e eletrônica,

não orientam sobre o perfil  ou as  capacitações  que esses  agentes  devem possuir.  Apenas

requerem  que  os  mesmos  sejam  servidores  públicos,  citando  algumas  atribuições  deles
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durante  a  condução  do  certame,  de  acordo  com  as  fases  do  procedimento.  No  rol  de

legislações afetas ao tema, temos como principais o Decreto 3.555/2000, a Lei 10.520/2002 e

o Decreto 5450/2005, os quais não tratam a temática da capacitação e da conduta do pregoeiro

de forma definitiva e normativa. A Lei 8.666/1993 é aplicada subsidiariamente ao pregão,

porém,  como esta  é  anterior  à  criação  da  nova  modalidade,  também não dispõe  sobre  a

conduta de tal agente. 

Neste sentido, Justen Filho (2013, p. 78) dispõe:

Foi atribuída ampla competência ao pregoeiro para a condução do certame. Incubem
a ele tarefas reservadas na Lei 8.666 à Comissão de Licitação. Isso significa caber ao
pregoeiro:  (...)  decidir  sobre  a  admissibilidade  e  classificação  das  propostas;
conduzir os lances e apurar o vencedor;  decidir sobre a aceitação das propostas;
decidir sobre a habilitação do vencedor; processar (inclusive rejeitando em alguns
casos) os recursos; adjudicar (em alguns casos) o objeto licitado ao vencedor. As
peculiaridades  do pregão impedem afirmar que  a competência  do pregoeiro  seja
idêntica à das Comissões de Licitação. Não se trata de uma “comissão unipessoal”.
A competência  do  pregoeiro  é  mais  ampla  que  de  uma  Comissão  de  Licitação.
Justamente  porque  o  procedimento  do  pregão  é  distinto  e  mais  complexo.  Há
diferenças,  especialmente a fase de lances,  o que, como dito, exige uma atuação
especial do agente responsável.

No âmbito do Comando da Aeronáutica, a  Secretaria de Economia e Finanças da

Aeronáutica, órgão central do Sistema de Administração Financeira do COMAER, orientou os

Ordenadores de Despesas das Organizações Militares sobre critérios a serem considerados

para a designação de servidores como pregoeiros6. Tal orientação dispõe sobre aspectos de

estabilidade na carreira, nível de escolaridade e capacitação do agente, porém, igualmente às

legislações  referentes  ao  tema,  não  dispõe  sobre  orientações  no  sentido  de  como  este

responsável deve conduzir o certame, padronizando as ações dentro do Comando, a fim de

minimizar possibilidades de fracasso dos procedimentos em virtude de questionamentos dos

licitantes ou de insegurança dos pregoeiros nas tomadas de decisões.

Diante de tal ausência, o presente projeto visa o estabelecimento de padronizações

para  os  pregoeiros,  a  serem aplicadas  quando  da  realização  dos  certames,  com vistas  à

obtenção de maior eficiência e segurança jurídica para o processo de aquisições do Centro de

Lançamento da Barreira do Inferno.

6 Mensagem SIAFI 2014/0405157, de 10/03/2014.
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2.5 BUROCRACIA X ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL

Diante da crise financeira que se estabeleceu no Brasil na década de 1980, o governo

brasileiro procurou buscar criar condições para a reconstrução da Administração Pública em

bases  modernas  e  racionais.  A reforma  burocrática,  instituída  para  extirpar  vícios  como

patrimonialismo7, clientelismo8 e nepotismo9 já não se mostrava eficaz diante da magnitude e

da  complexidade  dos  desafios  que  o  país  passou  a  enfrentar  perante  a  globalização

econômica. Era preciso voltar a Administração Pública para o que se chamaria de “gerencial”,

focando a mesma para o cidadão,  que passaria  à condição de “cliente” das atividades do

Estado (BRASIL, 1995). A seguir, traçaremos um perfil histórico e verificaremos as principais

características dos dois modelos administrativos abordados.

2.5.1 Administração Burocrática

No início do século XIX, Max Weber, sociólogo alemão, publicou uma bibliografia a

respeito das grandes organizações da sua época. Deu-lhe o nome de burocracia e passou a

considerar este o século das burocracias, pois achava que essas eram as características de uma

nova época, plena de novos valores e de novas exigências. (PALUDO, 2012). 

Nas palavras do próprio Weber (1947), segundo Denhardt (2009, p. 27):

A  experiência  tende  a  mostrar,  em  termos  universais,  que  o  tipo  puramente
burocrático de administração é, de um ponto de vista exclusivamente técnico, capaz
de lograr o mais alto grau de eficiência e é [...] o meio mais racional conhecido de
exercer o controle imperativo sobre seres humanos.

7 Forma de exercício da dominação por uma autoridade, a qual está legitimada pela roupagem da tradição, cujas 
características principais repousam no poder individual do governante que, amparado por seu aparato 
administrativo recrutado com base em critérios unicamente pessoais, exerce o poder político sob um determinado
território. (WEBER, 1999).

8 Tipo de relação entre atores políticos que envolve concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, 
benefícios fiscais, isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto. (CARVALHO, 1997).

9 Nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia
ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na 
administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. (STF, 2008).
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Com a finalidade de proteger a coisa pública das práticas patrimonialistas comuns do

passado, a administração burocrática partia de uma desconfiança prévia ao Administrador e ao

cidadão, sendo necessário um controle rígido dos processos (MEDEIROS, 2006). Contudo, na

medida em que o Estado assumia responsabilidades relativas à defesa dos direitos sociais e

crescia em dimensão, percebeu-se que os custos desta proteção poderiam se tornar mais altos

do que os benefícios do controle (BRASIL, 1995), passando a burocracia a ser associada à

ineficiência, ineficácia, atrasos, confusão, autoritarismo, privilégios, além de outros atributos

negativos, adquirindo uma conotação pejorativa. 

As principais características da administração burocrática são as seguintes: caráter

legal das normas e regulamentos, caráter formal das comunicações, caráter racional e divisão

do trabalho, impessoalidade nas relações, hierarquia da autoridade, rotinas e procedimentos,

competência técnica e Meritocracia, profissionalização dos funcionários, previsibilidade do

funcionamento e especialização da administração (MAXIMINIANO, 2004; PALUDO, 2012).

Sobre as características apontadas, Bresser Pereira (1995), em seu Plano Diretor da

Reforma do Aparelho do Estado -  PDRAE, discorre  que os  controles  administrativos  são

prioritários na administração burocrática: 

(...) profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade,
o  formalismo,  em  síntese,  o  poder  racional-legal.  Os  controles  administrativos
visando evitar a corrupção e o nepotismo são sempre  a priori  (BRASIL, 1995, p.
15).

Ainda para Bresser Pereira, no Plano Diretor (1995), a garantia do poder do Estado

transformou-se na própria  razão de ser do funcionário,  gerando uma grande disfunção no

modelo. Desta forma, a burocracia voltou-se para si mesmo, perdendo a noção de sua missão

básica, que é servir à sociedade. Assim, a ineficiência, a autorreferência e a incapacidade de

voltar seu serviço para o cidadão, tornaram-se os piores defeitos do modelo de administração

burocrática. 

A crise  do  Estado,  que  se  tornou  evidente  nos  anos  1980  em consequência  da

dificuldade  que  este  passou a  apresentar  diante  das  crescentes  expectativas  em relação  à

política  de  bem-estar  aplicada  décadas  antes,  do  desenvolvimento  tecnológico  e  da

globalização econômica mundial, salientou as disfunções do modelo burocrático, uma vez que

o rígido controle advindo da burocracia dificultava uma série de decisões no campo da gestão,

tornando a máquina pública, reconhecidamente, lenta e ineficiente. 
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Diante deste  cenário,  a  partir  da década de 90,  o  foco central  das  discussões  de

políticos e  formuladores de políticas públicas em todo o mundo passou do ajuste estrutural,

relacionado  à  questão  fiscal  e  às  reformas  orientadas  para  o  mercado,  para  a  reforma

administrativa,  evidenciando  a  necessidade  de  que  a  Administração  se  orientasse  pela

eficiência e qualidade na prestação de serviços à sociedade e pelo desenvolvimento de uma

cultura  gerencial  nas  organizações  (NASCIMENTO,  2014;  BRASIL,  1995,  BRESSER

PEREIRA, 1996).

2.5.2 Administração Gerencial

A administração pública gerencial  constitui-se em um avanço e uma ruptura,  até

certo  ponto,  com  a  administração  pública  burocrática.  Apesar  desta  contraposição  de

conceitos,  a  nova  administração  conserva  alguns  princípios  fundamentais  do  modelo

idealizado por Max Weber, como a admissão segundo critérios de mérito, a estruturação das

carreiras  públicas,  o  treinamento  sistemático,  e  a  avaliação  de  desempenhos.  A diferença

marcante  encontra-se na forma de se atingir  a  eficiência  da organização,  agora não mais

focada nos processos, e sim nos resultados. 

Na  administração  pública  gerencial,  a  estratégia  volta-se  para  a  definição  dos

objetivos a serem alcançados, para a garantia de autonomia do administrador na gestão dos

recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis para o alcance dos objetivos, e para o

controle  ou cobrança  a posteriori  dos resultados,  deslocando a ênfase  dos  procedimentos

(meios) para os  resultados  (fins).  Neste  tipo de modelo administrativo,  diferentemente do

modelo burocrático, os resultados da ação do Estado são considerados bons não porque os

processos administrativos estão sob controle e são seguros, mas porque as necessidades do

cidadão estão sendo atendidas (BRASIL, 1995). 

O Decreto-Lei  nº  200,  de  1967,  pode  ser  considerado  como um primeiro  passo

brasileiro  rumo  a  uma  administração  de  caráter  mais  gerencialista,  pois  este  instituiu  o

planejamento, o orçamento e a descentralização funcional, no intuito de superar a rigidez do

modelo  burocrático.  Por  meio  deste  instituto  normativo,  realizou-se  a  transferência  de

atividades para autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, em

busca  de  maior  eficiência  nas  atividades  econômicas  do  Estado.  Contudo,  as  reformas

operadas pelo Decreto-Lei 200/1997 não surtiram efeitos no âmbito da Administração Pública

central, que continuou a funcionar de forma arcaica e ineficiente (MEDEIROS, 2006).
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Posteriormente, outro importante passo do governo rumo à administração gerencial

foi  a  criação  do  Ministério  da  Desburocratização  e  do  Programa  Nacional  de

Desburocratização - PND, cujos objetivos eram a revitalização e agilização das organizações

do  Estado,  a  descentralização  da  autoridade,  melhoria  e  simplificação  dos  processos

administrativos e a promoção da eficiência (BRASIL, 1995). 

Entretanto, o cenário que se estabeleceu no país diante da transição democrática no

ano de 1985, restabeleceu práticas patrimonialistas, principalmente no “loteamento” de cargos

públicos em órgãos da administração indireta e no atendimento de interesses políticos nas

nomeações para as delegacias estaduais dos Ministérios. Tal fato levou a Constituinte de 1988

a promover um forte engessamento da máquina pública, adotando as rígidas e ultrapassadas

regras do modelo burocrático, o que resultou no  encarecimento significativo do custeio da

máquina  administrativa,  principalmente  no  tocante  a  gastos  com  pessoal  e  com  bens  e

serviços, além de um enorme aumento da ineficiência dos serviços públicos (BRASIL, 1995).

Bresser Pereira foi um dos grandes críticos do retrocesso advindo da Constituição de

1988:

O modelo burocrático tradicional, que a Constituição de 1988 e todo o sistema do
Direito  Administrativo  brasileiro  privilegiam,  está  baseado  no  formalismo,  no
excesso  de  normas  e  na  rigidez  de  procedimentos.  A  pretexto  de  garantir  a
impessoalidade, dificulta-se a transparência administrativa, inibindo-se deste modo o
controle social.  A excessiva regulamentação é expressão da ênfase nas normas e
processos, e ocorre em detrimento dos resultados (BRASIL, 1995, p. 26).

Para Pacheco (2004, p. 446), Bresser Pereira teve coragem intelectual ao criticar a

Constituição de 1988: 

Poucos autores teriam tido a coragem intelectual de quebrar a unanimidade em torno
da “Constituição Cidadã”. Bresser-Pereira disseca-a no capítulo da Administração
Pública, mostrando como foi elaborada sobre um diagnóstico equivocado, levando a
propostas  extemporâneas.  O  diagnóstico  estava  apenas  parcialmente  correto  –  o
retorno  da  democracia  trouxe  consigo  o  retorno  de  práticas  clientelistas  e
fisiológicas.  Mas  a  conclusão  dos  constituintes  (ou  dos  “técnicos-políticos”  das
assessorias partidárias e legislativa) foi equivocada – a de que, ante o retorno do
clientelismo, o país necessitava de mais burocracia.

Após  este  retrocesso  marcado  pela  promulgação  da  Constituição  e  diante  das

tendências administrativas de caráter gerencial que se estabeleceram no cenário mundial, o

governo brasileiro lançou mão de um grande pilar na sua história recente para a reforma da
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administração com a confecção, em 1995, com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, do

Plano  Diretor  da  Reforma  do  Aparelho  do  Estado  (PDRAE).  Este  documento  propunha

medidas  para  a  superação  dos  obstáculos  para  o  alcance  da  eficiência  da  administração

pública, tais como rigidez de estabilidade e de concursos para a área de recursos humanos,

excessivo formalismo do sistema de licitações públicas e detalhismo do orçamento,  tendo

definido,  para  esta  reforma,  objetivos  que  impactavam nas  dimensões  institucional-legal,

cultural e de gestão, no sentido de uma administração pública gerencial.

2.6 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ)

O  avanço  do  ideário  da  Gestão  da  Qualidade  Total  (GQT)  se  deu  de  forma

concomitante ao surgimento e evolução do movimento da Nova Gestão Pública (NGP), que

defendia que a melhoria da qualidade dos serviços públicos poderia ser alcançada mediante,

entre outros aspectos, a adoção pelo setor público de metodologias de gestão do setor privado.

Não é, portanto, nenhuma coincidência que diversos aspectos do ideário da GQT tenham sido

incorporados  pelos  defensores  da  NGP,  em  especial,  o  conceito  de  foco  nos  clientes

(OSBORNE, 1993). 

A Gestão  da  Qualidade  consiste  em uma estratégia  administrativa  orientada  para

criar a consciência de qualidade em processos organizacionais. Este tem sido um conceito

amplamente  utilizado  desde  a  segunda  guerra  mundial  no  setor  privado,  com relevantes

exemplos de sucesso na indústria japonesa no período pós-guerra, e que, atualmente, vem

sendo  ampliada  para  instituições  públicas  ao  redor  do  mundo.  Trata-se de uma estrutura

organizacional  criada  para  gerir  e  garantir  a  qualidade,  os  recursos  necessários,  os

procedimentos  operacionais  e  as  responsabilidades  estabelecidas  em  uma  organização.

(MARIN, 2012). 

A ISO (International Organization for Standardization) é uma organização fundada

em 1946 e sediada em Genebra, na Suíça, cujo propósito é desenvolver e promover normas

que possam ser utilizadas por todos os países do mundo. O padrão criado pela norma ISO

900110 estabelece critérios mínimos a serem atendidos pelas organizações na implementação

de SGQs, visando à padronização e à garantia da qualidade nas relações de fornecimento de

mercadorias e serviços entre organizações. 

10 As normas ISO estão divididas por séries numeradas, sendo que a cada série corresponde um tema. A “série 
9000” de normas ISO trata dos requisitos para sistemas de gestão da qualidade (MARIN, 2012).
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Os critérios estabelecidos pela ISO são denominados 'requisitos' e estão baseados em

princípios gerenciais amplos, como 'foco no cliente', 'liderança',  'abordagem de processo' e

'melhoria contínua'. Os requisitos determinam que a organização deve estabelecer sua política

e  objetivos  da  qualidade,  devendo,  ainda,  estabelecer  um  conjunto  de  procedimentos

documentados que regulamentam a condução das atividades que impactam a qualidade do

produto ou serviço prestados, bem como as próprias atividades de gestão. No Brasil, o órgão

que representa a ISO é a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

A palavra  qualidade  não  possui  um  significado  absoluto.  Segundo  o  dicionário

Michaelis (2009), a palavra deriva do latim qualitate e significa atributo, condição natural ou

propriedade pela qual algo ou alguém se individualiza, distinguindo-se dos demais. A palavra

também pode expressar o grau de perfeição, precisão ou conformidade a certo padrão. Em

outras palavras,  como afirma o Dicionário Aurélio (2012), é a maneira de ser de algo ou

alguém,  sua  superioridade  ou  excelência.  A partir  dessa  definição  pode-se  afirmar  que,

aplicada ao ambiente organizacional, a qualidade é um dos atributos de um produto ou serviço

(MCTI, 2012). 

A Norma Brasileira ABNT NBR ISO 9001 (2008, p. 02) define qualidade como 'grau

no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a 'requisitos'. Ou seja, para que um

produto ou serviço tenha qualidade, é fundamental saber a quem ele se destina e qual a sua

expectativa. A qualidade de uma organização, portanto, dependerá do grau de satisfação de

seus clientes com relação aos produtos ou serviços que ela oferece. A orientação é voltada

para o resultado obtido e para o destinatário – o cliente. 

A definição acima, voltada para a administração privada, requer adequação para uso

na esfera pública, orientando o resultado para a efetividade no atendimento das demandas da

sociedade, já que o governo não busca um mercado. Neste sentido, os entes governamentais

devem prestar,  de forma econômica,  o serviço prescrito  na legislação vigente.  O objetivo

deveria ser destacar-se por um serviço bem executado (DEMING, 1990). 

No Brasil, uma definição pioneira de qualidade para o setor público foi elaborada

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA nos seguintes termos: 

Qualidade  do  serviço  publico  é,  antes  de  tudo,  qualidade  de  um  serviço  sem
distinção de ser prestado por instituição de caráter público ou privado; busca-se a
otimização dos resultados pela aplicação de certa quantidade de recursos e esforços,
incluída no resultado a ser otimizado, primordialmente a satisfação proporcionada
ao consumidor, cliente ou usuário. Outra característica básica da qualidade total é a
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melhoria  permanente,  ou  seja,  no  dia  seguinte  a  qualidade  será  ainda  melhor.
(TIRONI et. al, 1991, p. 08).

Depreende-se de tal definição que a Gestão da Qualidade na esfera pública pode ser

definida como um conjunto de princípios  e  ferramentas  que visam melhorias,  no que diz

respeito à qualidade do serviço público, tornando-o mais eficaz e priorizando o atendimento

às necessidades dos consumidores (MARIN, 2012). 

A ABNT NBR ISO 9001 (2008) estabelece requisitos gerais e de documentação para

um Sistema de Gestão da Qualidade. Dentre os requisitos gerais, a norma estabelece que a

organização deve:

• Determinar os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e

sua aplicação por toda a organização;

• Determinar a sequência e interação destes processos;

• Determinar critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o

controle destes processos sejam eficazes;

• Assegurar a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar

a operação e o monitoramento destes processos;

• Monitorar, medir, onde aplicável, estes processos; e

• Implantar ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria

contínua destes processos.

Dentre os requisitos de documentação, a norma estabelece que a documentação do

sistema de gestão da qualidade deve incluir:

• Declarações documentadas de uma política de gestão da qualidade e dos objeti-

vos da qualidade;

• Um manual da qualidade;

• Procedimentos documentados e registros requeridos por esta norma; e 

• Documentos, incluindo registros, determinados pela organização como neces-

sários para assegurar o planejamento, a operação, e o controle eficazes de seus processos.

Os procedimentos são documentos que estabelecem a forma de execução das ativida-

des inerentes a um processo. É o estabelecimento de uma padronização, a fim de assegurar a

execução mais correta de uma atividade (CLBI, 2014). 

A padronização é uma técnica que visa reduzir a variabilidade dos processos de tra-

balho sem prejudicar sua flexibilidade, sendo fundamental para a busca da Qualidade Total.
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Através da padronização se consegue a previsibilidade e manutenção dos resultados. Assim,

de posse de um processo padronizado, obtém-se uma estabilidade dos resultados e diminuição

das dispersões. (CAMPOS, 2014). 

Contudo, além da padronização dos processos, a Gestão da Qualidade requer a me-

lhoria contínua destes. Esta filosofia de melhoramento contínuo dos processos é comumente

representada pelo ciclo PDCA, oriundo da expressão em inglês, Plan-Do-Check-Action (Pla-

nejar-Fazer-Checar-Agir). Esta é uma metodologia cujo objetivo é permitir a organização de

cada um dos processos, independentemente de sua natureza (MCTI, 2012). A partir  dessa

abordagem, cada processo passa por quatro etapas básicas: 

• Planejamento (Plan) – etapa na qual são estabelecidos os objetivos e processos

necessários para chegar ao resultado final: o produto ou serviço requisitado pelo cliente, le-

vando em conta a política da organização;

• Fazer (Do) – etapa na qual os processos são implementados, de acordo como

foram especificados no planejamento;

• Checar (Check) – uma vez implementados, nessa etapa os processos serão mo-

nitorados e medidos por meio de ferramentas específicas, a fim de verificar se os requisitos

estabelecidos no planejamento foram cumpridos a contento;

• Agir (Action) – é nesta fase do processo que fica mais visível o conceito de me-

lhoria contínua, pois, com base no resultado da checagem, será possível aperfeiçoar o proces-

so, reiniciando o ciclo.

O ciclo PDCA pode ser representado da seguinte forma:
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Figura 1 – Ciclo PDCA

Fonte: CAMPOS (2014)

Assim, a padronização das ações, mediante o estabelecimento de procedimentos do-

cumentados, possibilita a análise crítica dos processos e a consequente melhoria contínua dos

métodos da organização, proporcionando uma perspectiva concreta sobre o que analisar e me-

lhorar.

2.6.1 Qualidade X Eficiência

No Brasil, a utilização das premissas da Gestão da Qualidade no âmbito da Adminis-

tração Pública foi fortemente impulsionado pela Reforma Gerencial, cujo documento princi-

pal, o PDRAE, trouxe para a esfera pública princípios como satisfação do cliente, gerência de

processos e melhoria contínua (MARIN, 2012). Dentro das novas orientações, e considerados
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os objetivos da Reforma do Aparelho do Estado, a implantação da Qualidade na Administra-

ção Pública foi destacada como importante instrumento para a eficiência do aparelho estatal,

aliada imprescindível para a melhoria da qualidade dos bens e serviços produzidos no país e,

principalmente,  para  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  do  cidadão  (KOHL e  OLIVEIRA,

2012). 

Apesar de alguns autores identificarem na abordagem da GQT diversas semelhanças

com o tipo ideal da burocracia descrito por Weber11, a relação intrínseca entre os termos quali-

dade e eficiência pode ser verificada pela redação original do texto do projeto que resultou na

Emenda Constitucional 19, de 1998, que introduziu o Princípio da Eficiência ao rol dos prin-

cípios que regem a Administração Pública Brasileira:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de lega-
lidade, impessoalidade,  moralidade, publicidade,  qualidade do serviço prestado e,
também, ao seguinte… (BRASIL, 1998).

Para Bresser Pereira (2001), a substituição do termo qualidade do serviço prestado

pela palavra eficiência, representou uma perda de oportunidade de levar os conceitos de eficá-

cia e efetividade, estes mais relacionados com a noção de qualidade e convergentes ao espírito

de resultados, para um ponto de maior destaque na Administração Pública. 

De fato, a GQT tem aportes importantes para a gestão pública, em especial as ideias

de feedback do cliente, monitoramento de performance, melhoria contínua e envolvimento

dos funcionários. Cabe aos gestores adaptar esses conceitos amplos à realidade de suas orga-

nizações. 

A definição apresentada por Palmisano, Mañas e Modia (2004, P. 37), demonstra

com maior nitidez esta relação entre os termos: 

Qualquer organização, sem grandes esforços, sabe identificar um rumo para sua qua-
lidade, desde que assim queira fazê-lo. Basta que pense, enquanto organização inte-
grada, em aspectos tais como: atendimento às necessidades do cliente (adequação ao
uso do produto ou serviço por parte dele) e eliminação de deficiências.

Desta forma, a concepção de qualidade está intrinsecamente ligada à eficiência de

um processo, ou seja, ao alcance dos resultados pretendidos pelos clientes de uma dada ação.

11 Para mais informações sobre o ideário GQT e o paradigma burocrático, ver SWISS (1992); OVRETVEIT 
(2005) e VINNI (2007)
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Para Barros (2011), o mecanismo da qualidade só se completa quando existe uma

perfeita harmonia entre o desempenho do produto ou serviço prestado, associada à satisfação

de quem vai utilizá-lo ou consumi-lo. Quando uma dessas partes não está em nível de conso-

nância, certamente a qualidade não existe, ou está comprometida ou prejudicada. 

Torna-se importante ressaltar que o conceito de cliente não se limita apenas àqueles

externos à organização, que, no caso de uma instituição pública, precipuamente, deve ser o ci-

dadão. Há que se considerar a satisfação das demandas internas, da própria organização, a fim

de se garantir que todos os meios para a prestação do serviço final da instituição estejam ao

alcance dos membros internos, para a melhor prestação do serviço à sociedade. 

Las Casas (2012, p. 83) ratifica o entendimento acima exposto:

(...)o que se percebe com esta definição é que não se limita apenas aos clientes exter-
nos. A qualidade total em serviços engloba, além dos clientes externos, todos os que
com ela interagem, ou seja, funcionários e administradores. A razão disso é que os
serviços, sendo atos, desempenho e ação, pressupõem que cada pessoa próxima ao
indivíduo é considerada um cliente. Em decorrência, uma empresa deve satisfazer
necessidades, resolver problemas e fornecer benefícios a todos que com ela intera-
gem, e isto significa considerar clientes, proprietários, como também todas as de-
mais entidades de um mercado.

Para se buscar um resultado eficiente, além da satisfação dos clientes internos e ex-

ternos, é imprescindível que a organização faça avaliações de seus processos, a fim de reduzir

as deficiências existentes e proporcionar a melhoria contínua destes. Uma organização que

executa continuamente a autoavaliação de seu sistema de gestão e implementa inovações ou

melhorias em suas práticas gerenciais, tem mais condições de atingir e de manter o nível de

excelência do desempenho (MOURA, 2003, apud ARAÚJO, 2004). Quando se busca a elimi-

nação de deficiências de um processo, deve-se pensar em ações que proporcionem a redução

da frequência de erros, de retrabalho, de desperdícios e do tempo de atendimento das deman-

das dos clientes, ao mesmo tempo em que se deve procurar o aumento do rendimento e da ca-

pacidade dos agentes (PALMISANO; MAÑAS; MODIA, 2004). 

Assim, a utilização da Gestão da Qualidade no serviço público se traduz numa im-

portante  ferramenta  na  busca  de  uma  maior  eficiência  na  prestação  dos  serviços  de  que

dispõe, até porque constitui peça primordial rumo à melhoria contínua, com vistas ao melhor

desempenho de suas atividades para o atendimento das demandas da sociedade. 

Com base no conteúdo teórico apresentado neste capítulo, associado aos dados obti-

dos por meio da realização de pesquisa de campo, propor-se-á uma alteração do PRO-SLC-
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004/2014, o qual estabelece a forma de execução dos pregões realizados pelo CLBI, no intuito

de inserir neste procedimento padronizações mais abrangentes para as atuações dos pregoei-

ros, a fim de minimizar a variabilidade destas ações e a possibilidade de insucesso destas lici-

tações. Este aperfeiçoamento, que tem por base a premissa de melhoria contínua dos proces-

sos da Gestão da Qualidade, visará o estabelecimento de condutas que, ao mesmo tempo ga-

rantam a segurança jurídica requerida pelo procedimento licitatório e a máxima eficiência do

certame,  buscando um ponto de equilíbrio entre estas duas premissas.  Assim,  pretende-se,

com este aperfeiçoamento, que o CLBI melhor atenda ao Princípio da Eficiência da Adminis-

tração Pública e alcance a excelência no desempenho das atividades para o cumprimento de

sua missão. 
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3. CENTRO DE LANÇAMENTO DA BARREIRA DO INFERNO

O  Centro  de  Lançamento  da  Barreira  do  Inferno  –  CLBI,  com  sede  em

Parnamirim/RN, criado pela Portaria nº S-139/GM3, de 12 de outubro de 1965, previsto no

Decreto 6.834, de 30 de abril de 2009 e no Regimento Interno do Comando da Aeronáutica

(RICA 20-36),  aprovado  pela  Portaria  1.049/GC3,  de  11  de  novembro  de  2009, é  uma

Organização do COMAER cuja missão regulamentar é executar e prestar apoio às atividades

de lançamento e rastreio de engenhos aeroespaciais e de coleta e processamento de dados de

suas  cargas  úteis.  Além  dessa  missão  primária,  também  cabe  ao  CLBI  executar  testes,

experimentos, pesquisa básica ou aplicada e outras atividades de desenvolvimento tecnológico

de interesse do Comando da Aeronáutica, relacionados com a Política da Aeronáutica para

Pesquisa e Desenvolvimento e com a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades

Espaciais (PNAE), cuja coordenação é de incumbência do Ministério da Ciência, Tecnologia e

Inovação – MCTI. Para o desenvolvimento de suas atividades, o CLBI conta com um efetivo

em torno de quatrocentos e setenta três pessoas, entre militares e civis, e possui a seguinte

estrutura básica: 

1. Direção (DIR);

2. Vice-Direção (VDR);

3. Divisão Administrativa (DAM);

4. Divisão de Operações (DOP); e

5. Divisão de Apoio e Infraestrutura (DAI).

A figura 2 apresenta o organograma da estrutura básica do CLBI:
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Figura 2 - Organograma da estrutura básica do CLBI

Fonte: RICA 21-189 (2013)

Em sua estrutura complementar, a Direção possui a seguinte constituição:

1. Diretor;

2. Conselho Técnico Operacional (CTO);

3. Assessoria de Planejamento e Coordenação (APC);

4. Assessoria Jurídica (AJUR);

5. Assessoria de Segurança Ocupacional (ASO);

6. Seção de Inteligência (SINT);

7. Seção de Controle Interno (SCI);

8. Seção de Comunicação Social (SCS);

9. Companhia de Infantaria da Aeronáutica Isolada (CINFAI);

10. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA – CLBI); e

11. Secretaria da Direção (SECDIR).

A Vice-Direção é composta pelos seguintes setores:

1. Vice-Diretor;

2. Seção de Gestão Integrada da Qualidade (SGI); e

3. Seção de Pesquisa e Inovação (SPI).
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A Divisão de Operações constitui-se dos seguintes setores:

1. Chefe;

2. Secretaria da Divisão de Operações (SECDOP);

3. Seção de Planejamento Operacional (SPO);

4. Seção de Interface CLBI/CSG (SICC);

5. Subdivisão Técnica (SDTE);

6. Subdivisão de Preparação e Lançamento (SDPL); e

7. Subdivisão de Localização e Medidas (SDLM).

A Divisão de Apoio e Infraestrutura é composta pelos setores:

1. Chefe;

2. Secretaria da Divisão de Apoio e Infraestrutura (SECDAI);

3. Subdivisão de Logística Operacional (SDLO); e

4. Subdivisão de Infraestrutura (SDIE).

Por último, a Divisão Administrativa tem a seguinte constituição:

1. Chefe;

2. Secretaria da Divisão Administrativa (SECDAM);

3. Subdivisão de Recursos Humanos (SDRH); e

4. Subdivisão de Intendência (SDIN).

A Subdivisão de Intendência da Divisão Administrativa, além da chefia, é composta

pela  Seção  de  Finanças  (SFI),  que  é  a  responsável  pelo  pagamento  de  pessoal  e  de

fornecedores  em  geral,  Seção  de  Subsistência  (SSU),  responsável  pelo  fornecimento  de

alimentação  ao  efetivo  da  organização,  Seção  de  Provisões  (SPV),  à  qual  compete  o

armazenamento e controle de todo o material de consumo que tramita no Centro, Seção de

Registro Patrimonial (SRE), responsável pela escrituração e controle de todos os bens móveis

permanentes, intangíveis e de consumo de uso duradouro existentes na Unidade, Seção de

Serviços Especiais (SSE), que é incumbida de administrar os serviços de hospedagem, áreas

de lazer  e de barbearia  e,  por fim,  pela  Seção de Licitações  e  Contratos  (SLC), que é  a

responsável  pelo  processamento,  acompanhamento  e  controle  de  todos  os  pedidos  de

aquisição de materiais e serviços, de contratação de obras e serviços e de aquisição de bens. 

O organograma da Subdivisão é representado da seguinte forma:
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Figura 3 - Organograma da Subdivisão de Intendência da Divisão Administrativa

do CLBI

Fonte: RICA 21-189 (2013)

Com foco no cumprimento de sua missão, o CLBI, desde 1996, iniciou um processo

de implementação de gestão de processos baseado na norma de qualidade ISO 9001, tendo

adquirido a certificação12 nesta norma no ano de 2009. Desde então, possui em sua estrutura

mecanismos  para  a  Gestão  da  Qualidade  na  organização.  Atualmente,  o  Centro  também

possui implementados o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, o Sistema de

Gestão  Ambiental  e  o  Sistema  de  Gestão  da  Qualidade  para  o  Setor  Aeroespacial,  cujos

requisitos são estabelecidos pelas normas OSHAS 18001, ISO 14001, SAE AS 9100 e sua

similar nacional, a NBR 15100, contudo, ainda não certificados. Para o Centro, a qualidade é

um processo, entendido como “uma forma de estar, de conviver e de atuar,  no sentido de

haver uma procura permanente de obtenção de melhores resultados a partir de um melhor

desempenho de cada elemento interveniente em cada processo” (CLBI, 2014, p. 04). 

12 O processo de certificação na norma ISO 9001 envolve a realização de uma auditoria externa por parte de um 
organismo certificador. No caso do CLBI, o organismo certificador foi o Instituto de Fomento e Coordenação 
Industrial – IFI.
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A Política  da  Qualidade  estabelecida  no  Centro  de  Lançamento  da  Barreira  do

Inferno  é  a  “busca  da  excelência  nos  serviços  de  lançamento  e  rastreio  de  engenhos

aeroespaciais, pelo atendimento das necessidades e expectativas dos usuários e a melhoria

contínua dos processos de trabalho.” (CLBI, 2014, p. 11). 

Conforme  o  manual  do  Sistema  de  Gestão  Integrado  (SGI)  do  CLBI  (2014),  o

principal objetivo da manutenção deste Sistema no Centro de Lançamento é o seguinte:

A manutenção do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Meio Ambiente e Se-
gurança do Trabalho e Saúde Ocupacional, doravante chamado de Sistema de Ges-
tão Integrado – SGI, de forma efetiva, nas operações e no dia a dia no CLBI, objeti-
va a melhoria contínua do desempenho dos processos afetos ao SGI. (CLBI, 2014, p.
06).

A implementação deste Sistema de Gestão Integrado, além de proporcionar ao CLBI

uma referência para a realização dos serviços, evidencia o comprometimento da organização

com o atendimento das necessidades e expectativas dos usuários, com o desenvolvimento sus-

tentável, e em condições que garantam a saúde e segurança dos servidores (CLBI, 2014). 

No CLBI, o escopo do Sistema de Gestão Integrado abrange os seguintes processos:

Quadro 3 - Processos afetos ao SGI do CLBI

PROCESSOS AFETOS AO SGI

Processos principais
Lançamento

Rastreamento

Processos Gerenciais
Direção

Gestão Integrada

Processos de Apoio
Logística

Aquisição
Recursos Humanos

Fonte: Adaptado de CLBI (2014)

Conforme  requisitos  de  documentação  estabelecidos  pela  ABNT NBR ISO 9001

(2008), o CLBI mantém estabelecidos procedimentos documentados para os processos acima

identificados, que interferem no produto final da organização. Assim, a Seção de Licitações e

Contratos faz parte deste escopo, como integrante dos processos de apoio, especificamente no

processo aquisição. Em consequência, todas as atividades da Seção de Licitações e Contratos

deve ser documentada sob a forma de procedimento e, dentre o rol de documentos existentes
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no setor, existe o PRO-SLC-004/2014, que trata das atividades desenvolvidas pelos pregoei-

ros do Centro de Lançamento. 

Por se tratar de uma instituição  pertencente à Administração Pública Federal, cujas

aquisições devem obedecer aos ditames da legislação, toda aquisição de bens e serviços co-

muns realizada pelo CLBI deve ser efetivada mediante a utilização da modalidade licitatória

pregão, em sua forma eletrônica. Na prática, a maior parte das aquisições licitadas realizadas

pelo CLBI, nos exercícios de 2012 a 2015, se deu por meio de pregão eletrônico. O Quadro 4

apresenta os orçamentos relativos aos exercícios de 2012 a 2015 e a forma como as despesas

foram empenhadas:



QUADRO 4 - Execução das despesas por modalidades de empenho – Exercícios 2012-2015

2012 2013 2014 2015

MODALIDADE DE
EMPENHO

VALORES
EMPENHADOS

%
EMPENHADO

NO EXERCÍCIO
FINANCEIRO

VALORES
EMPENHADOS

%
EMPENHADO

NO EXERCÍCIO
FINANCEIRO

VALORES
EMPENHADOS

%
EMPENHADO

NO EXERCÍCIO
FINANCEIRO

VALORES
EMPENHADOS

%
EMPENHADO

NO EXERCÍCIO
FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA R$ 157.584,87 2,38% R$ 0,00 0,00% R$ 3.307.687,31 37,10% R$ 1.431.929,09 19,82%

TOMADA DE
PREÇOS

R$ 371.636,58 6,67% R$ 186.734,97 3,85% R$ 175.060,31 1,96% R$ 14.695,50 0,20%

CONVITE R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

R$ 817.839,19 14,68% R$ 734.788,28 15,13% R$ 846.811,32 9,50% R$ 954.853,51 13,22%

INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO

R$ 77.556,30 1,39% R$ 79.449,25 1,64% R$ 110.340,45 1,24% R$ 130.117,65 1,80%

NÃO APLICÁVEL R$ 244.692,55 4,39% R$ 213.083,18 4,39% R$ 380.124,89 4,26% R$ 306.958,75 4,25%

PREGÃO
ELETRÔNICO

R$ 3.901.243,24 70,03% R$ 3.641.939,39 75% R$ 4.096.423,00 45,94% R$ 4.385.219,80 60,71%

TOTAL DO
EXERCÍCIO

R$ 5.570.552,73 100% R$ 4.855.995,07 100% R$ 8.916.447,28 100% R$ 7.223.774,30 100

Fonte: SIAFI 2012-2015
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Do quadro apresentado, depreende-se que as aquisições realizadas por meio da mo-

dalidade licitatória pregão eletrônico representaram, em média, 62,92% do total dos valores

empenhados no período considerado. Contudo, é necessária a observação de que, em média,

18,95% do orçamento dos 4 exercícios financeiros demonstrados, foi empenhado sem a reali-

zação  de  qualquer  procedimento  licitatório,  com  respaldo  nos  artigos  24  e  25  da  Lei

8.666/1993, que tratam dos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. Neste percentual

estão incluídas, ainda, as despesas empenhadas as quais não são aplicáveis a licitação. Neste

rol de despesas realizadas sem licitação incluem-se as despesas com energia elétrica, imprensa

nacional, serviços postais, diárias de militares e de servidores civis, capacitações com institui-

ções governamentais, dentre outros. Desta forma, ao se considerar apenas os valores dispendi-

dos por meio de procedimento licitatório, o percentual de valores empenhados por meio da

modalidade pregão eletrônico torna-se mais representativo, conforme demonstrado no Quadro

5: 



Quadro 5 - Execução da despesa por modalidades exclusivamente licitatórias
Exercícios 2012-2015

2012 2013 2014 2015

MODALIDADE DE
EMPENHO

 VALORES
EMPENHADOS

%
EMPENHADO

NO
EXERCÍCIO

FINANCEIRO

VALORES
EMPENHADOS

%
EMPENHADO

NO
EXERCÍCIO

FINANCEIRO

VALORES
EMPENHADOS

%
EMPENHADO

NO
EXERCÍCIO

FINANCEIRO

VALORES
EMPENHADOS

%
EMPENHADO

NO
EXERCÍCIO

FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA R$ 157.584,87 3,56% R$ 0,00 0,00% R$ 3.307.687,31 43,64% R$ 1.431.929,09 24,55%

TOMADA DE
PREÇOS

R$ 371.636,58 8,39% R$ 186.734,97 4,88% R$ 175.060,31 2,31% R$ 14.695,50 0,25%

CONVITE R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

PREGÃO
ELETRÔNICO

R$ 3.901.242, 24 88,05% R$ 3.641.939,39 95,12% R$ 4.096.423,00 54,05% R$ 4.385.219,80 75,19%

TOTAL DO
EXERCÍCIO

R$ 4.430.464,69 100% R$ 3.828.674,36 100% R$ 7.579.170,62 100% R$ 5.831.844,39 100%

Fonte: SIAFI 2012-2015
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Nota-se que, ao se considerar apenas os valores dispendidos por meio de realização

de procedimento licitatório, o pregão eletrônico ganha maior representatividade no percentual

total das despesas, atingindo uma média de 78,10 % nos quatro exercícios financeiros. O alvo

da presente intervenção é justamente o aperfeiçoamento das licitações realizadas nesta moda-

lidade, no sentido de tornar, em média, 78% das aquisições mais eficientes e eficazes no âm-

bito da organização. 

O procedimento para o Pregoeiro e Equipe de Apoio (PRO-SLC-004/2014) contém o

estabelecimento de requisitos materiais, humanos e estruturais para o desenvolvimento dos

pregões, além da metodologia de atuação do pregoeiro junto ao sistema Comprasnet13. Contu-

do, observa-se no documento em comento que o mesmo não faz referência alguma às condu-

tas dos Pregoeiros, sendo este um ponto que, ao ser abrangido no documento, proporcionará

uma padronização das ações destes agentes e possibilitará uma melhoria deste processo de

apoio à atividade-fim do CLBI. 

Assim, da efetivação deste projeto de intervenção, com a revisão e aprimoramento

deste procedimento documental, busca-se a maximização da eficiência destas licitações, de

forma a melhor atender o público interno do CLBI no cumprimento de sua missão institucio-

nal. 

13 Módulo do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, instituído pelo Ministério do
Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  –  MPOG,  para  disponibilizar  à  sociedade,  informações  referentes  à
aquisições  e  contratações  promovidas  pelo  Governo  Federal,  bem como permitir  a  realização  de processos
eletrônicos de aquisição. (MPOG, 2015).
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4 MODELO ATUAL

Todas as contratações realizadas pelo CLBI são processadas pela Seção de Licitações

e  Contratos  -  SLC,  pertencente  à  Subdivisão  de  Intendência  da  Divisão  Administrativa.

Conforme Norma Padrão da Ação – NPA DAM – 13, publicada no Boletim Interno do CLBI

nº 100, de 04/09/15. Para o desenvolvimento de suas atividades, a SLC conta com a seguinte

estrutura:

1. Chefia;

2. Setor de protocolo e arquivo;

3. Setor de controle e conferência de processos;

4. Setor de atividades operacionais nos sistemas SIAFI/SIASG/SICAF;

5. Setor de confecção de editais de licitações e minutas de contratos;

6. Setor de indenização de transporte e bagagem;

7. Setor de serviços externos;

8. Setor de gerenciamento de contratos, atas de registro de preços e publicações; e

9. Agente de melhoria contínua. 

De  acordo  com o  disposto  no  Regimento  Interno  do  Centro  de  Lançamento  da

Barreira do Inferno – RICA 21-189/2013, aprovado pela Portaria DCTA nº R-50/DNO, de

22/04/13, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica Reservado nº 14, de 15/05/13,

além de processar, acompanhar e controlar os pedidos de aquisição de materiais e serviços, de

contratação de obras e serviços e de aquisição de bens, compete à SLC:

1. Registrar os contratos, convênios e termos aditivos, de acordo com a legislação

em vigor;

2. Elaborar e atualizar o cadastro de fornecedores;

3. Cumprir  os  requisitos  mínimos,  quando  aplicáveis,  de  qualidade,  meio

ambiente e segurança do trabalho e saúde ocupacional definidos pelo CLBI;

4. Processar as publicações pertinentes na imprensa oficial e jornais de grande

circulação;

5. Acompanhar  todo  o  trâmite  de  processos  contratuais  vinculados  ao

procedimento licitatório e ao procedimento de dispensa e inexigibilidade de licitação;

6. Emitir, anular e reforçar notas de empenho;
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7. Diligenciar  para que as  especificações  dos materiais  e  serviços  contidos  no

PAM constem das notas de empenho de maneira clara, completa e detalhada;

8. Providenciar a nomeação, mediante publicação de Portaria em Boletim Interno

da organização, dos Pregoeiros e das respectivas equipes de apoio, no início de cada exercício

financeiro;

9. Providenciar, conforme cada caso específico, a nomeação, mediante publicação

de Portaria em Boletim Interno da Organização, de Comissão Permanente ou Especial  de

Licitação.

Conforme anteriormente exposto,  todas  as  atividades  dos  setores  cujas atividades

compõem os processos afetos  ao SGI do CLBI devem ser documentadas sob a forma de

procedimento, em cumprimento aos requisitos documentais da norma ISO 9001 (2008). Desta

forma,  a  SLC mantém, no rol  de suas documentações,  o  procedimento para Pregoeiros e

Equipe de Apoio (PRO-SLC-004/2014), cujo conteúdo abrange requisitos materiais, humanos

e  estruturais  para  o  desenvolvimento  dos  pregões,  além  da  metodologia  de  atuação  do

pregoeiro junto ao sistema Comprasnet. 

Nos exercícios  de  2014 e 2015,  conforme Portarias  nº  17/SLC, de 14/02/2014 e

22/SLC,  de  23/02/2015,  publicadas  nos  Boletins  Internos  nº  21,  de  25/02/2014  e  25,  de

04/03/2015, foram nomeados, em 2014, 3 pregoeiros, e em 2015, 4 pregoeiros, responsáveis

realização de todos os procedimentos licitatórios realizados nesta modalidade. De acordo com

o estabelecido no Parágrafo único,  do artigo 7º do Decreto nº 3.555/2000, a atividade de

pregoeiro  somente  pode  ser  desempenhada  por  servidor  que  tenha  realizado  capacitação

específica  para  esta  atribuição.  No  caso  do  CLBI,  somente  os  oficiais  do  quadro  de

Intendência possuem os requisitos para atuarem nesta atividade. Como consequência, temos

que os servidores que desempenham a função de pregoeiro, a exercem concomitantemente

com outras atividades de chefia, coordenação ou gerência.

O Curso de Oficiais Intendentes da Aeronáutica é realizado na Academia da Força

Aérea – AFA, sediada em Pirassununga – SP, e tem duração de 4 anos. Ao concluir o curso de

formação, o oficial recebe os títulos de Bacharel em Ciências da Logística com habilitação em

Intendência  da  Aeronáutica  e  Bacharel  em Administração,  com ênfase  em Administração

Pública.  A formação  qualifica  para  o  domínio  dos  processos  logísticos,  preparando  para

cumprir  missões  destinadas  a  identificar,  obter,  prever,  estocar,  conservar  e  distribuir

materiais, prestando os serviços necessários à sustentação física do pessoal e das unidades
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militares da Aeronáutica. O Oficial Intendente atua nos setores de licitação, finanças, material,

subsistência, patrimônio e controle das unidades gestoras da FAB. É preparado para gerenciar

centros  de  distribuição  logística  e  desempenhar  atividades  de  planejamento,  execução,

coordenação, controle e fiscalização das atividades relacionadas à Intendência14. Desde 2004,

os formandos da AFA já realizam a capacitação para exercer a atividade de pregoeiro durante

o curso de formação. Anteriormente, os militares designados para atuarem como pregoeiros

tinham que realizar treinamento específico em alguma organização externa ao COMAER para

desempenharem a atividade. 

O CLBI realizou, nos exercícios financeiros de 2014 e 2015, 73 pregões, 35 deles em

2014, e 38 em 2015. A distribuição entre os pregoeiros é realizada de forma a se considerar o

grau de envolvimento do servidor em outras atividades, ou seja, dependendo da função ou

cargo que o militar  exerce dentro da estrutura da organização, ele é escalado para realizar

mais ou menos pregões, conforme sua disponibilidade. O quadro 6 evidencia a distribuição

dos pregões entre os pregoeiros nos dois exercícios financeiros considerados:

Quadro 6 - Quantidade de pregões por pregoeiro 2014-2015

PREG 1 PREG 2 PREG 3 PREG 4 TOTAL

2014 07 14 14 00 35

2015 04 18 11 05 38

TOTAL 11 32 25 05 73

Fonte: Elaborado pelo autor com base em pesquisa documental (2016)

O pregoeiro 1 é oficial superior (major) do quadro de intendência, com 20 anos de

serviço ativo e 13 anos de experiência na atividade de pregoeiro. Concomitantemente com a

atividade de pregoeiro, desempenhou as funções de Assessor de Planejamento e Coordenação,

Gestor de Finanças, Chefe da Subdivisão de Intendência da Divisão Administrativa do Centro

de  Lançamento  e  os  encargos  de  Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  e

Presidente da Comissão de Desembaraço Alfandegário do Centro de Lançamento. Em razão

deste  grande  acúmulo  de  atividades  exercidas,  o  mesmo  foi  responsável  por  apenas  11

pregões no período  considerado, número consideravelmente mais baixo quando comparado

aos demais pregoeiros. Contudo, relevante se faz mencionar que, em consequência da maior

14 Fonte: Departamento de Ensino da Aeronáutica. Disponível em: < www.depens.intraer/index.php?
option=com_content&view=article&idltemid=165>.Acesso em 27 out 2015.
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experiência  deste  servidor,  a  ele  foram  confiados  os  certames  de  maior  relevância  e

complexidade. 

O pregoeiro 2 é oficial  intermediário (capitão) do quadro de intendência,  com 15

anos de serviço e 11 anos de atuação  na atividade de pregoeiro. Ao mesmo tempo em que

realizou  os 32  pregões  que lhe foram confiados, exerceu a função de gestor de licitações e

contratos que, conforme detalhado anteriormente, é o setor responsável pelo processamento

de  todas  as  aquisições  do  centro  de  Lançamento,  e  o  encargo  de  Membro  da  Comissão

Permanente de Licitação. 

O pregoeiro 3 também é oficial intermediário (capitão) do quadro de intendência,

com 13 anos de serviço ativo e 7 anos de experiência na atividade de pregoeiro. Durante este

período em que realizou 25 pregões, desempenhou as funções de Gestor de Provisões e Gestor

de Subsistência em 2014, e somente de Gestor de Subsistência, em 2015, além do encargo de

membro da Comissão Permanente de Licitação nos dois exercícios. 

O pregoeiro 4 é oficial subalterno (tenente) do quadro de intendência, com 9 anos de

serviço ativo, sendo 4 de atuação como pregoeiro, e foi transferido para a organização  em

2015.  Em  consequência,  realizou  pregões  apenas  neste  exercício  financeiro,  em  um

quantitativo de 5 certames. Concomitantemente com as atividades de pregoeiro, este militar

desempenhou,  no  exercício  considerado  (2015),  a  função  de  Gestor  de  Provisões,  que  é

responsável  pelo  armazenamento e controle de todo o material de consumo que tramita no

Centro,  e  os  encargos  de  membro  da  Comissão  Permanente  de  Licitação,  Presidente  da

Comissão  do  Cadastramento  Técnico  de  Fornecedores  do  Comando  da  Aeronáutica  e

Presidente da Comissão de Cotejamento de Pessoal. 

A partir de um diagnóstico realizado nos processos de aquisição em que foi utilizada

a modalidade licitatória pregão eletrônico nos exercícios considerados, foi possível identificar

as principais ações divergentes entre os 4 pregoeiros que atuaram no período. A identificação

destas condutas foi feita utilizando-se de pesquisa documental, por meio de análise das atas

das sessões dos pregões realizados pelo CLBI, disponíveis para acesso livre ao cidadão no site

Comprasnet. Quando necessário, foi realizada a análise das documentações complementares

constantes  nos  processos  físicos,  mantidos  em  arquivo  na  organização.  Com  a  pesquisa

documental ora realizada,  foi  possível atender ao primeiro objetivo específico do presente

projeto, qual seja identificar quais as principais condutas que divergem entre os pregoeiros,

durante a realização dos certames. Para a apresentação deste diagnóstico, os pregões foram
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divididos  em 5  fases:  fase  de  análise  das  propostas,  fase  de  lances,  fase  de  aceitação  e

julgamento de propostas, fase de habilitação e fase recursal.

A fase de análise das propostas é o momento inicial do certame, no qual o pregoeiro

verifica as propostas apresentadas, e desclassifica, de imediato, aquelas que não estejam em

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, ou apresentem

irregularidades insanáveis. 

A fase de lances é a etapa competitiva do certame, na qual os licitantes encaminham

os lances  ofertados  para  a  contratação pretendida.  Esta  etapa  é  encerrada  por  decisão  do

Pregoeiro.  Após  o  aviso  de  encerramento  da  etapa  de  lances,  o  sistema,  aleatoriamente,

concede um prazo de até 30 minutos para que os licitantes continuem ofertando seus lances. 

Encerrada  a  fase  de  lances,  é  iniciada  a  etapa  de  aceitação  e  julgamento  das

propostas, momento em que o pregoeiro examina a proposta classificada em primeiro lugar

em relação ao preço final obtido, sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das

especificações do objeto.  Nesta etapa o pregoeiro pode solicitar  quaisquer documentações

eletrônicas  para  o  embasamento  de  sua  decisão.  Dentre  os  documentos  passíveis  de

solicitação  pelo  Pregoeiro,  destacam-se  os  que  contenham  as  características  do  material

ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo,

procedência,  garantia  ou  validade,  além de  outras  informações  pertinentes,  a  exemplo  de

catálogos, folhetos ou propostas. 

Aceito o objeto licitado, o pregoeiro passa para a etapa de habilitação, na qual são

verificadas  as  condições  jurídicas,  fiscais,  trabalhistas  e  técnicas  para  o  fornecimento  do

objeto licitado. 

Após a declaração do vencedor, inicia-se a etapa de recursos, na qual o pregoeiro

concederá  o  prazo  de  no  mínimo trinta  minutos,  para  que  qualquer  licitante  manifeste  a

intenção de recorrer,  de forma motivada,  isto  é,  indicando contra quais decisões pretende

recorrer e por quais motivos. 

O Quadro 7 apresenta as principais ações que divergiram entre os pregoeiros nos

pregões realizados pelo CLBI nos exercícios considerados:



Quadro 7 - Divergentes condutas entre os pregoeiros do CLBI 2014 – 2015 (continua)

PREG 1 PREG 2 PREG 3 PREG 4

FASE DE
ANÁLISE DAS
PROPOSTAS

Desclassificação  de  propostas
com  descrição  deficiente  do
item  a  ser  licitado  (PE
19/2014).

Classificação  de  proposta  com
descrição distinta da prevista pela
Administração (PE 04/2015).

Classificação de propostas com
descrições  deficientes  ou
incompletas  de  itens  a  serem
licitados  (PE  05/2014;  PE
36/2015).

Classificação  de  propostas  com
descrições  deficientes  ou
incompletas  de  itens  a  serem
licitados (PE 14/2015).

FASE DE LANCES
Solicitação  de  que  o  licitante
comprove a exequibilidade do
lance ofertado (PE 21/2014).

Solicitação  de  que  o  licitante
comprove  a  exequibilidade  do
lance  ofertado  (PE  09/2014).
Encerramento  de  lances  para  o
item com menos de 3 minutos de
lances (PE 34/2015).

Desclassificação  de  lances  por
inexequebilidade  (PE  05/2014;
PE  20/2015;  PE  35/2015;  PE
36/2015).

Solicitação  de  que  o  licitante
comprove  a  exequibilidade  do
lance ofertado (PE 25/2015).

FASE DE
ACEITAÇÃO e
JULGAMENTO

DAS PROPOSTAS

Falta de comunicação, via chat
do  sistema,  dos  horários  de
retomada  da  licitação,  após  a
suspensão do certame, para as
fases de aceitação e habilitação
(PE 13/2014; PE 19/2014; PE
21/2015). 

Negociação  de  valores  fora  do
chat do sistema (PE 09/2014; PE
01/2015).

Falta  de comunicação,  via chat
do  sistema,  dos  horários  de
retomada  da  licitação,  após  a
suspensão  do  certame,  para  as
fases de aceitação e habilitação
(PE  02/2014;  PE  10/2014;  PE
17/2014;  PE  35/2014;  PE
07/2015; PE 20/2015). Falta de
negociação  do  preço  final
ofertado  pelo  licitante  (PE
03/2014).

Negociação de valores no chat do
sistema  (PE  14/2015);  Falta  de
negociação  do  preço  final
ofertado  pelo  licitante  (PE
14/2015; PE 25/2015).
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Quadro 7 - Divergentes condutas entre os pregoeiros do CLBI 2014 – 2015 (conclusão)

FASE DE
HABILITAÇÃO

Convocação  de  documentação
de  habilitação  somente  do
licitante  classificado  em  1º
lugar,  convocando,
subsequentemente,  os  demais
classificados,  quando
necessário  (PE  22/2015);
Recebimento de documentação
de  habilitação  mediante  a
utilização  da  ferramenta
“CONVOCAR  ANEXO”  do
sistema  Comprasnet  (PE
22/2015).

Convocação de documentação de
habilitação de vários licitantes ao
mesmo  tempo  (PE  06/2014;  PE
24/2014);  Recebimento  de
documentação de habilitação via
e-mail,  fora  do  sistema
Comprasnet  (PE  26/2015;  PE
34/2015).

Recebimento  de  documentação
de  habilitação  via  e-mail,  fora
do  sistema  Comprasnet  (PE
35/2014).

Convocação de documentação de
habilitação  somente  do  licitante
classificado  em  1º  lugar,
convocando,  subsequentemente,
os  demais  classificados,  quando
necessário  (PE  14/2015;  PE
17/2015;  PE  25/2015);
Recebimento  de  documentação
de  habilitação  mediante  a
utilização  da  ferramenta
“CONVOCAR  ANEXO”  do
sistema  Comprasnet  (PE
14/2015;  PE  17/2015;  PE
25/2015).

FASE RECURSAL

Aceite de todas as intenções de
interposição  recursos
registradas  (PE  13/2014;  PE
22/2015)

Recusa  de  intenção  de  licitante
interpor recurso (PE 26/2015).

Recusa de intenção de licitante
interpor  recurso  (PE  35/2014;
PE  20/2015;  PE  35/2015;  PE
36/2015).

Aceite  de  todas  as  intenções  de
interposição  de  recursos
registradas (PE 17/2015).

 Fonte: Elaborado pelo autor com base em pesquisa documental (2016)
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Do  quadro  apresentado  constata-se  que  em  todas  as  fases  dos  pregões  houve

condutas divergentes entre os quatro pregoeiros, em diversos certames. Ressalta-se que, dos

73  certames  realizados  nos  dois  exercícios  financeiros  considerados,  todos  os  citados  no

quadro, em um total de 24 certames, tiveram registro de intenções de recurso ou recursos

interpostos,  que  acabam  por  demandar  uma  parcela  maior  de  tempo  para  concretizar  a

contratação e atender a necessidade do setor interessado, uma vez que, aceita pelo pregoeiro a

intenção de interposição de recurso, o licitante terá 3 dias para apresentação de suas razões, e

os demais licitantes, mais 3 dias, a contar da apresentação das razões pelo interpositor, para

apresentação  de  suas  contrarrazões.  De  posse  dos  argumentos  apresentados  nas  razões  e

contrarrazões, o pregoeiro terá o prazo de 5 dias úteis, a serem contados da apresentação do

recurso, para decidir sobre a questão recorrida. Caso mantenha sua decisão, a adjudicação do

objeto recorrido será realizado pela autoridade superior. Torna-se claro, então, que o fato de o

pregoeiro agir de forma questionável durante a condução do certame, acarreta em prejuízos

para a Administração, em razão da maior dificuldade para a contratação pretendida, tanto sob

o aspecto da eficiência do processo de aquisição, como para o próprio pregoeiro, uma vez que

tais demandas recursais geram novas obrigações de análise documental e decisão do agente

em prazo estabelecido. Desta forma, a melhoria deste processo, sob a forma de padronização

das  ações,  contribuirá  para  o  maior  alcance  da  eficiência  dos  processos  de  aquisição  da

organização,  bem como imprimirá  maior  segurança  jurídica  para  as  ações  dos  pregoeiros

atuantes no CLBI.
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5 MODELO PROPOSTO

O presente projeto de intervenção tem por objetivo o estabelecimento de condutas

padronizadas para nortear as ações dos pregoeiros do CLBI quando da condução dos certames

realizados  utilizando-se da  modalidade  licitatória  pregão eletrônico,  visando minimizar  as

divergências de ações entre os mesmos, de forma a gerar um impacto positivo na eficiência

destes certames e a garantir maior segurança jurídica nas atividades destes agentes públicos. 

A fim de atingir este objetivo final, foi necessário, após o levantamento das condutas

divergentes  entre  os  pregoeiros,  identificar  quais  as  recomendações  direcionadas  aos

pregoeiros da administração pública nas situações verificadas nos certames do CLBI. 

Esta identificação de recomendações foi concretizada mediante a realização de nova

pesquisa documental, por meio de acesso à página do Tribunal de Contas da União - TCU,

que  hospeda  270  edições15 do  Informativo  de  Licitações  e  Contratos  -  ILC,  que  é  uma

publicação  semanal  elaborada  pela  Diretoria  de  Jurisprudência  do  TCU.  Este  periódico

contém informações sintéticas de decisões proferidas pelos Colegiados do Tribunal relativas à

área  de  Licitações  e  Contratos,  que  receberam  indicação  de  relevância  sob  o  prisma

jurisprudencial. O objetivo desta publicação é facilitar ao interessado o acompanhamento dos

acórdãos mais importantes do Tribunal na área. Ainda, por meio de link disponibilizado no

texto do resumo apresentado, é possível acessar o inteiro teor das deliberações proferidas pela

Corte. 

O Tribunal de Contas da União é um tribunal administrativo que presta auxílio ao

Congresso  Nacional  para  o  exercício  da  fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária,

operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta. Dentre

suas  funções  básicas,  o  Tribunal  de  Contas  atua  de  forma  fiscalizadora,  consultiva,

informativa, judicante, sancionadora, corretiva e normativa. Atua ainda de forma educativa,

orientando e informando acerca de procedimentos e melhores práticas de gestão, mediante

publicações e realização de seminários, reuniões e encontros de caráter educativo, ou, ainda,

quando recomenda a adoção de providências, em auditorias de natureza operacional16.

Após a consulta  realizada nos 270 números  do informativo citado disponíveis no

portal do TCU, foi possível selecionar as recomendações da Corte de Contas que se aplicam

15 Número de edições atualizado em 20/01/2016.

16 Fonte: Portal TCU. Disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/institucional/conheca-o-
tcu/funcionamento/>.Acesso em: 02 nov 2015. 
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aos  casos  verificados  nos  pregões  do  CLBI.  As  recomendações  selecionadas  serão

apresentadas  nos  próximos  quadros,  de  acordo  com  as  fases  do  certame  em  que  foram

identificadas. A primeira deliberação refere-se à fase de análise das propostas:

Quadro 8 - Deliberação TCU – Fase de análise de propostas

DECISÃO DELIBERAÇÃO

Acórdão  nº  1170/2013-Plenário,  TC
007.501/2013-7, relatora: Ministra Ana
Arraes, 15.5.2013. 

É indevida a desclassificação de licitantes em razão
da  ausência  de  informações  na  proposta  que
possam ser supridas pela diligência prevista no art.
43, § 3º, da Lei de Licitações (ILC nº 151/2013).

Fonte: Adaptado de TCU, disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm>. Acesso em: 13 nov. 2015.

Em  representação  apresentada  ao  Tribunal  contra  o  Pregão  Eletrônico  4/2012,

realizado pela Diretoria do Pessoal Civil da Marinha (DPCvM), que apontou, dentre outras

irregularidades,  a  ausência  de  apresentação,  pela  vencedora  do  certame,  da  descrição

completa do objeto ofertado, ante a omissão do modelo do equipamento,  a referida Corte

julgou a representação improcedente, tendo em vista que a pregoeira do certame, diante da

deficiência da descrição do equipamento objeto da licitação, realizou a diligência prevista no

art. 43, § 3º, da Lei de Licitações, de forma a constatar que o item ofertado pela licitante

vencedora cumpria os requisitos do edital, pelo menor preço apregoado. A Ministra relatora

destacou,  ainda,  que a  jurisprudência  do TCU é clara  em condenar  a  desclassificação de

licitantes  em virtude da ausência  de informações  que possam ser supridas  pela  diligência

prevista  neste  dispositivo  legal,  concluindo,  por  fim,  que  não  houve  prejuízo  à

competitividade  decorrente  da  ausência  de  registro  do  modelo  cotado  pela  vencedora  do

certame. 

Em confrontamento com as situações verificadas nos certames do CLBI, constata-se

que o pregoeiro 1, por ocasião da realização do pregão 19/2014, efetuou a desclassificação

inicial  de  proposta  sob  a  justificativa  de  deficiência  da  descrição  do item a  ser  licitado.

Conforme a deliberação apresentada,  o Tribunal  de Contas recomenda que tal  atitude não

deve ser levada a cabo, sob a suspeita de ser restritiva à competitividade do certame. Desta

forma, as ações do pregoeiro devem ser sempre pautadas pela ampliação da competitividade,

visando a obtenção da melhor proposta para a Administração, não devendo, portanto,  este

agente  desclassificar  propostas  em razão  da  deficiência  descritiva  do  item a  ser  licitado.
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Assim, no caso do pregoeiro deparar-se com tal situação, antes ou após a fase de lances do

certame,  o  mesmo  deve  abster-se  de  desclassificar  as  propostas  apresentadas,  devendo  o

mesmo diligenciar, nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, se a melhor oferta obtida

realmente atende aos requisitos requeridos pela Administração. 

O próximo quadro apresenta as deliberações  proferidas que se aplicam à fase de

lances dos certames:

Quadro 9 - Deliberações TCU – Fase de lances

DECISÃO DELIBERAÇÃO

Acórdão  n.º  79/2010-Plenário,  TC-
025.149/2009-0,  relator:  Min-Subst.
Marcos Bemquerer Costa, 27.01.2010. 

É  inadmissível  a  desclassificação  direta  de
licitantes  pela  apresentação  de  propostas  que
contenham preços considerados inexequíveis, sem
que  antes  lhes  seja  facultada  oportunidade  de
apresentar  justificativas  para  os  valores  ofertados
(ILC nº 002/2010).

Acórdão  nº  2143/2013-Plenário,  TC
006.576/2012-5,  relator:  Ministro
Benjamin Zymler, 14.8.2013. 

1.  Os  critérios  objetivos,  previstos  nas  normas
legais, de aferição da exequibilidade das propostas
possuem  apenas  presunção  relativa,  cabendo  à
Administração  dar  oportunidade  ao  licitante  para
demonstrar a viabilidade de sua proposta (ILC nº
164/2013).

Acórdão  n.º  1188/2011-Plenário,  TC-
031.590/2010-1,  relator:  Min.-Subst.
Augusto  Sherman  Cavalcanti,
11.05.2011. 

A  concessão  de  tempo  reduzido  nos  pregões
eletrônicos,  bem  como  a  execução  do  comando
para encerramento da fase de lances  enquanto as
reduções  de  preços  ainda  sejam  significativas,
prejudicam a obtenção da proposta mais vantajosa
para a Administração Pública (ILC nº 062/2011).

Fonte: Adaptado de TCU, disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm>. Acesso em: 13 nov. 2015.

Em  outra  representação  formulada  ao  Tribunal,  desta  vez  para  apurar  possíveis

irregularidades  no Pregão Eletrônico  n.º  22/2009,  promovido pelo Ministério  da Defesa -

Comando do Exército, e em Pedidos de Reexame interpostos pelas empresas Petrobras e MPE

Montagens e Projetos Especiais S/A contra o Acórdão 3.344/2012-Plenário, a Corte de Contas

deliberou sobre a questão de avalização de inexequibilidade das propostas apresentadas pelos

licitantes. No relato do primeiro acórdão, o Ministro Relator enfatizou que os orçamentos-

base realizados pela administração para as licitações têm caráter meramente estimativo, em
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razão da possibilidade dos valores pesquisados estarem destoantes dos realmente praticados

no mercado, defendendo, ainda, que o procedimento de desclassificação direta das propostas

com preços unitários tidos como inexequíveis deveria ser analisado sob a ótica do que dispõe

o art.  48,  II  e  §  1º,  da  Lei  n.º  8.666/1993,  que estabelece  que as  propostas  com valores

inferiores a 70% dos valores estimados pela administração são considerados inexequíveis, nos

casos de obras e serviços de engenharia. Por conclusão, o relator apontou ser inadmissível a

desclassificação direta  de licitantes  pela  apresentação de propostas  que contenham preços

considerados  inexequíveis,  sem que  antes  lhes  seja  facultada  oportunidade  de  apresentar

justificativas para os valores ofertados. 

No segundo julgado apresentado, o Ministro relator manifesta-se contrariamente à

previsão legal do art. 48 da Lei de Licitações, pontuando que a apreciação da exequibilidade

de propostas não é tarefa fácil, pois há dificuldades em se fixar critérios objetivos para tanto e

que não comprometam o princípio da busca da proposta mais vantajosa para a administração.

Assim, destacou outros julgados em que o TCU manifestou-se sobre os critérios objetivos,

previstos  nas normas legais,  de aferição  da exequibilidade das propostas,  enfatizando que

estes possuem apenas presunção relativa, cabendo à administração propiciar ao licitante que

demonstre a viabilidade de sua proposta. 

Diante das deliberações apresentadas, constata-se que as ações de desclassificação de

lances  executada  pelo  pregoeiro  3,  por  ocasião  da  realização  dos  pregões  eletrônicos  nº

05/2014, 20/2015, 35/2015 e 36/2015, não deveria ter sido realizada sem que fosse dada a

oportunidade de que o licitante comprovasse a possibilidade de fornecer o produto licitado

pelo preço ofertado. Tal atitude proporcionaria a ampliação da disputa e a busca da proposta

mais vantajosa para a Administração. Em consonância com a jurisprudência apresentada, os

demais  pregoeiros  demonstraram  maior  cautela  para  considerar  um  lance  ofertado

inexequível,  solicitando  que o licitante  demonstrasse  a  composição  e  a  exequibilidade  do

lance oferecido. 

O terceiro acórdão aplicável às situações levantadas na fase de lances dos certames

do CLBI refere-se à representação para apuração de possíveis irregularidades ocorridas na

condução do Pregão 28/2010,  realizado pela  Subsecretaria  de Planejamento,  Orçamento  e

Administração do Ministério do Esporte – (Spoa/ME). Na análise  proferida pelo Ministro

Relator, este constatou que a alocação, pelo pregoeiro, de um tempo inferior a cinco minutos

para a fase de lances, teria reduzido a possibilidade da obtenção de lances menores para a
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contratação. Um claro indício da ocorrência foi o fato de se ter observado uma redução de

cerca de R$ 150.000,00 no valor dos lances,  apenas nos últimos 30 segundos dessa fase.

Concluiu o relatório determinando que o órgão responsável pelo pregão adotasse medidas

para a anulação do certame, alertando que a concessão de tempo reduzido para a fase de

lances nos pregões eletrônicos, bem como a execução do comando para encerramento da fase

de lances, enquanto as reduções de preços ainda sejam significativas, prejudicam a obtenção

da proposta mais vantajosa, caracterizando descumprimento do art. 3º da Lei 8.666/93. 

Esta situação foi verificada na condução do certame nº 34/2015, de responsabilidade

do pregoeiro 2. Apesar de o licitante ter  manifestado sua intenção de interpor recurso em

relação  ao  curto  prazo  de  lances  concedido  pelo  pregoeiro,  o  mesmo  não  efetivou  a

apresentação do recurso manifestado. Contudo, a exemplo do caso do julgado da Corte de

Contas,  o resultado desta  ação do pregoeiro,  no caso do MPOG, foi  a determinação pela

anulação do certame, o que, certamente, trouxe prejuízos ao órgão. A despeito de tais efeitos

não terem se concluído no CLBI, a recomendação do TCU se aplica, no sentido de que seja

estabelecido  em  procedimento  que  os  pregoeiros  não  concedam  tempo  inferior  a  cinco

minutos para a fase de lances dos itens a serem licitados, e que se abstenham de promover o

encerramento da fase de lances dos certames enquanto as reduções de preços para os itens

ainda  sejam  significativas,  em  prol  da  obtenção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a

administração. 

Os próximos julgados a serem analisados referem-se à fase de aceitação e julgamento

das propostas: 
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Quadro 10 - Deliberações TCU – Fase de aceitação e julgamento das propostas

DECISÃO DELIBERAÇÃO

Acórdão  nº  2637/2015-Plenário,  TC
013.754/2015-7, relator Ministro Bruno
Dantas, 21.10.2015.

Nas licitações realizadas mediante pregão, constitui
poder-dever  da  Administração  a  tentativa  de
negociação para reduzir o preço final do contrato,
tendo em vista a maximização do interesse público
em obter-se a proposta mais vantajosa, mesmo que
eventualmente o valor da oferta tenha sido inferior
à  estimativa  da  licitação  (art.  24,  §§  8º  e  9º,  do
Decreto 5.450/05) (ILC nº 264/2015).

Acórdão  nº  694/2014-Plenário,  TC
021.404/2013-5,  relator  Ministro
Valmir Campelo, 26.3.2014. 

No pregão, constitui poder-dever da Administração
a tentativa de negociação para reduzir o preço final,
conforme  previsto  no  art.  24,  §  8º,  do  Decreto
5.450/05,  tendo  em  vista  a  maximização  do
interesse  público  em  obter-se  a  proposta  mais
vantajosa (ILC nº 190/2014).

Acórdão  nº  3486/2014-Plenário,  TC
012.062/2014-6,  relator:  Ministro
Substituto  Marcos  Bemquerer,
03.12.2014.

3.  Na  condução  da  fase  pública  do  pregão
eletrônico, o pregoeiro, a partir da sessão inicial de
lances  até  o  resultado  final  do  certame,  deverá
sempre  avisar  previamente  aos  licitantes,  via
sistema  (chat),  a  suspensão  temporária  dos
trabalhos, bem como a data e o horário previstos de
reabertura da sessão, em respeito aos princípios da
publicidade,  da  transparência  e  da  razoabilidade.
(ILC nº 226/2014

Fonte: Adaptado de TCU, disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm>. Acesso em: 13 nov. 2015.

A  primeira  deliberação  apresentada  para  esta  fase  ocorreu  em  decorrência  de

representação formulada  por sociedade empresária  acerca  de pregão eletrônico promovido

pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), na qual a sociedade representante apontou, dentre

outras irregularidades, a ausência de negociação com a licitante vencedora. Em seu relato, o

Ministro responsável ressaltou que na modalidade licitatória pregão, constitui poder-dever da

Administração  a  tentativa  de  negociação  para  reduzir  o  preço  final,  tendo  em  vista  a

maximização  do  interesse  público  em  obter-se  a  proposta  mais  vantajosa,  mesmo  que

eventualmente o valor da oferta tenha sido inferior à estimativa da licitação. Neste sentido,

relembrou  a  jurisprudência  já  emanada  pela  Corte,  por  meio  dos  acórdãos  3.037/2009  e

694/2014, ambos do Plenário. O Tribunal, em concordância com o voto do relator acrescentou
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que a falta de negociação com a licitante vencedora representa afronta ao art. 24, §§ 8º e 9º,

do Decreto 5.450/2005. 

Nesta  mesma  linha,  o  Acórdão  nº  694/2014,  proferido  em  consequência  de

representação apresentada por membro do Ministério Público junto ao TCU, que questionara

possíveis  irregularidades  em  pregão  eletrônico  para  registro  de  preços  lançado  pela

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). No relatório, o Ministro Relator ponderou que,

apesar  do  art  24,  §  8º,  do  Decreto  nº  5.450/2005  estabelecer  que  o  pregoeiro  ‘poderá’

encaminhar contraproposta, trata-se do legítimo caso do poder-dever da Administração. Em

outros  termos,  defendeu  que  uma  vez  concedida  a  prerrogativa  legal  para  adoção  de

determinado ato, deve a administração adotá-lo, tendo em vista a maximização do interesse

público em obter-se a proposta mais vantajosa, até porque tal medida em nada prejudica o

procedimento licitatório, apenas ensejando a possibilidade de uma contratação por valor ainda

mais interessante para o Poder Público. 

Assim,  além da previsão contida  no normativo  legal,  a  jurisprudência é unânime

sobre o dever  de negociação,  por parte da administração,  quando a modalidade  licitatória

utilizada é o pregão. Nos certames do CLBI, foi possível observar esta falha, ocorrida nos

pregões eletrônicos nº 03/2014, 14/2015 e 25/2015, sob a responsabilidade dos pregoeiros 3 e

4. Ressalta-se que os objetos adjudicados foram contratados por preços iguais ou inferiores

aos orçados pela administração, não tornando impertinente os valores de arremate dos itens.

Contudo, ao verificar a sessão de lances do pregão 03/2014, conduzido pelo pregoeiro 3, foi

possível verificar que a proposta inicial do licitante vencedor tinha preço idêntico ao valor

orçado pela administração e que, neste certame, a licitante não ofertou nenhum lance, tendo o

pregoeiro aceitado a proposta e adjudicado o objeto, sem nenhuma tentativa de negociação.

Desta forma, torna-se salutar que o pregoeiro sempre tente buscar a negociação, a fim de

ensejar a possibilidade de uma contratação ainda mais interessante para a administração. 

Outra  deliberação  do  Tribunal  pertinente  a  esta  fase  do  certame  é  fruto  de

representação formulada por unidade técnica do TCU, que apontou possíveis irregularidades

em certames realizados pelo 31º Grupo de Artilharia de Campanha – Escola, dentre as quais

restrição  à  competitividade  em razão  de  procedimento  irregular  adotado  na  condução  de

pregão eletrônico. Na representação, a Unidade Técnica do Tribunal observou que o pregão

foi iniciado em 22/07/2013 e que sem qualquer aviso, a fase de lances transcorreu no dia

seguinte, tendo registrado, ainda, que o pregoeiro, sem qualquer comunicação, abriu o sistema
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para  registro  de  intenção  de  recurso,  informando  o  prazo  final  para  sua  interposição.  O

Ministro Relator fez sua observação, ponderando que o lançamento, no sistema (via chat), da

suspensão  temporária  dos  trabalhos  em  função  dos  mais  variados  motivos  -  horário  de

almoço, término de expediente, interrupção programada no fornecimento de energia etc. - é a

medida que mais se coaduna com o fundamental princípio da publicidade e da transparência

que  deve  nortear  os  trabalhos  dos  torneios  licitatórios  da  Administração,  relembrando  o

Acórdão 1689/2009-Plenário, que determinara a órgão jurisdicionado que “observe, quando

da condução da fase pública do pregão eletrônico, os princípios estabelecidos no art. 5º do

Decreto n.º 5.450, de 2005, em especial os da publicidade e da razoabilidade, de modo que o

pregoeiro, a partir da sessão inicial de lances até o resultado final do certame, deverá sempre

avisar previamente, via sistema (chat), a suspensão temporária dos trabalhos, em função de

horário de almoço e/ou término do expediente,  bem como a data e o horário previstos de

reabertura da sessão para o seu prosseguimento”. O Plenário do Tribunal, neste caso, decidiu,

realizar  a  audiência  do pregoeiro e  da autoridade  homologadora  do certame em razão da

ausência de expedição, quando da condução da fase pública do certame, de avisos acerca da

data de retorno da sessão. 

Tal  conduta  de  falta  de  comunicação  sobre  datas  e  horários  da  continuidade  do

certame foi verificada nos pregões nº 02/2014, 10/2014, 13/2014, 17/2014, 19/2014, 07/2015,

20/2015,e  21/2015,  sob  responsabilidade  dos  pregoeiros  1  e  3.  De  fato,  a  falta  de

comunicação sobre a data  e horário de retomada da sessão aos licitantes  participantes  do

certame prejudica a possibilidade de acompanhamento e afronta o princípio da publicidade,

uma vez que deixa de tornar  público  o momento  em que as  decisões  do pregoeiro serão

efetuadas durante o certame. O licitante desavisado poderá ser prejudicado, principalmente

em relação  ao  seu  direito  de  interposição  de  recurso,  uma  vez  que  este  procedimento  é

realizado  mediante  a  abertura  de  prazo  pelo  pregoeiro,  dentro  do  sistema,  para  que  os

licitantes se manifestem. Decorrido o prazo, decai o direito do licitante de questionar qualquer

ação do pregoeiro realizada em todo o decurso da licitação. Da mesma forma, caso algum

licitante seja convocado para apresentar documentação de aceitação ou habilitação e esteja

sem a informação do horário em que a sessão pública esteja ocorrendo, poderá perder o prazo

estabelecido para o envio das documentações e perderá seu direito de contratar. Neste caso,

saem prejudicados o licitante, que não conseguiu contratar com a Administração e a própria
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Administração,  pois ao convocar o próximo classificado,  realizará a contratação por valor

superior ao ofertado pelo licitante desavisado. 

Recomendação similar foi proferida pela Corte por ocasião da decisão pelo Acórdão

nº  2571/2013-Plenário,  que recomendou  à  Empresa  Brasileira  de Correios  e  Telégrafos  –

Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana (ECT/DR/SPM) que aprimorasse a condução

dos pregões eletrônicos, padronizando os procedimentos de saída e entrada do pregoeiro no

sistema eletrônico, informando a data e o horário previstos para o retorno e a reabertura da

sessão, de forma a conferir maior transparência aos atos dos pregoeiros. 

Os Acórdãos que se seguem referem-se à etapa de habilitação do certame:

Quadro 11: Deliberações TCU – Fase de habilitação

DECISÃO DELIBERAÇÃO

Acórdão  n.º  558/2010-Plenário,  TC-
008.404/2009-1,  rel.  Min.  Augusto
Nardes, 24.03.2010. 

No pregão eletrônico, o chamamento simultâneo de
licitantes  para  apresentação  da  documentação  de
habilitação não tem amparo na lei de regência da
modalidade  –  Lei  n° 10.520/2002  (ILC  nº
009/2010).

Acórdão  n.º  339/2010-Plenário,  TC-
000.100/2010-2,  rel.  Min.  Raimundo
Carreiro, 03.03.2010. 

Na modalidade pregão eletrônico deve-se exigir, no
edital de licitação, a remessa da proposta e, quando
for  o  caso,  de  seus  anexos,  exclusivamente  por
meio eletrônico,  via  internet”,  em observância ao
inciso II do art. 13 do Decreto n.º 5.450/2005  (ILC
nº 006/2010).

Fonte: Adaptado de TCU, disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm>. Acesso em: 13 nov. 2015.

Em  representação  envolvendo  o  Pregão  Eletrônico  para  Registro  de  Preços  nº

37/2008, promovido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (Unirio), foram apontadas,

dentre as possíveis irregularidades do certame, a estipulação de tempo exíguo para envio da

proposta e da documentação exigida no edital, apesar de ser grande o volume de documentos

a serem encaminhados, e o requerimento da documentação às licitantes que apresentaram as

10 (dez) melhores propostas de preços, e não apenas à melhor classificada. Para o relator, a

simples pressa administrativa não é capaz de explicar a adoção desse procedimento, a menos

que  se  possa  licitamente  presumir  que  a  imensa  maioria  dos  licitantes  de  ordinário

desatendem as  condições  de  habilitação.  A seu  ver,  não há  outra  leitura  possível  do  que

prescreve o inciso XVI do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, segundo o qual “se a oferta não for
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aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as

ofertas  subsequentes  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. Diante das irregularidades decorrentes da contratação realizada, o Relator

propôs e o Plenário decidiu aplicar multa ao pregoeiro e converter os autos em tomada de

contas especial. 

Esta  típica  ação  de  promover  a  “celeridade”  do  procedimento,  solicitando

documentações de habilitação a vários licitantes ao mesmo tempo, pôde ser verificada nos

pregões  nº  06/2014  e  24/2014,  conduzidos  pelo  pregoeiro  2.  Conforme  a  deliberação

proferida pela Corte de Contas, tal conduta se torna injustificável, a não ser que, de alguma

maneira,  o  pregoeiro  tenha  a  presunção de  que  o licitante  vencedor  não cumpre  com os

requisitos  de  habilitação,  fato  relativamente  improvável.  A fim  de  se  garantir  a  maior

transparência dos atos dos pregoeiros, torna-se salutar o cumprimento do estabelecido na Lei

10.520/2002,  de  forma  a  se  convocar  apenas  as  documentações  necessárias  ao  licitante

classificado em 1º lugar e, caso este não logre êxito em sua habilitação, que sejam convocados

os próximos classificados, de maneira subsequente. 

A segunda  deliberação  apresentada  dispõe  sobre  o  juízo  de  admissibilidade  de

recurso  interposto,  proferida  em razão  de  representação  oferecida  ao  Tribunal  apontando

supostas irregularidades perpetradas pela Superintendência Regional, no Estado da Paraíba,

do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/PB), no âmbito do Pregão

Eletrônico n.º 713/2009. Dentre as possíveis irregularidades,  o Ministro Relator apontou a

falta de disponibilização aos demais licitantes dos documentos de classificação e habilitação

da  vencedora.  Na  decisão,  o  Plenário  determinou  à  organização  que  orientasse  os

responsáveis para que exigissem a remessa da proposta e, quando for o caso, de seus anexos,

exclusivamente por meio eletrônico, via internet, em observância ao inciso II do art. 13 do

Decreto  n.º  5.450/2005,  determinando,  ainda,  que  a  unidade  orientasse  seus  pregoeiros  a

disponibilizarem aos demais  licitantes,  tão logo declarado o vencedor,  toda documentação

apresentada  por  este,  notadamente  no  que  pertine  à  proposta  e  à  habilitação,  a  fim  de

possibilitar, se for o caso, a motivação de eventuais intenções de recurso e a fundamentação

desses recursos, dando-lhes ciência, via sistema no caso de pregão eletrônico, do local onde se

encontre  a  aludida  documentação,  em  cumprimento  ao  art.  26,  caput,  do  Decreto  n.º

5.450/2005, c/c o art. 109, § 5º, da Lei n.º 8.666/93. 
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Da análise dos pregões realizados no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno,

foi possível constatar que os pregoeiros 2 e 3, por ocasião da condução dos certames de nº

35/2014, 26/2015 e 34/2015, utilizaram-se de e-mail para o recebimento da documentação de

aceitação  e  de  habilitação  das  licitantes.  Tal  conduta  demonstra-se,  atualmente,  não

condizente, uma vez que o próprio sistema Comprasnet disponibiliza a ferramenta 'Convocar

Anexo', no qual o pregoeiro solicita ao licitante vencedor as documentações necessárias e abre

prazo para que estas sejam anexadas no sistema. Desta forma, as documentações fornecidas

tornam-se  prontamente  disponíveis  para  acesso  às  demais  licitantes,  permitindo  a  estas  a

visualização e análise, proporcionando-lhes a possibilidade de contestá-las embasadamente,

por ocasião da manifestação de interposição de recurso. 

O pregão realizado na forma eletrônica tem como uma das principais peculiaridades

a possibilidade de participação de empresas de todos os entes da federação interessados em

fornecer  determinado  produto  ou  serviço  para  a  Administração.  Desta  forma,  a  título  de

exemplo,  um pregão eletrônico  realizado  em Natal/RN pode contar  com participantes  da

região sul do país. Negar o acesso às documentações eletrônicas enviadas para a composição

do processo, seria uma forma de cerceamento da informação, uma vez que para fazer vistas

aos autos, o licitante interessado na documentação apresentada por seu concorrente, teria que

fazer uma viagem à sede do órgão comprador, o que se torna plenamente inviável. Logo, em

razão da necessidade de se dar publicidade aos atos praticados nos certames, torna-se salutar a

utilização da ferramenta 'Convocar Anexo' do sistema como forma padronizada de envio de

documentações aos pregoeiros. 

As deliberações aplicáveis ao CLBI referentes à fase recursal dos certames são as

apresentadas no Quadro 12:
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Quadro 12 - Deliberações TCU – Fase recursal

DECISÃO DELIBERAÇÃO

Acórdão  694/2014-Plenário,  TC
021.404/2013-5,  relator  Ministro
Valmir Campelo, 26.3.2014. 

Em sede de pregão eletrônico ou presencial, o juízo
de admissibilidade das  intenções  de recurso  deve
avaliar  tão  somente  a  presença  dos  pressupostos
recursais  (sucumbência,  tempestividade,
legitimidade,  interesse  e  motivação),  constituindo
afronta  à  jurisprudência  do  TCU  a  denegação
fundada em exame prévio de questão relacionada
ao mérito do recurso (ILC nº 190/2014).

Acórdão  2627/2013-  Plenário,  TC
018.899/2013-7,  relator  Ministro
Valmir Campelo, 25.9.2013. 

Em sede de pregão eletrônico ou presencial, o juízo
de admissibilidade das  intenções  de recurso  deve
avaliar  tão-somente  a  presença  dos  pressupostos
recursais  (sucumbência,  tempestividade,
legitimidade,  interesse  e  motivação),  constituindo
afronta  à  jurisprudência  do  TCU  a  denegação
fundada  em  exame  prévio  do  mérito  do  pedido
(ILC nº 170/2013).

Acórdão  n.º  1650/2010-Plenário,  TC-
000.185/2010-8,  rel.  Min.  Aroldo
Cedraz, 14.07.2010. 

O  interessado  em  recorrer  deve  se  restringir  a
manifestar  a  sua  intenção  de  fazê-lo,  não  sendo
necessário,  desde  logo,  a  indicação  dos
fundamentos do recurso (ILC n 25/2010).

Acórdão  n.º  339/2010-Plenário,  TC-
000.100/2010-2,  rel.  Min.  Raimundo
Carreiro, 03.03.2010. 

Na modalidade pregão eletrônico, ao se proceder ao
juízo de admissibilidade das intenções de recurso
manifestadas pelos licitantes nas sessões públicas,
deve-se  verificar  tão  somente  a  presença  dos
pressupostos recursais  (ILC nº 006/2010). 

Fonte: Adaptado de TCU, disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm>. Acesso em: 13 nov. 2015.

Os dois primeiros julgados apresentados foram decorrentes de representações contra

pregões  eletrônicos  realizados  pela  Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora  (UFJF)  e  pela

Faculdade  de  Farmácia  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro,  nos  quais  as

representantes  levantaram  questionamento  acerca  da  rejeição  da  intenção  de  recurso

manifestada no certame. Nos dois casos, o Ministro Relator foi enfático ao destacar, com base

na jurisprudência do Tribunal, que nas sessões públicas de pregões, ao realizar o juízo de

admissibilidade das intenções de recurso a que se refere o art.  4º, inciso XVIII, da Lei nº

10.520/2002, o art. 11, inciso XVII, do Decreto 3.555/2000 e o art. 26, caput, do Decreto nº

5.450/2005, o pregoeiro deve verificar apenas a presença dos pressupostos recursais, ou seja,
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a sucumbência, a tempestividade, a legitimidade, o interesse e a motivação, abstendo-se de

analisar, de antemão, o mérito do recurso. 

A terceira  decisão  apresentada  foi  proferida  em  consequência  de  representação

formulada ao TCU, que relatou indícios de irregularidades ocorridas na condução dos pregões

eletrônicos nºs 84/2009, 86/2009 e 91/2009, realizados pela Diretoria de Administração do

Campus  da  Fundação  Oswaldo  Cruz  –  DIRAC/Fiocruz,  na  qual  uma  das  possíveis

irregularidades apontadas foi a negação ao provimento do recurso de licitantes do certame. O

Ministro Relator destacou que o interessado em recorrer deve se restringir a manifestar a sua

intenção  de  fazê-lo,  não  sendo  necessário,  desde  logo,  a  indicação  dos  fundamentos  do

recurso, uma vez que o participante do pregão eletrônico, em razão de suas características,

não tem acesso material e visual aos documentos apresentados pelos demais competidores,

não  sendo,  portanto,  ‘admissível  impor  a  regra  do  exaurimento  das  razões  recursais  por

ocasião do término da sessão da licitação’, ressaltando, ainda, que não se deve confundir a

intenção de recorrer  com a efetiva interposição de recurso,  a  ser concretizada  em 3 dias,

quando, efetivamente, deverão ser apresentadas suas razões recursais. 

Da  mesma  forma,  o  quarto  julgado,  resultante  de  representação  contra  pregão

eletrônico  realizado  no  âmbito  da  Superintendência  Regional,  no  Estado  da  Paraíba,  do

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/PB), reforça o entendimento

acima exposto, quando, em sua decisão determinou que aquele departamento orientasse seus

pregoeiros, ao procederem ao juízo de admissibilidade das intenções de recurso manifestadas

pelos  licitantes  nas  sessões  públicas  de  pregões,  que  busquem  verificar  tão  somente  a

presença  dos  pressupostos  recursais,  ou  seja,  sucumbência,  tempestividade,  legitimidade,

interesse e motivação, abstendo-se de analisar, de antemão, o mérito do recurso, nos termos

do art.  4º,  XVIII,  da Lei n.º  10.520/2002, c/c o art.  11,  XVII,  do Decreto n.º  3.555/2000

(pregão presencial), e do art. 26, caput, do Decreto n.º 5.450/2005 (pregão eletrônico). 

Dos casos verificados nos pregões realizados pelo CLBI, foi possível identificar que

todas  as  negações  aos  provimentos  de  intenções  de  recursos  manifestadas  nos  pregões

35/2014, 20/2015, 26/2015 e 36/2015, conduzidos pelos pregoeiros 2 e 3, se deram em razão

do  julgamento  prévio  do  mérito  da  motivação  apresentada  pelo  recorrente.

Concomitantemente com esta ação, os dois pregoeiros também solicitaram as documentações

de aceitação e habilitação das propostas das licitantes vencedoras mediante a utilização de e-

mail, de forma que as concorrentes não tiveram acesso às documentações apresentadas pelas
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vencedoras.  Ainda,  nos  registros  dos  atos  do  pregoeiro  3,  foi  identificado  que,  quando o

mesmo  foi  questionado  acerca  da  documentação  de  habilitação  apresentada  pela  licitante

vencedora por uma concorrente, este, ao negar o provimento da intenção de recurso registrada

no  sistema,  informou  que  ‘todas  as  condições  de  habilitação  foram  cumpridas  e  toda  a

documentação foi anexada aos autos do processo, que encontra-se com vistas franqueadas a

quaisquer  interessados’,  cuja  concretização  torna-se  inviável,  caso  o  licitante  não seja  da

mesma sede que o órgão comprador. Assim, constata-se que tal conduta não se coaduna com

os  ensinamentos  do  Egrégio  Tribunal  de  Contas,  caracterizando-se  como  uma  forma  de

cerceamento do direito de exercitar recurso assegurado aos licitantes. Em decorrência, devem

os  pregoeiros  absterem-se  de  negar  provimento  às  intenções  de  recursos  registradas  nos

pregões  eletrônicos  mediante  o  julgamento  prévio  das  motivações  apresentadas  pelos

licitantes concorrentes. 

Com  a  realização  desta  etapa  da  pesquisa  documental  do  presente  trabalho,  foi

possível atender ao segundo objetivo específico do projeto de intervenção em construção, que

era o de identificar, nas jurisprudências emanadas pelos órgãos de controle, quais as condutas

recomendadas aos pregoeiros sobre os aspectos em que houve divergência de atuação entre os

mesmos. 

O  terceiro  objetivo  da  pesquisa  foi  viabilizado  por  meio  da  realização  de  uma

entrevista  com os pregoeiros da organização pesquisada.  Com base no referencial  teórico,

foram  definidos  tópicos  a  serem  abordados  nas  entrevistas.  Para  cada  tópico,  foram

elaboradas  questões  que  constituem  o  roteiro  de  entrevista.  O  roteiro  foi  o  instrumento

utilizado para guiar as entrevistas e foi utilizado com certa flexibilidade, conforme propõe

Gaskell (2002), e consta do Apêndice A. O quadro 13 apresenta os tópicos que basearam o

roteiro elaborado: 
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Quadro 13 - Tópicos para a orientação de elaboração de roteiro de entrevista 

TÓPICOS PARA PESQUISA BASE TEÓRICA

Aspectos motivacionais
Baily  et  al.  (2008);  Motta  (2010);  Dias  e
Costa (2006); 

Aspectos organizacionais
Baily et  al.  (2008);  Motta  (2010);  Batista  e
Maldonado (2008)

Conhecimento e Habilidades
Baily  et  al.  (2008);  Motta  (2010);  ;  Luiza,
Castro e Nunes (1999); Batista e Maldonado
(2008)

Fonte: Autor, baseado em pesquisa bibliográfica (2015).

A entrevista mostrou-se necessária para verificar, junto aos operadores dos certames,

quais  as  percepções  e  motivações  destes  em  suas  ações  discricionárias  e  divergentes  na

condução dos pregões, de forma que estas possam contribuir para a melhoria sistêmica deste

processo.  Estas  foram  realizadas  mediante  prévio  agendamento  por  telefone  com  os

pregoeiros e ocorreram entre 16 e 20 de novembro de 2015, com duração de 35 minutos, em

média. 

Segundo Gaskell  (2002), o emprego da entrevista qualitativa serve para mapear e

compreender  o  mundo  da  vida  dos  respondentes.  Ela  fornece  os  dados  básicos  para  o

desenvolvimento e a compreensão das relações entre os atores sociais e sua situação. Este

artifício é utilizado quando o objetivo é uma compreensão detalhada das crenças, atitudes,

valores  e  motivações,  em relação  aos  comportamentos  das  pessoas  em contextos  sociais

específicos. Estes eram, justamente, os quesitos a serem abordados ao se investigar as ações

dos pregoeiros. 

Todas as entrevistas foram realizadas pela própria pesquisadora e foram gravadas

para  registro  das  informações  e  auxílio  na  análise  das  respostas.  Todos  os  entrevistados

relacionam-se profissionalmente com esta pesquisadora. Segundo Bordieu (1999) apud Motta

(2010),  os  entrevistados  ficam  mais  à  vontade  e  seguros  para  colaborar  quando  esta

familiaridade ou proximidade social está presente entre o pesquisador e o pesquisado. Para

Goldenberg (1997), esta atmosfera amistosa e de confiança é necessária para se realizar uma

entrevista bem-sucedida. 

No decorrer da entrevista, foram seguidos alguns passos, conforme os ensinamentos

de  Gaskell  (2002).  A apresentação  pessoal  não  foi  necessária,  tendo  sido  apresentada,

inicialmente, a proposta e os objetivos da mesma, ressaltando o ponto em que a entrevista
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contribuía para a concretização deste projeto de intervenção. Após, foi solicitada autorização

para a gravação em áudio e enfatizado o sigilo das informações e a não identificação dos

entrevistados. As entrevistas foram semiestruturadas por um roteiro de questões e, ao longo

delas,  foram  feitas  algumas  perguntas  extras,  de  modo  a  melhor  explorar  as  falas  dos

indivíduos  e  contribuir  para  a  análise  do  conteúdo.  Para  finalizar,  o  entrevistado  foi

questionado sobre a existência de mais alguma observação que ele gostaria de fazer. 

As entrevistas, depois de transcritas, foram analisadas por meio da técnica de análise

de conteúdo categorial que,  conforme Bardin (1977), consiste no desmembramento do texto

em categorias agrupadas analogicamente. A opção pela análise categorial se respalda no fato

de que é a  melhor alternativa quando se quer estudar valores, opiniões, atitudes e crenças,

através de dados qualitativos. 

A primeira etapa dessa análise é a fase de pré-análise. Segundo Franco (2003), essa é

a fase de organização e corresponde a uma leitura inicial dos documentos a serem analisados.

Nela,  busca-se definir  indicadores  que fundamentem a interpretação  final.  Após esta  fase

inicial, foram definidas as categorias. “A categorização é uma operação de classificação de

elementos  constitutivos  de  um conjunto,  por  diferenciação  seguida  de  um reagrupamento

baseado em analogias, a partir de critérios definidos.” (FRANCO, 2003, p.51). As categorias

foram  estabelecidas  tendo  por  base  as  falas  dos  entrevistados,  ou  seja,  o  conteúdo  das

respostas.  Essas  categorias  são  classificadas  a  posteriori  (FRANCO,  2003),  pois  foram

definidas  a  partir  dos  dados  obtidos  nesta  pesquisa.  A fase  seguinte  à  elaboração  das

categorias, e etapa final da análise, é a fase de definição (definição operacional) e ilustração

de falas (fundamentação) de cada uma delas. 

Os Quadros 14, 15 e 16 apresentam os resultados obtidos por meio das entrevistas

com os pregoeiros do CLBI, em que P1, P2, P3 e P4 representam os entrevistados. Para cada

categoria foi apresentada uma definição operacional e, pelo menos, duas falas ilustrativas dos

entrevistados. 
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Quadro 14 – Resultados: Aspectos motivacionais

Aspectos motivacionais

Categoria Definição Ilustração de falas

Reconhecimento
da atividade

como estratégica

Percepção dos
pregoeiros sobre a

importância conferida
à atividade pelos

escalões superiores.

P2: “Eu gosto muito desta área de licitações. (…)
mas eu acho ele (o pregoeiro) muito abandonado,
falta  apoio,  principalmente  em  respostas  à
impugnações e recursos. (…) o pregoeiro sempre
tem que  correr  atrás  sozinho.  (…)  A equipe  de
apoio também não é atuante. Existem cerca de 30
pessoas capacitadas para atuarem como equipe de
apoio,  mas  nunca  desenvolveram,  não  têm
conhecimento,  não  têm  experiência.  Então,  o
pregoeiro tem que se virar sozinho, ficar ligando
de  um  em  um,  cobrando  documentação  dos
fornecedores, muitas vezes no horário do almoço.
Acaba  sendo  desmotivante,  porque  é  só  um
trabalho a mais que a gente tem e o pessoal não
reconhece, só acham que está demorando. (…) é
uma função pesada e não reconhecida.”
P4:  “Não  me  sinto  motivado  porque  o
entendimento que se faz do pregoeiro é deturpado.
Existem vícios de procedimentos que complicam a
vida dele (pregoeiro), como por exemplo, falta de
planejamento  dos  setores  solicitantes,  que geram
uma série de demandas apressadas, e que acabam
na mão do pregoeiro para serem resolvidas, muitas
vezes  com falhas  de  editais  e  de  especificações,
mas que, por ser urgente, o pregoeiro tem que se
comprometer e fazer o pregão, mesmo ciente das
falhas existentes no processo”

Fonte: Autor, pesquisa de campo (2015)

Em relação aos aspectos motivacionais, observa-se que os pregoeiros sentem falta de

apoio  dos  escalões  superiores  para  o  desempenho  da  atividade.  Na  realidade,  quando

perguntados se se identificam e se são motivados a desempenhar a atividade de pregoeiro, 3

entrevistados  responderam  que  se  identificam  com  a  atividade,  contudo,  não  se  sentem

motivados  para  o  desempenho  da  mesma,  uma vez  que  esta  apenas  representa  mais  um

encargo e mais cobranças por parte dos setores interessados e de seus superiores, e que a

desempenham sem o apoio que a mesma requer. 
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Neste sentido, Motta (2010, p. 146), em seu estudo realizado em instituições públicas

do governo federal brasileiro, fez a seguinte reflexão: 

Não é comum que servidores públicos apresentem voluntariamente disposição
para o trabalho nos setores de aquisição, em especial nas comissões de licitação.
Não há  estudos científicos  sobre  este  fenômeno,  mas as  hipóteses  aventadas
pelos  entrevistados  de  ambos  os  grupos  ligam  o  problema  à  relação
risco/retorno. Do lado dos riscos, é necessário considerar que as atividades de
aquisição de produtos e serviços além de serem, por natureza, complexas, ainda
estão sujeitas a uma cultura de desconfiança, explicitada no permanente combate
à corrupção, já abordado ao longo do presente capítulo. Neste quadro, quaisquer
erros ou equívocos burocráticos, muito comuns, especialmente considerando a
legislação  vigente  e  as  limitações  de  treinamento,  podem  ser  vistos  como
virtuais indícios de corrupção.

Sobre este aspecto, Baily et al. (2008) esclarecem que as compras e a administração

da cadeia de suprimentos devem ser reconhecidas como atividades estratégicas cruciais por

aqueles preocupados com a gestão organizacional. Dias e Costa (2006) acrescentam que, para

o alcance de bons resultados no cumprimento de suas missões institucionais, as organizações

devem constituir, no setor de compras, um forte pilar estratégico. Conforme os relatos dos

entrevistados, tais premissas não vêm sendo observadas pelo núcleo estratégico do CLBI, de

forma que a falta de reconhecimento e apoio da alta direção promova um quase unânime

sentimento de desmotivação em relação ao desempenho da atividade.

Nesta direção, Baily et al. (2008) enfatizam que, sem pessoas motivadas, preparadas

e  treinadas,  mesmo  os  planos  e  estratégias  mais  brilhantemente  concebidos  podem

fracassar. Acrescentam ainda que, para motivar os seus funcionários, as empresas devem

possuir um plano de carreira com as respectivas compensações financeiras com o passar

do tempo de serviço prestado, e um plano de treinamento que crie oportunidades para o

engrandecimento  profissional  e  pessoal,  a  fim de manter  o  comprometimento  de  seus

funcionários com a missão da organização, fazendo com que estes apresentem a eficiência

esperada. 

Mais uma vez, Motta (2010) constatou que no serviço público brasileiro, mais

precisamente na área de compras, a falta de uma carreira estruturada é um fator que não

atrai  a vinda de novos servidores.  O fato do setor  de compras  ser  alvo constante dos

órgãos de fiscalização, cria uma percepção de risco para os servidores e inibe qualquer

tentativa  de  inovação  para  melhora  da  eficiência  dos  processos  de  aquisição,  sendo
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comum que servidores mais antigos dentro das organizações públicas passem suas funções

relacionadas às compras aos funcionários recém-chegados.

Um outro aspecto apontado na realidade da instituição, conforme relatado pelo

pregoeiro  4,  é  a  ocorrência  recorrente  de  demandas  mal  planejadas,  sem  a  prévia

participação do pregoeiro, que acabam por gerar necessidades urgentes, as quais restam ao

condutor  do  certame  resolvê-las.  Tal  fato  denota  falta  de  interação,  comunicação  e

coordenação entre os setores da organização, concorrendo para que a gestão das compras

seja impactada negativamente em seu desempenho (BAILY et al., 2008).

 Desta forma, o CLBI deve adotar meios para que as compras sejam devidamente

planejadas  e com interação entre  os diversos setores atuantes nas aquisições,  inclusive os

pregoeiros, estabelecendo rotinas para que estes atuem, desde a concepção da necessidade,

garantindo uma melhor atuação quando da operacionalização do certame.

Ainda  nesta  categoria,  os  pregoeiros  relataram  a  falta  de  apoio  técnico  de

profissionais de outras áreas. Baily et al. (2008) destacam a importância do suporte técnico à

atividade,  por  meio  de  analistas  de  custos,  economistas,  assessores  jurídicos  e  outros

especialistas,  no  intuito  de  ajudar  a  atingir  os  objetivos  organizacionais.  Nos  relatos  dos

entrevistados, restou constatado que, por se tratar de aquisições em diversas áreas distintas,

muitas  vezes  o próprio pregoeiro  não possui  o  conhecimento  para decidir  sobre questões

técnicas, principalmente com relação a legislações requeridas pelos conselhos profissionais.

Neste sentido, é fundamental que a organização faça com que especialistas sintam-se parte do

processo de compras, estabelecendo que os mesmos assessorem os pregoeiros nas questões

que lhes forem requeridas. 

Em relação ao apoio administrativo à atividade, o Pregoeiro 2 apontou a falta da

participação  da  equipe  de  apoio.  Na  realidade  da  organização,  o  pregoeiro  tem  que

desenvolver  todas  as  atividades  do  certame,  inclusive  as  atividades  burocráticas  de

recebimento e checagem de documentações de aceitação e habilitação, ligações telefônicas,

envio de e-mails e autuação e indexação de documentos aos processos. Este fato faz com que,

conforme os estágios de desenvolvimento apresentado por Baily et  al.  (2008),  o perfil  do

comprador  do  CLBI  seja,  ainda,  o  do  comprador  em  desenvolvimento,  que  possui

qualificações  acadêmicas  formais  exigidas,  mas  que  ainda  dispende  muito  tempo  em

atividades burocráticas.
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 Neste  caso,  o  CLBI deve  adotar  meios  para  que  os  membros  qualificados  para

atuarem como equipe de apoio aos pregoeiros, realmente exerçam a atividade, descrevendo e

delimitando as atividades a serem desempenhadas pelos mesmos, de forma que o pregoeiro

possa concentrar suas atividades em assuntos de relevância mais estratégica.

O Quadro a  seguir  apresenta  os  resultados  referentes  às  questões  que abrangiam

aspectos  organizacionais  da  instituição.  Neste  tópico,  foram  definidas  duas  categorias:

acúmulo de funções e dificuldades.
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Quadro 15 –  Resultados: Aspectos organizacionais

Desempenho da atividade

Categoria Definição Ilustração de falas

Acúmulo de
Funções

Influência que o
acúmulo de outras
funções, cargos e

encargos causam no
desempenho dos

pregoeiros na
realização dos

certames

P1:  “Prejudica  no  desempenho  das  sessões
propriamente ditas (…) por vezes, há a necessidade
de  interromper  o  pregão  para  tratar  de  assuntos
alheios  ao  pregão,  em  virtude  de  haver  várias
atribuições (…) não foi uma nem duas vezes que eu
tive que interromper sessões de pregões por causa
de tempo.”
P3: “(…) às vezes você está sendo pregoeiro e tem
uma  Seção  que  tem  muito  trabalho  e  você  não
consegue  se  dedicar  somente  àquele  pregão  (…)
isso  acaba  atrapalhando  o  andamento  do  próprio
certame (…) um pregão  que  era  para  acabar  em
cinco dias, acaba, às vezes, em um mês.”
P4:  “(…)  tem  pregões  que  se  estenderam muito
(…) pelas atividades que eu tinha, muita coisa, eu
tive que suspender os pregões várias vezes (…) esta
série de envolvimentos comprometeu o andamento
dos pregões”.

Dificuldades
para o

desempenho da
atividade

Percepção dos
pregoeiros sobre os

maiores óbices para o
desempenho da

atividade.

P1:  “Má  especificação  dos  objetos,  falhas  nos
editais e falta de capacitação”.
P2: “(…) responder às impugnações quando são de
áreas diversas, fora do conhecimento do pregoeiro
e analisar propostas técnicas”.
P3: “Para mim, a falta de tempo, com o acúmulo de
funções, e a vasta legislação aplicável ao pregão.”
P4: “A insegurança jurídica dos pregoeiros e alguns
aspectos  institucionais  internos,  jogando  a
responsabilidade  para  as  mãos  do  pregoeiro,
somente na etapa final do processo”.

Fonte: Autor, pesquisa de campo (2015)

Sobre  os  aspectos  organizacionais,  ficou  evidenciado,  nos  discursos  dos

entrevistados, que o acúmulo de outras funções, concomitantemente com o desenvolvimento

da  atividade  de  pregoeiro,  impactou  negativamente  sobre  a  eficiência  dos  certames,

principalmente sobre a celeridade do mesmo. O pregão eletrônico, conforme já explicitado

anteriormente, é uma modalidade licitatória recentemente criada, inspirada pelos preceitos da



91

nova  gestão  pública  e  pela  inserção  do  Princípio  da  Eficiência  no  rol  dos  Princípios

Constitucionais da Administração Pública.  Desta forma, um dos aspectos que se procurou

alterar em relação às modalidades clássicas disciplinadas pela Lei 8.666/1993, foi justamente

o da celeridade dos certames. Contudo, observa-se que, no CLBI, este objetivo não está sendo

plenamente  atingido  em  razão  da  diversidade  de  atividades  dos  pregoeiros.  Ainda  nesta

categoria,  observa-se  que  este  acúmulo  de  funções  ao  qual  os  pregoeiros  do  CLBI estão

submetidos remete, mais uma vez, à falta de priorização da função compras dentro do núcleo

estratégico da organização, de acordo com os ensinamentos de Baily et al. (2008). 

Sobre o assunto, Motta (2010) destacou esta falta de priorização da área de logística

na estrutura do serviço público brasileiro,  ressaltando que não existe  uma definição clara

sobre  o  perfil  do  profissional  para  atuar  no  setor,  tampouco  programas  contínuos  de

qualificação dos mesmos.

A fim de minimizar este impacto negativo sobre os certames, uma possível solução

seria a capacitação de mais servidores para atuarem como pregoeiros, de forma que, ainda que

estes  acumulem outras  funções,  estas  não  sejam de  caráter  estratégico,  assim entendidas

aquelas  que  compõem  a  estrutura  básica  da  instituição,  possibilitando  que  estes  agentes

estejam disponíveis para a realização dos certames com a devida celeridade que a modalidade

requer. 

Os  óbices  apontados  pelos  entrevistados  na  categoria  dificuldades  apontam  no

sentido  da  necessidade  de  melhoria  da  interação  entre  os  departamentos  técnicos  e  de

compras.  De  fato,  especificações  mal  discriminadas,  exigências  técnicas  excessivas  ou

deficientes,  além de  outras  falhas  processuais,  geram questionamentos  ou  impugnações  e

recursos que, muitas vezes, por se tratarem de questões técnicas, os pregoeiros não estão aptos

a responder. Neste sentido, Batista e Maldonado (2008) destacam que a função de comprar

está intrinsecamente ligada a todos os departamentos  da instituição, não só do ponto de

vista da compra em si, mas, sobretudo, no alcance dos objetivos e finalidades institucionais. O

comprador público deve levar em consideração, na sua decisão final de compra, as opiniões e

sugestões  dadas  pelos  requisitantes  dos  produtos  ou  materiais  solicitados,  pois  elas

contribuem e motivam os agentes envolvidos, além de esclarecer aspectos técnicos, sobre os

quais os compradores sentem-se inaptos a opinar, provocando um constante aperfeiçoamento

dos métodos e das atividades de compras. 
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Uma forma de amenizar tal impacto, além da inserção destes outros profissionais no

processo  de  aquisição,  seria  o  da  especialização  do  comprador.  Atualmente,  todos  os

pregoeiros atuam em todos os tipos de processos, aquisição de bens ou serviços terceirizados,

sem um direcionamento de área específica. Nesta premissa, Baily et al. (2008, p. 81), sugerem

a especialização dos compradores para lidar com uma faixa específica de itens, de forma a

evitar  duplicidade  de  esforços  de  pesquisa  e  negociação  e  reduzindo  o  tempo  gasto  na

aquisição. 

O  próximo  quadro  apresenta  as  respostas  dos  pregoeiros  referentes  a  aspectos

relacionados  a  conhecimento  dos  agentes  para  o  desempenho da  atividade.  Neste  tópico,

foram  criadas  três  categorias:  legislação  e  jurisprudência,  treinamento  e  capacitação  e

sistematização do conhecimento.

Quadro 16 – Resultados: Aspectos sobre conhecimento (continua)

Conhecimento

Categoria Definição Ilustração de falas

Legislações e
jurisprudências 

Conhecimento dos
pregoeiros sobre as

legislações e
jurisprudências
aplicáveis ao

desempenho da
atividade

P2: “Eu acho a Lei do pregão bem simples, quando
comparada com a 8.666/1993, mas o que dificulta
são as Leis acessórias que devem ser aplicadas ao
pregão, como legislação ambiental, Lei da ME/EPP,
margem de  preferência  (…)  não  é  só  julgar  um
pregão, é conhecer toda essa legislação que a gente
tem que aplicar (...)”
P3:  “(…)  as  próprias  legislações  não  são  bem
divulgadas  (…)  sempre  tem  alguma  (legislação)
que  você  não  vai  saber  e  lá  na  frente  vai  ser
cobrado,  se  em  uma  auditoria  do  Tribunal  de
Contas ou do próprio COMAER, o auditor diz que
você não viu uma legislação, e a gente não tinha a
menor noção de que aquilo ali existia (…). 
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Quadro 16 – Resultados: Aspectos sobre conhecimento (conclusão)

Treinamento e
capacitação

Realização de
treinamentos,
capacitações e

reciclagens para o
exercício da atividade

P1: “A última reciclagem que eu fiz, específica para
pregão, foi realizada há três anos.”

P2: “(…) o pregoeiro não é chefia de nenhum setor,
então  ele  não  tem  previsão  de  capacitação.
Nenhuma.”

P4:  “Eu  não  cheguei  a  realizar  nenhuma
capacitação, desde que cheguei no CLBI (…) em
outras organizações das quais fiz parte, eu cheguei
a  realizar  capacitações  anuais  na  área  (…)  a
dinâmica  de  atualização  jurídica  na  área  de
licitações  faz  com  que  esta  falta  de  capacitação
gere um clima de insegurança nos processos.”

Sistematização
do

conhecimento

Forma como o
conhecimento é

disseminado dentro
da estrutura

organizacional

P1:  “(…)  nem  mesmo  informalmente  há  esta
transmissão de conhecimentos entre os pregoeiros.”

P2: “(…) quando eu leio algum Acórdão específico
de pregão, eu mando para todos os pregoeiros por
e-mail  (…) mas  não existem reuniões  para  tratar
destes assuntos e padronizar as ações.”

P4: “Informalmente existe.  Não somente entre os
pregoeiros daqui, mas até mesmo entre pregoeiros
de  outros  órgãos  (…)  mas  tudo  muito  informal,
nada estabelecido de forma que o pregoeiro possa
contar com este suporte.”

Fonte: Autor, pesquisa de campo (2015)

As questões referentes às legislações e jurisprudências foram feitas no intuito de se

verificar o quanto os pregoeiros têm dificuldades na lida com as legislações aplicáveis ao

pregão.  Nesta  categoria,  foram unânimes  em responder  que  as  legislações  do  pregão são

bastante simplificadas, quando comparadas à Lei de Licitações. Contudo, a vasta gama de

legislações acessórias às quais se submete o pregão, dificulta de forma relevante a execução

da atividade,  principalmente  no que  se  refere  à  insegurança  das  ações  tomadas  por  estes

agentes.  Sobre  o  conhecimento  das  jurisprudências  emanadas  pelo  Tribunal  de  Contas

aplicáveis ao pregão, apenas dois pregoeiros responderam que realizam consultas periódicas.
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Os  demais  informaram  que  não  consultam,  em  razão  do  tempo  exíguo  para  o

desenvolvimento das diversas atividades pelas quais são responsáveis.

Na  categoria  treinamento  e  capacitação  para  o  exercício  da  atividade,  todos  os

entrevistados relataram a falta de regularidade na realização de capacitações e reciclagens na

área de pregão eletrônico, sendo que dois, dos quatro pregoeiros entrevistados, relataram não

ter participado de qualquer tipo de instrução a respeito há mais de dois anos. 

Batista e Maldonado (2008, p. 692), em estudo direcionado às instituições públicas

de ciência e tecnologia, constataram as mesmas dificuldades entre os compradores:

Os compradores públicos, de um modo geral, ainda estão longe de se tornarem
efetivamente  proativos,  resumidamente  por  dois  motivos:  em  primeiro  lugar,  a
legislação  de  licitação  brasileira  não  permite  ao  comprador  utilizar  técnicas  de
compras mais apuradas, pois estabelece normas e procedimentos rígidos que inibem
a capacidade de negociação do comprador público. Em segundo lugar, apresenta-se
a própria falta de capacitação profissional dos compradores públicos, tanto do ponto
de  vista  do  entendimento  total  da  legislação  de  licitação,  quanto  da  falta  de
reciclagem e treinamento constante.

Da mesma forma, o estudo realizado por Motta (2010) apontou como um dos aspectos

mais relevantes dos setores de aquisições públicas, a ausência de políticas de treinamento e de

qualificação dos servidores. O pesquisador constatou que, no Brasil, não existem diretrizes

específicas  neste  sentido,  reforçando  a  perspectiva  de  que  bastam conhecimentos  básicos

sobre  legislação  em  vigor  e  sobre  o  sistema  Comprasnet/SIASG,  para  a  atuação  dos

servidores na área de compras.

Sobre o assunto, Luiza, Castro e Nunes (1999) ensinam que, para que o comprador

tenha um desempenho satisfatório, faz-se necessário um aprimoramento de suas competências

e qualificações, o que se consegue por meio do acúmulo de conhecimento e da realização de

capacitações, que irão determinar a diferenciação primordial entre um comprador burocrático

ou um comprador moderno, capaz de contribuir operacional e estrategicamente para o sucesso

de sua organização.

Diante do quadro apresentado, é crucial que o CLBI estabeleça formas regulares de

atualização e capacitação dos agentes envolvidos na atividade de pregoeiro, para que estes,

além  do  aprimoramento  técnico,  também  possam  desempenhar  a  atividade  sentindo-se

capazes  e  seguros  para  tal.  Ainda que  a  atividade  fosse reconhecida  como estratégica  na

estrutura da organização, não seria possível ao CLBI se beneficiar da vantagem competitiva

proporcionada por uma função compras desenvolvida, sem envidar esforços para que tenha
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servidores com conhecimento, habilidades e competências apropriadas para colocar ideias em

prática (BAILY et al., 2008).

Na categoria sistematização do conhecimento, as respostas variaram, de forma que

dois  pregoeiros  afirmaram  não  haver  interação,  nem  mesmo  informal,  para  a  troca  de

conhecimentos e experiências adquiridas na atividade. Os outros dois pregoeiros afirmaram

que tais interações existem, contudo, informalmente, por vezes na hora do almoço, ou por e-

mail. Tal divergência de respostas pode estar atribuída à diferença entre círculos hierárquicos

dos respondentes, uma vez que apenas um é oficial superior, dois são oficiais intermediários e

um oficial é subalterno, frequentando ambientes distintos no âmbito da organização. 

Diante das respostas apresentadas, restou constatado que, ainda que haja transmissão

de conhecimentos entre estes agentes, esta se dá de maneira informal. Mais uma vez, constata-

se a falta de priorização do núcleo estratégico para a atividade, uma vez que, em não havendo

um planejamento  para  a  realização  de  capacitações  periódicas  pelos  pregoeiros,  não  foi

estabelecida uma rotina ou um setor responsável pela atualização das práticas recomendadas

pelas jurisprudências. Tal falta dentro da instituição impede o alcance de um dos objetivos da

atividade  de  compras  traçados  por  Baily  et  al.  (2008),  que  é  desenvolver  funcionários,

políticas, procedimentos e organização para assegurar o alcance dos objetivos previstos. 

Em consequência, torna-se salutar que o CLBI desenvolva meios de disseminação do

conhecimento  de  novas  legislações  e  de  divulgação  das  recomendações  emanadas  pelo

Tribunal de Contas inerentes aos certames realizados por meio de pregão eletrônico, de forma

a possibilitar uma atuação mais uniforme e correta dos seus pregoeiros, no intuito de tornar os

certames mais eficientes e seguros juridicamente. 

Com a análise ora realizada foi possível alcançar ao terceiro objetivo específico do

presente projeto,  que era  identificar  quais  as  motivações  dos  pregoeiros  para as  condutas

adotadas, a fim de que as informações coletadas junto aos operadores do certame pudessem

contribuir para o estabelecimento de práticas institucionais para a melhoria do processo de

aquisições do CLBI. 

Diante dos resultados obtidos, foi possível compilar todas as informações em um

procedimento documental para os pregoeiros e equipe de apoio, de forma a possibilitar, dentro

dos preceitos da gestão da qualidade, a promoção de uma melhoria deste processo interno de

gestão, primordial para o cumprimento da missão institucional do Centro de Lançamento da

Barreira do Inferno.
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6 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

O pregão é uma modalidade licitatória criada no bojo da nova gestão pública, cuja

finalidade principal é proporcionar a eficiência inserida no texto constitucional em 1998, por

meio da simplificação dos procedimentos e redução de prazos em relação às modalidades

licitatórias clássicas, regidas pela Lei 8.666/1993. 

Em consequência, o pregão, especialmente em sua modalidade eletrônica, tem sido a

modalidade  licitatória  utilizada  para  a  execução  da  maior  parcela  dos  orçamentos  das

organizações públicas federais, uma vez que este deve ser utilizado obrigatoriamente para a

aquisição de bens e serviços comuns. 

Conforme  constatado  em  levantamento  realizado  para  embasar  este  projeto  de

intervenção, esta modalidade foi responsável pela execução de 75,19% dos orçamentos dos

exercícios financeiros de 2012 a 2015 do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, o que

correspondeu ao montante de R$ 17.471.450,02 (dezessete milhões, quatrocentos e setenta e

um mil e quatrocentos e cinquenta reais e dois centavos). Desta forma, a eficiência destes

processos  de aquisição impactam diretamente  no cumprimento da  missão  institucional  do

Centro de Lançamento, que é executar e prestar apoio às atividades de lançamento e rastreio

de engenhos aeroespaciais e de coleta e processamento de dados de suas cargas úteis, bem

como executar os testes, experimentos, pesquisa básica ou aplicada e outras atividades de

desenvolvimento tecnológico de interesse do Comando da Aeronáutica, relacionados com a

Política  da  Aeronáutica  para  Pesquisa  e  Desenvolvimento  e  com a  Política  Nacional  de

Desenvolvimento das Atividades Espaciais (PNAE), cuja coordenação é de incumbência do

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI. 

Apesar  da  relevância  auferida  aos  processos  licitatórios  de  pregão  eletrônico,  a

dinâmica de atuação dos pregoeiros do CLBI não se mostra, ainda, adequada à relevância que

a atividade requer. Em diagnóstico realizado no presente projeto de intervenção, foi possível

constatar várias ações divergentes entre os quatro pregoeiros existentes no Centro, de forma

que  estas  distinções  de  ações  impactam na  eficiência  dos  certames,  uma vez  que  geram

questionamentos e recursos por parte dos licitantes,  o que leva a uma maior demanda de

tempo para a efetivação da aquisição que se pretende. 

Diante desta constatação, optou-se pela proposição de uma padronização de ações

entre  estes  agentes,  de  forma  a  estabelecer  condutas  que,  ao  mesmo  tempo,  promova  a
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eficiência dos processos e garanta a segurança jurídica dos pregoeiros envolvidos no certame.

Esta padronização será viabilizada por meio de um procedimento documental, o qual delineia

as ações dos pregoeiros e equipe de apoio do CLBI. Tal documento faz parte do arcabouço

documental da Seção de Licitações e Contratos do Centro, em cumprimento aos requisitos da

norma ISO 9001 (2008), que estabelece requisitos para o sistema de gestão da qualidade.

Dentro desta concepção, a padronização proposta figurará como uma melhoria do processo

aquisição, que se situa dentro dos processos de apoio, no escopo da gestão da qualidade do

Centro. 

Ao mesmo tempo em que conterá proposições para os pregoeiros e equipe de apoio,

tal instrumento também contemplará diretrizes para um melhor estabelecimento da atividade

de  compras  dentro  do  núcleo  estratégico  da  organização,  de  forma  que  esta  função  seja

percebida e priorizada como essencial para o cumprimento da missão institucional do CLBI. 

O  quadro  abaixo  evidencia  a  situação  atual  da  atividade  e  como  a  mesma  se

estabelecerá com a implantação da presente proposta: 

Quadro 17 - Diferenças entre o modelo atual e o modelo proposto (continua)

MODELO ATUAL MODELO PROPOSTO

Pregoeiros com ações divergentes nas várias fases
do processo, gerando questionamentos,

impugnações e recursos por parte dos licitantes.

Pregoeiros com ações padronizadas, estabelecidas
de acordo com as jurisprudências emanadas pelo

TCU, que estabelecem boas práticas para a
condução dos certames licitatórios realizados por

pregão eletrônico.

Processos  frequentemente  interrompidos,  sem
segurança jurídica para os pregoeiros.

Ações  pautadas  com  foco  na  eficiência  dos
certames e segurança jurídica dos pregoeiros.

Ações despadronizadas que são utilizadas como
argumentos para os licitantes para a interposição
de recursos nos certames.

Ações  padronizadas  dentro  da  organização  e
pautadas em jurisprudências do TCU, de forma a
não  justificar  a  interposição  de  recursos  pelos
licitantes.

Pregoeiros com acúmulo de funções estratégicas,
impactando na disponibilidade do mesmo para a
condução do certame.

Maior  número  de  pregoeiros  na  organização,
estabelecendo-se  que  servidores  com  funções
estratégicas,  assim  entendidas  aquelas  que
compõem  a  estrutura  básica  do  Centro,  não
poderão atuar como pregoeiro.



98

Quadro 17 - Diferenças entre o modelo atual e o modelo proposto (conclusão)

Pregoeiros  com  experiências  distintas,  sem
realização  de  capacitação  para  reciclagem  e
atualização de procedimentos de forma regular.

Estruturação dentro do plano de capacitação do
Centro  de  Lançamento  para  que  os  pregoeiros
possam figurar  neste  como  uma  função,  sendo
planejado, ao menos, uma capacitação anual para
a função.

Ausência  de  reuniões  de  padronização  de
procedimentos  e  interação  entre  os  pregoeiros
(interação informal).

Estabelecimento  de  reuniões  periódicas,  sob  a
responsabilidade  da  Seção  de  Controle  Interno,
para  o  estabelecimento  de  ações  padronizadas
entre  os  pregoeiros,  divulgação  das
jurisprudências do TCU aplicáveis à modalidade
licitatória  e  para  a  disseminação  de
conhecimentos  adquiridos  por  ocasião  da
realização  de  capacitação  por  algum  dos
pregoeiros.

Falta de atuação da equipe de apoio imputando ao
pregoeiro  o  desempenho  de  atividades
burocráticas,  compatível  com  um  perfil  de
comprador  em desenvolvimento (BAILY et  al..,
2008).

Atuação efetiva da equipe de apoio,  permitindo
que  o  pregoeiro  adote  uma  postura  mais
gerencial, condizente com o perfil de comprador
em maturação/avançado (BAILY et al., 2008).

Ausência  de  interação  entre  os  departamentos
solicitantes  e  o  setor  de  compras,  gerando
especificações  de  objetos  falhas,  incompletas,
dificultando a ação dos pregoeiros.

Estabelecimento de metodologias para a interação
entre o pregoeiro e o setor solicitante, para que os
mesmos analisem sob aspectos técnicos e legais
as especificações e exigências dos editais, a fim
de  garantir  maior  eficiência  e  segurança  aos
processos de aquisição.

Pregoeiros  atuando  sozinhos,  em  questões
técnicas que não são de sua competência.

Envolvimento dos profissionais  de outras  áreas,
tais  como  assessores  jurídicos  e  analistas
contábeis na atividade de compras, conferindo à
mesma  o  posicionamento  estratégico  que  a
mesma deve ocupar.

Pregoeiros  sem especialização em determinados
objetos, atuando aleatoriamente em todos os tipos
de certames.

Especialização dos pregoeiros para lidar com uma
faixa  específica  de  itens,  de  forma  a  evitar
duplicidade de esforços de pesquisa e negociação,
reduzindo o tempo gasto na aquisição. 

Fonte: Autor, pesquisa bibliográfica, documental e de campo (2016)

Para ser viabilizada, a proposta de melhoria será apresentada ao Diretor do Centro de

Lançamento da Barreira do Inferno, que após lida e feita suas considerações e modificações,

será publicada em boletim interno da organização, para divulgação a todo o efetivo. 
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Da implantação deste projeto de intervenção espera-se imprimir uma melhoria na

gestão  dos  processos  de  aquisição  do  Centro  de  Lançamento,  nos  aspectos  referentes  a

planejamento, eficiência, segurança jurídica, conhecimento e valorização da atividade.

Para a avaliação da eficácia do instrumento ora proposto, o processo em comento

será  monitorado  por  meio  de  um  indicador  de  desempenho,  conforme  estabelecido  no

Apêndice C, a fim de se verificar se as medidas implementadas foram cumpridas conforme

estabelecidas  no  planejamento.  Diante  dos  dados  obtidos,  será  possível  idealizar  novas

medidas  a  serem  implementadas  com  vistas  ao  aperfeiçoamento  do  processo.  Tal  ação

marcará  o  reinício  do  Ciclo  PDCA e  consolidará  a  aplicação  do  conceito  de  'melhoria

contínua' do Sistema de Gestão da Qualidade.
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APÊNDICE A

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM OS PREGOEIROS DO CLBI PARA
ATENDIMENTO AO TERCEIRO OBJETIVO DA PESQUISA

Orientações iniciais

• Autoapresentação;

• Apresentação dos objetivos da pesquisa;

• Falar sobre a não identificação dos entrevistados e do sigilo das informações;

• Solicitar autorização para gravação em áudio.

Dados sociodemográficos

• Coletar os seguintes dados dos participantes:

◦ Tempo em que trabalha na Força Aérea;

◦ Idade;

◦ Função;

◦ Formação escolar;

◦ Experiências profissionais anteriores à atual;

◦ Quando realizou o curso de formação de pregoeiros e em qual instituição;

◦ Capacitações realizadas na área de licitações públicas;

◦ Tempo em que atua como pregoeiro na Força Aérea.

Questões

1- ASPECTOS MOTIVACIONAIS

• O Sr. se identifica com a função/atividade de pregoeiro?

• Sente-se motivado para executar esta atividade?

2 – DESEMPENHO DA ATIVIDADE

• Durante o exercício da atividade de pregoeiro, o Sr. desempenhou outra função dentro

do Organograma do CLBI? Se positivo, qual (ou quais)?

• Na sua opinião, o desempenho destas outras funções influenciou o seu desempenho

como pregoeiro? Se positivo, de que forma?

• Possui alguma dificuldade para o desempenho da atividade?
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3- CONHECIMENTO

• Sente-se devidamente preparado ou acredita necessitar de algum aprimoramento?

• Realiza  alguma capacitação de reciclagem para  a  atividade?  Se positivo,  com que

frequência?

• Na Organização, são realizadas reuniões, ou alguma outra forma de interação entre os

agentes, para a padronização das condutas dos pregoeiros? Se positivo, como acontece

e com que frequência?

• Em relação às legislações aplicáveis ao pregão, qual a sua opinião sobre as mesmas

(simples ou complexas, excessivas ou não, flexíveis ou rigorosas, etc.)?

• Ainda em relação ao aspecto legal do pregão eletrônico, o Sr. costuma consultar as

jurisprudências do Tribunal de Contas da União para inteirar-se sobre os julgados e as

recomendações emanadas para este tipo de modalidade licitatória?

• Na sua opinião,  quais  as  maiores  dificuldades  enfrentadas  pelos  pregoeiros  para  a

realização dos certames?

• Outras  perguntas  podem ser  feitas  ao longo da  entrevista  para  explorar  melhor  as

respostas.

Ao final

• Deixar espaço aberto caso queira acrescentar alguma observação;

• Agradecer pela colaboração e disponibilidade.
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APÊNDICE B

PROCEDIMENTO PARA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
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APÊNDICE C
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