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RESUMO 

 

A modalidade licitatória denominada pregão, na sua forma eletrônica tem como principais 

características: agilidade, desburocratização, transparência, redução de preços e ampliação da 

competitividade, uma vez que, os licitantes podem competir a distância, viabilizando a 

participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Apesar das características 

positivas atribuídas a esta modalidade, mesmo assim, se faz necessário analisarmos de forma 

aprofundada os dados inerentes as aquisições dos bens e serviços comuns, quanto aos princípios 

basilares da Administração pública, especificamente, o princípio da eficiência. Baseado nisso, 

este estudo se propôs identificar aspectos positivos e negativos referente a economicidade, 

celeridade, competitividade isonômica perante os benefícios concedidos pelo estatuto das 

microempresas e empresas de pequeno porte e cancelamento de itens nas contratações públicas 

advindas dos processos licitatórios na modalidade pregão, na forma eletrônica, no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, no exercício financeiro 

de 2014. Assim, trata-se de um estudo de caso no Departamento de Licitações e Compras do IF 

Sertão – PE referente aos processos licitatórios, sendo uma pesquisa exploratória e documental, 

com abordagem quantitativa. A amostra foi de 35 pregões eletrônicos, sendo esses dados 

extraídos do sitio eletrônico de Compras do Governo Federal 

(www.comprasgovernamentais.gov.br), conhecido como ComprasNet, e bem como de arquivos 

físicos e eletrônicos produzidos pela Comissão Permanente de Licitação referente ao ano de 

2014. Os resultados revelaram que 35 pregões foram homologados, sendo 11 de serviços 

continuados, 8 de serviços de natureza não continuada, 10 de bens de consumo e 6 de bens 

permanentes. Juntos, esses pregões resultaram em uma economia de recursos para o IF Sertão 

– PE acima da média em outras Organizações Públicas. Além disso, o estudo evidenciou que a 

categoria de serviços não continuados foi a que obteve a maior economia de recursos e maior 

celeridade, com um tempo de duração menor em dias na fase externa do pregão. De forma 

semelhante, foi observado maior economia de recursos e maior celeridade nas licitações cujo 

critério de julgamento foi o menor preço por item. No entanto, este critério obteve o maior 

número de itens cancelados. Com relação a participação das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte nos resultados das licitações, foi identificado que essas empresas representaram 

uma maior porcentagem do valor total homologado nos pregões eletrônicos quando comparado 

a outros enquadramentos empresariais. Entretanto, as pequenas empresas da Região do Sertão 

de Pernambuco foram as que tiveram a menor participação nos resultados do valor total 

homologado apesar do incentivo concedido pela Lei Complementar n° 123/2006. Outro 

resultado importante foi que houve um número elevado de itens cancelados, sendo maior 

número por licitação fracassada. Os principais motivos foram os lances dos licitantes acima do 

preço estimado pela Administração do IF Sertão – PE e a Inabilitação por irregularidades nos 

documentos de habilitação. Portanto, esta pesquisa identificou maior economicidade e 

celeridade nas licitações da categoria de contratação de serviços não continuados e quando o 

critério de julgamento adotado foi o menor preço por item. No entanto, foi observado alto índice 

de itens cancelados e pouca participação de empresas de pequeno porte localizadas na região 

do IF Sertão –PE. 

 

 

Palavras chaves: Pregão eletrônico. Compras Públicas. Economicidade. Celeridade. 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
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ABSTRACT 

 

Electronic trading is a bidding modality. Its main features are: agility, reducing bureaucracy, 

transparency, price reduction and expansion of competitiveness, since bidders can compete 

from a distance, allowing the participation of Micro and Small Companies. Despite the positive 

characteristics attributed to this modality, even so, it is necessary to analyze in detail the data 

related to the acquisition of goods and common services, as the basic principles of Public 

Administration, specifically, the principle of efficiency. Based on this, the present study aims 

to identify positive and negative aspects related to economy, celerity, isonomic competitiveness 

under the benefits granted by the status of Micro and Small Companies. Besides that, it also 

aims to identify the cancellation of items in public procurement through bidding processes 

through the electronic trading modality at Federal Institute of Education, Science and 

Technology of Sertão Pernambucano, in the financial year of 2014. So it is a case study in the 

Department of Bidding and Purchasing, at the Institute aforementioned, regarding the bidding 

process. It is also an exploratory and documentary research with a quantitative approach. The 

sample was 35 electronic auctions, and these data were extracted from the electronic site of the 

Federal Government Purchases (www.comprasgovernamentais.gov.br), known as 

ComprasNet, as well as physical and electronic files produced by Bidding Permanent 

Commission of Auctions in 2014. The results revealed that 35 auctions sessions were approved, 

11 of continued services, 8 non-continuous services, 10 consumer goods and 6 permanent 

assets. Together, these sessions resulted in a saving of resources for the Federal Institute of 

Education, Science and Technology of Sertão Pernambucano above average in other Public 

Organizations. In addition, the study revealed that the category of non-continuous service was 

the one with the largest economy of resources and celerity, with a shorter duration of days on 

the trading external phase. Similarly, it was observed a greater economy of resources and 

celerity in tenders whose criterion of judgment was the lowest price per item. However, this 

criterion had the highest number of canceled items. Regarding the participation of Micro and 

Small Companies in the results of bidding, it was identified that these companies accounted for 

a higher percentage of the total amount approved in the electronic trading sessions when 

compared to other business environments. However, small businesses in the Sertão of 

Pernambuco were those that had the lowest share in the results of the total amount approved in 

spite of the incentive granted by Complementary Law nº 123/2006. Another important result 

was that there was a high number of canceled items, mainly due to unsuccessful bidding. The 

main reasons of this were the bids of the bidders above the estimated price by the 

Administration of the Institute and the disqualification for irregularities in the qualification 

documents. Therefore, this study identified greater economy and efficiency in biddings related 

to non-continuous services and when the judgment criterion adopted was the lowest price per 

item. However, it was observed high rate of canceled items and little participation of local small 

businesses. 

  

 

 Key Words: Electronic Bidding. Public Purchases. Economy. Celerity. Micro and Small 

Companies. 
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1. – INTRODUÇÃO  

  

1.1 – Contextualização e Problemática   

 

 As organizações públicas brasileiras passam por um momento de mudança na gestão 

dos processos institucionais, tendo em vista a escassez dos recursos financeiros arrecadados 

pelo estado. Tais transformações alcançam as aquisições públicas, realizadas por meio do 

instituto da licitação. 

 No Brasil, as aquisições públicas são regulamentadas na sua grande maioria pela Lei 

Federal n° 8.666/1993, que tem o procedimento licitatório destinado a garantir o princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável, a ser processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e outros que 

sejam correlatos. Um desses princípios legitimado é o da economicidade, que deu origem a 

modalidade pregão1, na forma eletrônica, normatizado pelo Decreto Federal n° 5.450/2005 cujo 

critério de julgamento adotado é o menor preço.  

 Argumenta-se, em larga escala, que as aquisições eletrônicas no setor público têm 

adquirido notoriedade positiva nos últimos anos, principalmente, em razão dos aspectos de 

agilidade, redução de preços, competitividade, características atribuídas a essa ferramenta de 

compra. Isto só foi viável, devido a ascensão tecnológica e o processo de utilização da internet 

pelas instituições públicas no relacionamento com o cliente-cidadão, com isso, favorecendo não 

só uma comodidade para todos os usuários, mais implicando essencialmente na diminuição de 

despesas operacionais da máquina pública, bem como, o aumento da transparência e controle 

social do governo por seus contribuintes. 

  Neste contexto de inovação tecnológica, cabe destacar que o comércio eletrônico na 

administração pública, através do pregão eletrônico, tem se apresentado como uma ferramenta 

de compra mais eficiente no que diz respeito à transparência e combate à corrupção, em razão 

                                                 
1Pregão significa modalidade de licitação pública destinada a contratos de aquisição de bens ou prestação de 

serviços, ambos considerados comuns, cujo julgamento das propostas antecede a fase de habilitação. O 

processamento na forma eletrônica dá-se basicamente por meio da tecnologia da informação, à distância, isto é, 

sem a presença física dos licitantes, que encaminham as suas propostas e participam do certame valendo se da 

internet. NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 7. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: 

Fórum, 2015. p. 17-19.  
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de ser uma modalidade que permite total publicidade das informações dos procedimentos de 

compra, e evita que agentes públicos favoreçam fornecedores com os recursos públicos. Ainda, 

convém destacar que, os processos eletrônicos em curso podem ser acompanhados por qualquer 

cidadão interessado, pelo sítio eletrônico, ComprasNet, sendo este um Portal de Compras do 

Governo Federal. 

 Além disso, há uma economia em torno de 20% a 30% nas contratações de bens e 

serviços nesta modalidade de licitação. Segundo relatório gerencial das compras públicas 

elaborado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), evidenciou que no 

ano de 2014, o formato eletrônico foi a modalidade de licitação mais empregada pelos Órgãos 

Públicos, uma vez que o pregão eletrônico respondeu por 59,7% das compras governamentais, 

resultando numa economia para os cofres públicos da ordem de R$ 7,9 bilhões (18%) em 

relação ao preço-base estimado pelo governo antes de iniciar esse procedimento de compra.  

Outro benefício evidente tem sido a agilidade para finalização do processo de compra. 

Tendo em vista que, o formato eletrônico é menos burocratizado, ao contrário das modalidades 

tradicionais da Lei Federal nº 8.666/1993 que regem as licitações. Enquanto a modalidade de 

licitação concorrência levaria em média 120 dias para ser integralmente realizada, o processo 

de compra no pregão teria um lapso temporal reduzido para uma média de 15 a 20 dias2. 

 Entretanto, apesar de muitas discussões e publicações no mundo acadêmico sobre a 

utilização desta modalidade licitatória denominada pregão eletrônico como forma de 

contratação pública pelo governo federal, devido às suas características de celeridade, 

desburocratização e transparência das contratações, mesmo assim, se faz necessário 

analisarmos de forma aprofundada os fatos ou fenômenos inerentes as aquisições de bens e 

serviços comuns, quanto aos princípios basilares da Administração pública, especificamente, o 

princípio da eficiência.  

Para tanto, o princípio da eficiência exige que toda atividade administrativa seja 

exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. Esse é o mais moderno princípio da 

função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, 

exigindo resultados positivos para serviço público e satisfatório atendimento das necessidades 

da comunidade e de seus membros3.  

Em tempo, cabe destacar que este princípio constitucional importa juridicamente em 

duas consequências: o dever da administração pública de buscar sua correta aplicação dos 

                                                 
2LIMA, Priscilla Pecene. Pregão Eletrônico: Um Instrumento Econômico e Eficiente de Inovação das 

Compras Públicas. Rio de Janeiro: O Autor, 2008. p. 68.  
3 MEIRELLES, Helly Lopes. Direito administrativo Brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros,2015. p. 105. 
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recursos públicos visando alcançar a boa governança e o direito do cidadão administrado de 

exigir do poder público a eficiência na prestação dos serviços públicos4.  

 Dessa forma, o princípio da eficiência apesar de não estar implícito na Lei Geral de 

Licitações, sendo esta consagrada pela Constituição Federal, pode-se encontrá-lo no artigo 5° 

do Decreto Federal n° 5.450/2005, que regulamenta o pregão eletrônico. Nesse sentido, 

observa-se que todas as contratações devem ser realizadas de forma eficiente, em termos de 

resultados positivos para o serviço público e satisfatório no atendimento das necessidades da 

sociedade.  

Diante do exposto acima, e na perspectiva de identificar características relevantes para 

a eficiência nas contratações governamentais para bens e serviços comuns, são feitos os 

seguintes questionamentos: As licitações realizadas através da modalidade de licitação 

pregão eletrônico trouxeram economia na aquisição de bens e serviços comuns no IF 

Sertão – PE?  O pregão eletrônico tem trazido celeridade nos processos licitatórios do IF 

Sertão – PE? O pregão eletrônico tem ampliado a competição entre os licitantes, 

viabilizando a participação das ME/EPP nos resultados das licitações do IF Sertão – PE? 

Qual a quantidade e motivo dos itens cancelados por licitação deserta ou fracassada nos 

processos licitatórios de pregão eletrônico do IF Sertão – PE? 

 

1.2 – Objetivos 

 

 Portanto, visando investigar o problema da pesquisa, e bem como, se aprofundar sobre 

a temática deste trabalho científico e acadêmico, coloca-se como objetivos gerais e específicos 

os seguintes itens e subitens relacionados abaixo: 

  

1.2.1 – Objetivo Geral 

 

Identificar aspectos positivos e negativos referente a economicidade, celeridade, 

competividade isonômica perante os benefícios concedidos pelo estatuto das microempresas e 

empresas de pequeno porte e cancelamento de itens nas contratações públicas advindas dos 

                                                 
4SOUZA, Elias José de. O princípio da eficiência como instrumento de controle dos procedimentos 

licitatórios do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE/PE): paradigmas para sua aferição. 

Dissertação (Mestrado em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste) – Universidade Federal de 

Pernambuco. Recife: O Autor, 2010. p. 35. 
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processos licitatórios na modalidade pregão, na forma eletrônica, no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, no exercício financeiro de 2014.  

 

1.2.2 – Objetivo Específico  

 

 Identificar a economicidade por categoria de contratação de bens e serviços 

comuns licitados; e por critério de julgamento adotados nos pregões;  

 Identificar a celeridade por categoria de bens e serviços comuns licitados; e por 

critério de julgamento adotados nos pregões;  

 Identificar a participação monetária e em quantidade das ME/EPP nos resultados 

dos pregões, e bem como, a sua distribuição por regiões do Brasil;  

 Identificar a quantidade e os motivos dos cancelamentos dos itens nos pregões 

eletrônicos. 

 Propor e/ou gerar um conjunto de recomendações visando melhorias nos 

processos licitatórios pela modalidade Pregão Eletrônico, com a finalidade de torná-los 

mais eficientes dentro do IF Sertão – PE.    

 

1.3 – Justificativa do estudo  

 

 O presente trabalho científico é de suma importância no âmbito dos Órgãos Públicos 

Federais, por se tratar especificamente do aprimoramento da gestão dos recursos públicos nas 

contratações advindas dos processos licitatórios realizados através da modalidade de licitação 

pregão eletrônico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 

Pernambucano. Em razão que, tais contratações públicas quando bem-sucedidas nestas 

Instituições Federais de Ensino5, são capazes de impulsionar as transformações sociais, 

econômicas e políticas no mundo contemporâneo. 

Além disso, esta pesquisa científica justifica-se pela relevância do tema para academia, 

uma vez que as contratações advindas pelo pregão eletrônico lhe dão suporte para o 

funcionamento das suas atividades primordiais: ensino, pesquisa e extensão.  

                                                 
5 Para efeitos do Art. 2° da Lei Federal n° 11.091/2005, são consideradas Instituições Federais de Ensino os órgãos 

e entidades públicos vinculados ao Ministério da Educação que tenham por atividade-fim o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da extensão e que integram o Sistema Federal de Ensino (Institutos e 

Universidades Federais).  
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  Portanto, o uso de boas práticas de governança eletrônica pode estar associado ao 

desenvolvimento econômico e à racionalidade de recursos públicos6. Nesse sentido, evidenciar 

e registrar estes fenômenos apontados, de cunho gerencial e econômico, poderão contribuir para 

a retificação de procedimentos utilizados por esta instituição pública, com vistas a tornar os 

processos de compras de bens e serviços comuns mais eficazes e menos dispendiosos, além de 

colaborar na disseminação de conhecimentos para casos semelhantes. Ainda, possibilitando o 

desenvolvimento social e econômico da região do sertão de Pernambuco, local este onde fica 

as unidades administravas-pedagógicas do IF Sertão – PE.  

 

1.4 – Estruturação do Trabalho  

 

O presente trabalho está dividido em quatro tópicos. O primeiro tópico foi a Introdução, 

que apresentou contextualização e problemática, objetivos e justificativa do estudo e agora 

detalhará a Estruturação do Trabalho. 

 No segundo tópico, será abordado o referencial teórico, destacando os conceitos e a 

evolução histórica das licitações públicas, contrapondo com diversos autores e opiniões de 

épocas remotas e atuais. Dessa forma, segue a descrição dos assuntos que serão abordados no 

referencial teórico:  

 Inicia-se, portanto, abordando as principais definições, assim como, a evolução histórica 

das licitações no Brasil, sendo esta uma forma de viabilizar as compras governamentais dos 

órgãos públicos brasileiros através dos avanços tecnológicos e o comércio eletrônico.  

 No segundo momento, trata-se da análise dos princípios basilares da Administração 

Pública expressos na Constituição Federal (artigo 37, caput), e dos princípios 

infraconstitucionais que regem os processos licitatórios. Princípios estes, que asseguram e 

garantem a lisura das contratações públicas brasileiras.  

 Depois, será dada ênfase as modalidades licitatórias tratando-se da concorrência, 

tomada de preços, convite, concursos, leilão, pregão presencial e eletrônico.  

 No quarto momento, será apreciado os tipos de julgamento das licitações, tais como: 

menor preço; melhor técnica, melhor técnica e preço, maior preço (lance/oferta) e, maior 

                                                 
6 MELLO, Gilmar Ribeiro de. Estudo das práticas de Governança: Instrumento de Controladoria para a tomada 

de decisões na Gestão dos Estados Brasileiro. Tese (Doutorado em Ciências Contábeis) – Programa de Pós-

Graduação em Ciências Contábeis, Departamento de Contabilidade e Atuária. Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo.  São Paulo: O Autor, 2009. p. 11. 
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desconto. Com isso, demonstra-se que cada contratação e/ou aquisição fica a depender das 

características e complexidade dos bens e serviços adquiridos pela Administração Pública. 

 Posteriormente, no quinto momento, será tratado sobre os prazos legais de publicidade 

a serem cumpridos pela Administração Pública em cada tipo de modalidade de licitação, e bem 

como, os canais de divulgação destes avisos licitatórios, com intuito de tornar transparente os 

atos administrativos dos órgãos públicos perante a sociedade e, principalmente, aos interessados 

em contratar com a administração pública.   

 Prosseguindo, no sexto momento, trata-se das fases e procedimentos legais da 

tramitação dos processos administrativos licitatórios, desde sua abertura até o seu 

encerramento. Além disso, serão tratados os conceitos de bens e serviços comuns e do sistema 

de registro de preços, sendo este último uma ferramenta de estoque virtual nas licitações cujas 

modalidades sejam do tipo concorrência ou pregão. 

Em seguida, será abordado o pregão eletrônico, que dentro de suas peculiaridades 

merece abordagem específica, pois nele, analisa-se, o seu conceito, a função do pregoeiro e 

equipe de apoio, fases licitatórias, a obrigatoriedade, assim como, os privilégios das 

microempresas e empresas de pequeno porte nos pregões como forma de desenvolvimento 

regional e socioeconômico e as vedações legais à contratação por pregão. Portanto, uma 

ferramenta de compra fundamental na Administração Pública Contemporânea e Gerencial. 

 E para finalizar o referencial teórico será realizado uma análise do pregão eletrônico 

como instrumento de eficiência nas compras públicas dos Órgãos Públicos Brasileiros, com 

isso, visando extrair informações a respeito das vantagens deste instrumento de contratação 

pública nos aspectos econômicos, agilidade nas aquisições, competitividade e transparência.    

No tópico terceiro, está descrito os procedimentos metodológicos adotados para 

alcançar os objetivos do estudo de caso sobre os pregões eletrônicos realizados pelo 

Departamento de Licitação e Compras da Reitoria do IF Sertão – PE. Será detalhado: a 

classificação da pesquisa, o local de estudo, a unidade de análise, a coleta de dados e a análise 

dos dados. 

Os resultados alcançados são apresentados e discutidos no quarto tópico deste trabalho 

científico. No quinto tópico será apresentado as considerações finais sobre a pesquisa científica, 

bem como, as orientações e sugestões para a Instituição pesquisada: IF Sertão- PE. E para 

concluir, são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas no corpo do trabalho, 

apêndice e anexos. 
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2. – REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 – Compras Governamentais na Administração Pública através do Governo Eletrônico 

 

 A Administração Pública através do governo federal é um comprador de escala, ou seja, 

compra em grandes quantidades. Nesse sentido, afirmar COSTIN7 que, o impacto das compras 

governamentais na economia é sempre relevante, seja para suas atividades rotineiras, como 

material de escritório, equipamentos para hospitais e centro de saúde, armas para polícia ou 

material escolar, seja em políticas protecionistas, como aquisição de estoques para preservação 

de preços agrícolas ou de insumos industriais. Dessa maneira, o mesmo autor, relata que as 

compras, por terem esse poder enorme de viabilizar ou fazer falir as empresas, podem ser 

sujeitas a pressões políticas, fisiologismo e corrupção, assim, fazendo necessário um maior 

controle e regulamentação na maior parte dos países.  

 Para se ter uma ideia do poder de compra da Administração Pública Brasileira, salienta-

se FERREIRA8 que os gastos é cerca de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do PIB 

(Produto Interno Bruto), sendo tais contratações através de licitações públicas, que contribuem 

para o aprimoramento das empresas quanto aos mecanismos de produção e avanços 

tecnológicos aliados ao desenvolvimento nacional sustentável, bem como, atingindo a função 

primordial das compras públicas que é o fortalecimento e reestruturações  dos órgãos públicos, 

cujo intuito é a prestação de serviços de qualidade para atender aos anseios da sociedade.  

 Então, é importante salientar que, só no período de 2014, as contratações públicas do 

Governo Federal movimentaram R$ 62,1 bilhões na aquisição de bens e serviços por meio de 

196,9 mil processos, levando-se em consideração todas as modalidades de contratação, 

conforme relatório geral do Portal de Compras do Governo Federal, COMPRASNET9. 

Ademais, esses valores gastos nas contratações públicas representaram aproximadamente 

2,49% (dois vírgulas quarenta e nove por cento) do Orçamento Geral da União previsto para o 

                                                 
7COSTIN, Claudia. Administração Pública. Rio de janeiro: Elsevier, 2010. p.185.  
8FERREIRA, Flávio dos Santos. Licitação Sustentável: A Administração Pública como Consumidora Consciente 

e Diretiva. Brasília: 2010. Disponível em: < http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2058728.PDF> Acesso 

em: 26 de out. 2015.  
9COMPRASNET. Portal de Compras do Governo Federal. Relatório Geral ano 2014. Disponível em: < 

http://comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/estatisticas/01-apresentacao-siasg-dados-gerais-_2014.pdf> 

Acesso em: 26 de out. 2015.  

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2058728.PDF
http://comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/estatisticas/01-apresentacao-siasg-dados-gerais-_2014.pdf
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mesmo ano, cujo total orçado foi R$ 2,488 trilhões, conforme informação da Empresa Brasil 

de Comunicação (EBC)10. 

Tendo em vista o volume de recursos financeiros envolvidos nas contrações públicas, 

BARROS11 entende que, a atividade administrativa de compras na Administração Pública deve 

ser desenvolvida com rigorosa observância aos preceitos legais, afastando o máximo o poder 

discricionário do gestor público, em razão dos choques que cada decisão de compra pode ter 

sobre a economia. No entanto, o mesmo autor afirma ainda que, a legislação brasileira é 

excessivamente rígida quando a questão é o uso do dinheiro público. 

o processamento de compras nos órgão públicos brasileiros, como elucida COSTIN12, 

em regra, faz-se uso da licitação pública como meio de disciplinar e efetivar a contratação na 

Administração Pública, com a garantia de condições a todos os concorrentes, conforme 

preceituado no artigo 37, inciso XXI, da norma Constitucional Federal, que regulamenta a Lei 

Federal n° 8.666, 21 de junho de 1993 e a Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, as 

quais estas legislações vigentes prevê as seguintes modalidades de licitação, aplicáveis de 

acordo com o caso concreto, além das possibilidades de dispensa de licitação e inexigibilidade 

de licitação: (i) concorrência; (ii) tomada de preços; (iii) convite; (iv) concurso; (v) leilão; (vi) 

pregão, na forma presencial e eletrônico. 

MATIAS-PEREIRA13, destaca que, as modalidades licitatórias se apresentam como 

uma ferramenta essencial no esforço da Administração Pública, direta e indireta, de promover 

reestruturações, preocupar-se com os custos dos investimentos em infraestrutura, capacitação e 

treinamento, modernização tecnológica e lançamento de novos produtos e serviços. Ainda, o 

mesmo autor enfatiza que, a utilização destes sistemas de licitação possibilita o 

desenvolvimento de ferramentas gerencias de boa governança, visando contribuir para políticas 

estratégicas de modernização do Estado Brasileiro, por meio da desburocratização e 

simplificação dos processos.   

Dentre as políticas estratégicas de desburocratização dos processos administrativos de 

compra na Administração Pública Brasileira, destaca SANTANA14, da importância das 

                                                 
10EBC. Empresa Brasil de Comunicação. Notícias ano 2013. Orçamento Geral da União para 2014 será 

publicado hoje no Diário Oficial. Disponível em: < http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-12-

26/orcamento-geral-da-uniao-para-2014-sera-publicado-hoje-no-diario-oficial> Acesso em: 26 de out. de 2015.        
11BARROS, Felipe Luiz Machado. Princípios administrativos aplicados à licitação pública. Revista Jus 

Navigandi, Teresina, ano 7, n. 58, 1 ago. 2002. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/3175/principios-

administrativos-aplicados-a-licitacao-publica>. Acesso em: 26 out. 2015. 
12 COSTIN, Claudia. Administração Pública. Rio de janeiro: Elsevier, 2010. p.186-190. 
13MATIAS-PEREIRA, José. Curso de Administração Pública: foco nas instituições e ações governamentais. 2. 

ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 202. 
14 SANTANA, Paulo Rodrigues. Sistema Eletrônico de Compras Governamentais: O desempenho do SIASG-

Comprasnet e sua influência para o futuro das compras governamentais. Disponível em: 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-12-26/orcamento-geral-da-uniao-para-2014-sera-publicado-hoje-no-diario-oficial
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-12-26/orcamento-geral-da-uniao-para-2014-sera-publicado-hoje-no-diario-oficial
http://jus.com.br/artigos/3175/principios-administrativos-aplicados-a-licitacao-publica
http://jus.com.br/revista/edicoes/2002
http://jus.com.br/revista/edicoes/2002/8/1
http://jus.com.br/revista/edicoes/2002/8/1
http://jus.com.br/revista/edicoes/2002/8
http://jus.com.br/revista/edicoes/2002
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inovações tecnológicas voltadas para a administração dos serviços relacionados às compras 

governamentais e todo seu processamento através do Governo Eletrônico. 

 O Governo Eletrônico é um conceito ainda emergente e, portanto, de difícil 

detalhamento. Some-se a isso o caráter extremante abrangente que a ele é dado atualmente. 

Usando um conceito de ZWEERS15 et. al., "Governo Eletrônico é um conceito emergente que 

objetiva fornecer ou tornar disponíveis informações, serviços ou produtos, através de meio 

eletrônico, a partir ou através de órgãos públicos, a qualquer momento, local e cidadão, de modo 

a agregar valor a todos os stakeholders16 envolvidos com a esfera pública". Ainda neste 

contexto, LENK17 et. al., apresentam quatro perspectivas acerca de governo eletrônico que 

podem ser vislumbradas: 

1.  A perspectiva do cidadão: visando oferecer serviços de utilidade pública ao cidadão 

contribuinte; 

2.  A perspectiva de processo: visando repensar o modo operacional dos processos produtivos 

existentes no governo, em suas várias esferas, tais como, por exemplo, os processos de licitação 

para compras (e-procurement); 

3.  A perspectiva da cooperação: visando integrar os vários órgãos governamentais, e estes com 

outras organizações privadas e não governamentais, de modo que o processo decisório possa 

ser agilizado sem perda de qualidade, assim como se evitando fragmentação e redundâncias 

hoje existentes nas relações entre esses vários atores; 

4.  A perspectiva da gestão do conhecimento: visando permitir ao governo, em suas várias 

esferas, criar, gerenciar e disponibilizar em repositórios adequados, o conhecimento tanto 

gerado quanto acumulado por seus vários órgãos. 

 Corroborando sobre o entendimento da funcionalidade do governo eletrônico,   

argumenta ZANIN18 que, a governança eletrônica refere-se basicamente a três tipos de 

interações, as do tipo G2G (do inglês government-to-government), envolvendo transações 

                                                 
<http://www.negociospublicos.com.br/congresso2013/anexos/Artigo-TCC-PauloRSantana.pdf.> acesso em: 24 

de ago. 2015. 
15 ZWEERS, K.; PLANQUE, K. Electronic Government. From a Organizational Based Perspective Towards a 

Client Oriented Approach. In: PRINS, J. E. J. (Ed.). Designing EGovernment. [S. l.]: Boston: Kluwer Law 

International, 2001, p. 92. 
16 Stakeholders são os grupos de interesse que se relacionam, afetam e são afetados pela organização e suas 

atividades – empregados, colaboradores, fornecedores, acionistas, concorrentes, clientes, comunidade, governo e 

sociedade. BEZERRA, Felipe. Stakeholders – Do significado a classificação. Publicado em 13/07/2014 no Portal 

de Administração. Disponível em: < http://www.portal-administracao.com/2014/07/stakeholders-significado-

classificacao.html>. Acesso em: 24 de ago. 2015. 
17 LENK, Klaus; TRAUNMULLER, Roland.  "Broadening the Concept of Electronic Government", In: PRINS, 

J. E. J. (Ed.). Designing E-Government.  [S. l.]: Boston: Kluwer Law International, 2001, p. 63-74. 
18 ZANIN, Luis Mauricio J. Tecnologia e Modernização Administrativa, CNM. Brasília: 2005, p. 2. 

http://www.negociospublicos.com.br/congresso2013/anexos/Artigo-TCC-PauloRSantana.pdf
http://www.portal-administracao.com/2014/07/stakeholders-significado-classificacao.html
http://www.portal-administracao.com/2014/07/stakeholders-significado-classificacao.html
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internas da administração, como alocação e inserção de dados e portais de trabalho on-line para 

servidores dentre outros; o G2C (do inglês gorvernment-to-citizen), para a prestação de serviços 

públicos ao cidadão, em sistemas denominados 24/7 (24 horas por dia, 7 dias por semana), 

como emissão de certidões, entrega de declaração de imposto de renda e outros; e por fim, o 

G2B (do inglês gorvenment-to-business), referindo-se as transações comerciais realizadas, 

como compras e contratações eletrônicas e cadastramento on-line de fornecedores. 

 Enfatizando sobre a perspectiva do processo de compras governamentais, ou seja, sobre 

as transações eletrônicas do tipo G2B, SANTANA19 destaca, o sistema eletrônico de compras 

do governo federal brasileiro, nas quais são: o Sistema Integrado de Administração de Serviços 

Gerais (SIASG) e do sítio de compras do governo federal (www.comprasnet.gov.br) que 

trabalham de forma integrada.  

 O Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet, tem como finalidade o acesso 

de todo o serviço do SIASG e, especialmente, o desenvolvimento das contratações públicas nas 

diversas modalidades licitatórias e a publicação e o acompanhamento de todos os atos 

administrativos de compra perante a sociedade, inclusive às sessões públicas on-line e em 

tempo real. Enfim, é nessa plataforma SIASG-ComprasNet que se desenvolve todo 

procedimento legal de aquisições de bens e serviços de forma eletrônica para os órgãos 

públicos. 

 O SIASG possui vários subsistemas, com funções específicas, que são interligados e 

funciona sob a grande rede de comunicação eletrônica, a internet, conforme expõe o Ministério 

de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG)20 na Instrução Normativa n° 02, de 16 de agosto 

de 2011. Dentre os subsistemas estão: o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 

(SICAF) é um subsistema de cadastro onde são armazenadas todas as informações sobre os 

fornecedores ou pretendentes a fornecedores da Administração Pública, possibilitando a pré-

habilitação de um licitante gerando agilidade ao procedimento licitatório; o catálogo de 

materiais ou serviços (CATMAT/CATSER) visa à padronização no detalhamento dos itens de 

materiais e serviços, proporcionando a comparação e controle das aquisições por determinados 

critérios ou natureza; o sistema de divulgação eletrônica de compras (SIDEC) é utilizado para 

                                                 
19 SANTANA, Paulo Rodrigues. Sistema Eletrônico de Compras Governamentais: O desempenho do SIASG-

Comprasnet e sua influência para o futuro das compras governamentais. Disponível em: 

<http://www.negociospublicos.com.br/congresso2013/anexos/Artigo-TCC-PauloRSantana.pdf.> acesso em: 24 

de ago. 2015. 
20 MPOG. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO. Instrução normativa n° 2, de 16 

de agosto de 2011. Disponível em: 

<http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/legislacaoDetalhe.asp?ctdCod=485> acesso em: 24 de ago. 2015a. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.negociospublicos.com.br/congresso2013/anexos/Artigo-TCC-PauloRSantana.pdf
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a divulgação eletrônica das compras, bem como a divulgação automática na imprensa oficial 

ou para o correio eletrônico dos fornecedores cadastrados no SICAF; o sistema de preços 

praticados (SISPP) armazena dados dos resultados das compras, fornecendo os preços 

praticados pelos fornecedores da Administração Pública; o sistema de contratos (SICON) 

realiza o acompanhamento dos contratos firmados pela Administração Pública. Na figura nº. 

01, logo abaixo, podemos verificar a disposição da estrutura do SIASG-Comprasnet, para sua 

devida operacionalização. 

 

 
Figura 1: Estrutura de Interação Interna do SIASG-ComprasNet 

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2015. 

 

 Portanto, MATIAS – PERREIRA21 afirma que, a utilização do SIASG e do seu portal 

Comprasnet na internet é responsável pelo processamento das contratações da Administração 

Pública Federal do Brasil e vem contribuindo de forma efetiva para disseminação internacional 

do comércio eletrônico e de transformações na Administração Pública em conexão com outros 

projetos do governo eletrônico. Ademais, acrescenta o mesmo autor que, as compras 

governamentais em meios eletrônicos estão permitindo a diminuição de custos, o aumento da 

competição e do acesso entre os fornecedores, à redução de custos administrativos e o 

fortalecimento da accountability22 (em relação) às transações públicas.  

                                                 
21 MATIAS-PEREIRA, José. Curso de Administração Pública: foco nas instituições e ações governamentais. 2. 

ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 206-207. 
22 Accountability é um conjunto de mecanismos e procedimentos que induzem os dirigentes governamentais a 

prestar contas dos resultados de suas ações a sociedade, garantindo-se dessa forma maior nível de transparência e 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOWag8X54MgCFYlMkAodQyECrQ&url=http://slideplayer.com.br/slide/1846251/&psig=AFQjCNGWPbKAtHIqy_CRFz218NWI34cNlA&ust=1445976802485027
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 Por fim, relata RIBEIRO23 que, as compras eletrônicas no Brasil são um empecilho aos 

atos de corrupção, uma vez que permite que todo o processo de compras seja visualizado tanto 

por fornecedores quanto pela sociedade através de um meio que possibilita mais facilmente o 

acesso a essas informações, que é a Internet. Assim conclui que as mesmas constituem um novo 

campo para a utilização do governo eletrônico e, consequentemente, produz determinados 

benefícios que são divulgados pela mídia e pelo governo como a redução de custos e o aumento 

da transparência.  

Diante do exposto, dentre as modalidades licitatórias, o pregão eletrônico, é uma 

ferramenta de compra licitatória que tem impacto nas mudanças do comportamento da 

sociedade, uma vez que traz transparência aos gastos públicos, e está inserido no contexto das 

políticas de governança eletrônico no estado democrático brasileiro, desde de sua 

institucionalização pelo Decreto Federal n° 5.450/2005.   

 

2.2 – Principais Conceitos de Licitação Pública 

 

Através da concepção própria, acredita-se que o processo licitatório está alicerçado 

pelas necessidades atuais de uma sociedade, e que vinculado sobre esta temática, grande parte 

dos gestores e legisladores buscam novas ideias e conceitos para o aprimoramento das 

contratações advindas pelo Estado, cujo objetivo primordial está na obtenção de bens, serviços 

e obras, dentro de um processo legal e transparente, com menor dispêndio de recursos públicos, 

entre estes estão: os recursos humanos, materiais, tecnológicos, tempo, etc. 

 Na busca de uma solução plausível para as contrações públicas de forma eficiente, vários 

pesquisadores e doutrinadores escreveram sobre o processo licitatório e definiram o que é 

licitação. Todos convergem para um ponto principal que é contratar pela melhor proposta para 

a Administração Pública e propiciar igualdade de condições para os licitantes. 

 Para DI PIETRO24 o processo licitatório é um procedimento administrativo pelo qual 

um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados, que se 

sujeitam às condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem 

                                                 
a exposição pública das políticas públicas. MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Gestão Pública 

Contemporânea. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 70. 
23RIBEIRO, Manuella Maia. O uso das tecnologias de informação e comunicação como ferramentas de 

combate à corrupção do Governo Federal: ComprasNet e o portal da transparência. 3, 2008. Concurso de 

Monografias da Controladoria-Geral da União - Controladoria-Geral da União, Brasília-DF: O Autor, 2008. p.34-

37. Disponível em:< https://bvc.cgu.gov.br/handle/123456789/3550> Acesso em: 10 nov. 2015. 
24 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.  Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 373. 
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propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do 

contrato administrativo. 

 Acrescenta COSTIN25 que a licitação pública é um processo legal que estabelece como 

se dará a escolha do fornecedor que venderá bens ou serviços ao estado ou ainda como o poder 

público venderá ou repassará seus bens ou serviços advindos de sua produção. E o mesmo autor, 

ainda, expõe como ideia central do processo licitatório, assegurar que não haja favorecimentos 

na compra e alienação de bens públicos na contratação de serviços. Neste sentido, chega-se a 

entender que a licitação busca, assim, garantir a moralidade dos procedimentos da 

Administração Pública, e, ao mesmo tempo, a promoção de iniciativa de possibilitar a igualdade 

de oportunidades na prestação dos serviços e na compra ou venda ao Poder Público.    

 Dessa maneira, resta claro, que o processo de licitação deve ser um procedimento 

transparente que anterioriza a contratação de fornecimento de um bem, da prestação de um 

serviço, da alienação de um bem e da construção de uma obra. Possibilitando a ampla 

concorrência, a fim de contratar a proposta que atende melhor as necessidades do Estado. 

 Portanto, é possível afirmar que a Lei de Licitações e Contratos da Administração 

pública é um importante instrumento de consolidação do regime democrático brasileiro. Com 

efeito se considerarmos que a democracia se assenta em duas diretrizes essenciais, que na 

igualdade de tratamento e liberdade de ação, torna se nítido que esta lei que rege as contratações 

públicas contribui para reafirmar o regime político democrático, ao assegurar a todos os 

interessados liberdade de participação igualitária em processos destinados a selecionar bens e 

serviços para a Administração Pública. 

 

2.3 – Princípios Basilares da Administração e das Licitações Públicas 

 

 Neste item, trataremos dos princípios básicos que norteiam a administração pública que 

resguardam as decisões proferidas pelos agentes públicos diante dos atos administrativos. Para 

licitação, os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência, que são impositivas para os órgãos públicos, ganham concretude, inibindo desvios 

criminosos de recursos públicos e assegurando o atendimento adequado do cliente primordial 

do Estado, que é o cidadão contribuinte.   

 

 

                                                 
25 COSTIN, Cláudia. Administração Pública. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 183-203. 
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2.3.1 – Princípios Constitucionais 

 

A Administração Pública26 brasileira é composta de órgãos que se manifestam através 

de suas relações de cunho participativas, em prol de atender aos anseios de um público, 

priorizando sempre os interesses coletivos. Desta forma, acrescenta COSTIN27, que a 

Administração é integralizada pelo conjunto de órgãos, funcionários, e procedimentos 

utilizados, com o intuito de atender aos papéis e funções de uma sociedade em certo contexto 

histórico. Para tanto, não cabendo outra prerrogativa, que seja dar celeridade aos processos 

administrativos, como uma forma eficiente e eficaz da gestão dos recursos públicos. 

A eficiência na Administração Pública se baseia no método e no procedimento, visando 

alcançar os objetivos propostos pelo Administrador, sempre tendo como premissa a maior 

racionalização dos recursos disponíveis, ou seja, fazer mais ações com menos utilização dos 

recursos naturais, pessoais, tecnológicos e financeiros.  Entretanto, já uma organização pública 

eficaz, é o resultado final das ações programadas pela Instituição, ou seja, a consecução dos 

objetivos propostos no plano de trabalho institucional no intuito de melhorar a prestação dos 

serviços públicos 28.   

Cabe ressaltar que, a gestão pública empreendedora não visa à maximização do lucro, 

em contradição a gestão privada. O intuito é a promoção da eficiência e a melhoria da prestação 

dos serviços público, sendo o empreendedorismo entendido como um processo de criação de 

valor para os cidadãos29. 

 Nesse caso, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 

Pernambucano, por se enquadrar como uma Autarquia Federal da Administração Indireta30, 

tem como dever o atendimento dos princípios basilares da administração pública, visando a 

validade dos seus atos administrativos praticados pelos seus servidores públicos31. Tal 

                                                 
26 Administração Pública é a organização e a gerência de homens e materiais para a consecução dos propósitos de 

um governo. Assim, a Administração Pública tem como propósito a gestão de bens e interesses qualificados da 

comunidade no âmbito dos três níveis de governo: federal, estadual ou municipal, segundo o preceito do Direito e 

da Moral, visando o bem comum da coletividade. MATIAS-PEREIRA, José. Curso de Administração Pública: 

foco nas instituições e ações governamentais. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 62. 
27 COSTIN, Cláudia. Administração Pública. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 183. 
28 CHIAVENATO, Idalberto. Administração Geral e Pública. 3. ed. Barueri, SP: Manole,2012. p. 180.  
29 FENILI, Renato. Boas Práticas administrativas em compras e contratações públicas. Niterói, RJ: Impetus,2016. 

p. 4. 
30 As autarquias podem ser definidas como pessoas jurídicas de Direto Público de capacidade exclusivamente 

administrativa. DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso Direito Administrativo. 31 ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2014. p. 164.  
31Servidores públicos, em sentido amplo, as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às entidades da 

Administração Indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. DI 

PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 598. 
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organização em comento sendo parte da administração pública indireta, faz-se necessária 

atender aos princípios norteadores prescritos no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, 

na qual dispõe tal dispositivo: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”32.  

 Nas contratações públicas, além dos princípios citados acima, JUSTEN FILHO33 afirma 

que o gestor deve atender e observar os princípios constitucionais da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e os princípios básicos, tais como, igualdade, probidade administrativa e vinculação 

ao instrumento convocatório. Para garantir que estes preceitos sejam observados foi criada a 

Lei Federal n. 8.666/1993, denominada Lei Geral das Licitações, que estabelece normas gerais 

sobre licitações e contratos administrativos, referentes a obras, serviços, compras, alienações, 

concessões e permissões no âmbito de todos os poderes da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

 Diante do exposto, é notório que as atividades administrativas das Instituições Federais 

de Ensino – IFES, tais como, as contratações e aquisições de bens e serviços pelo Departamento 

de Licitações e Compras do IF Sertão – PE devem seguir criteriosamente cada um dos 

princípios, no intuito de alcançar a eficiência e moralidade nos negócios públicos, com isso, 

potencializando sua atividade principal perante a sociedade que é a promoção do ensino, 

pesquisa e extensão.   

 Ademais, é importante destacar que, nas entidades públicas, as compras de materiais ou 

de serviços são complexas, pois o gestor público precisa observar de forma rigorosa e criteriosa 

os procedimentos estabelecidos em lei. São nas atividades de compras que se concentram as 

principais vulnerabilidades do Estado quanto à transparência e à racionalidade na aplicação dos 

recursos públicos. 

 Dessa forma, é importante que o Gestor Público utilize as ferramentas mais apropriadas 

para a diminuição dos gastos, o que daria mais recursos para investimentos que resultem em 

crescimento econômico e na redução da desigualdade social. Para isso, DA COSTA34 entende 

que, o Administrador Público deve sempre perseguir parâmetros de eficiência, eficácia, 

                                                 
32BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil De 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 09 set. 2015a. 
33 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. ed. São Paulo: 

Dialética, 2010. p. 59. 
34DA COSTA, Murilo Carneiro. Redução de custos nas compras governamentais: exemplos de economia dos 

Governos dos estados da Bahia e de São Paulo. BAHIA ANÁLISE & DADOS. Salvador, v. 14, n. 2, p. 375-383, 

set. 2004. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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efetividade e economicidade, de forma a aperfeiçoar a aplicação dos recursos públicos cada vez 

mais escassos à sua disposição. 

 A busca pela eficiência é estratégias de boa governança, visando trazer melhorias nos 

resultados qualitativos e quantitativos para a Administração Pública. Contribuindo no 

entendimento sobre o princípio da eficiência, DI PIETRO35 divide este em dois aspectos:  A 

atuação do agente público na busca de melhor desempenho nas suas atribuições, e outro, a 

forma de organização e estruturação da Organização Pública, visando alcançar os melhores 

resultados na prestação do serviço público.  

 Então, o que se espera das compras públicas nas Instituições Federais de Ensino, no caso 

do IF Sertão – PE, através do Departamento de Licitações e Compras não é somente a aquisição 

do produto e/ou serviço, mas sim, tão quanto estas compras atendem de forma satisfatórias as 

suas atividades institucionais sobre a ótica do interesse público. Ainda, até quanto os métodos 

e procedimentos internos nas contratações públicas têm racionalizado os recursos financeiros 

empreendidos, na busca pela qualidade e celeridade na prestação dos serviços públicos.  

 Face ao exposto, será abordada a relação existente entre os princípios da Administração 

Pública explicitamente prevista no art. 37 da CF frente à gestão das compras públicas nas 

licitações do IF Sertão – PE. 

 Tal interesse desta relação principiológica com as contratações públicas é importante 

não exatamente por ser a origem das demais normas, mas porque todas as normas serão 

interpretadas e aplicadas à luz delas. Ainda, é importante destacar, que os princípios consagram 

uma diretriz valorativa, cuja aplicação envolve ponderação do aplicador. Por isso, afirma 

JUSTEN FILHO36 que os princípios não se traduzem numa solução única, aplicável de forma 

uniforme, cabendo a adequação necessária às circunstâncias a aos valores envolvidos na 

situação concreta. 

 Nessa linha de entendimento, passamos a tecer alguns comentários por cada um destes 

princípios basilares da Administração Pública, na forma a seguir:  

O princípio da legalidade, em suma, determina que ninguém é obrigado a fazer ou 

deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. No âmbito administrativo, por sua vez, a 

legalidade impõe que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não 

havendo amparo legal, portanto, a atividade passa a ser considerada ilícita.  

                                                 
35DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 84.  
36 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. ed. São Paulo: 

Dialética, 2010. p. 61. 



31 

 

 Nesse sentido, MEIRELLES37, ressalta a importância de lembrar que, embora todos 

devam obediência à lei, o princípio da legalidade atinge de diferentes maneiras os particulares 

e a Administração Pública. Enquanto os indivíduos no campo privado, na defesa de seus 

interesses e de seu patrimônio, podem fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração 

Pública, na defesa dos interesses da coletividade, só é permitido fazer aquilo que a lei autoriza. 

 Diante disso, sabemos que todas as compras e contratações de bens e serviços na 

Administração pública devem ser através de licitação pública, conforme preconiza o art. 37, 

inciso XXI, da CF/88, resguardando a igualdade de condições a todos concorrentes do 

procedimento licitatório.  

 Dessa forma, resta claro que nas contratações públicas, o princípio da legalidade possui 

atividade totalmente vinculada, ou seja, a falta de liberdade para a autoridade administrativa. A 

lei define as condições da atuação dos agentes administrativos, determinando as tarefas e 

impondo condições excludentes de escolhas pessoais ou subjetivas. Seria inviável subordinar o 

procedimento licitatório integralmente ao conteúdo de lei. Isso acarretaria a necessidade de cada 

licitação depender da edição de uma lei que a disciplinasse. A estrita e absoluta legalidade 

tornaria inviável o aperfeiçoamento da contratação administrativa. A lei ressalva a liberdade 

para a Administração definir as condições da contratação administrativa, ou seja, as 

características do produto e dos serviços a serem adquiridos e as formas de execução do contrato 

pelo fornecedor. Mas, simultaneamente, a lei estrutura o procedimento licitatório de modo a 

restringir os atos discricionários38 do administrador em determinadas fases ou momentos 

específicos. 

 Assim sendo, aos agentes públicos da Diretoria de Planejamento e Licitações – DIPLIC 

e do Departamento de Licitações e Compras - DLCOM do IF Sertão – PE devem seguir 

estritamente o que a Lei Geral de Licitação determina, no entanto, buscando melhorias nos 

processos administrativos de aquisições no intuito de torná-los menos burocrático. 

 Para isso, o gestor público pode se pautar da própria lei vigente, no caso da “Lei Federal 

n. 8.666/1993”39, para criar seu regulamento institucional interno, visando à celeridade na 

formalização dos processos de aquisições, conforme dispõem os arts. 118 e 119 da referida lei, 

                                                 
37 MEIRELLES, Helly Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 93. 
38Atos Discricionários são os atos administrativos praticados pela administração Pública conforme um dos 

comportamentos que a lei prescreve. Assim, cabe à administração pública escolher dito comportamento por critério 

de oportunidade e conveniência, ou seja, de mérito. GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 17. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. p. 149. 
39 BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_3/Leis/L8666cons.htm>. Acesso em: 14 set. 2015b. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_3/Leis/L8666cons.htm
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ao dizer que, as entidades da administração indireta deverão adaptar suas normas sobre 

licitações, buscando a criação de regulamentos próprios devidamente publicados e em 

consonância as disposições desta lei em comento. 

 Portanto, visando atender um dos princípios fundamentais e primordiais da 

administração pública, a legalidade, os processos de compras governamentais podem ser 

aperfeiçoados e remodelados de acordo com as peculiaridades de cada organização pública, a 

sua missão institucional e disposição geográfica no mapa brasileiro. Para tanto, a concretização 

da modernização nos trâmites processuais de compras só ocorrerá caso os gestores de compras 

tenham a percepção do quanto é importante se apropriar dos conhecimentos legais para melhor 

desempenhar as suas atividades e, assim, alcançar com êxito melhores resultados nos seus 

processos de trabalhos. 

 Enfim, ensinamentos DE MELLO40 diz que, o princípio da legalidade é o de completa 

submissão da administração às leis. Esta deve tão somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em 

prática. Daí que atividade de todos os seus agentes, desde que os que compõem cargos 

superiores hierarquicamente até os de cargos inferiores, são obrigatoriamente cumpridores das 

disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo. 

 Soma-se ao agir legal do Administrador Público, o cumprimento do princípio da 

impessoalidade, uma vez que, na administração pública este princípio pode ser percebido como 

aquele que determina que os atos realizados por esta Instituição de Ensino, ou por ela delegados, 

devem ser sempre imputados ao ente ou órgão em nome do qual se realiza, e ainda destinados 

genericamente à coletividade, sem consideração para fins de privilegiamento ou da imposição 

de situações restritas, das características pessoais daqueles a quem porventura se dirija. Em 

resumo, os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica, 

mas ao órgão ou entidade administrativa em nome do qual age o funcionário. 

 Contribuindo para neutralidade nas decisões tomadas pela Administração Pública, DI 

PIETRO41 argumenta que não se pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas 

determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu 

comportamento.  

 Diante deste princípio constitucional da impessoalidade, as compras públicas visam 

atender a finalidade da instituição e não beneficiar ou privilegiar determinados fornecedores e 

até mesmo promover o agente público com seus interesses políticos e/ou pessoais. Para tanto, 

                                                 
40DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

2014. p. 104. 
41DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 68. 
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faz necessário que os critérios estabelecidos sejam iguais para todos os participantes das 

licitações públicas no IF Sertão - PE, assim velando sempre pela proposta mais vantajosa não 

só em fins econômicos, mais bem como, pela durabilidade e qualidade dos bens e serviços 

contratados. 

 Por fim, jamais poderá, por conseguinte, um ato do poder público, ao menos de modo 

adequado a esse princípio, vir a beneficiar ou a impor sanção a alguém em decorrência de 

favoritismo ou de perseguição pessoal. Todo e qualquer administrado deve sempre relacionar-

se de forma impessoal com a administração, ou com quem em seu nome atue, sem que suas 

características pessoais, sejam elas quais forem, possam ensejar predileções ou discriminações 

de qualquer natureza.  

 Por isso, entende MEIRELLES42, que além de atender a impessoalidade, o ato do 

Administrador Público, deve conformar-se com a moralidade e a finalidade administrativa para 

ter plena legitimidade à sua atuação, para que com isso, atende às exigências da lei como se 

conforma os preceitos legais da Instituição Pública.       

Sobre o princípio da moralidade, pode-se destacar que, na antiguidade se formula a 

ideia de que as condições morais devem ser tidas como uma exigência impostergável para o 

exercício das atividades de governo, ou seja, o trato e o zelo do Administrador com a coisa 

pública. 

 Atualmente, por força da expressa inclusão do princípio da moralidade no caput do art. 

37 da Carta Magna, a ninguém será dado sustentar, em boa razão, sua não incidência vinculante 

sobre todos os atos da Administração Pública. Ao administrador público brasileiro, por 

conseguinte, não bastará cumprir os estritos termos da lei. Tem-se por necessário que seus atos 

estejam verdadeiramente adequados a moralidade administrativa, ou seja, a padrões éticos de 

conduta que orientem e balizem sua realização. Se assim não for, inexoravelmente, haverão de 

ser considerados não apenas como imorais, mas também como inválidos para todos os fins de 

direito. 

 CARDOSO43 complementa ao princípio da moralidade ao dizer que o mesmo deve ser 

entendido na órbita jurídico-constitucional, como aquele que determina que os atos da 

Administração Pública devam estar inteiramente conformados aos padrões éticos dominantes 

na sociedade para a gestão dos bens e interesses públicos, sob pena de inviabilidade jurídica. 

                                                 
42 MEIRELLES, Helly Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 97. 
43 CARDOZO, José Eduardo Martins. Princípios Constitucionais da Administração Pública (de acordo com a 

Emenda Constitucional n.º 19/98). IN MORAES, Alexandre. Os 10 anos da Constituição Federal. São Paulo: 

Atlas, 1999, p. 158.  
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Corroborando, relata DI PIETRO44 que este princípio deve ser observado não apenas pelo 

administrador ou gestor público, mas também pelo particular que se relaciona com a 

Administração Pública, uma vez que, são frequentes, em materiais de licitação, os conluios 

entre licitantes, a caracterizar ofensa a referido princípio.    

 Enfim, os processos de compras governamentais devem estar não somente de acordo 

com a legalidade, mas também de acordo com os bons costumes na esfera administrativa. Para 

tanto, faz-se necessário que os agentes públicos envolvidos nas solicitações de compras tenham 

responsabilidades quanto às especificações técnicas e quantidades dos produtos e serviços a 

serem adquiridos. Com isso, evitando compras desnecessárias e gastos excessivos para o IF 

Sertão – PE, por se tratar da coisa pública que se remete a transparência social e institucional. 

 Dentre os princípios constitucionais que tem tido maior notoriedade nos últimos tempos 

devido aos avanços tecnológicos e a lei de acesso a informação, destaca-se o princípio basilar 

da publicidade, em razão de que, a publicidade sempre foi tida como um princípio 

administrativo, porque se entende que o Poder Público, por seu 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. É por isso que se estabelece como imposição jurídica 

para os agentes administrativos em geral, o dever de publicidade para todos os seus atos.  

 Defendendo o entendimento acima, CARDOSO45 enfatiza que o princípio da 

publicidade, é aquele que exige, nas formas admitidas em direito, e dentro dos limites 

constitucionalmente estabelecidos, a obrigatória divulgação dos atos da Administração Pública, 

com o objetivo de permitir o seu conhecimento e controle pelos órgãos estatais competentes e 

por toda sociedade.   

 Foi através deste preceito legal que surgiram inúmeras possibilidades de transparência 

dos dados públicos perante a sociedade, um deles é o sítio eletrônico de Compras 

Governamentais, sendo este um Portal de Compras do Governo Federal conhecido como 

“Comprasnet”, instituído pela Secretária de Logística e Tecnologia da Informação– SLTI 

vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG como já mencionado 

anteriormente. Este Sítio web além de ter a finalidade principal de informar aos interessados 

(fornecedores) os avisos de licitação e a realização dos processos eletrônicos de aquisição de 

bens e serviços da Administração Pública Federal através dos seus órgãos conveniados, também 

                                                 
44DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 79. 
45 CARDOZO, José Eduardo Martins. Princípios Constitucionais da Administração Pública (de acordo com a 

emenda constitucional n° 19/98). IN MORAES, Alexandre. Os 10 anos da Constituição Federal. São Paulo: 

Atlas, 1999, p. p. 166-168. 
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tem como objetivo secundário promover a transparência e permitir o controle social pelo 

cidadão das publicações eletrônicas dos avisos de editais de licitação e o acompanhamento dos 

gastos nas contratações públicas dos órgãos do governo brasileiro.  

 Dessa maneira, MIRAGEM46 compreende que, essa tendência da disponibilização de 

documentos oficiais nos dias atuais pelos Órgãos Públicos, com acessibilidade abrangente a 

sociedade, vincula a eficácia do princípio constitucional da publicidade sobre o exercício da 

regulação pelo Estado como contribuinte da Administração Pública Gerencial47 

contemporânea. Ademais, tal publicidade de dados e informações dos atos administrativos 

decididos pelos agentes públicos nas organizações, é uma forma de prestar contas e 

esclarecimentos dos investimentos e gastos realizados com serviços de interesse coletivo, que 

tem como principal financiador os cidadãos contribuintes de impostos federais, estaduais e 

municipais. 

 Neste sentido, os processos de compras no IF Sertão – PE devem ser transparentes com 

sua comunidade acadêmica, tendo em vista, o volume de recursos financeiros empregados para 

as contratações públicas. Ainda, tal publicidade traz maior participação dos docentes e discentes 

no monitoramento e fiscalização das decisões tomadas pelos gestores.   

 Por derradeiro, trazemos o princípio da eficiência, que para concretizar sua finalidade 

constitucional, faz-se necessário atender os demais princípios norteados da administração 

pública em sua plenitude, uma vez que para MEIRELLES48, a eficiência na Administração 

Pública não é apenas atingir o desempenho da legalidade, mas sim, exigir que a atividade 

administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional, para com isso 

alcançar resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades 

da comunidade e de seus membros.      

Nesse sentido, é importante sabermos que a eficiência não qualifica normas, qualifica 

as atividades a serem executadas dentro de um ambiente organizacional. Numa ideia muito 

geral, eficiência significa fazer acontecer com racionalidade, o que implica medir os custos que 

a satisfação das necessidades públicas importa em relação ao grau de utilidade alcançado. 

Assim, o princípio da eficiência, orienta a atividade administrativa no sentido de conseguir os 

                                                 
46 MIRAGEM, Bruno. A Nova Administração Pública e o Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011. p. 97. 
47 Administração Pública Gerencial é aquela onde suponhamos que o Estado funcione como uma empresa, cujos 

os serviços são destinados aos cidadãos e que possui como principais características a eficiência nos serviços, na 

avaliação de desempenho e no controle dos resultados. CHIAVENATO, Idalberto. Administração Geral e 

Pública. 3. ed. Barueri, SP: Manole,2012. p. 108. 
48 MEIRELLES, Helly Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 105. 
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melhores resultados com os meios escassos de que se dispõe e com menor custo. Rege-se, pois, 

pela regra de consecução do maior benefício com o menor custo possível.   

 Sobre o princípio da eficiência, MARINELA49 expõe que tal princípio consiste na busca 

de resultados práticos de produtividade, de economicidade, com a consequente redução de 

desperdícios do dinheiro público e rendimentos típicos da iniciativa privada, sendo que, nessa 

situação, o lucro é do povo; quem ganha é o bem comum. 

 Ainda, falando sobre este mesmo princípio incluído pela Emenda Constitucional n° 19 

de 1988, COSTIN50 entende que para alcançar a plenitude dele o Administrador Público tem a 

obrigação de atender as seguintes ações: a) ação idônea (eficaz); b) ação econômica 

(otimizada); e C) ação satisfatória (dotada de qualidade).    

 Diante do exposto, os processos licitatórios nas contratações de bens e serviços precisam 

ser céleres e econômicos no IF Sertão - PE. No entanto, cabe aos agentes públicos envolvido 

durante o processamento das compras procurarem alternativas eficientes, buscando sempre a 

diminuição de tempo entre a solicitação e a contratação. 

 Outro ponto bastante questionado na medição desta eficiência não está somente no 

tempo e nos valores economizados, mas também, nas características dos produtos e serviços 

adquiridos.   

 Portanto, esse princípio depende estritamente da forma de agir do Administrador 

Público no exercício regular de suas competências, uma vez que o mesmo pode aproveitar de 

melhor forma possível todos os recursos humanos, materiais, técnicos e financeiros existentes, 

colocados ao seu alcance. 

 

2.3.2 – Princípios Norteadores da Licitação 

  

Toda licitação pública é regida por princípios básicos, qualquer que seja a sua 

modalidade, quais sejam: procedimento formal, publicidade de seus atos, igualdade entre os 

licitantes, sigilo na apresentação das propostas, vinculação ao edital ou convite, julgamento 

objetivo, adjudicação compulsória ao vencedor, além de probidade administrativa. 

Igualmente como se trata os princípios constitucionais, os princípios licitatórios 

consagram uma diretriz valorativa, cuja a aplicação envolve ponderação do aplicador tanto na 

esfera administrativa quanto na esfera judiciária. Por isso, o princípio não se traduz numa 

                                                 
49 MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 6. ed. Niterói: Impetus, 2012. p. 44. 
50 COSTIN, Cláudia. Administração Pública. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 28. 
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solução única, aplicável de modo uniforme, sendo necessário às circunstâncias a aos valores 

envolvidos na situação concreta51.     

 Diante disso, a “Lei Federal nº 8.666/1993” 52, em seu artigo 3º, prevê que 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 ainda, sendo 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. 

Os órgãos da Administração Pública deverão tratar com igualdade todos os participantes 

do processo licitatório, sem beneficiamento, perseguição, ou discriminação, tendo em vista tais 

características estarem asseguradas constitucionalmente no princípio da isonomia.  

 É notório, segundo GASPARINI53 que tal princípio impede que o comportamento do 

aplicador do ordenamento jurídico (Constituição, lei, regulamento) seja diferenciado entre os 

interessados em participar dos processos de fornecimento de bens e serviços para os Órgãos da 

Administração Pública, a não ser que as normas vigentes permitam tal diferenciação na disputa 

ou na fase de julgamento da licitação. Acrescenta-se, JUSTEN FILHO54 que este princípio 

revela que todos os interessados têm o livre acesso à disputa pela contração com a 

Administração, com isso, é vedado ao agente público da Administração escolher um particular 

sem observância de um procedimento seletivo adequado e prévio, com exigências 

proporcionais a características e natureza do bem ou serviço ora a serem executados. 

 Nesse sentido, resta claro segundo JUSTEN FILHO55 que cada particular interessado 

em fazer negócio com a Administração Pública tem o direito, desde que atendidas às exigências 

estabelecidas previamente pelo Instrumento Convocatório, ou seja, o edital da licitação. Para 

isso, diz o mesmo autor, o interessado em realizar contrato com a Administração deverá 

participar de uma competição entre os demais interessados, vencendo aquele que ofertar as 

                                                 
51 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. ed. São Paulo: 

Dialética, 2010. p. 61. 
52 BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_3/Leis/L8666cons.htm>. Acesso em: 14 set. 2015c. 
53 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Saraiva 2012. p. 535. 
54 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. ed. São Paulo: 

Dialética, 2010. p. 69. 
55 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. ed. São Paulo: 

Dialética, 2008. p. 69. 
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melhores condições de fornecimentos dos bens e serviços, tais como: redução de preço, 

qualidade e garantias na prestação dos serviços, e que venha assegurar aos interesses coletivos.   

 Em síntese, este princípio diz que, todos os fornecedores interessados têm oportunidade 

de disputar contratos administrativos oferecidos pelos órgãos públicos, e veda que os agentes 

públicos estabeleçam tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, ou 

qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, assim eliminando exigências abusivas 

e desnecessárias que prejudiquem a ampliação do universo de licitantes no processo de seleção 

e contratação.  

 Sobre o processo de seleção dos fornecedores para contratação, os Órgãos da 

Administração Pública deverão selecionar a proposta que atenda todos os critérios previamente 

estabelecidos no edital de convocação, cuja tal proposição venha trazer maiores vantagens para 

o interesse coletivo em termos de qualidade na prestação dos serviços públicos, conforme 

preconiza o princípio da seleção da proposta mais vantajosa para administração.  

 Nessa linha de entendimento, relata FERRARI FILHO56, nas Contratações Públicas o 

que se exige, repita-se, é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração. Ainda, 

argumenta que o conceito de “mais vantajoso” não é sempre e necessariamente o de “mais 

barato”, pois devemos entendê-lo à luz das exigências constitucionais de economicidade e 

eficiência.  

 Atentemos para o que dispõe a Lei. O que se exige da Administração é que busque 

sempre a melhor proposta. Não há, no teor do dispositivo, qualquer menção expressa a menor 

preço. Por óbvio que uma proposta com valor reduzido em relação às demais a princípio 

aparenta ser aquela que de fato melhor represente o interesse público. Todavia, tal pressuposto 

não reflete a realidade quando o preço ofertado não foi formulado com base nos requisitos 

impostos pela Administração. Nesse caso, com toda certeza, o menor preço não equivalerá à 

melhor proposta. 

 Diante disso, ocorre segundo OLIVEIRA57, não se pode confundir melhor proposta 

como aquela de menor preço. Pois, o mesmo autor entende que, melhor proposta é muito mais 

abrangente e engloba em seu âmago, além do aspecto financeiro, critérios outros que 

                                                 
56 FILHO, Sérgio Antônio Ferrari. O conceito de “proposta mais vantajosa” em licitações e a indivisibilidade do 

objeto por interesse da Administração. Revista de Direito, Rio de Janeiro, v.3, n. 6, jul./dez. 1999. Disponível em: 

http://www.camara.rj.gov.br/setores/proc/revistaproc/revproc1999/revdireito1999b/pare_0399saff.pdf. Acesso 

em: 18 set. 2015. p. 254. 
57 OLIVEIRA, Tiago Coutinho de. O princípio da vinculação ao edital atrelado ao da proposta mais vantajosa. 

Conteúdo Jurídico, Brasília - DF: 08 maio 2014. Disponível em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.47911&seo=1>. Acesso em: 18 set. 2015. 
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possibilitam a avaliação do administrador quanto aos aspectos técnicos dos bens ou serviços 

que serão contratados. 

 Para tanto, por melhor proposta deve se entender não somente aquela que oferecer o 

menor preço, mas também, e principalmente, a que guardar consonância com os requisitos 

impostos pela Administração como necessários à sua elaboração. Nesse sentido, de nada adianta 

uma proposta que apresente valor reduzido se, na sua elaboração, não foram obedecidos os 

critérios previstos expressamente no edital. 

 Além dos princípios já abordados nos processos licitatórios, os órgãos públicos se faz 

necessário atender ao princípio da promoção do desenvolvimento nacional sustentável, 

visando incentivar por meio das contratações bens e serviços a preservação do meio ambiente, 

e o desenvolvimento de forma social e econômica das regiões do país.  

 O primeiro passo no surgimento deste princípio licitatório, segundo DI PIETRO58 foi à 

criação da lei sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que tinha como principais objetivos, 

dentre eles, a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da 

qualidade do meio ambiente e do equilíbrio econômico-social e a difusão de tecnologias 

nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais. Ainda, segundo o mesmo autor, 

outras políticas que influenciaram a criação deste princípio licitatório foram: A Política 

Nacional sobre Mudanças do Clima, na qual estabelecia critérios de preferência nas licitações 

e concorrências públicas para as propostas que propiciem maior economia de energia, água e 

outros recursos naturais, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos que estabelecia prioridade 

nas aquisições e contratações governamentais, para: produtos reciclados e recicláveis; e bens, 

serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e 

ambientalmente sustentáveis.  

 Diante disso, tais políticas contribuíram de forma direta na alteração do art. 3°, caput, 

da Lei Federal n. 8.666/1993, trazendo em seu texto uma inovação principiológica a ser seguida 

como objetivo das licitações: promoção do desenvolvimento nacional sustentável, inserida 

através da Lei Federal n. 12.349, de 21-12-2010. 

 Dessa forma, objetivando fomentar as contratações públicas sustentáveis na esfera 

federal, o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão59, através da Secretária de Logística 

                                                 
58 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 389 
59MINISTÉRIO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO. Instrução normativa n° 01, de 19 de 

janeiro de 2010. Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de 

serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. 
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e Tecnologia da Informação – SLTI, editou a Instrução Normativa n° 01, de 19-01-2010 que 

fomenta os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços 

ou obras pela Administração Pública. 

 Em síntese, este princípio busca selecionar a melhor proposta para a Administração, 

além dos preços dos bens e serviços, leva-se em consideração outros fatores como: impacto 

ambiental causado durante o processo de produção e a preservação do meio ambiente em 

harmonia com os aspectos sociais e econômicos.    

 Já o princípio da legalidade nos procedimentos licitatórios se coaduna com o princípio 

constitucional, tendo em vistas que as contratações públicas vinculam os licitantes e os agentes 

da administração pública às regras estabelecidas nas normas em vigor.  

 A legalidade, é a pedra angular da atividade administrativa60, uma vez que todos os atos 

da administração devem se pautar de acordo com o definido em lei. Isso significa dizer, para 

CARVALHO FILHO61 que, o administrador não pode prevalecer a vontade pessoal; sua 

atuação tem que se cingir ao que a lei se impõe.  

 Dessa forma, a Lei Federal nº 8.666/1993 fez constar explicitamente em seu corpo 

normativo o referido princípio, e assim está redigido em seu artigo 4º ao dissertar que todos 

quantos participem de licitação promovida pelos órgãos têm direito público subjetivo à fiel 

observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei. 

Por isso que JUSTEN FILHO62 leciona que a Administração Pública, de modo geral, 

deve observar o princípio da legalidade ao desempenhar a atividade administrativa, assim, 

quando licitar, deve necessariamente sujeitar-se ao disposto na ordem jurídica, pois, todo o 

procedimento licitatório e suas etapas foram previamente e rigorosamente estabelecidos pela 

Lei Federal nº 8.666/1993, mas sabendo que a legalidade não é incompatível com a atribuição 

de uma margem de autonomia de escolha (discricionariedade) para a autoridade administrativa. 

 Enfim, o princípio da legalidade significa estar a Administração Pública, em toda a sua 

atividade presa aos mandamentos da lei, de modo que qualquer ação estatal sem o 

correspondente calço legal, ou que exceda ao âmbito demarcado pela lei, é injurídica e expõe-

se anulação. Ademais, acrescenta-se que a desobediência a tal princípio pode gerar a nulidade 
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do processo licitatório (art. 49 da lei geral de licitação), ou anulação do contrato administrativo 

dele decorrente (art. 59 da lei geral de licitação).  

 Também são motivos de nulidade dos procedimentos licitatórios, a não observância pelo 

Administrador Público do princípio da impessoalidade, em razão que as decisões dos Órgãos 

Públicos deverão estar com os objetivos previamente estabelecidos, afastando a arbitrariedade 

e o subjetivismo na condução dos procedimentos da licitação, possibilitando assim a 

competição entre os licitantes. 

 Nas licitações públicas, elucida DE MELLO63 que a impessoalidade exige, de forma 

mais específica, que o tratamento dado aos licitantes seja realizado de maneira a garantir a 

absoluta neutralidade, consubstanciando, assim, o princípio da igualdade entre os licitantes 

perante a Administração Pública. E, complementa MEIRELLES64 que este princípio é o mesmo 

da finalidade, o qual impõe que o administrador público só se pratique o ato para seu fim legal. 

Sendo este fim legal unicamente aquele que a norma de Direito indica expressa ou virtualmente 

como objeto do ato, de forma impessoal.  

 Assim, tal princípio impõe que a atividade administrativa seja destinada aos cidadãos 

em geral. Sendo assim, os agentes públicos não podem beneficiar ou prejudicar alguém em 

virtude de suas condições pessoais, salvo nos casos expressamente previstos em lei. Os atos 

administrativos devem ser voltados à coletividade e não ao cidadão individualmente 

considerado. 

É importante destacar que, o descumprimento do princípio da impessoalidade, 

caracteriza o desvio de finalidade e está associado ao abuso de poder e a falta de moralidade no 

trato com a coisa pública. 

 Valendo-se dos aspectos morais na administração pública, entende-se que a conduta dos 

licitantes e dos agentes públicos deverá ser lícita, compatível com a moral, a ética, os bons 

costumes e as regras da boa administração, com isso ensejando no princípio da moralidade e 

da probidade administrativa nas contratações públicas. 

 Nesta ocasião, para DE MELLO65, o princípio da moralidade significa que a licitação 

deverá pautar-se em padrões éticos prezáveis, devendo as partes envolvidas no certame não 

dispensar comportamento escorreito, liso e honesto, exigindo-se para a Administração não 

somente a defesa de seus interesses, mas lealdade e boa-fé no trato com os licitantes. 
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 Acrescenta-se RIGOLIN66 que a moralidade e a probidade administrativa impedem que 

a administração aja de forma a prejudicar o erário ou a sua própria atuação, protegendo-a da 

corrupção de qualquer agente. As condutas imorais e ímprobas, no âmbito da Lei de Licitações, 

são as realizadas com dolo, e se consubstanciam na corrupção, no desvio do numerário, na 

negociata com o dinheiro público, na prática de atos realizados em proveito próprio ou de 

terceiros, entre outras. Tais atividades são de sobremaneira censuradas que constituem crimes 

previstos no próprio estatuto de licitação (arts. 89 a 99). 

 JUSTEN FILHO67 defende que as condutas dos administradores públicos nos 

procedimentos licitatórios devem atentar para o disposto na regra legal e nas condições dos atos 

convocatórios. Caso, segundo o mesmo autor, tais condutas sejam moralmente reprováveis, 

acarreta a nulidade do ato ou do procedimento.  

 Por fim, cabe ressaltar que os princípios da moralidade e probidade administrativa se 

aplicam tanto à conduta do agente da administração como à dos próprios licitantes, e que tais 

princípios acarretam a impossibilidade de vantagens pessoais serem extraídas pelas pessoas 

envolvidas durante o processo licitatório. Havendo conluio ou composição entre os licitantes, 

estarão frustrados tais princípios, com isso, fazendo necessário invalidar-se o certame, punindo-

se os responsáveis.   

 Em tempo, é necessário destacar que todos são iguais perante a lei durante o processo 

licitatório, conforme preconiza o princípio da igualdade. Este princípio promove a competição 

entre os licitantes, sem discriminação e beneficiamentos. 

 A igualdade entre os licitantes é considerada o princípio primordial da licitação, ou 

ainda, seu alicerce, tamanha sua importância está prevista na Constituição da República 

Federativa do Brasil, no artigo 37, inciso XXI. 

 Por isso que DI PIETRO68 defende que a aplicação deste princípio é essencial para lisura 

das contratações, uma vez que assegura a igualdade de direitos a todos os interessados em 

participar do processo licitatório e possivelmente uma futura contratação com a Administração 

Pública.  

 Ao aplicarmos essas considerações ao princípio em apreço, tomando-se por base o texto 

constitucional, observa-se que a Administração Pública tem o dever jurídico de assegurar a 

todos os interessados na realização de atos e negócios jurídicos administrativos potencialmente 
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lucrativos, a oportunidade de disputar em igualdade de condições a preferência do Estado, da 

forma mais vantajosa possível para o interesse público. 

 Como forma da Administração Pública atuar de forma igual e isonômica perante os 

interessados em contratar com os Órgãos Públicos, aplica-se o princípio da publicidade. Este 

princípio culmina-se na divulgação de todos os atos praticados pelos administradores às 

licitações públicas e seu controle, ou seja, não deve haver sigilo nas fases da licitação.  

A publicidade é muito importante no combate a corrupção, uma vez que propícia a 

transparência dos atos administrativos em todas as fases do processo licitatório, desde a 

divulgação do edital até o vencedor do certame.  

Nesta linha de raciocínio acima, JUSTEN FILHO69 entende que tal princípio visa a 

garantir a qualquer interessado as faculdades de participação e de fiscalização dos atos da 

licitação. Ainda acrescenta o mesmo autor que, a publicidade desempenha duas funções, sendo 

elas, divulgar e permitir acesso para todo e qualquer interessado em participar da licitação e 

facilitar a verificação da regularidade dos atos praticados pelos agentes públicos e até mesmo 

dos participantes nas diversas fases do certame.  

 Somando ao entendimento exposto, DE MELLO70 argumenta que a publicidade impõe 

que todos os atos da Administração no processo licitatório serão públicos, ou seja, toda a 

população terá acesso aos seus teores (conteúdo). Para a efetivação deste princípio encontramos 

diversos dispositivos na Lei Federal n° 8.666/1993, dentre eles, por exemplo, os arts. 3°, §3°; 

4°; 15°, §§2° e 6°; 16°; 41°, §1°; e 113°, § 1°. 

 Assim, a publicidade do procedimento licitatório se completa com a abertura dos 

envelopes de documentação e proposta em público, e com subsequente publicação oficial das 

decisões, de modo que sem essa publicidade a licitação e o contrato se tornam passíveis de 

anulação. 

 Vislumbrando um amplo acesso das informações públicas e no intuito de fomentar a 

publicidade dos atos públicos, foi instituída a Lei de Acesso a Informações (n° 12.517, de 18-

11-11), que por sua vez, segundo DI PIETRO71 a legislação em comento promoveu a 

transparência do conteúdo público, tendo em vista que obriga aos órgãos e entidades públicas 

a divulgação em local de fácil acesso, de informações de interesse coletivo ou geral por eles 

produzidos ou custodiados, entre estas, as informações concernentes a procedimento 
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licitatórios, editais e os resultados, bem como todos os contratos administrativos provenientes 

das licitações.   

 Entre os princípios licitatórios, tem-se o da vinculação ao instrumento convocatório, 

na qual obriga a Administração e o licitante a observarem as normas e condições estabelecidas 

previamente no ato convocatório. Nada poderá ser criado ou feito sem que haja previsão no 

instrumento editalícios.  

 Os agentes públicos e os participantes do processo licitatório estão estritamente ligadas 

e entrelaçadas aos ditames do edital da concorrência pública, assim não podendo criar regras 

posteriores a sua publicação nos meios de comunicação oficial. Conforme estabelece o estatuto 

federal das licitações em seu art. 41°, caput, jamais a Administração poderá descumprir as normas 

e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculado. 

 Sobre este princípio que liga os licitados e licitantes às regras editalícias, DE MELLO72 

tem a mesma interpretação ao dizer que a Administração deve respeitar estritamente as regras 

que haja previamente estabelecido para disciplinar o certame.  Contribuindo nessa mesma linha 

de entendimento jurídico, acrescenta MARINELA73 que o edital ou instrumento convocatório, 

é conhecido como a lei interna da licitação e deve definir tudo que é importante para a realização 

do certame, assim, sendo vedado a comissão de licitação e/ou pregoeiro exigir nem mais e nem 

menos do que está previsto nele. Ainda, diz esta mesma autora que havendo qualquer alteração 

do edital de convocação antes da abertura da sessão pública, a Administração deverá tornar 

público todas às modificações pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o 

prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. Tal argumento pode ser comprovado no Art. 21°, §4° da lei de 

licitações, que fala dos prazos dos avisos e alterações nos editais de licitações.   

 Portanto, entende DI PIETRO74 que o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório dirige-se tanto à Administração, como aos licitantes, pois estes não podem deixar 

de atender aos requisitos do edital de licitação, em razão que, uma vez aceita proposta ou 

celebrado contrato com desrespeito às condições previamente estabelecidas, burlados estarão 

os princípios da licitação, em especial o da igualdade e publicidade entre os licitantes, por 

contratar com aquele que tinha a melhor proposta sem atender os critérios fixados no edital, ao 

invés daquele licitante que prendeu aos termos do edital.  
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 O princípio do julgamento objetivo exige que o administrador deve observar os 

critérios objetivos definidos no ato convocatório para o julgamento das propostas.  

 Entende GASPARINI75, que o critério objetivo é o que permite saber qual é a proposta 

vencedora mediante simples comparação entre elas, em conformidade com os tipos de licitação 

e os critérios previamente estabelecidos no edital da licitação.  

 Nessa sintonia, MEIRELLES76 argumenta que o princípio do julgamento objetivo nada 

mais é do que o julgamento das propostas de acordo com os critérios antecipadamente fixados 

no instrumento convocatório, “em tema de licitação, a margem de valoração subjetiva e de 

discricionarismo no julgamento é reduzida e delimitada pelo estabelecido no edital”.  Ainda, 

DE MELLO77 diz que tal princípio tem por finalidade “[...] impedir que a licitação seja decidida 

sob o influxo do subjetivismo, de sentimentos, impressões ou propósitos pessoais dos membros 

da comissão julgadora”. 

 Portanto, os comandos legais previstos no art. 45°, caput, do estatuto das licitações 

determinam que o julgamento das propostas deverá ser realizado em conformidade com os 

critérios que foram eleitos pelo instrumento convocatório como aptos para classificá-las, 

viabilizando assim a seleção da melhor dentre elas. Registre-se que esses fatores não poderão 

ensejar o uso de critérios de conveniência ou oportunidade para as autoridades responsáveis 

pela condução e encerramento da licitação.  

 Além dos princípios já mencionados acima, o art. 3° da Lei Federal n° 8.666/1993 faz 

alusão aos princípios correlatos que, conforme entendimento DI PIETRO78, destaca-se os 

seguintes:  

O princípio da competividade, é correlato ao da igualdade e implica o dever de tratar 

isonomicamente todos os licitantes, com isso, garantido oportunidade de disputa entre eles, a 

fim de evitar a adoção de medidas que comprometam ou frustrem o caráter competitivo da 

licitação pública. Portanto, acrescenta-se, a licitação pública tem o dever de proporcionar ampla 

competividade entre os licitantes, excluindo os tratamentos desiguais, predileções ou 

favoritismo.   

 Outro princípio correlato de destaque é o da economicidade, por se reporta a escolha 

da melhor proposta ao menor preço possível. Embora, a melhor proposta não representa a que 
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seja menor custos aos cofres públicos, mas sim, a que possua menor preço dentre aquelas que 

estejam em conformidade com as especificações solicitadas a fim de atender o interesse público.  

Nesse sentido da proposta econômica para Administração Pública, ALMEIDA79 

entende que o poder público deve priorizar não apenas o valor econômico dos bens e serviços 

a serem contratados, mas também, as seguintes características dos produtos adquiridos:  sua 

durabilidade, sua eficiência energética, seu impacto no meio ambiente, o volume de resíduos 

que produzem, dentre outros fatores.  

 Nas licitações, ensina FRANÇA80 que os princípios jurídicos funcionam como bússolas 

na concretização das regras jurídicas que disciplinam a matéria no plano constitucional e 

infraconstitucional.  Assim, cabendo ao gestor público justamente empregar esses preceitos 

fundamentais para otimizar a seleção da melhor proposta e a preservação da garantia da 

isonomia. Ainda, acrescenta o mesmo autor que havendo violação a um princípio jurídico 

durante a formação ou desenvolvimento da licitação, a sua validade, bem como a juridicidade 

de seu resultado, deverá ser objeto de invalidação, seja pela própria administração pública, seja 

pelos órgãos responsáveis pelo seu controle externo. 

  Portanto, segundo argumentação de JUSTEN FILHO81, os princípios licitatórios quando 

são rigorosamente respeitados pelos Agentes Públicos durante as fases internas e externas das 

licitações públicas, eles propiciam a obtenção de melhores negócios para as compras 

governamentais, por assegurar a lisura nas contratações realizadas pela Administração Pública. 

Ainda, resultando, na diminuição de fraudes nos processos licitatórios pelos corruptos e 

corruptores que assolam a sociedade brasileira. 

 

2.4 – Modalidades Licitatórias e Limites de Valores para Contratação 

 

De acordo com DI PIETRO82, existem seis variedades de licitação que podem ser 

utilizadas pela Administração Pública: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, 

leilão e pregão. Passa-se expor sobre as mesmas, com o objetivo de diferenciá-las.  

A modalidade de licitação denominada concorrência tem como finalidade a 

participação de quaisquer interessados neste modelo de contratação pública, desde que na fase 
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inicial de habilitação comprovem, os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 

execução do objeto. Essa forma licitatória ocorre no caso em que se trata concessão de direito 

real de uso, de obras ou serviços públicos, de engenharia ou não; na compra e venda de imóveis 

(bens públicos); licitações internacionais. Este instrumento de contratação é utilizado para obras 

e serviços de engenharia cuja o valor seja superior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 

mil reais), e sendo utilizado para compras e outros serviços não compreendidos como 

engenharia cuja o valore seja superior a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). 

 Entretanto, já a forma de contratação pública conhecida como tomado de preços exige 

dos interessados um certificado de registro cadastral (CRC), isto é, que comprove os requisitos 

para participar da licitação, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. Essa 

modalidade é cabível para as obras e serviços de engenharia cujo valor estimado seja superior 

a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 

mil reais), e para compras e serviços não correspondentes a de engenharia cujo valor estimado 

da contratação seja superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), até R$ 650.000,00 (seiscentos e 

cinquenta mil reais). 

Quando a forma de contratação feita pela Administração tem como objetivo escolher 

quem quer convidar em número mínimo de 3 (três) licitantes, devendo ser do ramo pertinente 

ao seu objeto, não se importando se os escolhidos estão ou não cadastrados na entidade 

licitadora, ou no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), tal modalidade é 

conhecida como convite. Tal modelo de contratação não requer publicação do edital em jornal 

de grande circulação, sendo necessário à sua divulgação através de afixação de cópia do convite 

em quadro de avisos da entidade, em lugar bem visível. Nesta modalidade poderá demais 

interessados não convidados participar do processo licitatório, desde que estejam cadastrados 

na correspondente especialidade do objeto contratado e se demostrarem seu interesse com 24 

(vinte quatro) horas de antecedência a apresentação das propostas. Trata-se de modalidade 

licitatória de menor complexidade, cabível quando o valor da contratação de serviços e obras 

de engenharia não exceda a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e compras e outros 

serviços no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

A modalidade de licitação concurso é utilizada para escolha de trabalho técnico, 

científico ou artístico, destinado entre quaisquer interessados, mediante instituição de prêmios 

ou remunerações aos vencedores. Ressalta-se que a modalidade licitatória não deve ser 

confundida com o Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos, o qual configura 

elemento e condição para investidura e provimento de cargo ou emprego público, com previsão 

no art. 37, incisos II, III, e IV da Constituição Federal do Brasil. 
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O leilão, consiste na modalidade de licitação entre interessados para a venda de bens 

móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, 

ou para a alienação de bens imóveis previstos no art. 19 da Lei Federal nº 8.666/1993, a quem 

oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. Nessa modalidade licitatória 

não é necessário a fase de habilitação prévia dos licitantes, diferente das demais modalidades 

licitatórias.     

A modalidade denominada Pregão foi instituída pela Medida Provisória nº 2.026/2000, 

transformada na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. A modalidade de licitação 

denominada Pregão não está relacionada a valores e sim ao objeto. Este deve ser bem ou serviço 

comum, pois a licitação será sempre do tipo menor preço.  

Para FARIA83 et. al., a modalidade pregão pode ser na forma presencial ou eletrônica, 

via rede mundial de computadores, ele não é obrigatório, mas deve ser prioritário. Não tem 

limites de valores para esta modalidade licitatória, que é feita em sessão pública. Os licitantes 

apresentam suas propostas de preços por escrito e por lances orais. Trata –se de uma contratação 

mais célere, porque a escolha da proposta é feita antes da análise da documentação do 

interessado, exatamente ao contrário o que ocorre em outras variedades licitatórias.     

Importante destacar, elucida CASTRO84, com relação as modalidades de licitação, que 

as mesmas não podem ser confundidas com o regime de execução e tipo de licitação. Continua, 

o mesmo autor, dizendo que, o regime de execução tem a ver com a forma de pagamento do 

objeto (aplicável a obras e serviços, somente), e o tipo de licitação relaciona-se com o critério 

de julgamento das propostas, diferente da modalidade de licitação, que indica o rito 

procedimental a ser seguido para a escolha das propostas vencedora.   

Diante das modalidades licitatórias expostas, GASPARINI85 destaca que cada uma tem 

características peculiares e suas aplicabilidades ficam a depender da complexidade dos bens e 

serviços ora a serem adquiridos pelas Instituições Públicas. Ainda, sendo fator preponderante 

para a escolha da modalidade licitatória o total referente ao valor financeiro estimado na 

licitação pela Administração Pública. 

Dessa maneira, com base no caso concreto, cabe ao gestor público escolher a 

modalidade de licitação, o regime de execução e o tipo de licitação para a contratação 

                                                 
83FARIA, Evandro Rodrigues de Faria; R.; FERREIRA, Marcos Aurélio Marques; DOS SANTOS, Lucas Maia & 

ABRANTES, Luis Antônio. Aspectos transacionais e comportamentais dos agentes no pregão eletrônico: um 

enfoque na administração pública. Revista de Economia e Administração, v.9, n.2, abr./jun. 2010.p. 151-169. 
84CASTRO, Humberto Barbosa. Modalidades de Licitação: uma interpretação teleológica. Revista Direito em 

ação. Brasília: 01/2012. v. 8, n.1, p.185-200. 
85GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Saraiva 2012. p. 619. 
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pretendida, devendo se observar os parâmetros legais em rigor. Sendo que o gestor público pode 

decidir pela dispensa ou inexigibilidade do procedimento licitatório, desde que observado os 

requisitos legais.    

 

2.5 – Os Critérios de Julgamentos das Modalidade Licitatórias 

 

Na fase de julgamento das propostas, a comissão de licitação ou o responsável analisará 

as propostas em conformidade com os tipos de licitação e classificará em ordem de preferência 

os licitantes mediante os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório, observando 

as conformidades expostas no art. 45 da Lei Federal nº 8.666/1993.  

As licitações poderão ser processadas com a utilização de diferentes critérios de 

julgamento, a saber: menor preço; melhor técnica; técnica e preço; e maior oferta de preço, 

conforme argumenta GASPARINI86. A observância da lei permite identificar as características 

principais de cada um dos critérios.  

O julgamento pelo menor preço é considerado a regra para os processos licitatórios, 

tendo em vista o menor dispêndio de recursos financeiros para a administração. Certamente, o 

preço não pode ser tão baixo que impeça o contratado de cumprir o contrato. A Administração 

deve impor uma série de requisitos formais no edital e também fazer uma avaliação do mercado 

e da proposta, de forma a determinar se está é capaz de, efetivamente, remunerar a execução. 

Acrescenta KALLUF87 que este critério de julgamento da licitação pode ser divido em dois 

tipos no edital de licitação, tais como por item ou por grupo.  

 Ao se tratar a disputa pelo menor preço por item no certame, o órgão licitante divide o 

objeto a ser contratado em partes específicas, ocorrendo a concorrência entre os licitantes por 

cada item de forma separada, com isso, sagrando-se vencedor aquele que ofertar o menor valor 

monetário sobre o preço estimado pela administração. Tal tipo julgamento a priori aumenta a 

competividade do certame, pois possibilita a participação de vários fornecedores.  

No entanto, a disputa pelo menor preço por grupo e/ou lotes no edital, ocorre quando há 

o agrupamento de diversos itens que forma um todo, sagrando-se vencedor aquele que oferta o 

menor valor monetário global para o grupo da concorrência. Acrescenta-se que para a definição 

do lote a Administração deve agir com cautela, razoabilidade e proporcionalidade para 

                                                 
86 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Saraiva 2012. p. 765-766.  
87 KALLUF, Priscila Segala. Licitação por item e por lote: Características e Procedimentos. Informativo JML: 

Contratações Públicas – Edição 05. Curitiba: JML, Consultoria & Colaboradores, Publicado em nov. /2013. 

Disponível em: < 

http://jmleventos.com.br/arquivos/news/newsletter_adm_publica/index.php?COD=db43c06ff55ec6314937ad75e

d61a14a >. Acesso em: 27 de jan. 2016. 
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identificar os itens que o integrarão, pois, os itens agrupados devem guardar compatibilidade 

entre si, observando-se, inclusive as regras de mercado para a comercialização dos produtos, de 

modo a manter a competitividade necessária à disputa. 

Por oportuno, cabe ressaltar a distinção de licitação por itens e de licitação por lotes, 

conforme entendimento da Suprema Corte de Contas, no que diz: 

 

Na licitação por item, há a concentração de diferentes objetos num único 

procedimento licitatório, que podem representar, cada qual, certame distinto.  

De certo modo, está-se realizando “diversas licitações” em um só processo, em 

que cada item, com características próprias, é julgado como se fosse uma 

licitação em separado, de forma independente.  

Quando dividida a licitação em itens, tem-se tantos itens quantos o objeto permitir. 

Na compra de equipamentos de informática, por exemplo, a licitação pode ser partida 

nos seguintes itens: microcomputador, notebook, impressora a laser, impressora a jato 

de tinta; e na de material de expediente, caneta, lápis, borracha, régua, papel, cola, 

dentre outros.  

Deve o objeto da licitação ser dividido em itens (etapas ou parcelas) de modo a 

ampliar a disputa entre os licitantes. Deve ficar comprovada a viabilidade técnica e 

econômica do feito, ter por objetivo o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis 

no mercado e a preservação da economia de escala. 

 (...)  

Licitação em lotes ou grupos, como se itens fossem, deve ser vista com cautela 

pelo agente público, porque pode afastar licitantes que não possam habilitar-se 

a fornecer a totalidade dos itens especificados nos lotes ou grupos, com prejuízo 

para a Administração. 

Em princípio, essa divisão só se justifica quando o lote ou grupo for constituído de 

vários itens para um só local ou ambiente. Por exemplo: compra de moveis, em que 

todos os itens constantes do lote ou grupo, destinados a um determinado ambiente, 

devem ser adquiridos de uma só empresa, de forma a manter idêntico estilo, modelo, 

design etc.88  (Grifou-se) 

 

Portanto, entende-se que a regra é a realização de licitação por itens, exigindo-se 

justificativa adequada para a realização de certame por lotes, bem como a demonstração da 

vantagem dessa, posto que neste último a competitividade acaba, de certa forma, sendo 

diminuída, já que se impõe a um único licitante a cotação de preço global para todos os itens 

que compõem o lote. 

No critério de julgamento melhor técnica em razão do alto grau de profissionalização 

do contratado durante o processo licitatório, tal critério também busca um certo padrão de preço 

no mercado, podendo ser alterado em razão do julgamento, a licitação é baseada na qualificação 

técnica apresentada. É usado este tipo de licitação basicamente nos concursos e nas outras 

                                                 
88Tribunal de Contas da União (TCU). Licitações e Contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 4. ed. rev., 

atual. e ampl. Brasília: TCU, Secretaria Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração 

e Publicações, 2010. p. 238-239. 



51 

 

modalidades, nos casos de serviços de natureza predominantemente intelectual, na elaboração 

de projetos, nos gerenciamentos, nas atividades consultivas, etc.; 

Já o tipo de seleção de proposta através de técnica e preço deverá ser utilizado apenas 

para serviços de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica ou técnica, 

ou que possam ser executados com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito 

no mercado, tais como em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão 

e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de 

estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos.  

 A escolha do licitante pelo critério de maior preço, lance ou oferta é usado nas vendas 

ou alienações de bens móveis ou imóveis, bem como nos casos de concessão de direito real de 

uso de bens públicos. Leva em conta o maior retorno pecuniário a Administração. É o tipo 

utilizado nas licitações de modalidades leilão (na venda de bens moveis) e na concorrência, 

quando se trata de alienações de bens imóveis, pois é o único critério que leva em conta a venda 

de bens da Administração Pública. 

 Além dos critérios utilizados nos julgamentos das licitações expostos acima, ensina DI 

PIETRO89 há a possibilidade de admitir nos editais, como critério de julgamento, o menor preço 

aferido pela oferta de “desconto” sobre tabela de preços praticados no mercado, desde que 

tecnicamente justificado. Tal critério é conhecido como “Maior Desconto”, e usualmente 

utilizado na modalidade pregão eletrônico através do Sistema de Registro de Preços (SRP). 

 

2.6 – Os Prazos Legais da Publicidade dos Procedimentos Licitatórios  

 

A validade da licitação depende de ampla divulgação de sua existência, efetivada com 

antecedência que assegure a participação dos eventuais interessados e o conhecimento de toda 

a sociedade. Por isso, entende JUSTEN FILHO90 que a divulgação antecipada da realização dos 

procedimentos licitatórios é obrigatória, com vistas a atender o princípio da publicidade.  

A tabela a seguir apresenta os prazos e os meios de comunicação a serem seguidos pela 

Administração Pública para publicação do aviso do edital de acordo com o de contratação 

escolhido pela Comissão Permanente de Licitação da Instituição. 

 

 

                                                 
89 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 447. 
90 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. ed. São Paulo: 

Dialética, 2008. p. 256. 
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Tabela n° 1 – Prazos das Modalidades Licitatórias 

MODALIDADE TIPO DO ATO PRAZO 

MÍNIMO* 

VEÍCULO 

Concurso / 

Concorrência para: 

empreitada integral 

ou do tipo técnica ou 

técnica e preço 

Regulamento do 

Concurso ou 

Aviso contendo 

o resumo do 

edital 

 - 30 dias corridos 

p/ Menor Preço 

para Concorrência 

- 45 dias corridos 

para as demais 

condições   

- Jornal diário de circulação 

de alcance Nacional, 

Estadual e Municipal.  

- Diário Oficial do Estado 

(quando se tratar de licitação 

feita por órgão da 

Administração Pública 

Estadual ou Municipal). 

- Diário Oficial da União 

(quando se tratar de licitação 

feita por órgão ou entidade 

da Administração Pública 

Federal ou quando se tratar 

de obras financiadas com 

recursos federais.  

- Na Página da Instituição 

Promovedora da Licitação. 

Tomada de preços do 

tipo técnica ou 

técnica e preço / 

Concorrência 

quando não for: 

empreitada integral 

ou do tipo técnica ou 

técnica e preço 

Aviso contendo 

o resumo do 

edital 

30 dias corridos 

Leilão / Tomada de 

preços quando não 

for do tipo técnica ou 

técnica e preço 

Aviso contendo 

o resumo do 

edital 

15 dias corridos 

Convite 

Cópia do 

instrumento do 

convite 

5 dias úteis 

- Fixação em local 

apropriado. (Mural de 

avisos, jornal, etc.) 

- Na Página da Instituição 

Promovedora da Licitação. 

Pregão 

Aviso contendo 

o resumo do 

edital 

8 dias úteis 

Diário Oficial do respectivo 

ente federado ou, não 

existindo, em jornal de 

circulação local; 

 - Meios eletrônicos 

(facultativamente); 
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MODALIDADE TIPO DO ATO PRAZO 

MÍNIMO* 

VEÍCULO 

 - Em jornal de grande 

circulação (conforme o vulto 

da licitação);  

- No Portal de Compras- 

ComprasNet. 

- Na Página da Instituição 

Promovedora da Licitação. 

* Prazos mínimos até o recebimento das propostas ou realização do evento. Contados a partir 

da última publicação do edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva 

disponibilidade do edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo o que ocorrer mais 

tarde. 

Autor: Adaptado da Controladoria Geral da União91Fonte: Lei Federal n° 8.666/1993; 10.520/2002; 12.527/2011. 

 

É importante frisar que, o defeito na divulgação do instrumento convocatório constitui 

indevida restrição à participação dos interessados e vicia de nulidade o procedimento licitatório, 

devendo ser pronunciado a qualquer tempo.   

Portanto, esclarece NIEBUHR92 que após a veiculação do instrumento convocatório, e 

logo depois, havendo alteração do mesmo, a publicação de tal alteração e a recontagem são 

obrigatórias, desde o início do prazo de publicidade dele, nos mesmos veículos onde o aviso 

fora publicado. Tais formalidades são necessárias, somente quando afetar as providências a 

cargo dos licitantes, no tocante à obtenção de documentação e à elaboração das propostas. 

 

2.7 – Fases e Procedimentos da Licitação  

 

Quando da exigência da licitação, a Lei Federal n° 8.666/1993 não faz uma enumeração 

didática das fases ou etapas do procedimento da licitação. OLIVEIRA93 apresenta o 

procedimento da licitação em duas fases. 

                                                 
91 Controladoria Geral da União. Licitação e Contratos/ Elaborado por Mário Vinícius Claussen Spinelli/ 

Vagner de Souza Luciano. Disponível em:<http://licitacoes.ufsc.br/files/2014/10/Apostila-de-

Licita%C3%A7%C3%B5es-e-Contratos-Administrativos-CGU.pdf> Acesso em: 27 de out. 2015. 
92 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 7. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 

2015. p. 153. 
93OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e Contratos Administrativos. 3. ed. Rio de janeiro: Forense; 

São Paulo: Método, 2014. p. 105–107. 
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A primeira é interna, que tem como sequência razoável dos atos preparatórios, primeiro 

com a solicitação do objeto: é o ato que inicia o processo de licitação com a requisição do 

serviço/produto a ser contratado; valor estimado da contratação: a Administração deve 

verificar junto ao mercado fornecedor o valor do objeto da futura contratação; autorização de 

despesa: o ordenador de despesa deve verificar a disponibilidade orçamentária da instituição 

para cobrir o valor da futura contratação; nomeação da comissão de licitação: A autoridade 

competente da instituição deverá designar de acordo com as regras gerais de licitação, no 

mínimo três membros, sendo pelo menos dois servidores efetivos da instituição, os quais tem 

como atribuições examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às 

licitações; confecção das minutas do edital e do contrato: O instrumento convocatório é a lei 

que rege as licitações, devendo ser observado pelos contratantes (fornecedores) e pela 

Administração promotora do certame; análise jurídica das minutas do edital e do contrato: 

O departamento jurídico da instituição deverá examinar e aprovar as minutas dos instrumentos 

convocatórios e dos contratos; e, em alguns casos a etapa de Audiência Pública. Nesta etapa, 

a instituição pública deve divulgar e explicar a licitação à população interessada a conveniência 

da obra ou serviço a ser contratado, toda vez que o valor estimado para uma licitação for 

superior a cem vezes o quantum previsto para a concorrência de obras e serviços de engenharia.  

No segundo momento, ocorre a fase externa, que se desenvolve mediante os seguintes 

atos: divulgação do edital de licitação pela Administração na imprensa oficial e particular, 

contendo a data do certame e os requisitos exigidos para a participação; recebimento de 

documento e propostas, que se caracteriza pela abertura dos envelopes que contém a 

documentação e pelo exame de regularidade formal dos documentos de habilitação, lavrando-

se as atas e os termos respectivos. Após a abertura dos documentos de habilitação, se faz a 

análise legal dos documentos dos licitantes, e logo manifesta-se sobre os requisitos pessoais 

dos licitantes habilitando-os ou inabilitando-os. 

Na etapa de habilitação, verifica-se os documentos de habilitação, tais como: 

documentação jurídica, técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal de 

todas as empresas licitantes estão de acordo com o Instrumento Convocatório/Edital da 

Licitação. Estes documentos são verificados por servidores públicos integrantes da Comissão 

Permanente de Licitação ou por servidores designados na função de Pregoeiro ou Equipe de 

Apoio, e a atuação destes ficam limitada a modalidade licitatória escolhida pelo Órgão Público 

responsável pelo Certame. 

Após finalizada a etapa acima, faz a análise dos documentos referente as propostas dos 

licitantes e o julgamento destas quanto à conformidade com os preceitos editalícios. Portanto, 
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entende-se que o julgamento das propostas é o ato pelo qual a Administração se confronta as 

ofertas, classificam-se as propostas e escolhe-se o vencedor que deverá ser adjudicado o objeto 

da licitação.   

Continuando sobre a etapa das propostas, verifica-se os preços e as especificações dos 

produtos/serviços de todas as empresas licitantes se encontram de acordo com o edital da 

licitação elaborado pela Administração Pública referente aos seus preços estimados e as 

especificações dos produtos.  

Já na derradeira etapa da fase externa do procedimento licitatório, acontece a 

homologação e adjudicação. A homologação é o ato pela qual a autoridade competente a quem 

incumbir a deliberação final sobre o julgamento, confirmando a classificação das propostas e 

adjudica o objeto da licitação ao proponente vencedor. Enquanto a adjudicação é o ato pelo 

qual se atribui ao vencedor o objeto da licitação para a subsequente efetivação do contrato.  

 Ainda, leciona OLIVEIRA94, a licitação como todo ato administrativo, é suscetível de 

anulação e de revogação (art. 49 da Lei Federal n° 8.666/1993). Entende-se por anulação a 

invalidação da licitação ou julgamento por motivo de ilegalidade; revogação é a invalidação da 

licitação por interesse público. Anula-se o que é ilegítimo; revoga-se o que é legitimo, mas 

inoportuno e inconveniente à administração pública.   

 No entanto, acrescenta DI PIETRO95 que no dia marcado para a abertura da sessão 

pública da licitação que tem como objetivo o recebimento de documento e propostas dos 

licitantes, poderá ocorrer do objeto a ser licitado não atrair fornecedores/licitantes interessados 

em participar do processo licitatório, assim, ocasionando “Licitação Deserta”. Ademais, 

também poderá ocorrer que, mesmo havendo fornecedores/licitantes interessados em concorrer 

aos serviços e produtos licitados durante a sessão pública da licitação, possa ser que na fase de 

habilitação ou na fase de julgamento das propostas, os licitantes sejam todos inabilitados e/ou 

desclassificados por irregularidades e/ou faltas nos documentos habilitatórios ou por falhas na 

elaboração das propostas de preços e especificações dos produtos, com isso, ocasionando o 

fracasso da licitação, ou seja, “Licitação Fracassada”.   

 Por oportuno, cabe destacar que, a licitação deserta não se confunde com a licitação 

fracassada, tendo em vista que esta última aparece interessados, mas nenhum é selecionado, em 

decorrência da inabilitação ou da desclassificação.  

 

                                                 
94 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e Contratos Administrativos. 3. ed. Rio de janeiro: Forense; 

São Paulo: Método, 2014. p. 118–120. 
95 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 400. 
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2.8 – Conceitos de Bens e Serviços Comuns 

 

A Lei Federal nº 10.520/2002 define em seu art. 1º, parágrafo único, que pode ser 

considerado bens e serviços comuns, “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 

mercado”96.   

Para JUSTEN FILHO97, o conceito de bens e serviços comuns coaduna-se com a 

padronização e com a disponibilidade no mercado, apresentando as seguintes considerações: 

 
[...] a idéia do pregão destina-se a solucionar as necessidades administrativas 

relacionadas a bens “padronizados”. [...] há casos em que a necessidade da 

Administração pode ser satisfeita por meio de bens que estão disponíveis no mercado 

e que apresentam configuração em termos mais ou menos invariáveis. São hipóteses 

em que é público o domínio das técnicas de produção do objeto e seu fornecimento 

ao adquirente (inclusive a Administração), de tal modo que não existe dificuldade em 

localizar um universo de fornecedores em condições de satisfazer plenamente o 

interesse público.   

 

Nesse contexto, enfatiza DI PIETRO98 que o mercado determina os bens e serviços 

comuns, e a Administração pesquisa e transcreve suas descrições no edital, observando os 

padrões de desempenho e qualidade para garantir uma segura e eficiente contratação.   

Entretanto, apesar do conceito (indeterminado) de “bens ou serviços comuns”, 

OLIVEIRA99 acrescenta que deverá ter as seguintes características básicas para enquadrá-los 

como comuns: disponibilidade no mercado (o objeto é encontrado facilmente no mercado); 

padronização (predeterminação, de modo objetivo e uniforme, da qualidade e dos atributos 

essenciais do bem ou do serviço) e casuísmo moderno (a qualidade “comum” deve ser 

verificada com cada caso concreto e não em termos abstratos).    

Corroborando para o entendimento do que seja os bens e serviços comuns consumidos 

pelos Órgãos da Administração Pública, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE)100 traz estes 

conceitos de forma exemplificativa em seu Guia Prático de Licitações Públicas Sustentáveis: 

                                                 
96 BRASIL. Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada 

pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10520.htm>. Acesso em: 27 out. 2015g. 
97 JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão: Comentários à legislação do pregão comum e eletrônico. 5 ed. São Paulo: 

Dialética, 2009. p. 37. 
98 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 447. 
99 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e Contratos Administrativos. 3. ed. Rio de janeiro: Forense; 

São Paulo: Método, 2014. p. 100 
100 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL (TRE). Guia Prático de Licitações Públicas Sustentáveis do TRE 

– DF. Brasília – DF: 2012. Disponível em: < http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-df-manual-licitacao-

sustentavel>. Acesso em: 04 de nov. 2015. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.520-2002?OpenDocument
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-df-manual-licitacao-sustentavel
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-df-manual-licitacao-sustentavel
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 Bens de consumo e materiais permanente: Bem de consumo é um bem que se destina 

a satisfazer as necessidades de consumo de um indivíduo, exemplos: papel, produtos de 

limpeza. Material permanente fazem parte do Imobilizado, do ativo fixo da Instituição, 

exemplos: equipamentos técnicos e de tecnologia da informação e mobiliário.    

 Serviços: Serviços são os chamados "bens intangíveis", que são o oferecimento de 

serviços comerciais, pessoais ou comunitários à Instituição, exemplos: serviços de limpeza e 

conservação, serviços de copa, serviços de jardinagem.  

 

Já referente aos conceitos e classificação contábil dos bens/matérias comuns, a 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN)101 vinculado ao Ministério da Fazenda, entende como 

material de consumo e material permanente: 

 

 Material de Consumo, aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei 

Federal n° 4.320/1964, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização 

limitada a dois anos;  

 Material Permanente, aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua 

identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos. 

 

  Em tempo, é importante ressaltar que, os serviços comuns podem ser de natureza 

continuada ou não, de acordo com as definições extraídas da Instrução Normativa n° 02, de 30 

de abril de 2008 e suas alterações posteriores pelo Ministério do Planejamento Orçamento e 

Gestão (MPOG)102, no que diz: 

 

 Serviços Continuados: Serviços cuja interrupção possa comprometer a continuidade 

das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deva estender-se por mais 

de um exercício financeiro e continuamente. Ademais, os serviços continuados que podem ser 

                                                 
101 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (STN). Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002. Divulga o 

detalhamento das naturezas de despesas 339030, 339036, 339039 e 449052. Brasília – DF: 2002. Disponível em:< 

http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Port_448_2002.pdf> Acesso em: 04 de 

nov. 2015 
102 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO (MPOG) /Secretária de Logística e 

Tecnologia da Informação (SLTI). Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008. Dispõe sobre regras e 

diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não. Brasília – DF: 2008. Disponível em:< 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-02-de-30-de-

abril-de-2008-1>. Acesso em: 04 de nov. 2015c. 

 

http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Port_448_2002.pdf
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-02-de-30-de-abril-de-2008-1
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-02-de-30-de-abril-de-2008-1
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contratados de terceiros pela Administração são aqueles que apoiam a realização das atividades 

essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão ou entidade, conforme dispõe o 

Decreto Federal nº 2.271/97. 

 Serviços Não-Continuados: Serviços que têm como escopo a obtenção de produtos 

específicos em um período pré-determinado, ou seja, serviços de pronta entrega. 

 

Diante do exposto, os bens e serviços comuns são produtos cuja escolha pode ser feita 

tão somente com base nos preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não 

necessitarem de avaliação minuciosa. Ainda, esses bens e serviços comuns são fabricados por 

vários fornecedores, o que permite comparação entre eles, possibilitando assim o licitante 

decidir pela compra mais vantajosa. No entanto, acrescenta-se que são inúmeros os objetos a 

serem licitados que não são vistos com clareza pelo gestor com o intuito de definir se o objeto 

é comum ou não.  

 

2.9 – O Sistema de Registro de Preços: Estoque Virtual de Mercadorias 

 

O Sistema de Registro de Preços (SRP) é o conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, pelo período de até doze 

meses, informando os quantitativos que espera adquirir ou utilizar durante a vigência da ata de 

registro de preços celebrada entre o órgão público (contratante) e o fornecedor (contratado). É 

regulamentado pelo Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e previsto no art. 15, 

inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993103. 

Para o órgão de controle interno do Poder Executivo Federal, Controladoria Geral da 

União (CGU) o SRP pode ser realizado através de concorrência ou pregão, cujo critério de 

julgamento seja do tipo menor preço e desde que tenha sido precedida de ampla pesquisa de 

preço no mercado fornecedor. Ademais, acrescenta a própria CGU que o registro de preços se 

trata de: “(...) um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação 

de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras, que após efetuar os procedimentos 

do SRP, é assinada uma Ata de Registro de Preços – ARP, documento de compromisso para 

contratação futura, em que registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições 

a serem praticadas”104. 

                                                 
103 BRASIL. Decreto Federal  nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. Regulamenta o Sistema de Registro de Preços 

previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
104 CGU, Controladoria Geral da União. Cartilha sobre sistema de Registro de Preços: perguntas e respostas. 

Secretaria federal de controle interno. Brasília: CGU, 2014. p. 12-13. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.520-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.520-2002?OpenDocument
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Cabe destacar que, o SRP não se trata de modalidade de licitação, como as previstas no 

artigo 22° da lei geral de licitações e contratos, nem na legislação do pregão, mas sim, uma 

forma que a administração pública dispõe de realizar suas aquisições de bens e serviços, 

conforme relata FURTADO105. 

Diante disso, JUSTEN FILHO106 enaltece o sistema de registro de preços como 

instrumento útil e vantajoso de coordenação das aquisições disponibilizadas aos órgãos 

públicos, sendo viável a interpretação de sua aplicação como algo obrigatório nas instituições 

públicas, não se tratando de uma mera escolha arbitrária dos agentes públicos. 

Complementando, MEIRELLES107 relata que a não obrigatoriedade legal de efetivar a 

contratação de bens e serviços registrados na ata de registro de preços é uma característica 

diferenciada do SRP dentre o universo de possibilidades de compras públicas, assim, tornando 

a etapa de programação das quantidades menos trabalhosa ao setor demandante das compras. 

É importante frisar que o sistema de registro de preços apresenta inúmeras vantagens 

em comparação ao sistema de licitação convencional de compras, entre elas estão: redução de 

estoques; melhor gerenciamento de espaços físicos da instituição pública contratante; entregas 

parceladas dos bens e serviços pelo fornecedor contratado; e evita o fracionamento de despesa, 

tendo em vista que a duração do registro de preços dos produtos licitados têm validade de até 

doze meses, conforme entendimento de NASCIMENTO108. Nesse sentido, o sistema de registro 

de preços utiliza o conceito de logística de produção utilizado na iniciativa privada denominada 

Just In Time109, apoiado na ideia de que nada deve ser produzido, transportado ou comprado 

antes de ser necessário110. 

Corroborando, estudo de VEIGA111 revela que, o sistema de registro de preços (SRP) 

atua como facilitador no planejamento de quantitativos de materiais e serviços diante das 

limitações enfrentadas pelo setor de compras, no que tange a realização das contratações 

                                                 
105 FURTADO, Madeline Rocha. Sistema de Registro de Preços – Considerações e práticas. Clubjus, Brasília-

DF: 07 nov. 2007. Disponível em: <http://www.clubjus.com.br/?artigos&ver=2.11500>. Acesso em: 01 out. 2016. 
106JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15 ed. São Paulo: 

Dialética, 2012. 
107MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 403.   
108 NASCIMENTO, José Laerte Fárias. O pregão eletrônico como ferramenta de eficiência na gestão pública. 

30f, monografia (especialização em planejamento e gestão pública) – Universidade Estadual da Paraíba, centro de 

ciências aplicadas. Campina Grande – PB:2014.  
109 Just in Time é uma técnica que visa atender a demanda instantaneamente da produção, disponibilizando o 

material certo, na hora certa, no local certo, no exato momento de sua utilização, com isso, reduzindo o estoque 

praticamente a zero da empresa. ROSSETTI, Eraida Kliper; et al. Sistema Just In Time: Conceitos 

Imprescindíveis. Revista Qualit@s. Caxias do Sul: 2008. vol. 7, n. 2. p. 1-6.  
110 BITTENCOURT, Sidney. Licitação de Registro de Preços: comentários ao Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 

de 2013. 3. ed. Rev. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 18. 
111VEIGA, Halisson Golffetto da.  Previsão de demanda de Registro de Preços: Análise do Departamento de 

Gestão de Restaurantes da Universidade Federal do Espirito Santo. Vitória: O Autor, 2015. p. 49. 
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públicas. Em consonância com a legislação vigente do SRP, a realização das contratações pelos 

preços registrados é algo facultativo para a administração pública. Por isso, o comparam como 

banco virtual de estoque de mercadorias para administração pública, uma vez que, só é 

adquirido aquele bem ou serviço quando se faz necessário a prestação dos serviços públicos. 

Dentre os bens e serviços que podem ser contratados pela Administração Pública através 

do mecanismo do SRP, o Decreto Federal n° 7.892/2013 traz as seguintes hipóteses em seu art. 

3°, no que diz: (i) quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 

contratações frequentes; (ii) quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de 

entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em 

regime de tarefa; (iii) quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços 

para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou (iv) quando, 

pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado 

pela administração. 

Dessa maneira, OLIVEIRA112 destaca imprescindivelmente a utilização do SRP em 

situação em que não há como definir previamente o quantitativo do bem ou serviço a ser 

demandado pela administração pública. Com isso, evitando estoque de mercadorias de forma 

desnecessária no almoxarifado dos órgãos públicos.    

Por fim, JACOBY FERNANDES113 destaca que, uma das principais vantagens do SRP 

é não exigir obrigatoriedade de reserva orçamentária previamente à realização da licitação. Isso 

porque tal exigência somente se justifica no momento da efetiva contratação, na qual o 

requisitante solicitará a emissão do empenho para garantir os recursos orçamentários para 

pagamento do contratado. 

 

2.10 – A Modalidade Pregão 

 

No Brasil, GASPARINI114 relata que, o pregão surgiu a princípio pela Medida 

Provisória (MP) n.º 2.026, editada em 04 de maio de 2000 e regulamentada pelo Decreto 

Federal n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, instituindo no âmbito da Administração Federal, 

uma nova modalidade de licitação, o pregão, destinado à aquisição de bens e serviços comuns, 

qualquer que seja o valor da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio 

                                                 
112OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e Contratos Administrativos. 3. ed. Rio de janeiro: Forense; 

São Paulo: Método, 2014. p. 49-50. 
113

JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Sistema de Registro de Preços e Pregão Presencial e Eletrônico. 

Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 28-83. 
114 GASPARINI, Diógenes. Pregão Presencial e Eletrônico. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2007. p. 22-26.  
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de propostas e lances, em sessão pública. Essa MP 2.026, reeditada por diversas vezes, somente 

em 17 de julho de 2002 foi convertida na Lei Federal n° 10.520, que permitiu o uso do pregão 

por todos os órgãos públicos do país, e que, devido aos princípios basilares da Administração 

Pública, entre eles: o da Publicidade e Eficiência foi expedido um novo regulamento por meio 

do Decreto Federal n° 5.450/2005, assim normatizando o pregão, na forma eletrônica com o 

intuito de ampliar a competitividade nas licitações para contratação de bens e serviços comuns, 

bem como fomentar a transparência dos gastos com recursos públicos dos entes da Federação 

credenciados e conveniados ao sitio eletrônico: ComprasNet. 

Com a utilização do pregão na visão de TOLOSA FILHO115, tal ferramenta de compra 

na gestão pública tem atendido ao princípio da publicidade e eficiência, tendo em vista a 

redução dos preços pagos pelos bens e serviços, começando pela simplicidade do procedimento, 

redução dos custos com publicidade, pela celeridade proporcionada pelos prazos mais curtos e 

pela transparência do julgamento. Com isso tem se observado uma redução nos preços na ordem 

de 20%, com relação às licitações realizadas através das modalidades tradicionais. 

A ferramenta de compra denominada pregão em sentido amplo, tem como essência a 

racionalização de etapas duradouras do processo administrativo, com isso, focando sempre 

naquela proposta mais vantajosa para administração. Além disso, relata FARIA116 que o pregão 

eletrônico tem impacto sobre o elemento central da definição de estrutura do mercado 

fornecedor, qual seja: ampliação do número de participantes na disputa do certame, o que a luz 

da teoria econômica, contribuiria de forma determinante para pressões de redução de preço do 

produtos e serviços licitados, tendo em vista a ruptura da estrutura monopolista e oligopolista, 

com isso, passando para mercado competitivo na formação do preço final.  

De acordo com NIEBUHR117, três são as características principais da modalidade 

pregão, que o diferencia das demais modalidades licitatórias. Entre as características de maior 

relevância, por estas fazerem parte de seu próprio conceito, estão: 

 A ferramenta é utilizada para a aquisição de bens e serviços comuns; 

 Nesse certame há inversão das fases de licitação: inicialmente as propostas são julgadas 

e só depois ocorre à habilitação;  

 Existe a possibilidade de redução das propostas por meio de lances.  

                                                 
115 TOLOSA FILHO, Benedicto de. Pregão: uma nova modalidade de licitação. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2009. p. 32. 
116 FARIA, Evandro Rodrigues de. Desempenho, Risco e Funcionalidade do Pregão Eletrônico no Setor 

Público. 87f.  Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de Pós-Graduação em Administração, da 

Universidade de Viçosa. Viçosa – MG:2009.  
117 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 7. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: 

Fórum, 2015. p. 17-18. 
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Corroborando com tais características acima, CARVALHO FILHO118 destaca que, a 

grande inovação do pregão se dá pela inversão das fases de habilitação e análise das propostas. 

Pois, enquanto nas modalidades da Lei Federal nº 8.666/1993 a análise dos documentos de 

habilitação de todas as participantes era realizada, no pregão a análise se dá apenas naquela que 

ofertou a melhor proposta, ou seja, o menor preço. A inversão das fases evidencia-se quando 

da análise preliminar das propostas enviadas, então se sagrando vencedora, a empresa, e apenas 

desta é solicitada a documentação de habilitação. 

Apesar da inversão das fases procedimentais do pregão quando comparada a outras 

modalidades de licitação, SILVEIRA119 entende que, um fator limitante desta modalidade é a 

não utilização desta espécie de licitação para contratação de obras e serviços de engenharia, 

bem como às locações imobiliárias e alienações em geral, tendo em vista que, a legislação que 

trata desta modalidade só prevê sua aplicação em casos de aquisição bens e serviços comuns.  

 No entanto, apesar de existir limitação em relação ao uso desta modalidade nas 

contratações de bens e serviços que tenham características complexas para sua definição no 

mercado, JUSTEN FILHO120 afirma que, o pregão é a forma mais moderna de se fazer 

contratações governamentais, pois trouxe um enorme dinamismo tanto para a Administração 

Pública como para a iniciativa privada.  

 OLIVEIRA121 destaca que, embora possa soar estranho, a modalidade em questão 

funciona como um Leilão invertido, posto que na modalidade da Lei Federal nº 8.666/1993 

quanto maior o lance mais chance o participante tem de se sagrar vencedor da sessão pública, 

já no pregão quanto menor o valor mais chance do licitante sagrar-se vencedor. Isso mesmo, a 

comparação se dá pelo fato das duas modalidades utilizarem lances sucessivos para o arremate 

daquele item ou lote, enquanto na primeira quanto maior o valor melhor para a Administração 

na outra quanto menor o valor do lance melhor será a economia para a Administração. 

 Complementa o mesmo autor, afirmando que, o prazo para abertura da licitação na 

modalidade pregão é de 8 (oito) dias úteis a partir da publicação do edital, enquanto as demais 

modalidades ultrapassam este prazo, exceto o convite, que são 5 (cinco) dias úteis. 

                                                 
118 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 

319. 
119 SILVEIRA, Flavio de Amorim.  Análise dos resultados da implantação da ferramenta de pregão Eletrônico 

nas Contratações da Administração Pública: O Caso do IFRJ. Rio de Janeiro: 2012. p .31. 
120 JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão: Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico. 5. ed. São Paulo: 

Dialética, 2009. p. 42. 
121 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e Contratos Administrativos. 3. ed. Rio de janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2014. p. 99-104. 
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 Além da redução no prazo para abertura de licitação pela modalidade Pregão, DI 

PIETRO122 afirmar que, quanto aos recursos administrativo, o prazo desses também foram 

reduzidos ao passo que para apresentação das razões e contrarrazões os concorrentes e o 

vencedor terão o prazo de 3 (três) dias, cada, para cumprir administrativamente esta etapa, 

enquanto que nas modalidades da  Lei Federal nº 8.666/1993 esses prazos são de 5 (cinco) dias 

para cada uma e em cada etapa (1º análise de documentos e depois análise de propostas). 

 Por fim, FERREIRA123 et. al., acrescenta que, o pregão permite ainda o uso das 

tecnologias eletrônicas para a sua realização, através da internet, qualquer cidadão pode 

acompanhar o processo licitatório em andamento, seus lances, o vencedor, duração da disputa, 

dentre outras informações, isto de qualquer lugar do Brasil ou mundo. Isso aumenta a 

transparência e o controle das compras públicas. Outro ponto a ser destacado é que as compras 

com o Pregão envolvem um menor número de servidores e simplificam o processo burocrático 

nas aquisições de bens e serviços.   

 

2.10.1 – Formas de Pregão: Presencial e Eletrônico 

 

Conforme NIEBUHR124, a modalidade licitatória Pregão apresenta-se disponível em 

duas espécies: presencial e eletrônica. No primeiro os licitantes podem estar todos presentes 

fisicamente, numa determinada sessão, em que os procedimentos são realizados. No segundo, 

a forma eletrônica, o processamento do pregão dá-se por meio da utilização da tecnologia da 

informação, a distância, isto é, sem a presença física dos licitantes, que encaminham suas 

propostas para o portal de compras do governo federal, conhecido como ComprasNet, valendo-

se da internet para participar do certame.   

Dessa maneira, o pregão presencial encontra seu específico fundamento no art. 1° da 

Lei Federal n° 10.520/2002, sem que aí esteja explicitada essa denominação. E já o pregão 

eletrônico funda-se no §1° do art. 2°, também dessa lei, por permitir a utilização dos recursos 

de tecnologia da informação. Estas espécies de pregão se desenvolve em sessão pública com a 

presença do pregoeiro, de sua equipe de apoio e de todos os interessados em participar do 

processo licitatório.    

 

                                                 
122 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.  Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 436-440. 
123 FERREIRA, Marco Aurélio Marques; MEDINA, Silvana Aparecida; e REIS, Anderson de Oliveira. Pregão 

Eletrônico e Eficiência nos Gastos Públicos Municipais. Revista: Administração Pública e Gestão Social, v.6, 

n.2, p. 74-81. abr./jun. 2014. 
124 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 7. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: 

Fórum, 2015. p. 18-19. 
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2.10.2 – Procedimentos do Pregão: Fase interna e externa 

 

a) Fase Interna:  

 

O pregão inicia-se numa fase preparatória ou interna, em que a Administração Pública 

empreende planejamento e estudos prévios para definir o objeto da licitação pública e todas as 

condições para participar dela. Esta etapa se desenvolve dentro do setor da instituição ou 

entidade administrativa responsável pelo procedimento licitatório com a cooperação da 

autoridade competente. 

Dentre os encargos da autoridade competente da instituição, podemos citar as principais 

para a condução interna do processo licitatório, que segundo NIEBUHR125 são: definição do 

objeto do certame, estimativa do valor do objeto em planilhas, justificativa da necessidade de 

aquisição, estabelecimento dos critérios de aceitação das propostas e de habilitação, definição 

das sanções administrativas aplicáveis por inadimplemento, determinação das cláusulas dos 

futuros contratos, designação do pregoeiro e sua equipe de apoio, decisão dos recursos 

interpostos sobre os atos do pregoeiro, decisão sobre a impugnação do edital, adjudicação e 

homologação das licitações. 

Cabe ressaltar que a definição do objeto deve estar em consonância com o estabelecido 

no parágrafo único do art. 1º da Lei Federal nº 10.520/2002, ou seja, caracterizado como bens 

e serviços comuns. Com isso, a descrição do objeto do futuro contrato deve ser realizada com 

toda a precaução, valendo-se a administração pública de estudos técnicos sólidos, para definir 

de maneira precisa, o que realmente contempla o interesse público.  

A atividade de definição do objeto da licitação pública é eminente discricionária. Nesse 

sentido, entende TOLOSA FILHO126 que a autoridade competente é quem avalia a 

conveniência e oportunidade de realizar a licitação pública, o bem ou serviços a ser contratado 

e a motivação que levou a contratação. 

Ainda nesta etapa, são estabelecidos os preços médios admitidos pela administração nas 

licitações, os quais são colhidos através de pesquisa de mercado junto a diversos fornecedores 

do ramo do certame, através de planilhas na qual consta orçamento detalhado composto dos 

                                                 
125 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 7. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: 

Fórum, 2015. p. 92. 
126TOLOSA FILHO, Benedicto de. Pregão: uma nova modalidade de licitação. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2009. p.13. 
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valores individuais de cada serviço, dos custos dos insumos e dos tributos e encargos incidentes, 

conforme relata OLIVEIRA127.  

Reunido os documentos contendo a descrição dos produtos ou serviços solicitados, 

justificativa da contratação e a estimativa de preços do setor requisitante, logo em seguida, é 

confeccionado o instrumento convocatório do pregão e a minuta do contrato, devendo tais 

documentos serem aprovados pelo órgão de assessoramento jurídico da instituição promotora 

da licitação, conforme estabelecido pelo parágrafo único do art. 38 da Lei Federal 8.666/93, no 

que diz: “as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou 

ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da 

Administração”128.  

Nesse sentido, as normas vigentes exigem que o processo de licitação seja submetido à 

apreciação jurídica dos profissionais competentes, que, por sua vez, realizam atividade de 

controle, devendo apontar os erros e irregularidades porventura existentes129.  

Aprovado pela assessoria jurídica, o edital de licitação retorna à autoridade competente, 

que decide firmá-lo ou não. Se a autoridade competente decide firmar o edital e dar 

continuidade ao processo de licitação, deve em seguida remetê-lo a publicação, encerrando-se 

a sua fase interna.130     

Concluída a etapa interna do pregão, a autoridade competente designará o pregoeiro e a 

equipe de apoio por portaria institucional, com a finalidade de atribuir o julgamento das 

propostas e dos documentos de habilitação durante a fase externa do procedimento licitatório. 

 

b) Fase externa: 

 

Inicia-se a partir da publicação do aviso do edital pelo pregoeiro e sua equipe de apoio 

nos seguintes canais de comunicação: portal de compras do governo federal, diário oficial da 

união, jornais de grande circulação local e regional a depender do valor a ser licitado. É nesta 

fase, que as empresas privadas têm conhecimento que a Administração Pública deseja realizar 

a contratação de algum bem ou serviço. Também, através da publicação do edital, a sociedade 

poderá acompanhar os atos administrativos praticados pelos seus Administradores Públicos e 

                                                 
127 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e Contratos Administrativos. 3. ed. Rio de janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2014. p.106.  
128 GASPARINI, Diógenes. Pregão Presencial e Eletrônico. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2007. p. 256. 
129 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 7. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: 

Fórum, 2015. p. 131. 
130 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 7. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: 

Fórum, 2015. p. 134. 
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fiscalizar os gastos com as contratações e aquisições dos serviços, com isso, evitando fraudes e 

desvios dos recursos financeiros empregados nas aquisições de interesse público. 

Entre as principiais informações contidas no aviso do edital, temos: o número do pregão, 

nome do órgão público promovedor da licitação, a descrição do objeto a ser contratado, 

endereço para retirada do instrumento convocatório e seus devidos esclarecimentos, data para 

cadastro das propostas e entrega dos envelopes, e data e horário para abertura da sessão pública 

com a presença dos fornecedores e pregoeiro da Instituição pública, conforme relata TOLOSA 

FILHO131. 

A modalidade de licitação pregão, seja na forma presencial ou eletrônica, estabelece o 

prazo mínimo de intervalo entre a publicação do aviso da licitação e a apresentação das 

propostas de 8 (oito) dias úteis132. Este prazo inicia sua contagem quando os licitantes têm 

conhecimento do certame, ou seja, do aviso da licitação. Por isso, faz-se necessário a exclusão 

do dia da publicação no sistema ComprasNet e a inclusão do dia do vencimento.     

Após o conhecimento do instrumento convocatório pelos fornecedores interessados na 

contratação com administração pública, os mesmos poderão apontar eventuais falhas e/ou 

vícios de legalidade no edital da licitação, preservando-os o direito de impugnar ou pedir 

esclarecimentos à instituição promotora da licitação. Para tanto, no pregão eletrônico os 

licitantes terão o prazo de até 2 (dois) dias úteis e 3 (três) dias úteis, respectivamente, para 

impugnar e pedir esclarecimentos antes da data fixada para abertura da sessão pública do 

certame, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no edital. No 

entanto, no pregão presencial as empresas licitantes terão até 2 (dois) dias úteis para impugnar 

o instrumento convocatório. 

A concorrência entre os licitantes ocorre durante a data e horário marcado para 

realização da sessão pública, que consiste no recebimento das propostas escritas e a 

documentação de habilitação pelo pregoeiro e equipe de apoio quando se trata do pregão 

presencial. Já o cadastro das propostas e disputa de lances entre os licitantes, e o recebimento 

dos documentos de habilitação através do pregão eletrônico se dá através do Comprasnet.       

As principais etapas de forma sequencial realizada na fase externa do pregão presencial 

são133: 

                                                 
131 TOLOSA FILHO, Benedicto de. Pregão: uma nova modalidade de licitação. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2009. p. 31-41. 
132 PANKO, Larissa. FERREIRA, Seleção de Estudos e Instruções /Licitações e Contratos – Formação e 

Capacitação de Pregoeiros. 9..., 2014. Congresso Brasileiro de Pregoeiros. 4. ed. Curitiba: Instituto Negócios 

Públicos do Brasil, 2014. p. 130.   
133NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 7. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 

2015. p. 159-248. 
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Etapa 1: Credenciamento dos licitantes: os representantes das empresas deverão apresentar 

documentos (contrato social ou carta de preposição, e documentos com foto) comprovando que 

possuem poderes para a formulação das propostas para a participação no pregão no dia, hora e 

local previsto no edital.  

Etapa 2: Apresentação dos envelopes: neste momento os representantes das empresas 

devidamente credenciados para participar do certame, entregam os envelopes ao pregoeiro e 

equipe de apoio contendo as propostas e a documentação de habilitação. Logo, o pregoeiro 

declara-se aberta a sessão pública.  

Etapa 3: Analise das propostas: Recebido os envelopes pelos representantes das empresas, o 

pregoeiro e equipe de apoio analisa se as propostas estão de acordo com os requisitos definidos 

no edital, ou seja, verifica se o objeto ofertado é compatível com o objeto descrito no edital, se 

o preço vai acima do valor de mercado (excessivo), e se o preço vai abaixo do valor do mercado 

(inexequível). 

Etapa 4: Classificação das melhores propostas escritas: verificada a proposta do licitante que 

obteve a melhor proposta escrita, e daqueles licitantes que tiveram oferta de até 10% (dez por 

cento) superior ao do primeiro colocado, poderão participar da disputa de lances verbais, até a 

proclamação do licitante que ofertar a melhor proposta. 

Etapa 5: Disputa verbal entre os licitantes: nesta etapa o pregoeiro confere oportunidade a 

todos os licitantes classificados para que, um a um, ofereçam lances orais com preços inferiores 

ao menor preço até então proposto. Os licitantes podem apresentar quantos lances quiserem, 

sem que haja qualquer tipo de limitação. 

Etapa 6: Aceitabilidade das propostas: o pregoeiro confere se o menor lance ofertado pela 

empresa está abaixo do preço estimado pela administração e de acordo com o mercado. Estando 

a proposta do vencedor de acordo com os critérios estabelecidos previamente no edital, o 

pregoeiro verificará os seus documentos de habilitação.    

Etapa 7: Análise dos documentos de habilitação: o pregoeiro procederá a abertura do 

envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que ofertou a melhor proposta 

durante o certame. Será analisado se os documentos jurídicos, econômico-financeiro, fiscal e 

capacidade técnica estão regulares e de acordo com o que foi solicitado no instrumento 

convocatório. Tais documentos serão verificados pelo pregoeiro e equipe de apoio.  
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Etapa 8: julgamento da habilitação do licitante vencedor: verificada a conformidade pelo 

pregoeiro dos documentos habilitatórios apresentados pelo licitante vencedor em relação ao 

edital do pregão, ele será declarado habilitado, caso contrário, será declarado inabilitado e será 

examinado os documentos do segundo colocado, e assim sucessivamente até o licitante que 

atender as exigências de habilitação. 

Etapa 9: Indicação do licitante ganhador: o licitante após ter apresentado a proposta mais 

vantajosa para administração e os documentos de habilitação de forma regular, será declarado 

vencedor. Logo, sendo aberto a fase recursal.  

Etapa 10: Recurso Administrativo: Declarado o licitante vencedor do certame, será aberto 

pelo pregoeiro o prazo recursal destinado aos licitantes participantes que se sentiram 

prejudicados durante a condução do processo licitatório. Caso exista recurso e seja aceito pelo 

pregoeiro, o licitante que interpôs o recurso terá o prazo de 3 (três) dias para apresentar seus 

argumentos por escrito, que, logo, será disponibilizado aos demais participantes, que poderão 

apresentar as contrarrazões em até 3(dias) contados do término do prazo recorrente. 

Etapa 11: Adjudicação e Homologação: O pregoeiro realizará a adjudicação da empresa 

vencedora caso não tenha recurso, ao final do procedimento licitatório. Existindo recurso pelos 

demais licitantes participantes da licitação, a adjudicação e homologação ficará ao encargo da 

autoridade competente da Instituição, após transcorrido os prazos recusais e com sua devida 

decisão sobre o pleito. 

Etapa 12: Registro em ata a sessão pública: Durante a sessão da licitação, todos os atos 

praticados pelos licitantes são registrados pelo pregoeiro e equipe de apoio em documento que 

no final integrará o processo administrativo.  Encerrada a sessão pública, após declarados os 

vencedores do certame, será realizada a leitura da ata e colhida a assinatura dos licitantes 

participantes do processo de compra  

Etapa 13: Sanções Administrativas: Os licitantes vencedores do certame, que convocados 

dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento da 

execução do objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, entre outras obrigações exigidas 

para participar do certame, ficará impedido de licitar e contratar com toda a administração 

pública.       

 Diante do exposto, a fase externa se inicia com a convocação das empresas interessadas 

em participar do certame através da publicação do edital pela instituição pública. Esta etapa do 

pregão é conduzida pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, sendo o primeiro responsável pelo 

gerenciamento das atividades inerentes ao processo licitatório.  
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2.10.3 – Obrigatoriedade do Uso do Pregão Eletrônico nas Compras Públicas. 

 

O pregão, na forma eletrônico, tornou-se modalidade de licitação obrigatória nas 

aquisições de bens e serviços comuns da Administração Pública Federal a partir da criação do 

Decreto Federal n° 5.450 de maio de 2005 pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão e aprovação pelo Presidente da República em exercício. Após o vigor deste Decreto, os 

órgãos públicos federais que faziam uso de outros instrumentos licitatórios para contratações 

de bens e serviços comuns passaram a adotar preferencialmente o pregão eletrônico.134  

Complementando, a Lei Federal nº 10.520/2002 instituiu, no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, modalidade de licitação, denominada pregão e o Decreto Federal 

nº 5.450/2005 trouxe em seu Art. 4º § 1.º a obrigatoriedade nas licitações de bens e serviços 

comuns, a utilização preferencial de sua forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada 

inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente.135 

Portanto, continuando sobre a preferência da utilização da modalidade Pregão, a sua 

principal implicação causada foi a de que, os órgãos deveriam justificar o fato da não utilização 

desta espécie de licitação, quando se tratar de aquisição de bens e serviços comuns. Nesse 

sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU)136 fixou entendimento de que o pregão, na forma 

eletrônico deve ser escolhido preferencialmente nas contratações dos bens e serviços comuns, 

e a sua não utilização deve ser motivada pelo Administrador, sob pena de se configurar ato de 

gestão antieconômica.  

Diante da indispensabilidade do uso do pregão eletrônico, AGUIAR SILVA137 

argumenta que, o principal propósito do governo federal com adoção do pregão foram: permitir 

a existência de licitação com maior publicidade, celeridade e redução de preços em suas 

contratações, já que sua aplicabilidade pode ser através de sistema de tecnologia da informação 

e da internet, com isso, ampliando o número de licitantes participantes do processo licitatório, 

situados em qualquer região do país, tenha acesso ao processo e ao certame, acarretando em 

uma maior competição entre fornecedores, permitindo também a participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte.   

                                                 
134 BRASIL. Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para 

aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm> Acesso em: 03 de nov. 2015i. 
135 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e Contratos Administrativos. 3. ed. Rio de janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2014. p. 99-104. 
136 Tribunal de Contas da União. Informativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos do TCU, 

Acórdão 1.515/2011, Plenário. Relator Ministro Raimundo Carreiro, 08.06.2011. p. 66.  
137 AGUIAR SILVA, Daniella Maria Paraiso. A Eficiência do Pregão Eletrônico no Processo Licitatório da 

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. Vitória: O Autor, 2014. p. 26.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.450-2005?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm
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Dessa maneira, as informações apresentadas acima ratificam a importância dessa 

modalidade de contratação para a redução dos gastos públicos, além de proporcionar maior 

transparência, tendo em vista que todos os certames podem ser acompanhados em tempo real 

no Portal de Compras do Governo Federal (www.comprasnet.gov.br). 

Nesse contexto, a utilização do pregão afasta favorecimento ilegítimos, em prejuízo dos 

interesses públicos, e confere maior racionalidade e qualidade aos gastos públicos. Toda vez 

que a administração pública convoca interessados em fornecer bens e serviços, impõe a 

obrigatoriedade da aplicação desta lei, visando selecionar, de forma igualitária e transparente, 

a proposta mais vantajosa para atender as necessidades do setor público.  

 

2.10.4 – A Figura e Função do Pregoeiro e da Equipe de Apoio  

 

A modalidade pregão instituiu a necessidade de um profissional que intermediasse e 

conduzisse as contratações da administração pública, denominado pregoeiro, incumbido de 

buscar o melhor negócio para as compras da administração.  

Nesse sentido, o TCU138 entende que, tal condução dos processos de compras deverá 

recair nos servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, ou de órgão ou entidade 

integrante do SISG (Sistema de Serviços Gerais). Ainda, a função de pregoeiro deverá ser 

exercida somente por servidor que reúna a capacitação profissional e perfil adequados, sendo 

de responsabilidade da autoridade competente a sua designação pelo o período de um ano e 

suas reconduções para período seguintes.  

Complementando, NÓBREGA139 expõe que, a seleção e designação do pregoeiro pela 

autoridade competente não deve ser feita de forma eventual, indicando qualquer servidor, pois 

a norma que rege esta modalidade diz que somente poderá atuar como pregoeiro o servidor que 

tenha realizado treinamento específico para desenvolver essa atribuição. Tal entendimento, para 

DI PIETRO140 tem respaldo legal no artigo 7º, parágrafo único, do Decreto Federal nº 

3.555/2000, no que dispõe: somente poderá atuar como pregoeiro o servidor que tenha realizado 

capacitação específica para exercer a atribuição. 

                                                 
138TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Licitações e Contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 4. ed. 

ver. Brasília: TCU, 2010. p.34. 
139NÓBREGA, Airton Rocha. Responsabilidades e Atuação do Pregoeiro. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 

6, n. 51, Out. 2001. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/2103>. Acesso em: 13 de nov. 2016. 
140 DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p.422. 

http://www.comprasnet.gov.br/
https://jus.com.br/artigos/2103/responsabilidades-e-atuacao-do-pregoeiro
https://jus.com.br/revista/edicoes/2001
https://jus.com.br/revista/edicoes/2001
https://jus.com.br/revista/edicoes/2001/10/1
file:///C:/Users/franklinbrandao/Desktop/mestrado%20-%20Dissertação%20-%20tabela%20de%20dados%20-%20graficos%20-/out
https://jus.com.br/revista/edicoes/2001
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Diante da imperiosa importância do perfil pessoal do pregoeiro, valiosos são os 

comentários de JUSTEN FILHO141: 

 

“A nova disciplina consagrada no Decreto Federal nº 5.450/2005, torna evidente que 

a condição de pregoeiro depende de certas qualidades pessoais que não se vinculam 

necessariamente a cursos ou processos formais. Ou seja, a capacitação do servidor 

para se tornar pregoeiro pode (e deve) continuar a existir. Mas não será pura e simples 

conclusão de um curso que propiciará as qualidades necessárias a tanto”.     

 

Nesse sentido, argumenta GASPARINI142 que o perfil adequado para ser pregoeiro é 

inerente à pessoa do servidor; estaria em verdade, intimamente ligado à sua personalidade. É 

recomendável, dentre outras coisas, que o pregoeiro detenha conhecimentos técnicos e jurídicos 

básicos, que possua desenvoltura e raciocínio rápido, seja extrovertido e firme, conhecedor de 

técnicas de negociação, em virtude de que muitas questões incidentais deverão ser objeto de 

análise, manifestação e até mesmo decisão na própria sessão pública. 

Diante do exposto, compreende que, a qualificação específica das normas licitatórias é 

a preparação do servidor para a atuação na função de pregoeiro, para assim evitar desacertos na 

condução do procedimento e compreender as técnicas de condução do certame e de negociação.  

O agente público na função de pregoeiro exerce várias atribuições, podemos citar as 

descritas por DIAS143, nas quais são: i) Coordenar o procedimento licitatório; ii) Analisar a 

conformidade das propostas; iii) Classificar as propostas; iv) Prestar as informações e os 

esclarecimentos sobre o edital; v) Examinar a habilitação dos participantes; vi) Negociar com 

o licitante que ofereceu menor lance; vii) Decidir sobre a aceitabilidade da proposta; viii) 

Adjudicar o objeto ao vencedor; ix) Receber, examinar e decidir sobre os recursos; x) 

Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação; 

e Coordenar os trabalhos da equipe de apoio. 

Diante de tantas atribuições atreladas a função do pregoeiro, seria extremamente 

inviável a execução de todas elas em sua plenitude por único agente público. Diante disso, 

afirma o TCU144que as atribuições do pregoeiro são executadas com a ajuda da equipe de apoio, 

que acompanha todo o desenvolvimento do pregão, sendo estes designados através de portaria 

institucional juntamente com o pregoeiro.  

                                                 
141 JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão: Comentários à legislação do pregão comum e eletrônico. 4. ed. São Paulo: 

Dialética, 2005. p. 258. 
142 GASPARINI, Diógenes. Pregão Presencial e Eletrônico. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2007. p. 258. 
143 DIAS, Virgínia Parreira Borges. Pregão Eletrônico. 19 f. Artigos (Artigo apresentado como requisito para 

obtenção do título de especialista em Direito Público) – Faculdade Fortium, Brasília: 2009. Disponível em: < 

http://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/20746>. Acesso em: 13 nov. 2015. p.11. 
144 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Licitações e Contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 4. ed. 

ver. Brasília: TCU, 2010. p.34. 



72 

 

Cabe ressaltar que, a equipe de apoio deverá ser integrada e nomeada em sua maioria 

por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente 

pertencentes ao quadro permanente do órgão ou da entidade promotora do pregão, para prestar 

a necessária assistência ao pregoeiro145.  

Com relação a função da equipe de apoio, compete trabalhar sobre a supervisão e 

orientação do pregoeiro, auxiliando-o na condução do processo licitatório, conforme relata 

NIEBUHR 146. 

Contudo, complementa o mesmo autor acima que, a equipe de apoio não possua 

competência que importem em julgamento ou deliberação, sendo esses atos de inteira 

incumbência do pregoeiro, embora não se pode afirmar que haja total isenção de 

responsabilidade quando vier a ter conhecimento de irregularidades praticadas, respondendo 

pela omissão constatada. 

Portanto, diante do exposto, entende que o pregoeiro tenha conhecimentos técnicos e 

pessoais, pois ele gerencia todo o processo licitatório e, para a perfeita condução do certame, o 

pregoeiro utilizará além de seu conhecimento técnico e jurídico, o raciocínio ágil para fomentar 

a competição. 

 

2.10.5 – Pregão Eletrônico e o Sistema Eletrônico de Compras 

 

 

O pregão eletrônico utiliza de recursos de tecnologia da informação, valendo-se da 

internet como já dito anteriormente, para intermediar a comunicação entre os licitantes e a 

instituição promovedora da licitação147. O recurso de tecnologia da informação utilizada pelo 

governo federal como instrumento de troca de informações sobre as compras eletrônicas é o 

ComprasNet, portal de compras a nível federal. No entanto, para os licitantes terem acesso ao 

sistema eletrônico de compras e poderem vender as instituições públicas, os mesmos devem 

estar credenciados perante o provedor do sistema, o SERPRO (Serviço Federal de 

Processamento de Dados)148.  

                                                 
145 PANKO, Larissa. FERREIRA, Seleção de Estudos e Instruções /Licitações e Contratos – Formação e 

Capacitação de Pregoeiros. 9..., 2014. Congresso Brasileiro de Pregoeiros. 4. ed. Curitiba: Instituto Negócios 

Públicos do Brasil, 2014. p. 130.   
146 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 7. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: 

Fórum, 2015. p. 97. 
147 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 7. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: 

Fórum, 2015. p. 317. 
148PENA, Cláudia Brito; FELICIDADE, Rafaela Suzana de Nazaré, MONTEIRO, Josué. Licitação Por Pregão 

Eletrônico: economicidade, celeridade e transparência na Secretaria de Estado da Fazenda do Pará – SEFA. 

7...,2010. IN: simpósio de excelência em gestão e tecnologia – SEGeT. p. 1-14. 



73 

 

Para isso, as empresas fornecedoras deverão se credenciar ao Sistema Integrado de 

Administração de Serviços Gerais (SIASG), através de chave de identificação e senha, pessoal 

e intransferível. Logo, deverão procurar um órgão público federal para realizar seu 

credenciamento junto ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), bem 

como, mantê-lo atualizado para poderem participar dos processos eletrônicos de compra149.     

Já os órgãos públicos a nível federal que pertençam ao (SIASG), sistema este que 

organiza a gestão das atividades de serviços gerais como licitações, contratações e comunicação 

administrativa, para poderem realizar o pregão eletrônico, primeiramente, deverá credenciar 

previamente perante o provedor do sistema eletrônico a Autoridade Competente do órgão 

promotor da licitação, o pregoeiro e os membros da equipe de apoio, entretanto, sendo estes 

dois últimos designados e solicitado junto ao provedor do sistema pela Autoridade Competente 

do Governo Federal150.  Nesse sentido, de acordo com o caput do artigo 3º, parágrafo 2º, do 

Decreto Federal nº 5.450/2005 todos aqueles que utilizarem o ComprasNet, encontram-se 

obrigados a essa exigência de credenciamento, servidores públicos (pregoeiro e equipe de 

apoio) e empresas fornecedoras.  

Quanto as fases deste procedimento eletrônico de compra através do SIASG-

Comprasnet, também é dividido em duas fases, sendo elas, fase interna e fase externa, conforme 

segue abaixo: 

 

a) Fase Interna do procedimento eletrônico  

 

A fase interna do pregão, na forma eletrônica, se assemelha as demais formas de compra 

previsto no art. 22 da Lei Federal n° 8.666/1993, e, principalmente ao pregão presencial. As 

etapas preparatórias do processo administrativo de compra se inicia com a solicitação do setor 

requisitante interessado na contratação dos bens ou serviços. 

O órgão requisitante interessado pela contratação em qualquer instituição pública, 

deverá descrever de forma detalhada o bem ou serviço na qual pretende contratar com a 

justificativa que motivou a realizar a aquisição. Tais informações do setor solicitante deverão 

compor o documento denominado Termo de Referência151. 

                                                 
149 BRASIL. Ministério Do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação. Pregão Eletrônico: Manual do Fornecedor/Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. - 

Brasília: MPOG, 2005.  27p. 
150 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 7. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: 

Fórum, 2015. p. 317 e 342. 
151 Termo de Referência é o documento que se inicia a fase interna do pregão promovido pelos órgãos federais, 

em que o setor requisitante esclarece aquilo que realmente precisa, trazendo a definição do objeto, orçamento 
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 Salienta-se que, caberá a Autoridade Competente da Instituição a aprovação do Termo 

de Referência, bem como, a autorização para abertura do procedimento licitatório, com 

protocolo e numeração sequencial das páginas do processo.  

     Autorizado o termo de referência e o prosseguimento do processo de compra pela 

Autoridade Competente, o setor solicitante deverá definir os critérios de aceitação do objeto 

licitado, deveres do contratado e contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento 

do contrato, prazo de execução dos serviços e sanções administrativas por inadimplemento, 

além das exigências para apresentação dos documentos de habilitação, tendo em vista que este 

último requisito se diferencia das demais modalidade de licitação, em razão que o fornecedor 

deverá ter cadastro atualizado no SICAF ( Sistema Único de Cadastro de Fornecedores)152. 

Quantos aos critérios de aceitação das propostas dos licitantes, é importante ressaltar, 

que tal função caberá ao pregoeiro verificar a compatibilidade entre o exigido no instrumento 

convocatório e o apresentado pelo fornecedor.    

Ademais, tendo em vista que as normas e as legislações que regulamentam o pregão 

eletrônico não fazem menção as regras contratuais entre o contratante e o contratado, faz-se 

necessário a aplicação subsidiária das regras impostas pelo art. 55° da Lei Federal 8.666/1993, 

logo, após o término do procedimento eletrônico de compras.  

A fase interna se encerra com a confecção do edital da licitação pelo pregoeiro e equipe 

de apoio, na qual estes são designados pela Autoridade Competente do Órgão promovedor do 

certame. O instrumento convocatório conterá no seu preâmbulo as seguintes informações, tais 

como: o objeto que será contratado, o número do pregão, a data e horário da abertura da sessão, 

e o endereço eletrônico para os interessados cadastrarem suas propostas. Além disso, caberá ao 

licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica, cumprir os seguintes 

requisitos impostos pelo Decreto Federal n° 5.450/2005, Art. 13º, incisos I ao VII. 

 

b) Fase externa do procedimento eletrônico 

 

A fase externa do sistema eletrônico de compras a nível federal inicia com a convocação 

dos licitantes através da publicação do aviso do edital da licitação pelo sistema ComprasNet, 

                                                 
detalhado de acordo com os preços de mercado, métodos, estratégias de suprimentos e cronograma. NIEBURH, 

Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 7. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p. 

100. 
152 PANKO, Larissa. FERREIRA, Seleção de Estudos e Instruções /Licitações e Contratos – Formação e 

Capacitação de Pregoeiros. 9., 2014. Congresso Brasileiro de Pregoeiros. 4. ed. Curitiba: Instituto Negócios 

Públicos do Brasil, 2014. p. 124 a 130.   
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ressaltando que somente serão credenciados os licitantes cadastrados no sistema específico 

utilizado pela Instituição pública contratante.  

Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e hora marcadas para abertura 

da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 

automaticamente, a fase de recebimento de propostas. Ressalta-se que, os fornecedores 

participantes terão a prerrogativa de retirar ou substituir as propostas até a data e horário 

marcado para abertura da sessão pública.  

Encerrado a fase de cadastro das propostas pelos fornecedores, será aberto a sessão 

pública sobre a coordenação do pregoeiro oficial da instituição pública promotora da licitação, 

na qual este analisará todas as propostas cadastradas pelos licitantes, desclassificando aquelas 

que estejam em desconformidade com o edital.  

Logo, é aberto a fase de lances para aqueles licitantes que tiverem suas propostas aceitas 

pelo Pregoeiro. Encerrado a etapa de lances, o pregoeiro entrará em contato através do ambiente 

virtual com o fornecedor que ofertou a melhor proposta, solicitando via anexo ao sistema, a 

proposta contendo a especificação detalhada do produto ou serviço licitado e os documentos de 

habilitação necessário a prestação dos serviços. 

Verificado a regularidade da proposta e os documentos de habilitação do licitante 

vencedor, em seguida é adjudicado pelo pregoeiro o objeto licitado a favor do fornecedor.  

Cabe destacar que, existido recurso administrativo dos fornecedores participantes do 

certame sobre a decisão do pregoeiro durante o procedimento licitatório em relação ao licitante 

vencedor, caberá a autoridade competente da instituição realizar adjudicação e homologação e 

posterior convocação do licitante vencedor.      

    É importante frisar que, todos os fatos e atos administrativos julgados relevantes 

durante o procedimento licitatório serão registrados em ata eletrônica e acessível a todos os 

participantes do certame e a sociedade como um todo, atribuindo a esta ata validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação.  

Em apertada síntese, o pregão eletrônico diferente das demais modalidades elencadas 

na Lei Federal nº 8.666/1993, em razão das contratações acontecerem em um ambiente virtual, 

permitir a negociação dos valores licitados, e principalmente, pela inversão das fases de 

propostas e julgamento da licitação, onde a apresentação da proposta de preços antecede à fase 

de habilitação.  

Desse modo, a inversão das fases gera celeridade nos processos licitatórios, uma vez 

que se evita a análise desnecessária da documentação de todos os licitantes, quando se pretende 
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contratar apenas com aquele que ofertou o menor preço durante a sessão de disputa. Assim, 

procede-se primeiramente a verificação da proposta de preços e posteriormente a conferência 

da documentação de habilitação do licitante vencedor153. 

De outra sorte, o pregão eletrônico por desenvolver-se na internet, não há tanto uso de 

papel em relação as demais modalidades da Lei Federal n° 8.666/1993 e o próprio pregão na 

forma presencial. Ademais, a sistemática do pregão eletrônico permite abrir a etapa de lances 

de vários itens ou lotes de modo concomitante, o que agiliza o processamento da licitação. 

 

2.10.6 – Privilégios das Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) na 

modalidade licitatória Pregão como forma de Desenvolvimento Regional e 

Socioeconômico.   

  

 A função social da licitação pública, para FERREIRA154, apresenta-se, sempre que 

possível e cumulativamente, como um instrumento para a concretização dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, bem como os demais valores, anseios e 

direitos nela encartados, sem prejuízos de outros, assim reconhecidos por lei ou até mesmo por 

uma política de governo. Ademais, esta função social considera os fatores econômicos, sociais 

e ambientais merecedores de especial tutela administrativa em cada caso, visando a promoção 

do desenvolvimento nacional, regional e local, com lastro nos quais também se estipulará o 

objeto, as condições de habilitação dos proponentes, os critérios de aferição da vantajosidade 

das propostas e, eventualmente o tipo de licitação a ser adotada, sem prejuízo da garantia aos 

princípios da isonomia e da competividade. 

 Diante da função social da licitação pública e a promoção do desenvolvimento regional, 

surge a Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, que estabelece normas 

gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de 

pequeno porte no âmbito dos poderes da união, dos estados, do distrito federal e dos municípios, 

especialmente no que se refere: “ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à 

                                                 
153NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 7. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 

2015. p. 290-291. 
154FERREIRA, Daniel. Seleção de Estudos e Instruções /Licitações e Contratos – Licitações Sustentáveis. 9., 

2014. Congresso Brasileiro de Pregoeiros. 4. ed. Curitiba: Instituto Negócios Públicos do Brasil, 2014. p. 168-

178.   
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preferência nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao 

associativismo e às regras de inclusão”155. 

Para SANTOS156, a instituição desta norma jurídica cujo propósito é o desenvolvimento 

socioeconômico tem amparo na Constituição Federal, alínea “d” do artigo 146, que preceitua 

que cabe à lei complementar a definição de tratamento diferenciado e favorecido para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. Ademais, acrescenta o mesmo autor, que tais 

normas se harmonizam com o princípio de ordem econômica instituído no inc. IX do art. 170 

da Carta Magna desta República, que prevê o tratamento diferenciado para as empresas de 

pequeno porte constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no 

país. Integram-se, ainda, a disposição constitucional do art. 179, que determina que a “A União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas 

de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-

las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e 

creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei”157. 

No entanto, uma questão preliminar é que a própria classificação de empresas segundo 

o seu porte não é uma tarefa trivial e quase sempre com critérios heterogêneos, o que tende a 

complicar a análise e a formulação de políticas governamentais voltadas para o setor com fins 

de estimular a atividade produtiva158. O Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), que foca sua atuação neste seguimento empresarial, adota o critério de 

classificação pelo número de empregados, diferenciando entre as empresas do setor industrial 

e dos setores de comércio e serviço. Já o Banco do Brasil (BB) e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) adotam, como é usual no mercado financeiro, 

o critério de diferenciar o porte das empresas segundo seus critérios de financiamento, 

utilizando, porém, segmentações diferenciadas159. Neste sentido, a tabela n° 2 demonstra, logo 

a seguir, a classificação do porte das empresas conforme as organizações mencionadas 

anteriormente.  

 

                                                 
155 O artigo 1º, inciso III do Regulamento é incisivo, ao determinar que nas aquisições de bens e serviços pelos 

Poderes Público as preferências são para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte independentemente da 

modalidade de licitação adotada. Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  
156 SANTOS. José Anacleto Abduch. Licitações e o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

Curitiba: Juruá, 2009. p. 23.  
157 BRASIL. Art. 179° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 27 de jan. 2016j.  
158MARSHALL, Carla. Direito Societário: Estudos e Pareceres. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2009. p. 

13. 
159 MARTINS, Paulo Emílio Matos; PIERANTI, Octavio Penna. Estado e Gestão Pública: Visões do Brasil 

Contemporâneo. 2. ed. Rio de janeiro: Editora FGV, 2006. p. 210.   

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Tabela n° 2: Classificação das empresas de acordo com faturamento anual e número de 

empregados: 

 

       PORTE 

 

ÓRGÃOS 

Porte das Empresas segundo seu Faturamento Anual ou Número 

de Empregados nos setores industriais, comerciais e serviços. 

Microempresa Pequena Empresa Média Empresa  Grande Empresa 

SEBRAE 

 Até 19 

empregados 

indústria e 

construção;  

 Até 9 

empregados 

para 

comércio e 

serviços; 

 Entre 20 a 99 

empregados 

indústria e 

construção;  

 Entre 10 a 49 

empregados 

para comércio 

e serviços;  

 Entre 100 a 

499 

empregados 

indústria e 

construção;  

 Entre 50 a 99 

empregados 

comércio e 

serviços;  

 Acima de 

500 empregados 

indústria e 

construção;  

 Acima de 

100 empregados 

comércio e 

serviços; 

BANCO DO 

BRASIL 

 Inferior a 

R$ 10 

milhões; 

 Inferior a R$ 

10 milhões; 

 Entre R$ 10 a 

R$ 100 

milhões; 

 Superior a R$ 

100 milhões; 

BNDES 

 Inferior a 

R$ 1,2 

milhão; 

 Entre R$ 1,2 a 

R$ 10,5 

milhões; 

 Entre R$ 10,5 

a R$ 60 

milhões; 

 Superior 60 

milhões; 

 Autor: Elaboração Própria; Fonte: Estado e Gestão Pública160 – FGV, 2006. 

 

Para tanto, o Governo Federal teve a determinação de instituir a Lei Complementar 

Federal nº 123/2006 baseado em estudos científicos e de mercado, visando a definição em 

sentido amplo das microempresa e empresa de pequeno porte, nas quais seus enquadramentos 

a nível nacional estão ligados ao total da sua receita bruta anual de acordo com o artigo 3º da 

Lei em comento, incisos I e II, no que diz: 

 

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou 

empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 

individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da 

Lei n º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no 

                                                 
160 MARTINS, Paulo Emílio Matos; PIERANTI, Octavio Penna. Estado e Gestão Pública: Visões do Brasil 

Contemporâneo. 2. ed. Rio de janeiro: Editora FGV, 2006. p. 210.   
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Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme 

o caso, desde que:   

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);  

II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais)”161.   

 

Para fins do dispositivo legal antes transcrito, receita bruta significa o produto de venda 

de bens e serviços nas operações feitas por microempresa ou empresa de pequeno porte, mais 

comissões recebidas por serviços prestados a terceiros, não incluídas as vendas canceladas e os 

descontos incondicionais concedidos, conforme artigo 3°, parágrafo 1°, da Lei Complementar 

em discussão.  

Em tempo, cabe destacar que o artigo 3º citado anteriormente destaca as figuras da 

sociedade empresária, sociedade simples, a empresa individual de reponsabilidade limitada e o 

empresário. Diante disso, merecem destaque, as suas definições legais e jurídicas. 

Para GOMES162, A definição de empresário é dada pelo Código Civil Brasileiro, Lei 

Federal n° 10.406/2002 no caput do artigo 966 que traz a seguinte definição: “Considera-se 

empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou 

a circulação de bens ou de serviços”. Vale salientar que o parágrafo único deste artigo esclarece 

que: “Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, 

literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício 

da profissão constituir elemento de empresa”. A definição de Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada também é dada pelo Código Civil Brasileiro de 2002, encontrado 

no art. 980-A, no que dispõe a norma: “A empresa individual de responsabilidade limitada será 

constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente 

integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País”. 

                                                 
161 BRASIL. Art. 3°, inciso III da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto 

Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm>.  Acesso em: 27 de jan. 2016j. 
162 GOMES. Heveline de Oliveira Costa. Licitações Públicas: Vantagens e Desvantagens no Tratamento 

Diferenciado e Favorecido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Fortaleza/CE:2013. p. 41-42. 

Disponível em: < 

http://www.faculdadescearenses.edu.br/biblioteca/tcc/cco/licitacoes%20publicas%20vantagens%20e%20desvant

agens%20no%20tratamento%20diferenciado%20e%20favorecido%20as%20microempresas.pdf>. Acesso em: 27 

de jan. 2016. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.faculdadescearenses.edu.br/biblioteca/TCC/CCO/LICITACOES%20PUBLICAS%20VANTAGENS%20E%20DESVANTAGENS%20NO%20TRATAMENTO%20DIFERENCIADO%20E%20FAVORECIDO%20AS%20MICROEMPRESAS.pdf
http://www.faculdadescearenses.edu.br/biblioteca/TCC/CCO/LICITACOES%20PUBLICAS%20VANTAGENS%20E%20DESVANTAGENS%20NO%20TRATAMENTO%20DIFERENCIADO%20E%20FAVORECIDO%20AS%20MICROEMPRESAS.pdf
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  Já a definição de Sociedade Empresária e Sociedade Simples, estão descritos no artigo 

982 do referido código: “Considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício 

de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais”163. 

 Ressalta-se que, esta Lei Geral da Micro e Pequenas Empresas traz um conjunto de 

medidas que trata de vários temas (tributos, informalidade, burocracia, regras trabalhistas, etc.) 

que fomentam o desenvolvimento e a competitividade entre as pequenas empresas. Ela tem 

como finalidade promover a melhoria do ambiente empreendedor no Brasil, apoiar pequenos 

empreendimentos, diminuir a informalidade, simplificar e reduzir a carga tributária, 

desburocratizar e facilitar o acesso ao crédito, à justiça e à inovação, permitindo assim que as 

“ME ou EPP”164 contribuam para a geração de trabalho e para uma melhor distribuição de renda 

no Brasil165.  

Na Administração Pública, em apertada síntese, a Lei Complementar Federal n° 

123/2006 estabeleceu um tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno 

porte quando da participação em licitações públicas de bens e serviços que consiste nos 

seguintes privilégios: a) possibilidade nas licitações, da comprovação de regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte ser exigida somente para efeito de assinatura do 

contrato; b) possibilidade de pequenas empresas apresentarem toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

5 (cinco) dias úteis para sua entrega.; c) direito de preferência em caso de empate, denominado 

como empate ficto166,  entendido este como as propostas das pequenas empresas que ficarem 

até 10% ou 5% (no caso da modalidade pregão) acima da melhor proposta, caso esta tenha sido 

apresentada por uma grande empresa; d) possibilidade nas contratações públicas da 

administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, ser 

concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito 

                                                 
163 BRASIL. Lei no 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 27 de jan. 2016. 
164 Para o art. 72 da Lei Complementar Federal n° 123/2006, as microempresas e as empresas de pequeno porte, 

nos termos da legislação civil, acrescentarão à sua firma ou denominação as expressões “Microempresa” ou 

“Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, conforme o caso, sendo facultativa 

a inclusão do objeto da sociedade. 
165MARSHALL, Carla. Direito Societário: Estudos e Pareceres. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2009. p. 

20. 
166 Para o art. 44°, §2 da Lei Complementar n° 123/2006, no caso da modalidade pregão, as Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte que se encontrem com propostas iguais ou superiores em até 5% ao melhor preço 

classificado, desde que tenha sido esse apresentado por um outro tipo de empresa, sociedade anônima, por 

exemplo, são consideradas em situação de empate com essa, tendo elas ao seu favor a preferência no desempate. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.406-2002?OpenDocument
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municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 

tecnológica167. 

Importa frisar que, nos termos dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar Federal n° 

123/2006, os três primeiros benefícios são autoaplicáveis, devendo ser inseridos em todos os 

editais de licitação, ao passo que o último depende de regulamentação específica da entidade, 

sendo que, na Administração Pública Federal (União), tal regulamentação foi feita por meio do 

Decreto Federal n° 8.538/2015.  

Ainda, cabe salientar, quando se trata de preferência de empate para ME/EPP com 

relação as empresas de grande porte nas licitações cuja a modalidade é pregão eletrônico, o 

Sistema ComprasNet já foi atualizado para atender o referido na Lei Complementar Federal 

n°123/2006. Para isso, estas pequenas empresas na fase de cadastramento das suas propostas 

no sistema eletrônico de compras devem se autodeclarar no enquadramento de ME/EPP, e sua 

comprovação nesta condição se dará através de certidão expedida pela Junta Comercial, nos 

termos do Art. 8° da Instrução Normativa nº 103, 30 de abril de 2007, do Departamento 

Nacional de Registro de Comércio (DNRC). No entanto, no âmbito da união, conforme o art. 

13, §2° do Decreto Federal n° 8.538/2015 a comprovação da condição de ME/EPP se fará 

mediante apresentação de simples Declaração do licitante, em que ateste o cumprimento dos 

requisitos legais para a qualificação como ME ou EPP.     

Além dos tratamentos diferenciados para as ME e EPP já citados anteriormente, 

SANTOS168 explica que, em razão da política de promoção do desenvolvimento econômico e 

social no âmbito municipal e regional, a Administração Pública deverá atender os seguintes 

preceitos nos seus processos licitatórios: a) realizar processo licitatório destinado 

exclusivamente à participação de pequenas empresas nos itens de contratação cujo valor seja 

de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); b) Exigir dos licitantes (empresas de grande porte) a 

subcontratação de pequenas empresas nos  processos licitatórios destinados à aquisição de obras 

e serviços; c) Estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota  

exclusiva de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de pequenas 

empresas. Também as microempresas e empresas de pequeno porte têm preferência nas 

contratações públicas através de dispensa de licitação de valor para bens e serviços comuns e, 

                                                 
167 JUSTEN FILHO, Marçal. O Estatuto da Microempresa e as Licitações Públicas. 2. Ed. São Paulo: Dialética, 

2007, p. 64-121. 
168 SANTOS. José Anacleto Abduch. Licitações e o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

Curitiba: Juruá, 2009. p. 121-125. 
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para serviços e obras de engenharia enquadradas respectivamente nos incisos I e II do art. 24 

da Lei Federal n° 8.666/1993. 

   Tendo em vista as políticas públicas nacional de tratamento diferenciado para ME ou 

EPP, dados divulgados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministério do 

Trabalho, em face da pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte (SEBRAE) - Nacional, em parceria com o Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), atestam que desde o advento 

da Lei Complementar, em 2006, o acesso das pequenas empresas às contratações públicas 

realizadas pelo Estado aumentou consideravelmente; de 2006 para 2007, houve um crescimento 

de 8% para 28%; de 2007 para 2008, chegou a 32%. Em 2011, esse acesso cresceu 43,36%, em 

face da aplicação do tratamento diferenciado consignado nesta Lei Complementar 

(www.comprasnet.gov.br, notícia veiculada em 05.08.11)169. 

Portanto, segundo JACOBY FERNANDES170, é fácil perceber, que o tratamento 

diferenciado destes pequenos negócios poderá contribuir para: a) promoção de políticas 

públicas voltadas ao desenvolvimento local e, este, por evidente, contribuirá para o 

desenvolvimento nacional; b) potencializar a economia da região, auxiliando-a na ampliação 

da competitividade industrial e tecnológica; c) estimular as empresas locais a melhorar a 

qualidades dos bens, serviços e obras; d) incentivar parcerias, com ganhos para economia e 

desenvolvimento locais; e) a ampliação da renda das famílias; e f) o desenvolvimento do 

mercado local, aumentando a arrecadação tributária, o que reverte em receita para programas e 

ações locais. 

E esse regime diferenciado, ao incentivar as microempresas e empresas de pequeno 

porte locais, contribui para um ciclo de desenvolvimento sustentável, pois há uma tendência 

que essas empresas também consumam produtos e serviços do mercado local e regional171. 

 Acrescenta-se que as políticas públicas do Estado de fomento de determinado setor 

produtivo são de suma importância não apenas para as ME ou EPP, mas também para o Brasil, 

visto que as pequenas empresas correspondem a 92% das empresas brasileiras, além de 

                                                 
169JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. O município contratando com a micro e pequena empresa: o 

estatuto da micro e pequena empresa fomentando a economia dos municípios. Brasília: SEBRAE, 2009. p.107. 
170JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Como comprar da micro e pequena empresa: o novo papel do 

comprador; preferência às micro e pequenas empresas; comentários às modalidades de licitação, inclusive pregão; 

procedimentos exigidos para a efetivação do tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. Brasília: 

SEBRAE, 2008. p. 13-15. 
171 JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Como comprar da micro e pequena empresa: o novo papel do 

comprador; preferência às micro e pequenas empresas; comentários às modalidades de licitação, inclusive pregão; 

procedimentos exigidos para a efetivação do tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. Brasília: 

SEBRAE, 2008. p. 15. 
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contribuírem fortemente para o crescimento econômico do país e gerarem ocupação e renda 

para cerca de 60% da população economicamente ativa, conforme relata MARSHALL172. 

 Dessa forma, as políticas de incentivo econômico estabelecidos às pequenas empresas, 

além de ter dado uma importante contribuição para a geração de empregos no país, em particular 

num período de sucessivas crises econômicas, também contribuíram para a interiorização da 

atividade econômica e, dessa forma, para a redução de desigualdades regionais173. 

Diante do exposto, não restam dúvidas, portanto, que a Constituição preconizou a 

necessidade de uma política pública voltada a conferir benefícios às pequenas empresas, no 

intuito de reduzir a desigualdade existente entre estas e as empresas de grande porte (EGP). 

Com efeito, não se esquece que, antes do advento da Lei, as pequenas empresas não conseguiam 

concorrer em critérios isonômicos com as grandes empresas, cenário que mudou 

consideravelmente após o diploma legal. Em síntese, esse tratamento diferenciado concedido 

as pequenas empresas, trata-se, em última instância, de concretização da própria isonomia, que 

consiste em tratar os desiguais de forma desigual, a fim de permitir a igualdade fática. 

Corroborando, para o entendimento dos benefícios trazidos no texto constitucional às 

pequenas empresas através da intervenção do Estado no domínio econômico, é importante 

destacar os atos praticados pelo próprio Estado que visam especificamente a proteção do todo 

em oposição ao benefício de alguns. Sendo assim, o Estado atua na ordem econômica, visando 

coibir os excessos da iniciativa privada e evitar que desatenda as suas finalidades, ou para 

realizar o desenvolvimento nacional e a justiça de forma equilibrada. 

  Partindo desta premissa de desenvolvimento nacional e justiça concedidos as pequenas 

empresas pelo Estado, estas têm se tornado mais competitivas e qualificadas na comercialização 

de seus produtos e serviços perante a sociedade e aos órgãos públicos.  

A participação das pequenas empresas (ME/EPP) nas compras realizadas pela 

Administração Pública Federal, conforme informações gerenciais de contratações públicas do 

Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão demonstram que houve um aumento nos anos 

de 2008 a 2014, variando entre 23% a 27%, do total contratado neste mesmo período. Segue 

abaixo, figura n° 2 - ilustrando a evolução da participação das ME/EPP nas compras públicas. 

                                                 
172MARSHALL, Carla. Direito Societário: Estudos e Pareceres. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2009. p. 

36. 
173 MARTINS, Paulo Emílio Matos; PIERANTI, Octavio Penna. Estado e Gestão Pública: Visões do Brasil 

Contemporâneo. 2. ed. Rio de janeiro: Editora FGV, 2006. p. 216.  
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Figura 2:  Evolução do Porte nas Compras Públicas174  

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2014. 

 

Nesse contexto, com o advento da Lei Complementar Federal n° 123/2006 surgiu um 

novo enfoque para as compras públicas através do tratamento diferenciado dado às 

microempresas e empresas de pequeno porte.  

 

2.10.7 – Vedações Legais à Contratação por Pregão 

 

De acordo com o artigo 5º do Decreto Federal n° 3.555/2000, expõe que, “a modalidade 

pregão não se aplica às contratações de obras e serviços de engenharia, bem como as locações 

imobiliárias e alienações em geral, que serão regidas pela legislação geral (...)” 175.  

Sustentando tal vedação, GUIMARÃES176 explica que existe outros dispositivos legais 

proibindo uso deste instrumento de compra quando se realiza de forma ampla a interpretação 

sistemática das normas licitatórias. Por isso, registra o mesmo autor, que no pregão o critério 

                                                 
174COMPRASNET. Portal de Compras do Governo Federal. Relatório Geral ano 2014. Disponível em: < 

http://comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/estatisticas/01-apresentacao-siasg-dados-gerais-_2014.pdf> 

Acesso em: 29 de abr. 2016. 
175 BRASIL. Decreto nº 3.555, de 8 de Agosto de 2000. Aprova o Regulamento para a modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3555.htm> Acesso em: 06 de ago. 2015l. 
176 GUIMARÃES, Edgar. A disciplina jurídica do pregão no âmbito das entidades do Sistema “S”: breves 

anotações. Revista JML de Licitações e Contratos (On line). Seção Doutrina, p.1-7. Jan./2008. 

http://comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/estatisticas/01-apresentacao-siasg-dados-gerais-_2014.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.555-2000?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3555.htm
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de julgamento a ser adotado é apenas um, o de “menor preço”177, já que os demais tipos, técnica 

e preço e maior lance ou oferta têm aplicabilidades específicas. 

Conforme artigo 45º, inciso IV e artigo 46° da Lei Geral das Licitações n° 8.666/1993, 

o “tipo maior lance ou oferta”178 deve ser utilizado nas licitações que objetivam a alienação de 

bens e, por sua vez, o tipo de licitação “técnica e preço”179 será utilizado preferencialmente para 

contratações que envolvam natureza intelectual ou nas quais o fator preço não seja 

exclusivamente relevante, e, neste caso, desde que justificado tecnicamente. 

Desta forma, GUIMARÃES180 expõe, que nas alienações de bens, na contratação de 

serviços de natureza intelectual ou nas situações em que, justificadamente, o preço não seja 

relevante, o pregão não pode ser utilizado tendo em vista a sua absoluta incompatibilidade com 

o tipo de licitação maior lance ou oferta e o tipo técnica e preço. 

Corroborando, NIEBUHR181 acrescenta que o instrumento de compra pregão é 

incompatível na aquisição de bens e serviços de natureza complexa e que envolvam o fator 

técnica, tendo em vista que a legislação que trata desta modalidade apenas admite sua utilização 

para contratação de bens e serviços de natureza comum cujo critério adotado seja menor preço.      

Então, pode-se dizer que, a modalidade pregão é incompatível e inaplicável às 

contratações em que o objeto necessite de bens sob encomenda, ou seja, quando as técnicas e 

especificações para a produção ou execução do objeto licitado não se encontrem com facilidade 

no mercado. 

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU)182 entende através de sua decisão 

proferida no Acórdão nº 2.079/2007 – Plenário, a impossibilidade da utilização da modalidade 

pregão, na sua forma presencial ou eletrônica para contratação de obras de engenharia, 

entretanto, aceitado na mesma decisão a contratação de serviços de engenharia que possam ser 

especificados junto ao mercado fornecedor e sem grande complexidade técnica. 

                                                 
177 O artigo 8º, inciso V do Regulamento é incisivo, ao determinar que nas licitações na modalidade pregão só será 

admitido o tipo menor preço. Decreto Federal nº 3.555/2000. 
178 Maior lance ou oferta-nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso. Art. 45°, § 1°, inciso 

IV da Lei Federal n° 8.666/1993. 
179 "técnica e preço" serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em 

especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva 

em geral e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos. Art. 

45° e 46° da Lei Federal n° 8.666/1993. 
180 GUIMARÃES, Edgar. A disciplina jurídica do pregão no âmbito das entidades do Sistema “S”: breves 

anotações. Revista JML de Licitações e Contratos (On line). Seção Doutrina, p.1-7. Jan./2008.  
181 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 7. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: 

Fórum, 2015. p. 58. 
182 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 2.079/2007. Relator: Marcos Vinicios Vilaça, Órgão 

Julgador: Plenário, Julgamento:03/10/2007. Disponível em: 

<http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc%5CAcord%5C20071004%5CTC-009-930-2007-7.doc.> 

Acesso em: 11 de nov. 2015. 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc%5CAcord%5C20071004%5CTC-009-930-2007-7.doc
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 Diante do exposto, o Decreto Federal nº 5.450/2005, no seu art. 6º, trata que a 

modalidade pregão, na forma eletrônica, não se aplica às contratações de obra de engenharia, 

bem como às locações imobiliárias e alienações em geral. Assim, aplicando tão somente esta 

modalidade para contração de bens e serviços comuns, e nos casos em que os serviços de 

engenharia possam ser enquadrados como comuns.  

 

2.11 – Uma análise do pregão eletrônico como instrumento de eficiência nas Compras 

Públicas  

 

As transformações sociais, econômicas e políticas no mundo contemporâneo, aliadas à 

recorrência de críticas contundentes e de ineficiência crônica na gestão pública, acentuaram as 

pressões para maior eficiência ou natureza diferente do setor público.  

A cobrança por eficiência na utilização dos recursos públicos tem ganhado notoriedade 

pelos cidadãos-usuários nos últimos tempos. Essa eficiência, diz respeito ao cumprimento das 

finalidades do serviço público, de molde a satisfazer as necessidades dos usuários, do modo 

menos oneroso possível, extraindo-se dos recursos empregados a maior qualidade na sua 

prestação183.    

Para isso, torna-se necessário administrar os processos de compras públicas, para que 

estes sejam capazes de gerar produtos/serviços que atendam às necessidades e expectativas dos 

cidadãos-usuários e de outras partes interessadas. Lembrando-se que para ter efetividade na 

gestão pública dos processos, se faz necessário os cidadãos-usuários no centro, pois o objetivo 

final é oferecer a ele mais valor, sendo que esse valor se baseia na percepção da vantagem ou 

do benefício que ele recebe em cada momento que faz uso do serviço público184. 

Diante do exposto, este trabalho visa analisar a eficiência relacionada aos processos 

licitatórios através da modalidade pregão eletrônico no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Sertão Pernambucano. É importante acrescentar que a eficiência em licitação 

pública gira em torno de três aspectos fundamentais: preço, qualidade e celeridade. Daí que, do 

princípio da eficiência, mais abrangente, decorrem outros princípios, entre os quais o do justo 

preço, o da seletividade, o da celeridade e o da finalidade185. 

                                                 
183 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O Serviço Público e a Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: 

Malheiros, 2003. P. 298-299. 
184 KANAANE, Roberto. Gestão Pública: Planejamento, processos, sistemas de informação e pessoas. 1. ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. p.151.  
185 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 7. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: 

Fórum, 2015. p. 35-36. 
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Para tanto, convém explicar os subprincípios que remetem ao princípio mais abrangente 

da eficiência nas licitações186, conforme a seguir: 

 

 Princípio do Justo Preço: A Administração não pode contratar com preços fora do 

mercado, especialmente com preços elevados;  

 Princípio da Seletividade: A administração deve requerer cuidados com a seleção do 

contratante e da proposta, relacionando-se diretamente com a qualidade do objeto contratado; 

 Princípio da Celeridade: Envolve o tempo necessário para realizar a licitação, que 

deve ser o mais breve possível;    

 Princípio da Finalidade: presta-se a enfatizar que a licitação não é um fim em si 

mesmo, mas instrumento para que a administração celebre contratos e, com eles, receba 

utilidades de terceiros, para que possa satisfazer aos interesses da coletividade e cumprir a sua 

missão institucional.   

Portanto, resta claro que, a observância dos subprincípios em conjunto, repita-se, do 

justo preço, da seletividade, da celeridade e da finalidade, revela a tão almejada eficiência nos 

processos licitatórios, com isso, resultando em uma boa governança na gestão dos recursos 

públicos e na prestação dos serviços à sociedade.    

Buscando a tão almejada eficiência nas licitações, o pregão eletrônico tem sido bastante 

utilizado nos últimos anos pelas Instituições Públicas, uma vez que, este formato eletrônico tem 

alcançado bastantes resultados positivos na gestão das compras púbicas, porque, além de 

aquisições mais baratas, ágeis e competitivas, contribui para o combate à corrupção. Diante 

disso, entende-se que o pregão eletrônico democratizou o acesso às licitações públicas, devido 

a ampliação da competitividade entre os licitantes, com isso, trazendo uma economia para 

administração pública entre 20% a 30%, em média, dos valores dos bens e serviços 

contratados187. 

Contribuindo nos aspectos vantajosos desta modalidade de licitação, destaca-se que, 

segundo estudo de caso realizado em uma Instituição Federal de Ensino, foi possível verificar 

a economicidade média em percentual das contratações provenientes da modalidade de licitação 

pregão eletrônico ocorrido durante o exercício financeiro de 2009, que na ocasião resultou em 

                                                 
186 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 7. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: 

Fórum, 2015. p. 35-36. 
187 LIMA, Priscilla Pecene. Pregão Eletrônico: Um Instrumento Econômico e Eficiente de Inovação das 

Compras Públicas. Rio de Janeiro: 2008. p. 80 
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um índice de redução de 26,02% (vinte e seis vírgula zero dois por cento) do valor inicial 

estimado pela administração daquela Instituição de Ensino188. 

Além disso, nas contratações por meio do pregão eletrônico, a transparência resultou 

ampliada e os custos administrativos foram reduzidos, uma vez que ocorre inteiramente pela 

Internet. Com isso, ganhou-se maior incentivo à competitividade e à ampliação da disputa entre 

fornecedores, que passaram a dar maior credibilidade às contratações públicas e aos certames 

licitatórios.  

Diante dos baixos custos operacionais envolvidos para participar dos pregões 

eletrônicos por parte das empresas licitantes, em razão destas não precisarem se deslocar até o 

órgão público promotor da licitação, estudos têm evidenciado uma maior participação das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos resultados das licitações através deste 

instrumento eletrônico de contratações. Tal fenômeno tem gerado preocupações em muitas 

Instituições Públicas contratantes, haja vista a fragilidade de muitas ME/EPP em gerir grandes 

contratos189. Ademais, quando se busca traçar o perfil destas pequenas empresas participantes 

do processo de pregão eletrônico em uma instituição pública, nota-se a baixa participação de 

empresas localizadas no município e na região próxima à cidade de origem da instituição foco 

do estudo, o que prejudica o desenvolvimento da economia local, em razão dos recursos 

financeiros provenientes das contratações públicas estarem migrando para cidades 

geograficamente distantes190.  

Outro fator bastante difundido no meio da Administração Pública, é a eficiência que os 

pregões eletrônicos têm resultado em relação a diminuição do tempo para finalização dos 

processos licitatórios. Enquanto o processo comum leva até 120 dias para ter o resultado, no 

pregão eletrônico o resultado é instantâneo, tendo em vista que, no caso de recurso, o órgão 

responsável analisa apenas os documentos da vencedora, e não mais os de todas as 

concorrentes191. 

                                                 
188 BATISTA, Edmilson Monteiro; OLIVEIRA, Edmilson Jovino; DA SILVA, Maurício Corrêa; DA ROCHA, 

Antonio Fábio Guedes. Pregão Eletrônico: Análises no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do rio Grande do Norte, no ano de 2009. Publicado no Boletim de Licitações e Contratos - GOVERNET. Revista 

do Administrador Público. Ano: 2011. p. 1-19. 
189 SAMPAIO, Adilson da Hora. Um estudo sobre a participação das micro e pequenas empresas nos pregões 

eletrônicos realizados na FIOCRUZ/BA. Salvador: O Autor, 2012. p. 63.  
190 FARIA, Evandro Rodrigues; FERREIRA, Marcos Aurélio Marques Ferreira. DOS SANTOS, Lucas Marques.  

Perfil das Empresas Participantes do Processo de Pregão Eletrônico em uma Instituição Pública. Revista de 

Administração Pública e gestão Social. Viçosa: abr./jun. 2010, v.2, n.2, p. 180-199. 
191 VASCONCELOS, Fernanda. Licitação Pública: Análise dos Aspectos Relevantes do Pregão. Prima Facie – 

International Journal. João Pessoa: jul/dez 2005. v.4, n. 7, p.151-163. 
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Nesse sentido, estudos científicos comprovam que o pregão eletrônico se apresenta mais 

eficiente que as demais modalidades de licitações quanto ao tempo gasto para finalização do 

processo de compra. Tal situação foi evidenciada pelo pesquisador FARIA192, que na ocasião 

encontrou uma maior economia de tempo nos pregões: média total de 15 dias, enquanto que, 

na modalidade convite consumiu um tempo de 23 dias e já as modalidades concorrência e 

tomada de preços obtiveram um tempo médio de 41 a 60 dias, respectivamente, para o fim do 

processo.  

Diante da agilidade dos procedimentos licitatórios através do pregão eletrônico, 

pesquisa científica realizada por ALMEIDA193 em uma instituição pública, identificou um 

menor tempo na duração do pregão quando o setor de compras desmembrou a quantidade de 

itens licitados em um maior número de processos administrativos, com isso, resultando em uma 

queda de 34 dias para 5,7 dias na duração do certame, contados a partir da abertura da licitação 

até o empenho da contratação.  Nesse sentido, relata FENILI194, que estudos experimentais 

práticos revelaram em departamentos de compras um melhor custo-benefício processual 

quando ocorre a celeridade do rito licitatório, consequentemente acarretando a perpetuação do 

preço cotado como adequado e a racionalização do emprego de recursos de pessoal.   

No entanto, é importante ressaltar que a eficiência nas compras públicas não é fruto 

apenas da escolha do pregão eletrônico, mas sim, da elaboração do planejamento do 

procedimento licitatório195, uma vez que, a justificativa do quantitativo demandado e as 

especificações técnicas dos serviços ou produtos a serem adquiridos servirá de base para que 

os fornecedores encaminhem suas propostas, bem como norteará a aceitação (ou não) do 

material entregue ao órgão público196.  

Em relação a importância do planejamento para as compras públicas, um estudo de caso 

realizado na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA – Campus Dom Pedrito) revelou 

que 10% dos pedidos de compras no ano de 2011 não foram licitados por falhas na descrição 

                                                 
192 FARIA, Evandro Rodrigues; FERREIRA, Marcos Aurélio Marques Ferreira. DOS SANTOS, Lucas Marques. 

SILVEIRA, Suely de Fátima Ramos. Pregão Eletrônico versus Pregão presencial: Estudo comparativo de redução 

de preço e tempo. Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ (on line). Rio de 

Janeiro: jan. /abril, 2011. v.16, n. 1, p.55 – 62.  
193 ALMEIDA, Tatiana Behrsing  Burlamaqui de. Avaliação do sistema de pregão eletrônico e sua adequação 

a uma Instituição de Pesquisa e Ensino em Ciência e Tecnologia em Saúde – CpqAM. 144f. Dissertação 

(Mestrado profissional em saúde pública) - Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães - CpqAM / Fundação Oswaldo 

Cruz. Recife – PE:2016. p.  86-92. 
194 FENILI, Renato. Boas Práticas Administrativas em Compras e Contratações Públicas. Niterói, RJ: Impetus, 

2016. p. 80.  
195 RODRIGUES JÚNIOR, Jorge da Silva. Utilização do Pregão Eletrônico nas aquisições da Administração 

Pública. Revista Comunicação & Mercado/UNIGRAN, Dourados-MS: jan. /jul. 2012. V.01, n.01, p. 52-75.   
196 FENILI, Renato. Boas Práticas administrativas em compras e contratações públicas. Niterói, RJ: 

Impetus,2016. p. 31. 
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dos bens e serviços a serem adquiridos, nos quais tais pedidos corresponderam a devolução de 

24,5% dos recursos orçamentários da instituição no mesmo período197.  Tal situação 

mencionada, gerou prejuízo a este campus por não conseguir alcançar a meta orçamentária 

durante a realização dos pedidos de compras.  

Portanto, entende-se que o sucesso do emprego da modalidade pregão eletrônico nas 

compras públicas com relação a celeridade, economicidade, ampliação da competitividade e 

transparência está diretamente ligado a etapa preparatória de formalização do processo 

licitatório, desde a solicitação da compra até a publicação do aviso de licitação.         

 Nesse entendimento, SANTANA198 defende que as dificuldades para obtenção de um 

resultado eficiente, eficaz e econômico na aquisição de compras e serviços pela Administração 

Pública estão centradas com vigor na etapa preparatória da licitação, tendo em vista que é nessa 

fase que se define onde a administração que chegar.          

Diante do exposto, se faz necessário a realização de estudos que comprovem a eficiência 

do pregão eletrônico, como forma de difundir o seu uso e aplicação entre aqueles que ainda se 

encontram “tecnologicamente excluídos” e oferecem resistência a essa realidade, de forma que 

essa modalidade passe a atuar como promotora do desenvolvimento tecnológico e da ampliação 

das possibilidades de acesso dos cidadãos às novas tecnologias, as quais aproximam o Estado 

do cidadão. 

A pesquisa em tela demonstra a imediata necessidade de que se possa empreender um 

exame mais detalhado e aprofundado sobre a qualidade e racionalização dos gastos públicos no 

Brasil, sobretudo no que diz respeito a área de suprimentos. Nesse passo, estudar, debater e 

criticar o ciclo das aquisições de bens e serviços no Brasil torna-se hoje passo essencial para 

construção de uma Administração Pública eficiente e eficaz.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
197 MELO, Alessandro Silveira. Gestão de Compras Públicas: Um Estudo de Caso na UNIPAMPA – Campus 

Dom Pedrito/ Alessandro Silveira Melo. 2012. 96f. Especialização (Especialização em Gestão Pública) – Escola 

de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre: 2012. p. 79. Disponível em: < 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/71346/000870856.pdf?sequence=1> Acesso em: 16 de maio 

2016. 
198 SANTANA, Jair Eduardo. Termo de Referência – o impacto da especificação do objeto e do termo de 

referência na eficácia das licitações e contratos. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 7-8. 
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3. – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

O presente tópico será dividido em cinco itens. No primeiro item será classificada a 

pesquisa; no segundo e terceiro momento, será apresentado local de estudo e a unidade de 

análise; no item posterior abordará as fontes onde foram coletados os dados e selecionado a 

amostra; no quinto item, abordará a maneira como foram analisados e tratados os dados 

coletados durante a pesquisa; e no último item, a relação interdisciplinar da pesquisa. 

 

3.1 – Classificação da Pesquisa 

 

A pesquisa quanto a sua classificação e procedimentos técnicos, constitui-se um estudo 

de caso. De acordo com GIL199, o estudo de caso consiste no estudo profundo e exaustivo de 

um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. Além 

disso, cabe destacar que os propósitos dos estudos de caso não são de proporcionar o 

conhecimento preciso das características de uma amostra/população, mas sim de proporcionar 

uma visão global ou de identificar possíveis fatores que influenciarão ou são por ele 

influenciados200. No caso desse estudo foi verificado a economicidade, celeridade, 

competitividade das microempresas e empresas de pequeno porte nos processos licitatórios 

realizados e os principais motivos de itens cancelados do pregão eletrônico no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, no exercício financeiro de 2014. 

Ainda, foi utilizado como procedimentos técnicos da pesquisa, ou seja, quanto aos meios 

para se investigar o problema, à pesquisa documental e bibliográfica.  Sendo esta, o 

levantamento de material já publicado, incluindo material impresso, como revistas, livros, 

dissertações, anais de eventos científicos e outras fontes fidedignas no meio acadêmico e já 

aquela são materiais que não receberam tratamentos analíticos, ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa, tais como: documentos públicos ou 

privados, conforme relata GIL.201  

Corroborando com os procedimentos técnicos da pesquisa acima, a investigação partiu 

das legislações vigentes acerca das licitações públicas, além da seleção de diversas obras 

literárias sobre o tema processos licitatórios na administração pública, com ênfase na 

modalidade Pregão Eletrônica, com intuito de abordar o pensamento dos principais autores que 

                                                 
199 GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 37. 
200 GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 38. 
201 GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 29-30. 



92 

 

se propõem a analisar este assunto de posições diversas.  Em tempo, para dar consistência à 

investigação, foram acessados os documentos públicos referentes aos processos licitatórios 

realizados e finalizados no período de janeiro a dezembro de 2014 pela Comissão Permanente 

de Licitação da Reitoria do IF Sertão - PE, cuja modalidade de licitação escolhida seja o Pregão 

Eletrônico. Além dos processos administrativos físicos referentes aos certames licitatórios, foi 

consultado o Portal de Compras do Governo Federal, no sítio eletrônico, Comprasnet 

(www.comprasnet.gov.br – Gestor de Compras – Consultas – Atas - Atas de Pregões), com 

intuito de extrair outros dados fundamentais para investigação, tais como editais da licitação, 

atas dos pregões eletrônicos e propostas dos fornecedores anexas neste ambiente virtual. 

 Para tanto, esta pesquisa quanto aos objetivos, segundo seus fins, tem seu caráter 

exploratório em razão do objetivo primordial ser a busca pela maior familiaridade com o 

problema a ser investigado pelo pesquisador e, por considerar os mais variados aspectos 

relativos ao fato ou fenômeno estudado. Para isso, foi necessário se aprofundar sobre as 

compras governamentais através do comércio eletrônico, evolução e conceito de licitação, 

principais modalidades de licitação e suas fases procedimentais, para que, com isso, se possa 

abordar especificamente o instrumento de compra denominado pregão eletrônico e suas 

principais características, sendo este último motivo de destaque nesta pesquisa científica. 

Diante disso, enfatiza GIL202 que na pesquisa exploratória, o investigador tem como propósito 

proporcionar maior aproximação com o problema, com vista a torná-lo mais explícito. 

Já quanto a abordagem da pesquisa, foi utilizado o método quantitativo, tendo em vista 

que se pretende analisar e quantificar o número de pregões realizados, os valores economizados 

em reais, tempo de duração dos processos licitatórios em dias, o número de microempresas e 

empresas de pequeno porte que participaram dos resultados dos pregões, a quantidade de itens 

cancelados e seus principais motivos de cancelamento durante a realização do processo 

eletrônico de compra. Para a pesquisa quantitativa203 considera tudo que tem como objetivo 

avaliar e analisar como os dados se distribuem em um espaço amostral, empregando de técnicas 

estatísticas e a matemática, como principal recurso para a análise das informações geradas nos 

resultados, que neste caso foi demonstrado através de gráficos.     

Diante do exposto, houve uma busca para melhor compreender a conexão entre a teoria 

e a prática da utilização da modalidade pregão eletrônica na Administração Pública, 

                                                 
202 GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 27. 
203 LEITE, Francisco Tarciso. Metodologia Científica: métodos e técnicas de pesquisa (Monografia, Dissertações, 

Teses e livros). Aparecida-SP: Ideias & Letras, 2015. p. 95-96. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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especificamente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 

Pernambucano. 

 

3.2 – Local de Estudo  

 

O Estudo de caso foi realizado na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sertão Pernambucano - IF Sertão – PE. Esta Instituição Federal de Ensino foi 

criada nos termos da Lei Federal nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a partir da 

transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina – CEFET Petrolina 

(Escola Técnica e Agrotécnica). Possui natureza jurídica de autarquia Federal, detentora de 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Como 

todos os Institutos, este também é vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e está sob a 

supervisão da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), e regido por seu 

Estatuto, Regimento, Organização Didática e pelas legislações em vigor.204  

Em 2008, através da Lei 11.892, foi instituída a Rede Federal de Educação Científica, 

Profissional e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Conforme a referida Lei, a Rede Federal é então constituída das seguintes instituições:  

  

I - Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais;  

II - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR;  

III - Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET-

RJ e de Minas Gerais - CEFET-MG;  

IV - Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais; e   

   V - Colégio Pedro II.  

  

Destaca-se, no entanto, que os Institutos Federais são instituições de educação superior, 

básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino e visa promover a integração e 

a verticalização da educação profissional, desde a educação básica até a educação 

superior.  Também procura estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo, além de promover a produção, o desenvolvimento e a 

transferência de tecnologias sociais.    

                                                 
204 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO. 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI do Instituto Federal do Sertão Pernambucano para o período 

de 2014 - 2018. Petrolina: junho/2014. Disponível em: <https://sistema.ifsertao-

pe.edu.br/pdi/images/documentos/pdi_2014-2018.pdf>. Acesso em: 26 de fev. 2016. 
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O IF Sertão – PE, atendendo o disposto na Lei Federal nº 11.892, de 29 de dezembro de 

2008, manteve a proposta de integração e verticalização das diversas modalidades e níveis de 

ensino, no âmbito de sua atuação acadêmica, dessa forma, existe uma diversificação na oferta 

de cursos, de maneira a possibilitar uma formação profissional, tanto de nível técnico quanto 

de nível superior, para os cidadãos que buscam um exercício profissional no mundo do 

trabalho.  

Assim, o IF Sertão – PE atua oferecendo cursos nas seguintes áreas:  Educação 

profissional técnica de nível médio e Educação Superior. Além disso, também atua ofertando 

cursos regulares de formação inicial e continuada de trabalhadores, extensão tecnológica, 

pesquisa aplicada e inovação tecnológica.  

Atualmente o IF Sertão – PE é composto por oito unidades administrativo-acadêmicas: 

Reitoria, Campus Petrolina, Campus Petrolina Zona Rural, Campus Floresta, Campus 

Salgueiro, Campus Ouricuri, Campus Serra Talhada e Campus Santa Maria da Boa Vista; estes 

dois últimos em fase de implantação de suas sedes, mas com suas atividades 

acadêmicas/administrativas iniciadas. Segue abaixo, mapa de localização dos Campis do IF 

Sertão – PE no Estado de Pernambuco. 

 

 
 Figura 03 – Mapa de Localização dos Campi do IF Sertão – PE no Estado de Pernambuco 

 Fonte: Plano Diretor Institucional do IF Sertão – PE, 2014-2018  
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3.3 – Unidade de Análise 

 

 

A unidade de análise que foi estudada e investigada foram os processos administrativos  

das compras públicas, mais especificamente os processos licitatórios de aquisição de bens e 

serviços comuns, através da modalidade de licitação denominada pregão eletrônico que, 

atualmente, esses procedimentos administrativos são realizados pela Comissão Permanente de 

Licitação lotados no prédio da Reitoria, sendo esta coordenada pelo Departamento de Licitações 

e Compras – DLCOM e pela Diretoria de Planejamento e Licitações – DIPLIC, ambos 

subordinados a Pró-Reitoria de Orçamento e Administração (PROAD) do Instituto Federal do 

Sertão Pernambucano, sendo esta uma unidade do Governo Federal vinculada ao Ministério da 

Educação – MEC, localizada no município de Petrolina – PE.   

O que motivou a realização da pesquisa nesta unidade de análise, de forma intrínseca, 

foi o tempo de experiência profissional do pesquisador durante aproximadamente cinco anos 

em diversas funções inerentes a gestão das compras públicas, nas quais foram, Presidente ou 

Membro da Comissão Permanente de Licitação, Membro da equipe de apoio ao Pregoeiro, 

Coordenador de Licitação e atualmente ocupante do cargo de Administrador no Departamento 

de Licitações e Compras, vinculada a Diretoria de Planejamento e Licitações.  

Atualmente, a Comissão Permanente de Licitação é composta por cinco servidores do 

quadro efetivo, sendo um destes Diretor de Planejamento e Licitações, membro da CPL e 

Pregoeiro; outro Chefe do Departamento de Compras e Licitações, Membro da CPL e 

Pregoeiro; mais outro Coordenador de Licitação, Presidente da CPL e Pregoeiro; e os dois 

restantes membro da Comissão de Permanente de Licitação.  

Dentre as funções reservadas aos servidores que atuam como pregoeiro, equipe de apoio 

e na Comissão Permanente de Licitação reportam-se as regras do Decreto Federal n° 

5.450/2005, Lei Federal n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993, nas quais exercem como atividades o 

gerenciamento dos processos licitatórios para aquisição de bens e serviços comuns e 

contratação de obras e serviços de engenharia. As principiais atividades desenvolvidas dentro 

do Departamento de Licitação, são: “assistir os envolvidos na elaboração de termo de referência 

aos departamentos da Reitoria do IF Sertão-PE ; subsidiar, auxiliar, elaborar e dirimir todas as 

dúvidas relacionadas às licitações junto à Administração de todos os Campi; elaborar e 

digitalizar editais das modalidades de licitações; elaborar demonstrativos das licitações 

realizadas e a serem realizadas a Comissão Permanente de Licitação, para acompanhamento 

dos membros da comissão; levantar informações sobre as contratações de bens e serviços a 
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serem adquiridos pela Reitoria e os Campi do IF Sertão-PE; pesquisar fornecedores locais e 

externos, via internet, telefone, ComprasNet e pessoalmente; realizar compras de bens e 

serviços por meio de licitações; atuar na formalização dos processos licitatórios junto aos 

Campi de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993; atender ao público em geral para assuntos 

relacionados às licitações; supervisionar a elaboração de minutas de contratos e termos aditivos 

referentes a dispensas e inexigibilidade, encaminhando-os para análise e parecer da 

Procuradoria Federal; coordenar os lançamentos no SIASG por meio do cronograma físico-

financeiro dos contratos relativos aos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; 

coordenar a atualização dos dados de todos os sistemas governamentais no tocante aos 

processos de licitação; coordenar a publicação de editais no sítio do IF Sertão-PE e em jornais 

de grande circulação; reproduzir documentos diversos para enviar aos Campi do IF Sertão-PE; 

publicar editais de licitações no Diário Oficial da União e no Comprasnet”.205 

Segue abaixo organograma detalhando a subordinação dos Departamentos de Licitação 

a Pró-reitoria de Administração do IF Sertão – PE.  

 

 
            Figura 04 – Organograma da Pró-Reitoria de Orçamento e Administração do IF Sertão - PE 

                          Fonte: Adaptado do organograma do IF Sertão – PE, 2016.  

                           

                                                 
205 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO. 

Resolução N° 60, de 28 de dezembro de 2011. Regimento Geral Interno do IF Sertão - PE. Petrolina: 

Dezembro/2011. Disponível em: < http://www.ifsertao-pe.edu.br/reitoria/documentos/regimento_geral_ifsertao-

pe.pdf> Acesso em: 26 de fev. 2016. 

http://www.ifsertao-pe.edu.br/reitoria/documentos/regimento_geral_ifsertao-pe.pdf
http://www.ifsertao-pe.edu.br/reitoria/documentos/regimento_geral_ifsertao-pe.pdf
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3.4 – Coleta de Dados 

 

Os dados foram retirados do sistema de compras utilizados pelo Governo Federal, o 

Comprasnet, e bem como, pelos processos administrativos de licitação referente aos pregões 

eletrônicos realizados pelo IF Sertão – PE no exercício financeiro de 2014, nos quais, analisou-

se: as minutas de editais de licitação, termo de referência, pesquisa de preços, atas eletrônicas 

e demais documentos que compõem o processo físico. 

Cabe destacar, que a “fonte documental”206 foi através de análise nos processos 

administrativos de compras pela modalidade de licitação pregão eletrônico realizado pelo 

Departamento de Licitações e Compras da Reitoria do IF Sertão – PE, durante o período de 

estudo no Mestrado Profissional em Gestão de Processos Institucionais da UFRN.  

Diante dos dados coletados no sitio eletrônico Comprasnet, foi possível obter uma 

amostra de 36 pregões realizados, sendo que destes apenas 35 foram homologados no período 

de janeiro a dezembro de 2014.  

No entanto, para alcançar o propósito deste estudo, a amostra foi composta somente dos 

pregões eletrônicos homologados, assim, buscando identificar a economicidade dos pregões 

eletrônicos expressos em reais (R$) e porcentagem (%); Celeridade dos processos licitatórios 

expresso em número médio de dias; Participação das ME/EPP nos resultados dos pregões em 

expressos em reais (R$) e porcentagem (%); A quantidade de ME/EPP participantes dos 

resultados dos pregões por regiões do brasil; e a quantidade de itens licitados e os seus principais 

motivos de cancelamento durante a realização dos pregões eletrônicos;  

Para isso, no endereço eletrônico Comprasnet, foi verificado nas atas eletrônicas dos 

pregões as informações referentes aos valores estimados, adjudicados, homologados e 

economizados em R$. Também foi verificado nas atas eletrônicas a participação das 

microempresas e empresas de pequeno porte nos resultados dos pregões eletrônicos por 

categoria de contração (bens e serviços) e sua distribuição por regiões do Brasil. Para tanto, a 

identificação das ME/EPP por região do Brasil foi através de consulta ao Sistema de Cadastro 

Unificado de Fornecedores (SICAF), sendo este um sistema integrado ao ComprasNet. 

 Além disso, foi consultado no Siga (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica), no link 

Protocolo do IF Sertão – PE as datas de abertura dos processos licitatórios realizados no período 

supracitado. Já no ComprasNet foi verificado as atas eletrônicas de cada pregão com intuito de 

identificar a data de término de cada pregão, com isso, sendo possível analisar o tempo de 

                                                 
206 Fonte documental é quando o material consultado é interno a organização. GIL, Antonio Carlos. Como 

Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 31. 
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duração do procedimento licitatório em fase cada da licitação, sendo elas: fase interna e externa. 

As datas da fase externa foram extraídas do sítio eletrônico Comprasnet, através de consulta ao 

banco de dados (Comprasnet - SIASG > SIASGNET > Licitação > Divulgação de Compras > 

Consulta de Licitação).           

Já para identificar a quantidade de itens licitados, homologados e cancelados foram 

consultadas as atas eletrônicas dos pregões através do sítio Comprasnet. Nesta mesma fonte de 

pesquisa foi verificado os principais motivos que levaram ao cancelamento dos itens por 

licitação deserta e fracassada.  

 

3.5 – Análise dos Dados 

 

Nesta fase do procedimento metodológico, analisou-se a amostra selecionada contendo 

35 pregões homologados para contratação de bens e serviços comuns, tendo estes como critério 

de julgamento menor preço por item ou menor preço por grupo.  

Os dados coletados foram agrupados em planilhas e processados no Microsoft Excel 

2011, gerando os gráficos referente a cada objetivo específico investigado nesta pesquisa 

científica. Utilizou-se da estatística descritiva para descrever os resultados.      

Diante disso, verificou os seguintes fenômenos ou fatos objeto desta pesquisa: 

economicidade, celeridade, participação das ME/EPP e quantidade de itens cancelados nos 

processos licitatórios através da modalidade de licitação denominado pregão eletrônico. A 

abaixo trataremos os dados de cada fenômeno de forma separada no intuito de alcançar os 

resultados. 

 

3.5.1 – Economicidade 

 

Nesta etapa, somou-se os valores estimados pela administração e os valores contratados 

em reais (R$) de todos os pregões eletrônicos homologados, de forma separada. Logo, depois, 

dos valores estimados e contratados estarem consolidados, realizou-se a diferença entre eles, 

assim resultando nos valores economizados em reais (R$) e em porcentagem (%) para o Órgão 

Público estudado. 

 Ainda, foi possível verificar a economicidade por categoria de contratação nos pregões 

eletrônicos. As categorias foram classificadas em: serviços de natureza continuada, serviços de 

natureza não continuada, bens de consumo e bens permanente.  
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 Por fim, verificou a economicidade por critério de julgamento adotado nos pregões, 

sendo estes classificados como: menor preço por item e menor preço por grupo.  

 

3.5.2 – Celeridade  

 

 Para verificar este fato, foi dividido o processo licitatório em duas fases: Fase Interna e 

Fase Externa. Na fase interna da licitação foi identificada a data de abertura do processo 

administrativo e a data que antecede a abertura da sessão pública do pregão eletrônico. Já na 

fase externa da licitação foi identificada a data de abertura do pregão e a data de homologação, 

ambas informações extraídas do ComprasNet. Diante das datas coletadas, para chegar ao 

número de dias de cada fase, realizou se a diferença entre elas.  

 Após a obtenção do tempo de duração em dias da fase interna e externa de cada pregão 

homologado, de forma separada, realizou-se o somatório de dias de cada fase dos pregões 

realizados. Posteriormente, diante da quantidade de dias consolidado por cada fase da licitação, 

procedeu-se a divisão pelo o número de pregões homologados, assim, chegando ao tempo 

médio em dias da fase interna, externa e de todo o procedimento licitatório.      

Para analisar o tempo médio em dias da fase interna, externa e de todo o procedimento 

licitatório por categoria de contratação e por critério de julgamento utilizou-se a mesma 

metodologia aplicada para celeridade geral de todos os processos licitatórios.  

 

3.5.3 – Participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte  

 

 A participação e a quantidade das ME/EPP foram extraídas dos dados disponíveis em 

atas dos pregões eletrônicos, nas quais trazem os resultados dos fornecedores. Já quanto ao 

enquadramento das empresas na situação de ME/EPP e sua região do Brasil, através do Portal 

de Compras ComprasNet, em consulta realizada ao Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores (SICAF), seguindo os seguintes passos: (Comprasnet - SICAF > Consulta > 

Cadastro > Nível I - Credenciamento e Nível II – Qualificação Econômico-financeira do 

Fornecedor). 

Para verificar a participação destas pequenas empresas nos resultados, somou-se os 

valores homologados para todas as empresas e os valores homologados somente para empresas 

enquadradas como de grande porte em reais (R$) para todos os pregões realizados, de forma 

separada. Em seguida, realizou-se a diferença entre eles, assim resultando nos valores 

homologados somente para ME/EPP em reais (R$) e em porcentagem (%).  
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No entanto, para verificar os valores homologados para as ME/EPP por regiões do 

Brasil, tais como: nordeste, centro-oeste, sul, sudeste e norte, foi identificado o endereço de 

funcionamento de cada pequena empresa vencedora dos pregões realizados, e bem como, os 

valores contratados.  

Já para quantificar o número de empresas ME/EPP, somou-se todas empresas 

vencedoras dos pregões eletrônicos excluindo as empresas enquadradas como de grande porte.  

 

3.5.4 – Quantidade e motivos de itens cancelados  

    

  A quantidade de itens cancelados foi verificada através de consultas as atas eletrônicas 

dos pregões, com isso somou-se os a quantidade de itens licitados e a quantidade de itens 

homologados, de forma separada. Em seguida, após as quantidades de itens licitados e 

homologados estarem consolidadas, realizou a diferença entre eles, gerando o quantitativo de 

itens cancelados em todos os pregões realizados.  

 Já para chegar aos motivos dos itens cancelados, observou-se item a item nas atas 

eletrônicas de cada pregão a conversa entre o pregoeiro e os licitantes participantes da fase de 

lance da licitação. Diante disso, foram identificadas as razões de cancelamento dos itens.  

Portanto, a junção de todas estas informações possibilitou uma maior análise do Pregão 

eletrônico quanto a sua agilidade, economicidade, participação das ME/EPP e quantidade de 

itens cancelados e seus motivos, no tocante as licitações de bens e serviços comuns no IF Sertão 

– PE. 

 

3.6 – Interdisciplinaridade utilizada na Pesquisa Científica 

 

 Este trabalho científico buscou criar constructos para responder suas problemáticas 

abordando diversos ramos temáticos, tais como: Administração Pública e Privada, Direito e 

Gestão da Tecnologia da Informação. 

 O ramo da Administração, contribuiu abordando assuntos sobre a reforma da 

administração pública para gerencial, a gestão dos processos e compras públicas, utilizando 

como principais autores: Cláudia Costin; José Matias-Pereira; Idalberto Chiavenato; Bruno 

Miragem; Jair Eduardo Santana e Renato Fenili. 

 A temática do Direito foi utilizada na pesquisa tendo como foco demonstrar os 

princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicados aos procedimentos licitatórios e o 

tratamento diferenciado nas contratações públicas cuja a finalidade é o desenvolvimento 
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socioeconômico regional e local de forma sustentável, através dos seguintes autores: Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro; Hely Lopes Meirelles; Marçal Justen Filho; Joel de Menezes Niebuhr; 

Rafael Carvalho Rezende Oliveira; Benedicto de Tolosa Filho; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes; 

José Anacleto Abduch Santos; e  Paulo Emílio Matos Martins. 

 Os processos de transformações tecnológicas na Administração Pública, 

especificamente no Governo Federal, através das ferramentas de Governança Eletrônica foram 

abordados pelos Autores: Paulo Rodrigues Santana; Luis Mauricio J. Zanin; ZWEERS & 

PLANQUE; e LENK & TRAUNMULLER.   

 Diante das temáticas abordadas de forma multidisciplinar foi possível construir ideias 

que se ligassem no sentido de referenciar o assunto, bem como, de analisar e discutir os 

resultados encontrados na pesquisa, no intuito de gerar recomendações e/ou proposições 

sustentáveis para melhorias das atividades de compras no Departamento de Licitações e 

Compras da Reitoria do IF Sertão – PE.  
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4. – RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Neste tópico, será demonstrado os resultados a partir dos dados coletados e analisados, 

nas quais estão divididos em itens e subitens, conforme a seguir:  no primeiro momento será 

abordado a quantidade de pregões realizados por categoria de contratação e critério de 

julgamento, logo, em seguida, será visualizado a economicidade gerada nos pregões de forma 

geral, e bem como, por categoria de contratação e critério de julgamento. No terceiro momento, 

será visto o tempo de duração dos processos licitatórios em cada fase da licitação, sendo este 

tempo denominado de celeridade dos pregões, tendo como premissa verificar a celeridade por 

categoria de contratação e critério de julgamento. Posteriormente, no quarto momento, 

identificado a participação da ME/EPP nos resultados dos pregões e sua participação por 

regiões do Brasil e nos locais onde estão instalados os campi do IF Sertão – PE. No último 

momento, será ilustrado a quantidade de itens cancelados e seus motivos de cancelamento 

durante a realização da licitação através do pregão eletrônico. Além disso, será visto o número 

de itens cancelados por critério de julgamento das licitações. 

  

4.1 – Pregões Realizados no IF Sertão – PE no ano de 2014 

 

4.1.1 – Quantidade de Pregões realizados  

 

 
               Gráfico 01 – Quantidade de pregões realizados 

               Autor: Elaboração própria 
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O Gráfico 1 ilustra a quantidade de pregões eletrônicos realizados no exercício 

financeiro de 2014, referente à aquisição de bens e serviços comuns, nos quais resultaram em 

35 pregões homologados e 1 pregão deserto. Diante disso, logrou-se êxito de 97,22% de 

aproveitamento nas licitações neste período supracitado, e uma taxa de insucesso de 2,78%.  

A taxa de sucesso de 97,22% nos pregões realizados no período de 2014 no IF Sertão – 

PE está em consonância com outros estudos realizados em outros Órgãos Públicos. No Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – Campus Recife/PE, pesquisa 

revelou que nos pregões realizados entre 2003 a 2009, a instituição obteve uma taxa de sucesso 

nos pregões homologados da ordem de 90,26% e uma taxa de insucesso 9.04%.207 

Nossa análise, realizada no processo administrativo referente ao pregão eletrônico que 

não atraiu licitantes interessados em participar do certame e resultou em licitação deserta, 

evidenciamos falhas na elaboração do “Termo de Referência”208 pelo Setor Requisitante, 

quanto a especificação do serviço ora a ser contratado pelo IF Sertão - PE. 

 Segundo o Decreto Federal n° 5.450/2005209, que regulamenta o pregão na sua forma 

eletrônica para bens e serviços comuns, a elaboração do termo de referência deverá ser 

elaborada pelo requisitante, indicando o objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas 

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a 

competição ou sua realização, além de apresentar a justificativa da necessidade da contratação. 

 Nesse sentido, JUSTEN FILHO210 entende que, a ausência do termo de referência ou a 

existência de defeitos poderão conduzir à invalidade do certame, especialmente porque a 

Administração correrá o risco de promover competição sem estabelecer, com rigor, os 

requisitos necessários, arriscando-se assim, a contratar objeto irrelevante. Embora a 

responsabilidade do Termo de Referência seja do requisitante, cabe à autoridade competente a 

sua aprovação.  

                                                 
207SANTOS, Francieneide Josina dos. Pregão eletrônico como ferramenta de eficiência administrativa: um 

estudo no Instituto Federal de Pernambuco – Campus Recife. Recife: O Autor, 2012. p. 80. 
208 O Termo de Referência contém os códigos genéticos da licitação e do contrato que vier a ser lavrado. Tal ideia 

é apropriada no sentido de se registrar que este documento está contemplado todas as dimensões do objeto que se 

pretende contratar, e na sua deficiência ou omissão conduzirá o certame (ou contração) ao fracasso. SANTANA, 

Jair Eduardo. Termo de Referência: O impacto das especificações do objeto e do termo de referência na eficácia 

das licitações e contratos. 5.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 13.   
209O artigo 9°, inciso I do Regulamento é incisivo, ao determinar que na fase preparatória do pregão, na forma 

eletrônica, o termo de referência deverá ser elaborado pelo Órgão Requisitante. Decreto Federal nº 5.450/2005. 
210

JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão. Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico. 3. ed.. São 

Paulo: Dialética, 2004. p. 68-70. 
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 Os pregoeiros apontam que os fatores que mais dificultam o alcance da eficiência nos 

pregões são o termo de referência mal elaborado e as especificações dos produtos a contratar211. 

Ainda, convém destacar, diante disso, que um termo de referência deficiente ou omisso sem 

seus aspectos fundamentais conduzirá o certame (ou a contratação) ao fracasso. 212 

 Portanto, o sucesso do pregão eletrônico está ligado a um bom, ou no mínimo, razoável 

termo de referência, pois é nele que estarão contempladas todas as dimensões do objeto que se 

pretende contratar pela via do pregão213. 

 Diante disso, afere-se que, se os responsáveis pela elaboração do termo de referência 

não estiverem aptos a elaborá-lo, conforme determinação legal, e, se essa fase processual não 

estiver bem instruída, comprometerá toda a evolução do processo de compras e contratações. 

 

4.1.2 – Quantidade de pregões por categoria de contratação 

 

 
             Gráfico 02 – Quantidade de pregões por categoria de contratação  

             Autor: Elaboração própria 

 

 Constata-se no gráfico 02, a quantidade de pregões realizados e homologados por 

categoria de contratação, entre os quais temos 11 pregões eletrônicos para a categoria de 

                                                 
211SANTOS, Francieneide Josina dos. Pregão eletrônico como ferramenta de eficiência administrativa: um 

estudo no Instituto Federal de Pernambuco – Campus Recife. Recife: O Autor, 2012. p. 71. 
212SANTANA, Jair Eduardo. Termo de Referência: valor estimado na licitação. 2. ed. Curitiba: Negócios 

Públicos, 2010, p. 22. 
213SANTANA, Jair Eduardo. Termo de Referência: valor estimado na licitação. 2. ed. Curitiba: Negócios 

Públicos, 2010, p. 22-23. 
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serviços de natureza continuada, 8 para serviços de natureza não continuada, 10 para bens de 

consumo e 6 para bens permanentes.  

 Portanto, conforme ilustrado, verifica-se que no exercício financeiro de 2014 a 

administração do IF Sertão – PE realizou mais pregão eletrônico para serviços de natureza 

continuada, e bem menos para bens permanentes, tal situação se justifica devido a pouco 

orçamento para “despesas de capital”214.  

 

4.1.3 – Quantidade de pregões por critério de julgamento 

  

 
             Gráfico 03 – Quantidade de pregões por critério de julgamento 

             Autor: Elaboração própria 

 

Verificou-se que no exercício financeiro de 2014 a administração do IF Sertão – PE 

realizou mais pregões eletrônicos quando o critério de julgamento foi menor preço por item 

(23) do que quando o critério de julgamento foi menor preço por grupo (12), tal situação se 

justifica devido as características próprias de cada item licitado serem diferentes dos demais 

itens, ou seja, não há semelhança entre si. Com isso, sendo necessário a divisibilidade dos itens 

na licitação, de forma separada.  

 

                                                 
214 Despesas de capital são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de 

capital, ou seja, são as despesas com investimentos, como por exemplo: a aquisição de um prédio, um edifício, um 

equipamento permanente, etc. GAMA, Fernando. Fundamentos de Orçamento Público e Direito Financeiro.  

Rio de Janeiro: Elsevier,2009. p. 11.  
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4.1.4 – Período de Abertura dos Processos de Compras Licitados no Exercício de 2014.  

 

 
Gráfico 03/A – Período de Abertura dos Processos Administrativos de Compras 

Autor: Elaboração própria 

 

 Constatou-se no gráfico acima, que os pregões eletrônicos realizados no exercício 

financeiro de 2014 teve seus processos licitatórios abertos entre os anos de 2012 a 2014. Sendo 

que do total de 36 processos licitados, apenas 44% refere-se aos processos planejados no ano 

correspondente e, 56% referente aos anos anteriores. 

 Nessa situação, é possível identificar que nem sempre as compras planejadas para um 

determinado exercício financeiro pela Diretoria de Planejamento e Licitações – DIPLIC 

acontecem naquele mesmo período, em razão que, alguns processos de compras tiveram seu 

início em 2012 e só foram licitados e contratados em 2014. 

 Por isso, há recorrência da Suprema Corte de Contas da União de explanar a importância 

com relação ao planejamento das aquisições e contratações públicas, tendo em vista entender 

que “é comum o gestor público não saber, ao longo do exercício, quanto por exemplo vai ser 

gasto efetivamente na contratação de bens, de execução de obras ou de prestação de serviços, 

em razão deste não ter o hábito de planejar”215. 

 Contribuindo para o entendimento da Suprema Corte de Contas, pesquisa realizada no 

Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) evidenciou gargalos no gerenciamento das 

compras quanto ao planejamento estratégico institucional, acarretando concentração nas 

aquisições no final do exercício financeiro e sobrecarga de trabalho nos servidores lotados no 

setor de compras216.   

                                                 
215 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Licitações e Contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 4. ed. 

Brasília: TCU, 2010. p.105. 
216 JUNIOR, Jerinaldo Domingos dos Santos; & OLAVE, Maria Elena León. Gestão de Compras em Órgãos 

Públicos: O Uso do Pregão Eletrônico no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. 37...,2013. Encontro Nacional 

da ANPAD – EnANPAD. Rio de Janeiro: 2013. p. 1-16.   
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 Ademais, foi possível verificar a falta de uma agenda por parte da Administração do IF 

Sertão – PE para abertura dos processos licitatórios de acordo com suas prioridades 

institucionais administrativas e acadêmicas, tendo em vista a concentração de vários processos 

de compras no mesmo mês de um determinado exercício financeiro, conforme ilustrado no 

gráfico em comento. Entre os meses/anos que tiveram mais processos abertos estão agosto e 

outubro de 2013 e, janeiro e julho de 2014. 

 Para FENILI217, o planejamento dos processos de aquisições públicas é, em si, atividade 

que se harmoniza com os princípios tais como o da anualidade do orçamento, da economicidade 

e coaduna-se, ainda, com a persecução da sustentabilidade nas contratações públicas. Nesse 

sentido, entende o mesmo autor como medida em termo de inovação para planejar as aquisições, 

o estabelecimento de um calendário de compras, visando determinar prazos-bases para que as 

contratações de itens de mesma natureza sejam realizadas em conjunto, com isso, implicando 

na redução de processos licitatórios, além da uniformização das expectativas acerca de quando 

os itens demandados serão de fato contratados ou adquiridos pela Instituição.  

 Diante do exposto, faz-se necessário uma agenda e/ou calendário para abertura dos 

processos de compras de acordo com as necessidades acadêmicas e administrativas planejadas 

pelos Campi do IF Sertão – PE naquele ano vindouro, com isso, visando alcançar as metas e 

objetivos previstos previamente no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 

Instituição.     

 

4.2 – Economicidade nos Pregões Eletrônicos Homologados do IF Sertão – PE no ano de 

2014 

 

Na análise sobre economicidade foram considerados apenas os valores dos itens 

efetivamente adjudicados pelo pregoeiro e homologados pelo Ordenador de Despesas do IF 

Sertão - PE.  

Os valores economizados para fins financeiros nos pregões eletrônicos partiram da 

diferença entre os valores estimados pela Administração (Setor de Compras) e os Valores 

Homologados pela Autoridade Competente do IF Sertão – PE, logo após encerrada a etapa de 

lances dos itens licitados e consagrado os fornecedores vencedores do certame. 

                                                 
217 FENILI, Renato. Boas Práticas administrativas em compras e contratações públicas. Niterói, RJ: Impetus, 2016. 

p. 92. 
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Nesta análise, não foram considerados os valores estimados pela administração referente 

aos itens fracassados e desertos, tendo em vista que não houve fornecedores vencedores dos 

mesmos durante o processo licitatório.      

 

4.2.1 – Economicidade Geral dos Pregões 

 

 
Gráfico 04 – Economicidade Geral dos Pregões  

Autor: Elaboração própria  

 

O gráfico 4 refere-se à economicidade obtida nos 35 pregões eletrônicos homologados. 

Os valores economizados foram obtidos através da diferença entre o valor total estimado e o 

valor total homologado dos itens efetivamente adquiridos. Os dados mostram que foi gerada 

para o IF Sertão – PE, uma economia de R$ 9.367.058,53, que representa em percentual 36,59% 

do valor estimado pela Administração.  

 Essa economia pode ser traduzida como eficiência, pois no pregão eletrônico um dos 

aspectos fundamentais é a economia obtida. 

 O resultado do IF Sertão – PE está em sintonia com o que acontece em todo o Brasil, o 

que pode ser verificado através de notícia veiculada recentemente pelo MPOG, afirmando que: 

 

A utilização do pregão eletrônico nas aquisições públicas, entre janeiro e dezembro 

de 2014, gerou uma economia de 18% para o governo federal. Neste período, o uso 

desta modalidade de licitação provocou uma diminuição de R$ 7,9 bilhões nesses 

gastos (MPOG, 2014). 

 



109 

 

Para o Secretário de Logística e Tecnologia da Informação218, o pregão eletrônico deve 

ser utilizado por permitir um melhor gerenciamento das compras públicas. “Essas informações 

ratificam a importância dessa modalidade para a economia e a transparência dos gastos 

públicos, tendo em vista que todos os certames podem ser acompanhados em tempo real no 

Comprasnet”, complementa. 

Com a implantação do pregão eletrônico, em dezembro de 2000, o governo federal tem 

ganhado em quantidade e qualidade, tendo em vista que houve economia nos processos 

licitatórios de 20% a 30% do valor estimado para cada contratação e que o procedimento ganha 

celeridade desconhecida das demais modalidades licitatórias, graças, sobretudo, ao menor prazo 

entre a publicação do edital e a abertura do certame.219 

Ainda, enfatiza o Diretor da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação do 

MPOG: “A administração pública, em todas as suas instâncias, conta com uma modalidade de 

licitação ágil e geradora de economia para realizar suas compras e contratações”.220  

Reforçando a economicidade trazida por este instrumento de compra denominado 

pregão para os órgãos públicos, para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN,  

destaca-se que, foi possível verificar através de pesquisa científica uma economicidade média 

em percentual das contratações provenientes da modalidade de licitação pregão eletrônico 

ocorrido durante o exercício financeiro de 2009, que na ocasião resultou em uma economia de 

recursos médio de 26,02% do valor inicial estimado pela administração daquela Instituição de 

Ensino.221 

Em outro estudo também foi observado uma economia média de 26,06% nos pregões 

eletrônicos homologados entre 2003 e 2009 na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 

Além disso, na mesma pesquisa identificou que o resultado obtido no pregão eletrônico 

propiciou a maior economia quando comparado as outras modalidades de licitação realizadas 

                                                 
218MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO (MPOG). Pregão Eletrônico gera 

economia de R$ 2,5 bi em compras públicas. Disponível em: 

<http://www.planejamento.gov.br/assuntos/logistica-e-tecnologia-da-informacao/noticias/pregao-eletronico-

gera-economia-de-r-2-5-bi-em>. Acesso em: 06 de fev. 2016e. 
219 PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres; DOTTI, Marinês Restelatto. A licitação no formato eletrônico e o 

compromisso com a eficiência: Projeto de Lei nº 7.709, de 2007. Revista do TCU. Ano: 2007. Maio/agosto. p. 

49-60. 
220 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). Pregão eletrônico gera economia 

de R$ 2,5 bilhões no 1º semestre. Disponível em: < http://www.serpro.gov.br/noticias/pregao-eletronico-gera-

economia-de-r-2-5-bilhoes-no-1o-semestre>. Acesso em: 06 de fev. 2016. 
221BATISTA, Edmilson Monteiro; OLIVEIRA, Edmilson Jovino; DA SILVA, Maurício Corrêa; DA ROCHA, 

Antonio Fábio Guedes. Pregão Eletrônico: análises no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte, no ano de 2009. Publicado no Boletim de Licitações e Contratos - GOVERNET. Revista do 

Administrador Público. Ano: 2011. p. 17. 

 

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/logistica-e-tecnologia-da-informacao/noticias/pregao-eletronico-gera-economia-de-r-2-5-bi-em
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/logistica-e-tecnologia-da-informacao/noticias/pregao-eletronico-gera-economia-de-r-2-5-bi-em
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no mesmo período, sendo neste caso as modalidades concorrência e tomada de preços que só 

obtiveram, respectivamente, 13,21% e 11,99% de redução de preços nas compras e 

contratações, em média.222 

Portanto, perante a análise e apresentação dos resultados dos pregões eletrônicos 

homologados do IF Sertão – PE no período de 2014, conforme ilustrado no gráfico 4, e tal 

como, a sua confrontação com outras pesquisas realizadas sobre a eficiência da modalidade 

pregão eletrônico como instrumento de redução do custo, ou seja, economia financeira nas 

contratações de bens e serviços comuns, entende-se que esta forma de contratação via internet 

trouxe economia nas aquisições desta Instituição Federal de Ensino ora pesquisada.   

A economicidade está inserida entre os princípios constitucionais, disposto no art. 70 da 

Constituição Federal, que representa o alcance de resultados esperados com o menor custo 

possível. Nesse contexto, de obter resultados satisfatórias com o menor custo possível, 

NIEBURH223 entende que a licitação pública deve ser, além de garantidora da isonomia, 

instrumento para que a administração selecione o melhor contratante, que lhe apresente 

proposta realmente vantajosa, quer quanto ao preço (economicidade), quer quanto à qualidade.  

Por isso que, FELICIDADE224 et. al., constatou em seus estudo de caso que, a licitação 

através da ferramenta pregão eletrônico vem proporcionando à Secretaria de Estado da Fazenda 

do Pará – SEFA, desde o início de sua utilização, consideráveis vantagens não só na redução 

dos custos processuais, mas de maneira acentuada na economicidade ocasionada pelo uso desta 

modalidade nos últimos três anos, visto que na maioria das aquisições de bens e serviços 

comuns comprou-se por valores mais barato do que os preços praticados no mercado. 

Embora a busca do menor preço no mercado fornecedor pelos Órgãos Públicos, 

efetivada através do pregão eletrônico mereça ênfase num país de grandes carências e fortes 

desníveis sociais, para JACOBY FERNANDES225 é preciso parcimônia na avaliação de alguns 

resultados que vem sendo propalados, como economia com o uso do pregão eletrônico superior 

a 25%, em razão dos contratos não cumpridos em decorrência de adjudicação e preços 

inexequíveis pelos ganhadores do certame.   

                                                 
222FARIAS, Rogério Assunção de. Contratações Públicas no Cenário de Governança pela Internet: O Pregão 

Eletrônico na UFPE. Recife: O Autor: 2010. p. 155. 
223NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 7. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 

2015. p. 35. 
224FELICIDADE, Rafaela Suzana de Nazaré; PENA, Cláudia Brito; MONTEIRO, Josué. Licitação Por Pregão 

Eletrônico: Economicidade, Celeridade e Transparência na Secretaria de Estado da Fazenda do Pará – SEFA. In: 

Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia.  7.2010, Anais…2010.p. 1-14. 
225 JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 2. 

ed. Belo Horizonte: Fórum, 2005. p. 491. 
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Desse modo, o pregão em sua forma eletrônica já é considerado a melhor forma para a 

Administração Pública contratar, por assegurar a utilização dos princípios norteadores e 

alcançar a proposta mais vantajosa na maioria das vezes, com isso, objetivando a busca da 

excelência na prestação dos serviços públicos. 

 

4.2.2 – Economicidade por categoria de contratação 

 

 
Gráfico 05 – Economicidade por categoria de contratação  

Autor: Elaboração própria 

 

 No gráfico 5, os bens e serviços contratados foram separados por categoria de 

contratação, demonstrando os valores estimados, valores contratados e os valores 

economizados totais de cada uma das categorias nos seus pregões eletrônicos realizados no IF 

Sertão - PE. A economia foi obtida através da diferença entre o valor estimado e o valor 

contratado. Os dados evidenciaram que a categoria que trata da contratação de serviços não 

continuados foi a que obteve uma maior economia em comparação as demais, assim, gerando 

uma economia de R$ 5.125.305,48, que representa em percentual 46,22% do valor estimado 

pela Administração. Ainda se evidenciou que a categoria de contratação que trata de bens de 

consumo obteve um menor percentual de economia quando comparando as demais categorias 
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de contratação, uma vez que, a diferença entre o valor estimado e valor contratado foi de apenas 

R$ 444.461,57, na qual representa 25,85% do seu valor estimado pela administração.  

Já os pregões realizados para as categorias de contratação de bens permanentes e 

serviços continuados no IF Sertão – PE revelaram uma economia média em percentual sobre o 

valor total estimado de 38,66% e 27,22%, respectivamente. Em tempo, cabe frisar que todos os 

itens das categorias de contratação foram adquiridos a baixo dos seus preços estimados, com 

valor negociado pelo pregoeiro durante a sessão pública.   

No entanto, quando consideramos as categorias de contratação apenas para aquisição de 

serviços (serviços continuados e serviços não continuados), conforme dados ilustrados no 

gráfico, que resultaram em uma economia em percentual de 27,22% e 46,22%, respectivamente 

nos seus processos de contratação. O valor total estimado para estas duas categorias de 

contratação referente a serviços é R$ 21.125.249,36 e o total contratado é R$ 13.268.547,28, 

sendo o valor de economia total com estes processos para aquisição de serviços de R$ 

7.856.702,08, o que representa 37,19% de redução. 

Com relação apenas aos processos das categorias de contratação para aquisição de bens 

(bens de consumo e bens permanente), resultaram em uma média em percentual de 25,85% e 

38,66%, respectivamente, conforme dados ilustrados no gráfico. O valor total estimado para 

estas duas categorias de contratação referente a aquisição de bens somou-se R$ 4.476.549,99 e 

total contratado R$ 2.966.162,54, sendo o valor de economia total com estes processos para 

aquisição de bens de R$ 1.510.387.45, o que representa 33,74% de redução. 

Estudo equivalente em outra Instituição Federal de Ensino no ano de 2009, demonstrou 

que os pregões eletrônicos utilizados para as categorias de serviços (serviços continuados e 

serviços não continuados) obtiveram um percentual de economia de 25,57% do valor total 

estimado pela administração, e já para as categorias de contratação de bens (bens permanente e 

bens de consumo) obtiveram uma economia 23,17% do valor estimado pela administração.226 

Reforçando a economicidade por categoria de contratação, estudo revelou na 

Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA que os pregões eletrônicos utilizados para a 

categoria de serviços no 1° semestre de 2012 trouxeram maior percentual de economia quando 

comparado as outras categorias de contratação no mesmo período. Além disso, a utilização da 

modalidade pregão eletrônica empregada na UNIPAMPA para a categoria de contratação, tipo 

                                                 
226BATISTA, Edmilson Monteiro; OLIVEIRA, Edmilson Jovino; DA SILVA, Maurício Corrêa; DA ROCHA, 

Antonio Fábio Guedes. Pregão Eletrônico: Análises no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do rio Grande do Norte, no ano de 2009. Publicado no Boletim de Licitações e Contratos - GOVERNET. Revista 

do Administrador Público. Ano: 2011. p. 17. 
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Bens (consumo e permanente) obteve respectivamente uma economia de 29,67% e 27,64% do 

seu valor estimado pela administração, enquanto que, a categoria de contratação para serviços 

(Continuados e não continuados) resultou em uma economia de 42,39% do seu valor estimado 

pela administração naquele período de 2012, superando as demais categorias em redução de 

preços na licitação.227 

Portanto, é possível notar que, com a utilização do pregão eletrônico, a Administração 

consegue obter sensível redução de preços, o que torna essa modalidade incentivadora da 

economicidade228. 

Diante da análise feita nos pregões eletrônicos realizados por categoria de contratação 

no IF Sertão - PE, evidenciou-se que o pregão eletrônico é um instrumento de compra eficiente 

e vantajoso para esta Instituição, uma vez que trouxe redução de gastos para todas categorias 

de contratação, principalmente para a de serviços, conforme ilustrado no gráfico – 5. 

 

4.2.3 – Economicidade por critério de julgamento 

 

 
          Gráfico 06 – Economicidade por critério de julgamento  

          Autor: Elaboração própria 

                                                 
227 CULAU, Lucas dos Santos; GOMES, Thiago Eliandro de Oliveira; SANTOS, Fladimir Fernandes dos Santos. 

Pregão Eletrônico: Uma Análise de sua aplicabilidade na Universidade Federal do PAMPA. Periódico 

Iberoamerican Journal of Industrial Engineering, Florianopolis, SC, Brasil, v. 7, n. 13, p. 175-195, 2015. 
228LIMA, Priscilla Pecene de. Pregão Eletrônico: Um Instrumento Econômico e Eficiente de Inovação das 

Compras Públicas. Rio de Janeiro: O Autor: 2008. p.68. 
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 Ao analisar o critério de julgamento menor preço por item para o somatório dos valores 

estimados nos pregões eletrônicos do IF Sertão - PE, conforme evidencia o gráfico acima, 

verifica-se que a soma do valor estimado chegou a R$ 17.000.285,78. No entanto, após os 

lances propostos pelos fornecedores, resultou no valor homologado de R$ 10.422.969,26, 

assim, produzindo uma redução de 38,69% de economia para a Instituição, na qual este 

percentual representa um montante de R$ 6.577.316,82 aos cofres públicos, especificamente 

para o critério de julgamento menor preço por item. 

 Entretanto, ao analisar o somatório dos valores estimados para os pregões eletrônicos 

realizados pelo IF Sertão - PE cujo critério de julgamento foi do tipo menor preço por grupo, 

conforme ilustra o gráfico 6, percebe-se um valor estimado de R$ 8.601.482,57.  Porém, logo 

após o encerramento dos lances propostos pelos fornecedores, finalizou no valor homologado 

de R$ 5.811.740,56. Para tanto, a diferença entre o valor estimado pela administração do IF 

Sertão – PE e o valor homologado nos pregões eletrônicos para este critério de julgamento 

proporcionou uma economia R$ 2.789.742,01, o que equivale 32,43% de redução nos gastos 

públicos desta Instituição Federal. 

 Ao comparar os dois critérios utilizados nos pregões eletrônicos realizados pelo IF 

Sertão – PE evidencia-se que os pregões eletrônicos que tinham como critério de julgamento 

menor preço por item alcançaram maior economia que os pregões eletrônicos que tinham como 

critério de julgamento menor preço por grupo. Enquanto, aqueles tiveram uma economia média 

de 38,69%, estes de critério de julgamento menor preço por grupo tiveram apenas 32,43%. 

Diante disso, entende-se KALLUF229 que a regra é a realização de licitação cuja critério 

de julgamento seja o menor preço por item, em razão que a realização de certame por lotes 

acaba, de certa forma, diminuindo a competividade entre os licitantes. 

 Face ao exposto, verificou-se que os pregões eletrônicos realizados pelo IF Sertão-PE, 

cujo critério de julgamento era menor preço por item trouxeram uma maior economia nos 

resultados das licitações. Talvez, isto se justifica, devido a quantidade de fornecedores 

participantes dos itens licitados nos pregões, ou seja, quando a disputa no pregão é por item 

pode ser que atraia maior número de licitantes, assim ampliando a concorrência do objeto a ser 

contratado pela Administração Pública. 

                                                 
229 KALLUF, Priscila Segala. Licitação por item e por lote: Características e Procedimentos. Informativo JML: 

Contratações Públicas – Edição 05. Curitiba: JML, Consultoria & Colaboradores, Publicado em nov. /2013. 

Disponível em: < 

http://jmleventos.com.br/arquivos/news/newsletter_adm_publica/index.php?COD=db43c06ff55ec6314937ad75e

d61a14a >. Acesso em: 27 de jan. 2016. 
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4.3 – Celeridade dos Processos Licitatórios através dos Pregões Eletrônicos Realizados e 

Homologados pelo IF Sertão – PE no ano de 2014  

 

4.3.1 – Celeridade Geral dos Processos Licitatórios 

 

 
Gráfico 07 – Celeridade Geral dos Processos Licitatórios  

Autor: Elaboração própria. 

 

O gráfico 07 refere-se à celeridade média dos processos administrativos que tem como 

base de dados os 35 pregões eletrônicos realizados e homologados no período de 2014 pelo IF 

Sertão - PE. O tempo médio de cada fase foi obtido através do somatório de dias divido pela 

quantidade de processos realizados. O tempo médio total dos processos foi de 236 dias. Além 

disso, os dados demonstram que a maior demora nos processos licitatórios acontece na fase 

interna da licitação, ou seja, na fase de planejamento, tendo em vista que durou em média 189 

dias para concretização de cada processo licitatório. Já na fase externa da licitação o tempo 

médio para realização dos processos licitatórios foi de apenas 47 dias.  

O tempo médio menor na fase externa da modalidade pregão eletrônico é uma das 

principais características que diferencia a modalidade pregão eletrônico das demais 

modalidades de contratação regido pela Lei Federal n° 8.666/1993.  

Isto demonstra que, apesar do pregão eletrônico ser um instrumento eficiente nas 

compras públicas devido a sua celeridade na fase externa da licitação e redução nos preços 

deve-se fazer um melhor planejamento nas aquisições e contratações por parte da 

Administração do IF Sertão – PE para que o processo licitatório não demore muito na fase 
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interna da licitação, em razão do tempo médio nesta fase representar 80,08% do tempo médio 

total do processo licitatório. 

 

4.3.2 – Celeridade por Categoria de Contratação 

 

 
Gráfico 08 – Celeridade por categoria de contratação  

Autor: Elaboração própria. 

 

Constata-se, no gráfico 08 que o tempo médio dos processos licitatórios para as 

categorias de serviços (continuados e serviços não continuados) tiveram tempos menores que 

os da categoria de contratação de bens (consumo e permanente). Enquanto, o tempo médio do 

processo licitatório para categoria de serviços não continuados foram de 154 dias o de bens 

permanente foram de 283 dias para finalização do processo licitatório. 

Já referente ao tempo médio da fase externa da licitação, nota-se no gráfico acima, que 

a categoria de serviços não continuados obteve um menor tempo, na qual resultou em 36 dias 

nesta fase, enquanto que, as demais categorias contratação de serviços continuados, bens de 

consumo e bens permanente tiveram respectivamente, 37, 54 e 61 dias de tempo médio na fase 

externa da licitação.     

A celeridade nos processos licitatórios através da modalidade pregão eletrônico tem 

contribuído de forma positiva a continuidade dos serviços públicos, além de evitar a contratação 
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de preços fora do mercado fornecedor, segundo relata TOLOSA FILHO230. Corroborando para 

tal entendimento, pesquisa realizada no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) 

destacou que as compras eletrônicas no órgão têm influenciado de forma eficiente no que diz 

respeito a economia de recursos, competitividade, agilidade dos processos licitatório, facilidade 

de operacionalização do sistema Siasg-ComprasNet, transparência da licitação e possibilidade 

de envio de amostras para aferição da qualidade dos produtos231.   

No entanto, é importante questionar a celeridade dos processos licitatórios na fase 

interna da licitação, ou seja, na fase de planejamento do procedimento licitatório do IF Sertão - 

PE, uma vez que, em consulta a outras pesquisas científicas realizadas em outras Instituições 

Federais de Ensino, no caso o Centro pedagógico da UFMG – Universidade Federal de Minas 

Gerais, “revelaram um tempo médio na fase de preparação da licitação (fase interna) de 

aproximadamente 24 dias”232. Já na fase externa da licitação deste Órgão Público o tempo 

médio foi de apenas 11 dias, com isso, somando um tempo médio de duração do processo de 

compra de apenas 35 dias. Tal fato, deve-se a descentralização das compras por parte desta 

Organização Pública, ou seja, cada Centro de Custo prepara seu processo licitatório de acordo 

com a demanda em tempo oportuno e conveniente.  

   Portanto, verifica-se que com a utilização do pregão eletrônico nos processos 

licitatórios do IF Sertão – PE no ano de 2014, houve uma variação no tempo médio da fase 

externa da licitação de 36 a 61 dias, em função da categoria de contratação. Enquanto que, a 

fase interna que trata da formalização processual de compra, com tais documentos: requisição 

do bem ou serviços; especificações técnicas; justificativa da compra (motivação); elaboração 

do termo de referência; pesquisa de preços; disponibilidade de crédito orçamentário; e 

autorização do ordenador de despesas, levaram um tempo médio entre 118 a 222 dias a 

depender da categoria de contratação.     

 

 

                                                 
230 TOLOSA FILHO, Benedicto de. Pregão: uma nova modalidade de licitação. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2009. p. 5. 
231 JUNIOR, Jerinaldo Domingos dos Santos; & OLAVE, Maria Elena León. Gestão de Compras em Órgãos 

Públicos: O Uso do Pregão Eletrônico no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. 37.,2013. Encontro Nacional da 

ANPAD – EnANPAD. Rio de Janeiro: 2013. p. 1-16.   
232CARVALHO, Acileia Diniz; DE OLIVEIRA, Josmaria Lima Ribeiro; ZIVIANI, Fabricio; CHRISTINO, 

Juliana Maria Magalhaes. Celeridade, Economicidade e Eficiência do Pregão Eletrônico Aplicado a Gêneros 

Alimentícios: Um Estudo sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa Segundo 

Tempo (PST) do Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais. 35., 2015. Encontro Nacional de 

Engenharia de Produção. Fortaleza: Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção. p. 1-13. 
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4.3.3 – Celeridade por Critério de Julgamento 

 

 
             Gráfico 09 – Celeridade por critério de julgamento  

             Autor: Elaboração própria. 

 

Nota-se, no gráfico 9, que os pregões eletrônicos que adotaram como critério de 

julgamento menor preço por item tiveram uma maior celeridade nos processos licitatórios em 

todas as fases da licitação quando comparado aos pregões que adotaram o critério de julgamento 

menor preço por grupo.  

Foi evidenciado, conforme demonstrado acima, que a diferença de término da fase 

externa da licitação entre os dois critérios de julgamento foi de apenas 1 dia, sendo muito 

insignificante.  

No entanto, constata-se que a maior diferença na celeridade entre os critérios adotados 

foi na fase interna, tendo em vista que o critério de julgamento menor preço por item resultou 

em 180 dias, enquanto que o outro critério ilustrado no gráfico acima obteve 212 dias, ou seja, 

um ganho de 32 dias pelo critério de julgamento menor preço por item pela administração do 

IF Sertão – PE. 
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4.4 – Participação das Microempresas e Empresas Pequeno Porte nos Resultados dos 

Pregões Eletrônicos Homologados do IF Sertão – PE no ano de 2014 

 

Nesta etapa, verificou-se nas atas eletrônicas dos pregões realizados no período de 

janeiro a dezembro de 2014 a participação das microempresas e empresas de pequeno porte nos 

resultados dos pregões homologados em valores monetários, e bem como, o número de 

empresas ganhadoras das licitações de acordo com seu enquadramento/porte. Depois, foram 

identificados a participação das microempresas e empresas de pequeno porte por categoria de 

contratação e a região do Brasil onde as mesmas estão localizadas através das atas eletrônicas 

disponível no Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet) e consulta ao Sistema de 

Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF). 

 

4.4.1 – Participação Geral das ME/EPP 

 

 
       Gráfico 10 – Participação Geral das ME/EPP e EPG  

       Autor: Elaboração própria 

 

 Nota-se, pelo gráfico 10, que do valor total homologado nos 35 pregões eletrônicos 

realizados em 2014, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte tiveram mais participação 

nos resultados, tendo em vista que os valores homologados e contratados com essas empresas 
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representaram 91,53% do valor total homologado nos pregões, resultando em 149 empresas 

vencedoras para este tipo de enquadramento contábil e jurídico.  

No entanto, constata-se, que as empresas enquadradas como de grande porte devido seu 

faturamento acima de 3,6 milhões de reais, obtiveram uma pequena participação sobre o valor 

total homologado e/ou contratado nos pregões eletrônicos realizados no mesmo período, 

conforme ilustrado no gráfico acima, tendo em vista que os valores homologados e contratados 

com a empresas de grande porte representaram apenas 8,47% do valor total homologado nos 

pregões, resultando em 5 empresas vencedoras. 

 Diante dos resultados apresentados, evidencia-se o interesse e a busca pelo acesso ao 

mercado governamental por parte dos micro e pequenos empreendimentos, fator que poderá 

impulsionar o desenvolvimento das ME e EPP licitantes.  

Portanto, com o crescimento da participação das ME e EPP nos resultados dos Pregões 

Eletrônicos do IF Sertão – PE, devido aos privilégios concedidos pela Lei Complementar n° 

123/2006, poderá refletir positivamente no desenvolvimento econômico e social da região local, 

com aumento na geração de empregos formais e arrecadação tributária no mercado local, e bem 

como, na ampliação da competitividade industrial e tecnológica, como isso estimulando a melhorar 

a qualidade dos bens, serviços e obras oferecidos por estas empresas.   

 

4.4.2 – Participação das ME/EPP por Categoria de Contratação 

 

 
        Gráfico 11 – Participação das ME/EPP por Categoria de Contratação 

        Autor: Elaboração própria 
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No gráfico 11, constata-se que nos pregões eletrônicos realizados pelo IF Sertão–PE 

para as categorias de bens de consumo e serviços não continuados, somente ME/EPP vencerem 

a licitação e tiveram 100% de participação nos valores homologados.  

No entanto, para as categorias de serviços continuados e bens permanente, houve a 

participação de empresas de grande porte nos valores homologados dos pregões numa taxa de 

17,81 e 4,42% respectivamente, do total homologado para esta categoria de contratação. 

Observa-se que em todas as categorias de contratação, tais como: bens (consumo e 

permanente) e serviços (continuados e não continuados) houve maior participação das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, tendo em vista os privilégios da Lei 

Complementar n° 123/2006 e a sua aplicação pela Administração do IF Sertão – PE nos editais 

dos pregões eletrônicos realizados no período de 2014.    

  

4.4.3 – Participação das ME/EPP por regiões do Brasil 

 

 

 
     Gráfico 12 – Participação das ME/EPP por regiões do Brasil 

     Autor: Elaboração própria 

 

Evidencia-se no gráfico 12, que a maior participação em número de empresas ME/EPP 

nos resultados dos pregões eletrônicos homologados no IF Sertão – PE no exercício financeiro 

de 2014 foi da região nordeste do Brasil, na qual resultou em 55 empresas ME/EPP, que 

representa 36,91% do total de empresas ME/EPP de todas as regiões do Brasil.  Ainda, esta 

mesma região, teve uma maior participação no valor total homologado para as empresas 
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ME/EPP, uma vez que somou o montante de R$ 8.879.162,53, que representa um percentual 

de 59,75% do valor total homologado para as empresas ME/EPP. 

Entretanto, verifica-se que o somatório do número de empresas ME/EPP das regiões: 

sudeste, sul, centro-oeste ultrapassam o da região nordeste, tendo em vista que a região nordeste 

tem 55 empresas vencedoras (36,91% do total de empresas ME/EPP vencedoras dos pregões 

eletrônicos), enquanto que, o somatório das demais regiões tem 94 empresas (63,08% do total 

de empresas ME/EPP vencedoras dos pregões eletrônicos).    

Diante do exposto, verifica que o pregão eletrônico amplia a competividade entre os 

licitantes, tendo em vista a participação de empresas de todas as regiões do Brasil. Ademais, 

pode-se evidenciar que, com aplicação da Lei Complementar n° 123/2006 nos editais dos 

pregões eletrônicos, houve uma grande participação de ME/EPP nos resultados dos pregões do 

IF Sertão – PE.  

Portanto, os privilégios trazidos pelo Estatuto das ME/EPP e aplicados nos editais dos 

pregões eletrônicos pela Administração do IF Sertão – PE podem promover o desenvolvimento 

regional e local, desde que as empresas vencedoras sejam dos locais onde se encontram 

instalados os Campi desta Instituição Federal de Ensino. 

 

4.4.4 – Participação das ME/EPP da Região do Sertão de Pernambuco 

 

 
     Gráfico 13 – Participação das ME/EPP da Região do Sertão de Pernambuco 

     Autor: Elaboração própria 
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 No gráfico 13 demonstra-se a participação em quantidades e valores monetários das 

ME/EPP localizadas no Sertão de Pernambuco nos resultados dos pregões eletrônicos 

homologados no período de 2014 pelo IF Sertão - PE. 

 Ao analisar os dados do gráfico acima, constata-se uma pequena participação das 

empresas da Região do Sertão de Pernambuco, uma vez que só 9 empresas foram enquadradas 

como ME/EPP vencedoras dos pregões eletrônicos, que representa uma taxa de 6,04% do total 

de empresas de todas as regiões. Já a participação em valores monetários das empresas da 

Região do Sertão de Pernambuco soma-se o valor de R$ 522.980,83, que representa apenas 

3,51% do Valor Total Homologado para ME/EPP. 

Diante do exposto, observa-se que a participação das empresas da Região do Sertão de 

Pernambuco nos resultados da Licitação é muito pequena quando comparada as demais regiões 

do Brasil, tanto em quantidade de empresas, como também em valores monetários. Ainda cabe 

ressaltar que das 9 empresas da Região do Sertão Pernambucano, conforme demonstrado no 

gráfico, todas estão instaladas no município de Petrolina, onde têm três unidades do IF Sertão 

– PE, nas quais são: Reitoria, Campus Petrolina e Campus Petrolina Zona Rural. 

É importante frisar que, nos demais municípios onde estão localizados os demais campi 

do IF Sertão – PE não houveram nenhuma empresa vencedora daquela localidade, com isso, 

prejudicando o desenvolvimento econômico local, e bem como, a logística de entrega de 

materiais e serviços devido a distância entre o fornecedor e o comprador.  

Pesquisas científicas realizadas em outras instituições públicas de FARIA233 et. al. e 

JAROSEZWSKI234 et. al. revelaram pouca participação de microempresas e empresas pequeno 

porte localizadas no município e na região próxima à cidade de origem da instituição foco do 

estudo nos resultados dos pregões eletrônicos, com isso, prejudicando o desenvolvimento da 

economia local, tendo em vista a migração dos recursos públicos para cidades geograficamente 

distante da instituição promotora da licitação.    

Cabe destacar, que um estudo de caso semelhante realizado no Instituto Federal do 

Norte de Minas Gerais – Campus Januária, demonstrou uma tímida participação das pequenas 

empresas locais nos resultados dos pregões eletrônicos realizados pela própria Instituição, não 

                                                 
233 FARIA, Evandro Rodrigues; FERREIRA, Marcos Aurélio Marques Ferreira. DOS SANTOS, Lucas Marques.  

Perfil das Empresas Participantes do Processo de Pregão Eletrônico em uma Instituição Pública. Revista de 

Administração Pública e gestão Social. Viçosa: abr./jun. 2010, v.2, n.2, p. 180-199. 
234 JAROSEZWSKI, João Carlos Prerniska; SCHWAAB, Kalu Soraia; PERONIO, Roni de Mello; MIRITZ, 

Luciane Dittgen; & MENA, Liziane Padilha. Impacto Econômico e Social da Lei Complementar 123/2006 na 

Região Sul do Rio Grande do Sul. 4., 2015. Fórum Internacional ECOIVAR - Departamento de Ciências 

Administrativas do Centro de Ciências Sociais e Humanas – CCSH da Universidade Federal de Santa Maria – 

UFSM, Santa Maria/RS: Estratégia e Internacionalização de Empresas, p. 1-17.   
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alcançando nem 1% de êxito235. O maior desafio das pequenas empresas locais em participar 

das licitações públicas é a falta de informação sobre o processo licitatório, que vai desde a 

divulgação do edital até o levantamento dos documentos de habilitação, conforme MOTTA236 

et. al.   

Portanto, tal situação se explique devido à falta de conhecimento e treinamento das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da Região do Sertão de Pernambuco para 

participar de licitações na modalidade pregão eletrônico.  

 

4.5 – Cancelamento de Itens nos Pregões Eletrônicos Homologados do IF Sertão – PE no 

ano de 2014     

 

 

4.5.1 – Quantidade Geral de Itens Cancelados 

 

 
           Gráfico 14 – Quantidade Geral de Itens Cancelados 

           Autor: Elaboração própria 

 

                                                 
235 SANTANA, Érica Neves; FARIA, Alisson José de; e SILVA, Ewerton Cardoso. A participação de micro e 

pequenas empesas – MPES nos pregões eletrônicos realizados pelo instituto federal de educação do norte 

de minas gerais- campus Januária.  In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 5..., 2016, Montes Claros. 
236 MOTTA, Helaine do Amaral; e OLIVEIRA, Lilian Firme Pittou de. Compras e contratações públicas 

federais sustentáveis: desafios na Participação de micro e pequenas empresas do município de são 

Mateus/ES. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, Três Corações, v. 13, n. 2, p. 203-215, 2015. 
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Observa-se que dos 1395 itens licitados nos pregões eletrônicos realizados durante o 

ano de 2014, apenas 24,87% resultou em itens cancelados do total licitado, o que representa 

uma quantidade de 347 itens mal sucedidos, ou seja, a quantidade de itens que administração 

do IF Sertão - PE deixou de adquirir entre bens e serviços comuns. No entanto, a pesquisa 

revelou que foram adjudicados pelo pregoeiro e contratados pela administração 1048 itens 

diversos, referente aquisição de bens e a serviços, o que ocasionou 75,13% de itens bens 

sucedidos do total de itens licitados no período já mencionado.     

 

4.5.2 - Quantidade de itens cancelados por Licitação Deserta e Licitação Fracassada 

  

 
            Gráfico 15 – Itens cancelados por Licitação Deserta e Licitação Fracassada 

Autor: Elaboração própria 

 

Com base na análise dos dados apresentados no gráfico 15, nota-se que, foram 

cancelados 347 itens, sendo que destes 233 dos itens resultaram em licitação fracassada e 114 

dos itens em licitação deserta.  

 Com relação aos itens fracassados, significa que na fase de abertura da sessão pública 

do pregão eletrônico, via internet, houve licitantes interessados em participar da disputa de 

lances, mas, por algum motivo alheio a vontade do pregoeiro do IF Sertão – PE teve que realizar 

o cancelamento dos itens. Entre os principais motivos de cancelamento dos itens resultando em 

licitação fracassada estão a inabilitação e a desclassificação das propostas dos fornecedores 

durante a sessão pública.  
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Convém esclarecer que, a inabilitação acontece quando os fornecedores participantes do 

processo licitatório deixam de entregar e/ou apresentar os documentos de habilitação, tais 

como: habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação econômico-financeira; 

regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, sistema da seguridade social e Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço - FGTS;  regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais; 

e ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição e no inciso XVIII 

do art. 78 da Lei no 8.666, de 1993. Já os itens fracassados por desclassificação das propostas 

dos fornecedores acontecem quando as propostas dos licitantes estão acima do preço de 

referência estimado pela administração para o item/objeto licitado no pregão eletrônico. 

Com relação ao total de itens desertos, é decorrente da inexistência de propostas dos 

licitantes para os pregões eletrônicos homologados no ano de 2014, com isso, resultando em 

32,85% do total de itens não adquiridos pela administração do IF Sertão – PE, indicando que 

ocorreu desconhecimento e/ou desinteresse por parte dos fornecedores do setor em participar 

da licitação. Em vista disso, verificou-se nos registros em atas eletrônicas e nos editais de 

licitação que tal ocorrência deriva de duas causas principais. A primeira está relacionada com 

a reunião de produtos pertencentes a diferentes parcelas do mercado, que dificulta a participação 

de fornecedores de um determinado ramo produtivo. A segunda relaciona-se a descrição do 

material, pois não estando compatível com as especificações existentes do mercado, resulta na 

falta de propostas por parte dos licitantes, visto que não possuem condições de atender ao edital. 

Cabe destacar que, os dados demonstrados referem-se a itens licitados nos pregões 

eletrônicos, visto que um só item licitado no edital do pregão pode conter várias unidades, o 

que evidencia o número significativo de bens e serviços não adquiridos pelo IF Sertão – PE. 

  Corroborando com este estudo, pesquisa científica realizado por SCHUCH237 nos 

pregões do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul (IFRS) no período de 

2009, identificou que a maioria dos itens cancelados foram pelos motivos de lance acima do 

estimado e inexistência de proposta cadastrada pelos licitantes, resultando em licitação 

frustrada e deserta. Também, nesta Instituição de Ensino, as causas do cancelamento dos itens 

nos pregões foram a reunião de materiais de diferentes segmentos de mercado e a descrição dos 

produtos e serviços incompatível com as especificações do mercado fornecedor.            

Portanto, convém destacar que a Administração do IF Sertão – PE deixou de adquirir 

diversos produtos e serviços para o bom andamento da máquina pública.  

                                                 
237 SCHUCH, Edilson Viana. A influência da formação do preço de referência no resultado dos pregões. 64f. 

monografia (graduação em administração) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Escola de 

Administração. Porto Alegre – RS:  2010. p. 49-51. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art78xviii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art78xviii
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4.5.3 – Motivos de itens cancelados por licitação fracassada 

 

 
 Gráfico 16 – Motivos de itens cancelados por licitação fracassada 

 Autor: Elaboração própria 

 

O total de itens fracassados foram 233. Desses, identificou-se que 60,09% dos itens não 

adquiridos pelo IF Sertão –PE, foram decorrentes das propostas dos licitantes estarem acima do 

preço estimado pela administração. Tal situação ocorreu em função do menor lance ofertado 

pelo licitante ter sido superior ao preço estimado pelo Setor de Compras do Instituto para a 

aquisição dos bens e serviços licitados, com isso, levando ao pregoeiro a decidir pela não 

aceitação da proposta e consequentemente o cancelamento dos itens acima do preço estimado.   

Da mesma maneira, pode-se dizer que o motivo dos 140 itens fracassados, foram em 

função do preço de referência calculado pelo Setor de Compras do IF Sertão – PE ter ficado 

abaixo da menor proposta do fornecedor participante da fase de lances do pregão, com isso 

ocasionado o cancelamento dos itens pelo Pregoeiro Oficial do IF Sertão - PE.  Pelo exposto, 

verifica-se a existência de aspectos a serem melhorados pela Administração do IF Sertão – PE 

em relação a formação de preços dos bens e serviços licitados, especialmente, nos 

procedimentos ligados a pesquisa de preços e apuração do preço de referência, visto que mais 

da metade dos itens fracassados e não contratados pelo Órgão Público foi em função do valor 

estimado.  

 Relacionado ao motivo de cancelamento de itens em função do preço, observa-se no 

caso da obtenção de cotações, que informações sobre produtos similares também corroboram 

para distorções no cálculo da média de preços. Além disso, outra causa que interfere na 

determinação do valor de referência relaciona-se com a quantidade de cotações obtidos na fase 

de pesquisa de preços, bem como, a fonte da pesquisa, tendo em vista que ultimamente os 
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Órgãos Públicos, neste caso, o IF Sertão - PE vem utilizando em suas licitações como parâmetro 

de pesquisa de preços as contratações similares de outros entes públicos, em execução ou 

concluído. 

 Nesse sentido, a secretária Loreni Foresti da área de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão238 (SLTI/MPOG) expediu 

uma Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014, na qual dispõe sobre os procedimentos 

administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e 

contratação de serviços em geral a serem cumpridas pelos Órgãos Públicos Federais, sendo 

estas Instituições obrigadas a realizar pesquisa de preço mediante os seguinte parâmetros: a) 

Pelo Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br; b) pesquisa 

publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde 

que contenha a data e hora de acesso; c) contratações similares de outros entes públicos, em 

execução ou concluídos nos 180 dias anteriores à data da pesquisa de preços; e d) pesquisa com 

os fornecedores. 

 Talvez o aumento dos itens fracassados nos pregões eletrônicos por propostas dos 

licitantes acima do valor estimado pela administração, deva-se ao fato que o Setor de Compras 

do IF Sertão – PE tenha utilizado nos processos licitatórios como parâmetro de pesquisa de 

preço, apenas as contratações similares de outros entes públicos, com isso, deixando o valor de 

referência abaixo do valor de mercado. 

 Com relação à inabilitação das empresas foram 34,76% do total de itens cancelados por 

motivo de licitação fracassada. Nas atas eletrônicas dos pregões verificou-se que o motivo do 

cancelamento foi em razão das empresas vencedoras da fase de lance ter enviado os documentos 

de habilitação com pendências legais, tais como: certidões de regularidade fiscal federal, 

estadual e municipal vencida, e também balanço patrimonial e certidão negativa de 

falência/concordata vencidos. 

 Face ao exposto, a apresentação por parte das empresas licitantes de documentos de 

habilitação com pendências legais ao pregoeiro nos pregões eletrônicos demonstra a falta de 

treinamento dos fornecedores no momento da participação nas licitações públicas, com isso, 

gerando dificuldades nas aquisições de bens e serviços para Administração do IF Sertão – PE. 

                                                 
238MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E SECRETÁRIA DE LOGISTICA E 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SLTI/MPOG). Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014. 

Dispõe sobre os Procedimentos Administrativos Básicos para a Realização de Pesquisa de Preços para a Aquisição 

de Bens e Contratação de Serviços em Geral. Disponível em: 

<http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-27-de-

junho-de-2014>. Acesso em: 23 de fev. 2016f. 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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 Além desses, evidenciou-se que 10 itens foram fracassados devido a omissão do envio 

dos documentos de habilitação nos pregões eletrônicos por parte das empresas licitantes 

vencedoras da disputa de lance. Os Fornecedores ganhadores da fase de lances deixaram de 

apresentar os documentos de habilitação no tempo hábil previsto no instrumento convocatório 

do pregão, logo após a solicitação do pregoeiro.  

O número de itens cancelados pelo Pregoeiro Oficial do IF Sertão-PE pela omissão no 

envio dos documentos de habilitação por parte das licitantes vencedoras representa 4,29% do 

total de itens fracassados, no qual tal situação provocou a não contratação dos bens e serviços 

licitados, gerando prejuízo na realização das atividades administrativas e didáticas desta 

Instituição de Ensino Federal. Entretanto, a omissão no envio dos documentos de habilitação 

pelo licitante vencedor da disputa de lance pode gerar o impedimento de licitar e de contratar 

com a União pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízos da multa previstas nos editais dos 

pregões eletrônicos.  

 Diante dos itens cancelados pela omissão no envio dos documentos de habilitação por 

parte dos licitantes, o ideal é que o Pregoeiro solicite a Pró-Reitoria de Orçamento e 

Administração do IF Sertão – PE à instauração do respectivo processo administrativo (no qual 

sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa) visando apurar quais foram as razões que 

motivaram a conduta dos licitantes vencedores a não enviar os documentos. Caso, a não entrega 

dos documentos de habilitação sejam frutos de negligência grave e indesculpável, incompatível 

com a posição de “interessado na contratação”, ou ainda de evidente má fé, então será 

justificável a aplicação de sanção Administrava pelo IF Sertão - PE, pautada em critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade. 

 A falha no edital de licitação (descumprimento da margem de preferência para bens e 

serviços produzidos no país) e falha na especificação do produto (Setor Requisitante) 

representam cada uma menos de 1% do total de itens fracassados. Com relação, a qualidade nas 

especificações do objeto a ser contratado, tal situação se faz necessária para a validade do 

processo conforme previsto na Lei Federal n° 8.666/93, art. 14°, no que diz: “Nenhum compra 

será feita sem a adequada caracterização do seu objeto e indicação dos recursos orçamentários 

para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado 

causa”.   

 Para MELO239, as compras públicas são muitos burocráticas, tendo em vista que um 

erro em uma descrição de um produto não verificada com antecedência pelos setores envolvidos 

                                                 
239MELO, Alessandro Silveira. Gestão de Compras Públicas: Um Estudo de Caso na UNIPAMPA – Campus 

Dom Pedrito/ Alessandro Silveira Melo. 2012. 96f. Especialização (Especialização em Gestão Pública) – Escola 
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(Requisitante e Compras) pode suspender todo o processo licitatório, além de gerar retrabalhos 

para que as eventuais correções sejam feitas a contento com as normas legais. Ainda, segundo 

o mesmo autor, tal situação tem ocorrido de forma negativa nas compras públicas das 

Instituições Federais de Ensino, especificamente no ano calendário de 2011 do Campus Dom 

Pedrito – UNIPAMPA, devido as falhas durante o processo de solicitação dos produtos e 

deficiências no planejamento por parte dos servidores envolvidos, com isso, fazendo necessário 

a intensificação de capacitações para alcance dos objetivos Institucionais de suprimento.  

 Portanto, evidenciou-se que no período de 2014 teve mais itens fracassados pelo motivo 

dos lances dos licitantes estarem acima do preço estimado pela administração do IF Sertão – 

PE e menos itens fracassados por motivo de falhas na especificação do produto e falha no edital 

de licitação pela Comissão Permanente de Licitação por descumprimento da margem de 

preferência para produtos nacionais dos fornecedores participantes da licitação. 

 

4.5.4 – Quantidade de itens cancelados por critério de julgamento 

 

 
      Gráfico 17 – Itens cancelados por critério de julgamento 

      Autor: Elaboração própria 

 

 Ao analisar os itens licitados nos pregões eletrônicos cuja o critério de julgamento foi o 

menor por item, conforme evidencia o gráfico 17, verifica-se que a quantidades de itens 

                                                 
de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre: 2012. p. 79. Disponível em: < 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/71346/000870856.pdf?sequence=1> Acesso em: 16 de maio 

de 2016. 
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cancelados é bem maior do que os pregões eletrônicos que tiveram como critério de julgamento 

o menor por grupo. 

 O número de itens cancelados pelo critério de julgamento menor preço por item nos 

pregões eletrônicos homologados pelo IF Sertão – PE representa 35,33% do total de itens 

licitados para este tipo de critério de julgamento, isto significa que a Administração do IF Sertão 

– PE deixou de adquirir entre bens e serviços cerca de 336 itens. Enquanto que, o número de 

itens cancelados pelo critério de julgamento menor preço por grupo nos pregões eletrônicos 

foram de apenas 11 itens, na qual demonstra uma taxa de 2,48% do total de itens licitados.  

 Dessa maneira, diante dos dados extraídos das atas eletrônicas e dos editais de licitação, 

observa-se que o critério de julgamento do tipo menor preço por grupo nos pregões eletrônicos 

homologados pela Administração do IF Sertão – PE obteve uma maior eficiência nos resultados 

das licitações, tendo em vista o maior número de itens adjudicados e adquiridos após o 

encerramento do processo licitatório.  

 Nesse sentido, constatou-se em um dos editais dos pregões eletrônicos que tinha como 

critério de julgamento menor preço por grupo a seguinte justificativa da Administração do IF 

Sertão – PE, no que diz: 

 

“Anexo I 

Termo de Referência 

1.(...); 
1.6. Justificativa para o Agrupamento de Itens: 
(...). Optou-se por realizar licitação em grupo pelo fato de existirem itens de baixo 

valor no mercado, posto que caso optasse em licitação por item corria o risco de 

empresas licitantes vencerem um ou alguns itens de baixo valor não trazendo 

nenhuma vantagem para sua comercialização. Outrossim, de acordo com o retrospecto 

dos pregões anteriores a administração deixou de adquirir itens importantes para as 

atividades, tendo em vista o não envio por parte das empresas, alegando o custo de 

frete maior que o valor do material pedido. Além disso, presando pela economicidade 

processual dando uma celeridade em todos os aspectos da contratação, desde a fase 

interna da licitação até a fase externa, e suas nuances após o certame. Além disso, o 

agrupamento da forma que se encontra em nada impede a livre concorrência entre os 

licitantes, posto que os itens em cada grupo são pertinentes a sua classificação”240. 

(Grifou-se). 

 

Diante do exposto, estudos apontaram na gestão das compras pública do Tribunal 

Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) que a divisão dos materiais em lotes de compra contribuiu 

                                                 
240

COMPRASNET. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano. Edital de 

Pregão Eletrônico por SRP Nº 41/2014/Comissão Permanente de Licitação. Petrolina: Setembro/2014. 

Disponível em: 

<http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=158149&numprp=412014&m

odprp=5&bidbird=N>. Acesso em: 17 de fev. 2015. 

 

http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=158149&numprp=412014&modprp=5&bidbird=N
http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=158149&numprp=412014&modprp=5&bidbird=N
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positivamente para a redução dos custos, já que quanto mais produtos são reunidos em um 

mesmo lote, maior é a possibilidade de diminuição do valor final dos produtos, além de 

corroborar com o preceito legal, que é subdividir as compras em tantas parcelas de acordo com 

o mercado241. Ainda, no mesmo órgão público, tal pesquisa evidenciou que a divisão em lotes 

de compra possibilitava uma maior participação de fornecedores e preços mais baixos em 

virtude da redução dos custos para os licitantes, assegurando também a entrega dos materiais, 

já que minimiza o valor do frete pago pelo fornecedor. 

Nunca é tarde lembrar que, a não concretização da compra durante a fase externa do 

processo licitatório devido aos itens cancelados nos pregões eletrônicos geram demasiadamente 

prejuízo a administração pública, tendo em vistas os altos custos embutidos nos processos 

administrativos, tais como: Custo com pessoal, custo com impressão, custo com publicação no 

jornais e diário oficial da união, custo com ligações, custo com correspondência, custo com 

matéria de escritório, etc. Nesse sentido, SILVEIRA e DUCATI242 ao analisarem os custos dos 

pregões eletrônicos realizados pela Estatal Eletrosul Centrais Elétricas ( sede em Florianópolis 

– SC), constataram um custo médio de R$ 1.290,53 para se realizar apenas um  pregão, 

representando cerca de 4,19% do valor contratado pela Estatal em comento. Ainda, os mesmos 

autores, identificaram que os custos com pessoal e publicação representam os maiores custos 

durante o processo administrativo de compra. 

Diante disso, a fase preparatória inicial da licitação, ou seja, a etapa de planejamento 

das compras é primordial para o sucesso da concorrência, tendo em vista que é nesta fase onde 

a administração define o seu objetivo da compra. Por isso, é importante especificar com cautela 

os bens e serviços a serem adquiridos sem citar marcas, a motivação que a levou aquela 

aquisição, definir as quantidades necessárias, bem como, o critério de julgamento que será 

adotado para disputa de lances entre os fornecedores interessados.           

Portanto, a Administração do IF Sertão – PE deve-se utilizar do critério de julgamento 

do tipo menor preço por grupo nos editais dos pregões eletrônicos nos casos em que os itens 

licitados sejam de baixo valor econômico, para que com isso, a administração possa ganhar em 

economicidade processual e na obtenção de maior número de itens adjudicados e contratados 

por esta Instituição Federal de Ensino.  

                                                 
241 JUNIOR, Jerinaldo Domingos dos Santos; & OLAVE, Maria Elena León. Gestão de Compras em Órgãos 

Públicos: O Uso do Pregão Eletrônico no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. 37.,2013. Encontro Nacional da 

ANPAD – EnANPAD. Rio de Janeiro: 2013. p. 1-16. Disponível em: < 

http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2013_EnANPAD_APB1056.pdf> Acesso em: 26 de jul. 2016. 
242 SILVEIRA, Nauana Gaivota; e DUCATI, Erves.  O Custo do Pregão Eletrônico e a Aplicação do Princípio 

da Economicidade – Caso Eletrosul. 5...2014. In: Congresso Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) de 

Controladoria e Finanças & Iniciação Cientifica em contabilidade. Florianópolis – SC. p. 1-16. 2014.  

http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2013_EnANPAD_APB1056.pdf
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5. – CONCLUSÃO  

 

5.1 – Considerações Finais 

 

 O Estado e a Administração pública servem ao cidadão, e nesta direção, nada mais certo 

do que serem aperfeiçoados tanto a possibilidade de controle social do Estado, quanto aos meios 

de participação dos cidadãos na definição das políticas públicas e sua execução pela 

Administração Pública. Nesse sentido, os cidadãos como destinatários finais dos serviços 

públicos, tem participado de forma efetiva da atividade administrativa na formulação, execução 

e controle dos resultados das políticas públicas desenvolvidas pela Administração Pública. 

Com relação ao poder de compra da Administração Pública, neste caso específico, do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – IF Sertão/PE, 

se faz necessário que suas políticas e estratégias de suprimentos se materializem na promoção 

do desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma sustentável, principalmente, na 

Região do Sertão Pernambucano, onde estão localizadas as unidades do IF Sertão – PE. 

Lembrando que as compras/suprimentos públicos não são fim em si mesmo, e sim, um 

instrumento (meio) para alcançar a missão institucional, que é a promoção do ensino, pesquisa 

e extensão a comunidade daquela região supracitada. 

 Nesse sentido, buscou-se através da modalidade licitatória pregão eletrônico a eficiência 

nas compras públicas, tendo em vista a necessidade de menor dispêndio de recursos públicos 

para a consecução das atividades acadêmicas, administrativas e extensionistas.   

 Diante disso, o presente estudo científico tendo como finalidade responder o 

questionamento essencial que incentivou e justificou o trabalho, que teve como eixo central 

analisar a eficiência trazida pelo pregão eletrônico nas compras públicas realizadas pela Reitoria 

do IF Sertão – PE, observando de forma aprofundada a gestão dos processos licitatórios quanto 

a economia gerada em fins financeiros, celeridade em número de dias, a ampliação da 

concorrência e os principais motivos de frustação nas compras públicas. Para isso, foi 

necessário realizar uma pesquisa documental no banco de dados do Departamento de Licitações 

e Compras da referida Instituição e, bem como, no Portal de Compras do Governo Federal – 

ComprasNet, nas quais estes dados após processados e analisados evidenciaram as seguintes 

conclusões:   

 

 Na análise do ambiente situacional das compras públicas no Departamento de Licitações 

e Compras – DLCOM e na Diretoria de Planejamento e Licitações – DIPLIC, ambos 
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subordinados a Pró-Reitoria de Orçamento e Administração – PROAD do IF Sertão/PE, 

verificou-se documentalmente o Regimento Geral Interno da Instituição, aprovado pela 

Resolução n° 60, de 28 de dezembro de 2011 e o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

(2014 – 2018), na qual foi identificado o excesso de atividades atribuídas aos servidores lotados 

nestes Departamentos. Tal razão, foi evidenciado devido a centralização das compras pela 

Reitoria e a falta de descentralização de atividades/atribuições entre outros setores da própria 

Reitoria e Campus do IF Sertão – PE. Exemplificando a situação exposta, podemos observar 

que na situação o Diretor de Planejamento e Licitação além de planejar e acompanhar os 

processos de compras de bens e serviços de toda a Instituição, também participava da CPL e 

exercia a função de Pregoeiro. Outro fato, foi o Chefe do Departamento de Compras e 

Licitações que gerenciava os processos licitatório de toda Instituição, também fazia parte da 

CPL e exercia a função de Pregoeiro. E por último, o Coordenador de Licitações que exercia a 

função de coordenar os processos licitatórios, como também, exercia a função de Presidente da 

CPL e de Pregoeiro. Com isso, pode-se concluir que tal situação além de acarretar excesso de 

trabalho perante os servidores lotados nestes departamentos, gera morosidade nas decisões 

tomadas nos processos de compras.        

  

 A pesquisa no banco de dados do ComprasNet referente a Unidade Administrativa de 

Serviços Gerais (UASG) dos Campi e Reitoria do IF Sertão – PE, evidenciou a quantidade de 

pregões realizados no exercício financeiro de 2014 realizados pelo Departamento de Licitações 

e Compras, que se verificou a realização de 36 pregões eletrônicos, nas quais destes 35  

lograram êxito, tendo em vista terem sido homologados pela Autoridade Competente da 

Instituição e, apenas 1 resultou em licitação deserta por não haver licitantes interessados no 

certame, tal situação ocorreu devido a existência de falhas nas especificações técnicas para a 

contratação dos serviços licitados, principalmente no tocante a confecção e elaboração do termo 

de referência. 

 

 Na análise dos editais de licitações e nas atas eletrônicas dos pregões homologados, 

através de planilhas Excel e aplicação da estatística descritiva, evidenciou uma economia média 

geral nos pregões independente da categoria de contratação de bens e serviços licitado de R$ 

9.367.058,53 do valor total estimado para o ano de 2014, com isso, resultando num percentual 

economizado em 36,59%. Este percentual representa significativo quando comparado a outras 

pesquisas científicas que tiveram os mesmos procedimentos metodológicos e a mesma 

ferramenta de compra denominada pregão eletrônico. Sendo possível verificar uma variação 
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média de desconto entre 20% a 30% em outros Órgãos da Administração Pública Federal de 

Ensino.  

 

 Com relação a economicidade e celeridade por categoria de contratação, a pesquisa 

revelou que houve uma maior economia e menor tempo de duração dos processos licitatórios 

nos serviços de natureza não continuada. Tal situação é justificável devido quanto menor for o 

tempo de duração do processo, maior será a possibilidade de contratação de produtos e serviços 

com maior economia ou no mínimo de acordo com o preço do mercado. É importante 

mencionar que a economia média gerada foi de R$ 5.125.305,48 do valor total estimado no ano 

de 2014, que representou em percentual 46,22%. Já o tempo médio do processo em dias foram 

de 154 dias, sendo 118 dias na fase interna (fase de planejamento) e 36 dias na fase externa (a 

partir da publicação do aviso da licitação).  

 

 Quanto aos resultados por critério de julgamento adotados nas licitações, foram 

separados os instrumentos convocatórios e as atas eletrônicas dos pregões eletrônicos de acordo 

com o critério de julgamento menor preço por item e menor preço por grupo, os quais 

evidenciaram que as licitações que adotaram o menor preço por item tiveram uma maior 

economia financeira devido ao maior número de licitantes participantes na disputa de cada item 

(ampliação da concorrência), e bem como, obteve menor tempo na duração dos processos 

licitatórios em dias. Em contrapartida, este mesmo critério de julgamento resultou 

consideravelmente em um maior percentual de itens cancelados, com isso, gerando prejuízo 

para a Instituição por não poder realizar a contratação dos bens e serviços licitados, e também, 

por gerar dispêndio de recursos materiais, humanos e tempo. Diante disso, é importante que o 

Gestor de Compras decida pelo critério de julgamento apropriado para a contratação pública, 

tendo em vista a peculiaridade de cada serviço ou produto ora a ser contratado, uma vez que, 

uma escolha equivocada pode gerar transtornos para a realização das atividades acadêmicas e 

administrativas da Instituição.   

 

  Quanto ao levantamento da participação das pequenas empresas (microempresas e 

empresas de pequeno porte) no resultado final do pregão e a sua quantidade por Regiões do 

Brasil e, principalmente, na Região do Sertão de Pernambuco, região esta onde ficam 

localizados os Campi do IF Sertão - PE, evidenciou um grande número de pequenas empresas 

vencedoras do certame quando comparado ao número de empresas enquadradas em grande 

porte. No entanto, apesar do grande número de pequenas empresas vencedoras dos processos 
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licitatórios, foi possível identificar apenas 9 empresas instaladas na Região do Sertão de 

Pernambuco de um montante de 149 ME/EPP distribuídas por todas regiões do Brasil. Ainda, 

outro fenômeno ocorrido é que dos R$ 14.859.927,82 homologados para as pequenas empresas 

nos pregões eletrônicos realizados no ano de 2014, somente R$ 522.980,83 corresponde as 

pequenas empresas da região do Sertão Pernambucano, na qual representa apenas 3,51% do 

total homologado. Além disso, todas as pequenas empresas vencedoras da Região do Sertão 

Pernambucano se concentram no município de Petrolina – PE, onde ficam instalados três 

unidades do IF Sertão – PE, entre eles: Reitoria, Campus Petrolina e Campus Petrolina Zona 

Rural. Fica observado que não houve nenhuma empresa vencedora nos municípios das demais 

unidades do IF Sertão – PE, com isso, prejudicando a logística de entrega de produtos e serviços 

entre os fornecedores e o comprador (Campus do IF Sertão – PE), bem como, o 

desenvolvimento socioeconômico local, conforme estabelecido e incentivado pela Lei 

Complementar Federal n° 123/2006.        

 

 No tocante a investigação dos principais motivos dos itens cancelados nos pregões 

eletrônicos de 2014, evidenciou-se nas atas eletrônicas consultadas e disponíveis no 

ComprasNet, que houve várias causas, dentre as quais se destacou a licitação fracassada por 

desclassificação das propostas e inabilitação dos licitantes pelo Pregoeiro do IF Sertão – PE, e 

também, por licitação deserta por ausência de interessados em participar da fase de disputa dos 

itens do certame. No entanto, foi possível fazer o detalhamento dos itens fracassados nas atas 

eletrônicas dos pregões homologados, nas quais constatou que o maior índice de cancelamento 

dos itens ocorreu pelo fato dos preços cadastrados pelos licitantes estarem acima do valor 

estimado pela administração do IF Sertão – PE, com isso, levando a suposição que os preços 

pesquisados e estimados pelo Setor de Compras estavam fora do mercado fornecedor. Tal 

situação exposta, pode ter ocorrido pela falha na pesquisa de preços dos produtos/serviços 

licitados, principalmente, quando se leva em consideração como parâmetro de preços de 

referência somente as Atas de Registro de Preços vigentes de outros órgãos públicos, ou, até 

mesmo, preços de fornecedores defasados devido ao tempo de duração para a realização da fase 

externa do processo licitatório.  Além do cancelamento dos itens pela questão dos preços de 

referência estarem ultrapassados e fora do mercado fornecedor, outro motivo bem significativo 

e observado foi a inabilitação e a não apresentação dos documentos de habilitação por parte dos 

licitantes ao pregoeiro após a fase de lances, pelo motivo de alguns destes fornecedores estarem 

com os documentos/certidões de regularidade fiscal vencida ou simplesmente por não enviarem 

os documentos habilitatórios após lograrem vencedores do certame. Diante do exposto, 
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entende-se que os motivos de licitação fracassada e deserta identificados geraram prejuízos para 

Administração do IF Sertão – PE, tendo em vista que, a Instituição ficou impedida de realizar 

as compras destes produtos e serviços licitados, e ainda, teve que abrir novos processos 

licitatórios para adquirir aqueles itens sem êxito durante o processo licitatório, com isso, 

acarretando retrabalho e custos operacionais com recursos materiais, humanos e tecnológicos. 

        

 A pesquisa documental em atas eletrônicas dos 35 pregões homologados no exercício 

financeiro de 2014 revelou que, de um total de 1395 itens licitados, aproximadamente 75,13% 

por cento foi homologado, ou seja, estava disponível para administração solicitar a compra ao 

fornecedor vencedor do certame, e, 24,87% foram cancelados por licitação fracassada e deserta. 

Diante do percentual, é possível verificar que houve mais itens de produtos e serviços 

disponíveis para a contratação dos Campi do IF Sertão – PE. No entanto, o percentual de itens 

cancelados gerou prejuízo para a administração, tendo em vista a não concretização de algumas 

compras essenciais para o bom andamento da máquina pública e cumprimento das ações 

planejadas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2014 -218). Outro fato que é 

importante destacar quando ocorre o fracasso do processo licitatório é a não execução do 

orçamento anual disponível ao IF Sertão – PE para a realização de investimentos em 

infraestrutura, capacitação de servidores e compra de bens e serviços necessários para a 

prestação de serviços públicos de qualidade a comunidade acadêmica. 

 

 Quanto aos itens cancelados nos pregões eletrônicos, este fato somou-se 347 itens, 

sendo que deste total, 32,85% foram itens desertos, que correspondeu a 114 itens para tal 

situação. Neste caso específico, não houve licitantes interessados em cadastrar propostas nos 

produtos e serviços, sendo esta etapa essencial para participar da fase de lances após a abertura 

do certame pelo Pregoeiro do IF Sertão – PE. Com isso, podemos concluir que a falta de 

participação dos licitantes pode ter ocorrido por três motivos diferentes. Entre eles, estão: 

preços estimados pela administração distante dos preços praticados pelo mercado fornecedor; 

falhas nas especificações dos produtos e serviços pelo setor responsável pela solicitação de 

compra; e por último, eventuais falhas no critério de julgamento adotado em alguns pregões, 

tendo em vista a peculiaridade da contratação de alguns serviços e produtos e a semelhanças 

em si entre os objetos licitados.      
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 O trabalho científico realizado através de consulta a fonte documental da Reitoria do IF 

Sertão – PE, revelou, ainda, que não existe uma agenda para abertura dos procedimentos 

licitatórios das compras institucionais de bens e serviços, apesar de existir um planejamento 

através da ferramenta eletrônica conhecida como SISPLAN (Sistema de Planejamento). Tal 

fenômeno é comprovado, em razão que vários processos de compras foram abertos no Siga-

Protocolo pela Administração dos Campi do IF Sertão – PE no exercício financeiro de 2012 e 

2013, e só foram licitados e comprados no exercício financeiro de 2014. Diante disso, entende-

se que a falta de uma agenda ou calendário para abertura dos processos de compras públicas 

institucionais de acordo com o critério de necessidades acadêmicas e administrativas prejudica 

o planejamento estratégico da instituição como um todo, tendo em vista a morosidade na fase 

interna dos processos licitatórios, conforme comprovado no gráfico de n° 7 que demonstra a 

celeridade geral dos processos, no qual evidenciou um tempo médio de 189 dias de tramitação 

processual somente na fase interna (fase preparatória) da compra. Quando somado o tempo 

médio da fase preparatória e da fase externa (licitação), chega-se a um tempo médio total de 

236 dias para a concretização de um processo de compra. Nesse sentido, entende-se a 

necessidade de rever a forma de planejamento das compras públicas realizadas pela Reitoria e 

os Campus do IF Sertão – PE, tendo em vista a longa duração temporal do processo de compra. 

Partindo dos objetivos específicos propostos, foi elaborada uma síntese dos resultados 

alcançados na pesquisa científica de campo-documental que são apresentados na tabela n° 3 a 

seguir:  

 

Tabela n° 3 – Esquema relacional entre os objetivos específicos e resultados alcançados 

 Relação entre os objetivos específicos e resultados alcançados na pesquisa científica 

Objetivos Específicos Resultados Alcançados 

Identificar a 

economicidade por 

categoria de 

contratação de bens e 

serviços comuns 

licitados; e por critério 

de julgamento 

adotados nos pregões; 

 

A pesquisa científica nos pregões eletrônicos realizados pelo 

Departamento de Licitação e Compras revelou que a categoria de 

serviços não continuados, ou seja, serviços de pronta entrega, como 

por exemplo serviços gráficos obtiveram uma maior economia 

financeira em relação as demais categorias. Tal economia alcançada 

naquela categoria foi de 46,22% do valor total estimado, tendo uma 

diferença de economia entre 8 a 20% quando comparado as demais 

categorias (serviços continuados, bens permanentes e bens de 

consumo). 
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 Relação entre os objetivos específicos e resultados alcançados na pesquisa científica 

Objetivos Específicos Resultados Alcançados 

Ainda, sobre a economicidade financeira nos pregões, foi possível 

observar que o critério de julgamento menor preço por item obteve 

uma maior economia em relação ao critério de julgamento menor 

preço por grupo. Enquanto o menor preço por grupo obteve 32,43% 

de desconto do total estimado, o menor preço por item resultou em 

um desconto de 38,69% do valor total estimado.  

Identificar a celeridade 

por categoria de bens e 

serviços comuns 

licitados; e por critério 

de julgamento 

adotados nos pregões;  

 

A pesquisa demonstrou que a categoria de contratação de serviços 

não continuados teve o menor tempo de duração do processo de 

compra tanto na fase interna (planejamento) quanto na fase externa 

da licitação (desde da publicação do aviso de licitação).  

Com Relação ao critério de julgamento adotado pela Administração 

do IF Sertão - PE, evidenciou que o critério escolhido menor preço 

por item obteve a maior celeridade do processo em dias quando 

comprado ao de menor preço por grupo.  

Portanto, o tempo médio da fase interna do processo em dias foi 

muito demorado no IF Sertão – PE, quando comparado a outros 

resultados de pesquisas científicas realizadas em outros órgãos da 

Administração Pública para a mesma modalidade de contratação e 

os mesmos procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa. 

Enquanto no IF Sertão – PE existe uma demora de no mínimo 118 

a 180 dias na fase interna da licitação a depender do critério de 

julgamento e categoria de serviços, em outras pesquisas foi 

evidenciado uma demora de 15 a 30 dias, em razão da 

descentralização das compras públicas.  

Identificar a 

participação monetária 

e em quantidade das 

ME/EPP nos 

resultados dos 

pregões, e bem como, 

A pesquisa demonstrou que 91,53% do valor total homologado nos 

pregões tiveram a participação das pequenas empresas (ME/EPP), 

na qual resultou um montante de R$ 14.859.927,82 do um total 

homologado nos 35 pregões no valor de R$ 16.234.709,82.  

Ademais, do valor total homologado para as pequenas empresas 

foram distribuídas para 149 deste porte, sendo que, a região do 

Nordeste brasileiro teve uma maior participação em fins financeiros 
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 Relação entre os objetivos específicos e resultados alcançados na pesquisa científica 

Objetivos Específicos Resultados Alcançados 

a sua distribuição por 

regiões do Brasil;  

 

e em quantidade de empresa neste tipo de enquadramento.  No 

entanto, já a participação das pequenas empresas da região do 

Sertão Pernambucano nos resultados dos pregões foi ínfima, tendo 

em vista que somente 9 empresas localizadas no município de 

Petrolina – PE consagraram vencedoras do certame, na qual 

resultou em R$ 522.980,83, que representa apenas 3,51% do valor 

total homologado para ME/EPP.  

Identificar a 

quantidade e os 

motivos dos 

cancelamentos dos 

itens nos pregões 

eletrônicos. 

 

Foi possível evidenciar que as principais causas dos itens 

cancelados nos pregões eletrônicos no período de 2014 foi por 

licitação fracassada e licitação deserta, na qual somou-se 24,87% 

do total de itens licitados. Estes itens cancelados geraram prejuízo 

a instituição tendo em vista a não concretização da possível 

compra/contratação pública, com isso, gerando custos processuais 

com ralação aos recursos materiais, humanos, tecnológicos, tempo. 

O principal motivo dos itens fracassados nas licitações ocorreu 

devido ao preço ofertado pelos licitantes estarem acima do estimado 

pela administração e pela inabilitação dos licitantes por documentos 

habilitatórios apresentados de forma irregular, correspondendo 

60,09% e 34,76%, respectivamente, do total de 233 itens 

fracassados nos pregões. 

Autor: Elaboração própria 

 

 Diante dos resultados apresentados no trabalho científico, entende-se que, os problemas 

levantados que motivou a presente pesquisa foram respondidos no decorrer da análise dos dados 

coletados nos pregões eletrônicos realizados pela Reitoria do IF Sertão – PE no exercício 

financeiro de 2014, e que os objetivos específicos propostos foram atingidos pela demonstração 

de tão quanto os processos de compras públicas e as normas vigentes tem contribuído de forma 

eficiente no alcance dos resultados institucionais. 

 A modalidade pregão, na sua forma eletrônica regulamentada pelo Decreto Federal n° 

5.450/2005, já importa na aplicação plena do princípio constitucional da eficiência, tendo em 

vista suas características diferenciadas das demais modalidade licitatórias previstas na Lei 

Federal n° 8.666/1993.  
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A eficiência evidenciada na ferramenta de compra pregão eletrônico, estaria 

principalmente na inversão das fases durante a abertura da licitação, por permitir a análise das 

propostas cadastradas no sistema ComprasNet dos licitantes antes da fase de habilitação, com 

isso, reduzindo o tempo da fase externa do certame, tendo a verificação dos documentos de 

habilitação somente daquele fornecedor que ofertou a melhor proposta para a Administração 

Pública.  

Ainda, pode-se concluir que, outra característica importante neste instrumento de 

compra eletrônica e de grande ganho em fins financeiro para a Instituição Pública é a 

possibilidade da realização de disputa de lances em tempo real entre os fornecedores, conhecido 

como leilão reverso, e bem como, o uso de ferramentas de tecnologia da informação e internet, 

com isso, propiciando a ampliação da concorrência entre os fornecedores e o aumento da  

participação de pequenas empresas nos processos licitatórios, em razão do baixo custo 

operacional. 

Apesar de inúmeras vantagens inerentes a modalidade pregão eletrônico, principal 

instrumento utilizado para contratação de bens e serviços comuns pelo Departamento de 

Licitações e Compras da Reitoria do IF Sertão – PE, se conclui diante da análise dos processos 

licitatórios em relação ao princípio constitucional da eficiência na administração pública, que 

há a ocorrência de muitos pontos frágeis durante a tramitação dos procedimentos de compras 

na fase de planejamento e de abertura da licitação, pontos estes que devem ser discutidos para 

que sejam aperfeiçoados  e/ou corrigidos.  

Os resultados demonstram vulnerabilidade no que se refere aos seguintes pontos:  na 

condução dos processos de compra pela Administração do IF Sertão – PE em relação a 

aplicação  das leis e normas vigentes que trata da licitação pública e suas ações administrativas; 

na elaboração do Termo de Referência pelo Setor Requisitante; no parâmetro para a realização 

da pesquisa de preços pelo Setor de Compras; na atuação do Pregoeiro e Equipe de Apoio em 

relação as empresas que não apresentam os documentos de habilitação; no critério de 

julgamento adotado nos editais de licitação pela comissão permanente de licitação e 

Administração; no incentivo e capacitação das pequenas empresas da Região do Sertão de 

Pernambuco em participar dos processos licitatórios.    
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5.2 – Recomendações  

 

Exposto a análise descritiva proposta no objeto da pesquisa, que foi elaborado a partir 

dos dados coletados no Portal de Compras do Governo Federal (ComprasNet) e do Regimento 

Geral do IF Sertão – PE, se constatou pontos vulneráveis na fase interna e externa dos 

procedimentos administrativos de compras através da modalidade pregão eletrônico, conforme 

já demonstrado nos resultados deste trabalho científico que servirão de referência para as 

orientações e sugestões a seguir descritas: 

 

 Que o órgão gestor reveja as atribuições e competências estabelecidas no Regimento 

Geral do IF Sertão – PE ao Departamento de Licitações e Compras e a Diretoria de 

Planejamento e Licitações, tendo em vista o acúmulo de atribuições entre os servidores que 

compõem estes Departamentos/Setores.  

 

 Que a Pró-Reitoria de Orçamento e Administração do IF Sertão/PE crie uma comissão 

interna com servidores de diversas áreas de conhecimento profissional (multiprofissional e/ou 

multisetorial) para elaboração/confecção do documento Termo de Referência. 

 

 Que a Diretoria de Planejamento e Licitações conjuntamente com os Campi do IF Sertão 

– PE elaborem um calendário e/ou agenda de compras estabelecendo prazos determinados para 

a realização dos processos licitatórios, em consonância com o calendário acadêmico anual da 

Instituição. 

 

 Realizar parceria entre o IF Sertão – PE e SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas) de Petrolina – PE com a finalidade de promover cursos e oficinas 

de capacitação as pequenas empresas da Região do Sertão de Pernambuco, cujo tema seja 

incentivar estas empresas a participarem das licitações públicas realizadas pelos Campi do IF 

Sertão – PE.  

 

 Que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão através da Secretária de 

Logística e Tecnologia da Informação possibilite que o “empate ficto” previsto no estatuto das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e hoje já difundido nas práticas licitatórias, 

possam alcançar primeiramente as empresas regionais/locais incorridas em tal situação, 

cabendo ao sistema eletrônico de disputa identificá-las dentro do rol de empresas empatadas, 
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respeitando a ordem de classificação existente entre elas, o que pode ser entendido como uma 

preferência dentro do sistema de preferência já existente, o que não atenta contra o objetivo do 

direito de preferência previsto em lei, uma vez que o foco continuará sendo as ME ou EPP, só 

que com ênfase nas regionais/locais ( Região do Sertão Pernambucano). 

 

 No intuito de ampliar e promover a participação das micro e pequenas empresas nas 

licitações do IF Sertão – PE, que a Comissão Permanente de Licitação passe a adotar os critérios 

de preferência e exclusividade nos instrumentos convocatórios de bens, serviços e obras 

conforme determina a Lei Complementar Federal n° 123/2006 (Estatuto das micro e pequenas 

empresas) para contratações públicas no valor de até R$ 80.000,00; para 25% dos itens 

divisíveis de bens e serviços que ultrapassem o valor de R$ 80.000,00; e até mesmo a 

subcontratação de contratos públicos de até 30% com micro e pequenas empresas cuja os 

vencedores sejam empresas de grande porte;    

 

 Que o Setor de Compras do IF Sertão – PE utilize várias fontes e parâmetros na 

realização da pesquisa de preços, além das atas de registro de preços e/ou contratos celebrados 

com outros entes da Administração Pública.  

 

 Necessidade de reduzir a quantidade de itens licitados por processo pelo setor 

requisitante. É importante também que processos licitatórios objetivando aquisição de muitos 

itens sejam desmembrados no maior número de licitações possíveis a fim de facilitar o 

encerramento da licitação, agilizar a entrega dos materiais e, consequentemente, não prejudicar 

o andamento das atividades acadêmicas da Instituição. 

 

 Que os Pregoeiros e a Equipe de Apoio do IF Sertão – PE solicitem à Pró-Reitoria de 

Orçamento e Administração abertura de processos administrativos contra as empresas que 

durante o processo licitatório deixarem de apresentar ou entregar os documentos de habilitação 

exigidos no instrumento convocatório, conforme preconiza o art. 7° da Lei Federal n° 

10.520/2002 e concomitantemente o art. 28° do Decreto Federal n° 5.450/2005. 

 

 Que o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) através da Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação possibilite a reabertura dos itens desertos e 

fracassados nos pregões eletrônicos (Comprasnet) devido à falhas na formação de preços pela 

administração do IF Sertão – PE ou inabilitação dos licitantes pela apresentação de documentos 

habilitatórios de forma irregulares, podendo fixar um prazo de oito de dias úteis para estimativa 
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de preços de referência pela administração e nova documentação regular por parte dos licitantes, 

assim racionalizando os processos de compra quanto a tempo e recursos empregados no 

processo administrativo. Tal possibilidade é permitida nas modalidades licitatórias presenciais 

provenientes da Lei Federal n° 8.666/93, art. 48°, §3°, no que diz: “Quando todos os licitantes 

forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos 

licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas 

escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo 

para três dias úteis ”. No sentido de reaproveitar os itens desertos e fracassados nos pregões, 

citamos o entendimento de NIEBUHR (2006, p.418), no que diz: 

 

“Digamos que todas as propostas entregues, por algum motivo, tenham sido 

consideradas em desconformidade com edital e desclassificadas, já na fase de análise 

preliminar, com fulcro no inc. VII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002. Fica fácil 

perceber que é adequado conceder a oportunidade de todos os participantes 

apresentarem suas propostas novamente em 8 dias úteis, sanadas dos vícios”. 

 

 Que a Coordenação de Gestão do Conhecimento conjuntamente com Diretoria de 

Planejamento e Licitações façam um levantamento das necessidades de capacitação, voltadas 

especificamente para os servidores lotados nos setores e departamentos do IF Sertão – PE que 

sejam requisitantes nos processos de compras de bens e serviços, visando consolidar um 

calendário com atividades de treinamento e aperfeiçoamento permanente para o 

desenvolvimento desses profissionais e fortalecimento de boas práticas administrativas de 

compras e contratações públicas. 

 

5.3 – Limitações da Pesquisa 

 

A presente pesquisa tem limitações no que se refere a quantidade ínfima de trabalhos 

científicos publicados sobre o tema abordado e a problemática a ser respondida ao longo do 

estudo, por se tratar de um estudo de caso voltado especificamente a uma Instituição Federal de 

Ensino. Apesar da ferramenta de compra denominada pregão eletrônico estar em vigor desde a 

edição do Decreto Federal n° 5.450 de 2005, poucas pesquisas científicas se propuseram a fazer 

levantamentos de dados com intuito de verificar fenômenos, tais como: celeridade do processo 

licitatório, ampliação da participação de pequenas empresas e os principiais motivos de 

licitações frustradas. 

Outra limitação desta pesquisa científica, foi a não utilização de entrevistas o que 

poderia, de certa forma, tornar o trabalho mais robusto, com os dados qualitativos ajudando a 
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explicar os dados quantitativos. Diante de tal ausência, fica aí a sugestão para que sejam 

utilizadas também entrevistas com os stakeholders, em pesquisas posteriores.  

Ademais, outro fenômeno que ganhou bastante notoriedade nos últimos tempos na 

Administração Pública e que não foi abordado nesta pesquisa científica a contento, tendo em 

vista a sua complexidade foram as contratações de bens e serviços sustentáveis, bem como, a 

correlação entre a economicidade auferida nas aquisições e sua qualidade quanto aos critérios 

de durabilidade e o atendimento das necessidades da Instituição. 

No tocante ao crescimento das contratações públicas com as micro e pequenas empresas 

nas contratações públicas após o advento da Lei Complementar n° 123/2016, sugere-se que as 

futuras pesquisas científicas analisem o comportamento destas pequenas empresas após o 

procedimento licitatório, ou seja, durante a fase de execução do contrato, em razão desta fase 

ser de suma importância na continuidade da prestação dos serviços públicos à sociedade.  

Nesse sentido, espera-se que novas pesquisas científicas venham a responder os 

fenômenos não alcançados neste trabalho, tendo em vista a importância das compras públicas 

para a implantação das políticas públicas de Estado e a racionalização dos recursos púbicos 

cada vez mais escassos na atual conjuntura socioeconômica do Brasil.             
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  APÊNDICE 

 

Apêndice A – Lista de Processos analisados referente aos Pregões Eletrônicos realizados 

pelo IF Sertão – PE – Ano 2014. 

 

Número do 

Pregão 

Eletrônico 

Número do Processo 

Administrativo  
Descrição do Objeto Contratado 

Situação do 

Pregão: 

Homologado/ 

Deserto 

UASG 

Pregão:   Nº 

00001/2014 

(SRP) 
23302.000522/2012-54 

Contratação de empresa para prestação 

de Serviço telefonia móvel e internet 

banda larga por meio de modem 3G para 

atender o IF Sertão – PE 

Deserto 158149 

Pregão:   Nº 

00002/2014 

(SRP) 
23303.000174/2013-96 

Contratação de empresa para 

fornecimento de ração animal para 

atender o Campus Petrolina Zona Rural 

e Salgueiro do IF Sertão – PE. 

Homologado 158278 

Pregão:   Nº 

00003/2014 

(SRP) 
23302.000794/2013-35 

Contratação de Empresa para prestação 

de Serviço em agenciamento, emissão e 

remarcação de passagens aéreas para 

atender o IF Sertão – PE. 

Homologado 158149 

Pregão:   Nº 

00004/2014 

(SRP) 
23302.000725/2013-21 

Contratação de empresa para prestação 

de serviços em locação de bens moveis 

do tipo veículos para o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego – PRONATEC do IF Sertão 

– PE. 

Homologado 158149 

Pregão:   Nº 

00005/2014 

(SRP) 23302.000514/2013-99 

Contratação de empresa para prestação 

de serviços de seguro coletivo de 

acidentes pessoais para atender os 

alunos e estagiários do Pronatec – IF 

Sertão – PE. 

Homologado 158149 

Pregão:   Nº 

00006/2014 

(SRP) 23302.000726/2013-76 

Contratação de empresa para prestação 

de serviços de seguro coletivo de 

acidentes pessoais para atender os 

alunos e estagiários da Reitoria e os 

Campi do IF Sertão – PE. 

Homologado 158149 

Pregão:   Nº 

00007/2014 

(SRP) 

23302.000723/2013-32 

Contratação de empresa para prestação 

de serviços de Links Dedicados de 

Internet para atender o IF Sertão – PE. 
Homologado 158149 

Pregão:   Nº 

00008/2014 

(SRP) 23302.000903/2013-14 

Contratação de Empresa para o 

Fornecimento Parcelado de Água 

Mineral Potável, sob Demanda, 

incluindo o serviço de entrega no IF 

Sertão – PE. 

Homologado 158149 

Pregão:   Nº 

00009/2014 

(SRP) 
23302.000671/2013-02 

Contratação de empresa para prestação 

de serviços de realização de concurso 

público para Técnicos Administrativos 

do IF Sertão – PE. 

Homologado 158149 
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Pregão:   Nº 

00010/2014 

(SRP) 

23303.000098/2013-19 

Contratação de empresa para 

fornecimento de Equipamentos para 

Atender o Núcleo de Atendimento às 

Pessoas com Necessidades Específicas 

– NAPNE para atender o IF Sertão – PE. Homologado 158278 

Pregão:   Nº 

00011/2014 

(SRP) 

23303.000224/2013-35 

Contratação de empresa para 

fornecimento de instrumentos musicais 

para atender o IF Sertão – PE. 
Homologado 158278 

Pregão:   Nº 

00013/2014 

(SRP) 

 

23302.000689/2013-04 

Contratação de empresa para 

fornecimento de material de expediente 

para atender o IF Sertão – PE. 
Homologado 158149 

Pregão:   Nº 

00014/2014 

(SRP) 
23416.000179/2013-41 

Contratação de empresa para prestação 

de serviços de instalação e desinstalação 

de ar condicionado tipo Split, na 

manutenção preventiva e corretiva, com 

fornecimento de peças, para atender o IF 

Sertão – PE. 

Homologado 158570 

Pregão:   Nº 

00015/2014 

(SRP) 23304.000091/2013-97 

Contratação de Empresa para prestação 

de serviços de Desinsetização e 

Desratização, com fornecimento de 

todo material necessário, para atender o 

IF Sertão – PE. 

Homologado 158500 

Pregão:   Nº 

00016/2014 

(SRP) 
23303.000066/2014-02 

Contratação de empresa para prestação 

de serviços de mão de obra terceirizada 

para o Campus Petrolina Zona Rural do 

IF Sertão – PE. 

Homologado 158278 

Pregão:   Nº 

00017/2014 

(SRP) 

 

23303.000117/2013-15 

Contratação de empresa para prestação 

de serviços de confecção e instalação de 

cortinas e persianas para atender ao 

Campus Petrolina Zona Rural do IF 

Sertão – PE. 

Homologado 158278 

Pregão:   Nº 

00018/2014 

(SRP) 

 

23303.000175/2013-31 

Contratação de empresa para 

fornecimento de produtos 

agropecuários e insumos diversos para o 

setor de agricultura do IF Sertão-PE. 

Homologado 158278 

Pregão:   Nº 

00019/2014 

(SRP) 

 

23416.000142/2013-13 

Contratação de empresa para 

fornecimento de material esportivo e 

educativo para atendimento às 

necessidades do IF Sertão – PE. 

Homologado 158570 

Pregão:   Nº 

00020/2014 

(SRP) 

 

23303.000173/2013-41 

Contratação de empresa para 

fornecimento de máquinas e 

implementos agrícolas para o IF Sertão 

– PE. 

Homologado 158278 

Pregão:   Nº 

00021/2014 

(SRP) 

 

23302.000104/2014-29 

Contratação de Empresa para prestação 

de serviços de filmagem de concurso 

público para docentes do IF Sertão – PE. 
Homologado 158149 

Pregão:   Nº 

00022/2014 

(SRP) 

 

23302.000522/2012-54 

Contratação de empresa para prestação 

de Serviço telefonia móvel e internet 

banda larga por meio de modem 3G para 

atender o IF Sertão – PE. 

Homologado 158149 

Pregão:   Nº 

00023/2014 

(SRP) 

 

23303.000037/2014-32 

Contratação de empresa para 

fornecimento de material de limpeza 

para atender o IF Sertão – PE. 
Homologado 158278 
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Pregão:   Nº 

00024/2014 

(SRP) 

 

23303.000036/2014-98 

Contratação de empresa para 

fornecimento de material de embalagem 

e descartáveis para atender o IF Sertão – 

PE. 

Homologado 158278 

Pregão:   Nº 

00025/2014 

(SRP) 
23302.000044/2014-44 

Contratação de empresa para 

fornecimento de acervo bibliográfico 

(livros didáticos) para atender o IF 

Sertão – PE.  

Homologado 158149 

Pregão:   Nº 

00026/2014 

(SRP) 

23302.000101/2014-95 

Contratação de empresa para a 

prestação de serviços gráficos para o 

atendimento do IF Sertão – PE. 
Homologado 158149 

Pregão:   Nº 

00027/2014 

(SRP) 
23302.000254/2014-32 

Contratação de empresa para a 

prestação de serviços gráficos para o 

atendimento do PRONATEC do IF 

Sertão – PE. 

Homologado 158149 

Pregão:   Nº 

00028/2014 

(SRP) 
23416.000074/2014-73 

Contratação de empresa para 

fornecimento parcelado de água mineral 

para o Campus Ouricuri, Salgueiro e 

Floresta do IF Sertão – PE. 

Homologado 158570 

Pregão:   Nº 

00029/2014 

(SRP) 
23302.000252/2014-43 

Contratação de empresa para prestação 

de serviço de Alimentação, tipo lanche, 

para o atendimento (PRONATEC) no 

âmbito do IF Sertão – PE. 

Homologado 158149 

Pregão:   Nº 

00030/2014 

(SRP) 
23304.000050/2013-09 

Contratação de empresa para o 

fornecimento de materiais de uso 

doméstico, para atender as demandas do 

IF Sertão – PE. 

Homologado 158500 

Pregão:   Nº 

00031/2014 23304.000006/2014-71 

Contratação de empresa para prestação 

de serviços terceirizado de portaria para 

o Campus de Floresta do IF Sertão – PE. 
Homologado 158500 

Pregão:   Nº 

00032/2014 

(SRP) 
23302.000495/2014-81 

Contratação de empresa prestação de 

serviço de locação de bens móveis tipo 

veículos para atender demanda do 

PRONATEC no IF Sertão – PE. 

Homologado 158149 

Pregão:   Nº 

00033/2014 

(SRP) 
23416.000095/2014-99 

Contratação de empresa para 

fornecimento de equipamentos de 

laboratório de biologia e química para 

atender as demandas do IF Sertão – PE. 

Homologado 158570 

Pregão: 

Nº 

00034/2014 

 

23302.000563/2014-11 

Contratação de empresa na prestação de 

serviços para elaboração dos projetos de 

ampliação, reforma e adaptações nas 

edificações do Campus Ouricuri do IF 

Sertão – PE. 

Homologado 158149 

Pregão:   Nº 

00035/2014 

(SRP) 23301.000496/2014-26 

Contratação de Empresa para locação de 

bens móveis, tipo Equipamentos 

Eletrônicos, de Informática e Projeção 

para atender demanda do PRONATEC 

no IF Sertão – PE. 

Homologado 158149 

Pregão:   Nº 

00036/2014 

(SRP) 

23302.000487/2014-35 

 

Contratação de empresa para 

fornecimento de materiais de 

informática do IF Sertão – PE. 
Homologado 158149 

Pregão:   Nº 

00041/2014 

(SRP) 
23302.000494/2014-37 

 

Contratação de empresa para 

fornecimento de material de expediente 

e de informática (cartucho/tonner) para 

atender demandas do PRONATEC do 

IF Sertão – PE. 

Homologado 158149 

 

 

 



160 

 

Apêndice B – Tempo de Duração dos Processos Administrativos em cada Fase da 

Licitação referente aos Pregões Eletrônicos realizados pelo IF Sertão – PE – Ano 2014. 

 

Número do 

Pregão 

Eletrônico 

Descrição do Objeto 

Contratado 

Tempo em cada Fase da Licitação 

Fase Interna Fase Externa 

Pregão:   01/2014 

(SRP) 

Contratação de empresa para 

prestação de Serviço telefonia 

móvel e internet banda larga por 

meio de modem 3G para atender 

o IF Sertão - PE 

 

06/09/2012 

 

 

26/12/2013 

 

27/12/2013 08/01/2014 

476 DIAS 12 DIAS 

Pregão:   02/2014 

(SRP) 

Contratação de empresa para 

fornecimento de ração animal 

para atender o Campus Petrolina 

Zona Rural e Salgueiro do IF 

Sertão – PE. 

 

21/08/2013 

 

 

20/01/2014 

 

21/01/2014 12/02/2014 

152 DIAS 22 DIAS 

Pregão:   03/2014 

(SRP) 

Contratação de Empresa para 

prestação de Serviço em 

agenciamento, emissão e 

remarcação de passagens aéreas 

para atender o IF Sertão – PE. 

 

30/10/2013 

 

 

16/01/2014 

 

17/01/2014 03/02/2014 

78 DIAS 17 DIAS 

Pregão:   04/2014 

(SRP) 

Contratação de empresa para 

prestação de serviços em locação 

de bens moveis do tipo veículos 

para o Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego - PRONATEC do IF 

Sertão – PE. 

04/10/2013 

 

23/01/2014 

 
24/01/2014 06/02/2014 

111 DIAS 13 DIAS 

Pregão:   05/2014 

(SRP) 

Contratação de empresa para 

prestação de serviços de seguro 

coletivo de acidentes pessoais 

para atender os alunos e 

estagiários do Pronatec - IF 

Sertão – PE. 

09/07/2013 

 

31/01/2014 

 
01/02/2014 17/02/2014 

206 DIAS 16 DIAS 

Pregão:   06/2014 

(SRP) 

Contratação de empresa para 

prestação de serviços de seguro 

coletivo de acidentes pessoais 

para atender os alunos e 

estagiários da Reitoria e os 

Campi do IF Sertão – PE. 

04/10/2013 

 

20/01/2014 

 
21/01/2014 06/02/2014 

108 DIAS 16 DIAS 

Pregão:   07/2014 

(SRP) 

Contratação de empresa para 

prestação de serviços de Links 

Dedicados de Internet para 

atender o IF Sertão – PE. 

04/10/2013 

 

20/02/2014 

 
21/02/2014 10/04/2014 

139 DIAS 48 DIAS 

Pregão:   08/2014 

(SRP) 

Contratação de Empresa para o 

Fornecimento Parcelado de 

Água Mineral Potável, sob 

Demanda, incluindo o serviço de 

entrega no IF Sertão – PE. 

05/12/2013 

 

26/03/2014 

 
27/03/2014 16/04/2014 

111 DIAS 20 DIAS 
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Pregão:  09/2014 

(SRP) 

Contratação de empresa para 

prestação de serviços de 

realização de concurso público 

para Técnicos Administrativos 

do IF Sertão – PE. 

10/09/2013 

 

17/03/2014 

 
18/03/2014 03/04/2014 

188 DIAS 16 DIAS 

Pregão: 010/2014 

(SRP) 

Contratação de empresa para 

fornecimento de Equipamentos 

para Atender o Núcleo de 

Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Específicas - 

NAPNE para atender o IF Sertão 

– PE. 

17/05/2013 

 

28/02/2014 

 
01/03/2014 02/04/2014 

287 DIAS 32 DIAS 

Pregão: 011/2014 

(SRP) 

Contratação de empresa para 

fornecimento de instrumentos 

musicais para atender o IF Sertão 

– PE. 

10/10/2013 

 

02/05/2014 

 
03/05/2014 12/08/2014 

204 DIAS 101 DIAS 

Pregão: 013/2014 

(SRP) 

 

Contratação de empresa para 

fornecimento de material de 

expediente para atender o IF 

Sertão – PE. 

13/09/2013 

 

03/04/2014 

 
04/04/2014 07/05/2014 

202 DIAS 33 DIAS 

Pregão: 014/2014 

(SRP) 

Contratação de empresa para 

prestação de serviços de 

instalação e desinstalação de ar 

condicionado tipo Split, na 

manutenção preventiva e 

corretiva, com fornecimento de 

peças, para atender o IF Sertão – 

PE. 

30/09/2013 

 

27/05/2014 

 
28/05/2014 23/07/2014 

239 DIAS 56 DIAS 

Pregão: 015/2014 

(SRP) 

Contratação de Empresa para 

prestação de serviços de 

Desinsetização e Desratização, 

com fornecimento de todo 

material necessário, para atender 

o IF Sertão – PE. 

08/07/2013 

 

29/08/2014 

 
30/08/2014 09/10/2014 

417 DIAS 40 DIAS 

Pregão:016/2014 

(SRP) 

Contratação de empresa para 

prestação de serviços de mão de 

obra terceirizada para o Campus 

Petrolina Zona Rural do IF 

Sertão – PE. 

10/03/2014 

 

21/10/2014 

 
22/10/2014 17/12/2014 

225 DIAS 56 DIAS 

Pregão: 017/2014 

(SRP) 

 

Contratação de empresa para 

prestação de serviços de 

confecção e instalação de 

cortinas e persianas para atender 

ao Campus Petrolina Zona Rural 

do IF Sertão – PE. 

03/06/2013 

 

07/03/2014 

 
08/03/2014 02/04/2014 

277 DIAS 25 DIAS 

Pregão: 018/2014 

(SRP) 

 

Contratação de empresa para 

fornecimento de produtos 

agropecuários e insumos 

diversos para o setor de 

agricultura do IF Sertão-PE. 

21/08/2013 

 

17/06/2014 

 
18/06/2014 12/08/2014 

300 DIAS 55 DIAS 
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Pregão: 019/2014 

(SRP) 

 

Contratação de empresa para 

fornecimento de material 

esportivo e educativo para 

atendimento às necessidades do 

IF Sertão – PE. 

15/08/2013 

 

21/03/2014 

 
22/03/2014 24/07/2014 

218 DIAS 124 DIAS 

Pregão:020/2014 

(SRP) 

 

Contratação de empresa para 

fornecimento de máquinas e 

implementos agrícolas para o IF 

Sertão – PE. 

21/08/2013 

 

04/06/2014 

 
05/06/2014 30/07/2014 

287 DIAS 55 DIAS 

Pregão: 021/2014 

(SRP) 

 

Contratação de Empresa para 

prestação de serviços de 

filmagem de concurso público 

para docentes do IF Sertão – PE. 

11/02/2014 

 

28/04/2014 

 
29/04/2014 14/05/2014 

76 DIAS 15 DIAS 

Pregão: 022/2014 

(SRP) 

 

Contratação de empresa para 

prestação de Serviço telefonia 

móvel e internet banda larga por 

meio de modem 3G para atender 

o IF Sertão – PE. 

06/09/2012 

 

04/04/2014 

 
05/04/2014 28/04/2014 

575 DIAS 23 DIAS 

Pregão: 023/2014 

(SRP) 

 

Contratação de empresa para 

fornecimento de material de 

limpeza para atender o IF Sertão 

– PE. 

30/01/2014 

 

12/05/2014 

 
13/05/2014 02/06/2014 

102 DIAS 20 DIAS 

Pregão: 024/2014 

(SRP) 

 

Contratação de empresa para 

fornecimento de material de 

embalagem e descartáveis para 

atender o IF Sertão – PE. 

30/01/2014 

 

20/08/2014 

 
21/08/2014 25/09/2014 

202 DIAS 35 DIAS 

Pregão: 025/2014 

(SRP) 

Contratação de empresa para 

fornecimento de acervo 

bibliográfico (livros didáticos) 

para atender o IF Sertão – PE.  

27/01/2014 

 

06/10/2014 

 
07/10/2014 11/11/2014 

252 DIAS 35 DIAS 

Pregão: 026/2014 

(SRP) 

Contratação de empresa para a 

prestação de serviços gráficos 

para o atendimento do IF Sertão 

– PE. 

11/02/2014 

 

17/07/2014 

 
18/07/2014 04/08/2014 

156 DIAS 17 DIAS 

Pregão: 027/2014 

(SRP) 

Contratação de empresa para a 

prestação de serviços gráficos 

para o atendimento do 

PRONATEC do IF Sertão – PE. 

01/04/2014 

 

23/05/2014 

 
24/05/2014 02/07/2014 

52 DIAS 39 DIAS 

Pregão: 028/2014 

(SRP) 

Contratação de empresa para 

fornecimento parcelado de água 

mineral para o Campus Ouricuri, 

Salgueiro e Floresta do IF Sertão 

– PE. 

30/04/2014 

 

08/08/2014 

 
09/08/2014 22/08/2014 

100 DIAS 13 DIAS 

Pregão: 029/2014 

(SRP) 

Contratação de empresa para 

prestação de serviço de 

Alimentação, tipo lanche, para o 

atendimento (PRONATEC) no 

âmbito do IF Sertão – PE. 

01/04/2014 

 

17/07/2014 

 
18/07/2014 09/09/2014 

107 DIAS 53 DIAS 

Pregão: 030/2014 

(SRP) 

Contratação de empresa para o 

fornecimento de materiais de uso 
09/05/2013 

 

26/08/2014 

 
27/08/2014 08/12/2014 
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doméstico, para atender as 

demandas do IF Sertão – PE. 
474 DIAS 103 DIAS 

Pregão: 031/2014 

Contratação de empresa para 

prestação de serviços 

terceirizado de portaria para o 

Campus de Floresta do IF Sertão 

– PE. 

20/01/2014 

 

22/08/2014 

 
23/08/2014 09/10/2014 

214 DIAS 47 DIAS 

Pregão: 032/2014 

(SRP) 

Contratação de empresa 

prestação de serviço de locação 

de bens móveis tipo veículos 

para atender demanda do 

PRONATEC no IF Sertão – PE. 

17/07/2014 

 

31/10/2014 

 
01/11/2014 25/11/2014 

106 DIAS 24 DIAS 

Pregão: 033/2014 

(SRP) 

Contratação de empresa para 

fornecimento de equipamentos 

de laboratório de biologia e 

química para atender as 

demandas do IF Sertão – PE. 

09/06/2014 

 

26/11/2014 

 
27/11/2014 23/01/2015 

170 DIAS 57 DIAS 

Pregão: 034/2014 

 

Contratação de empresa na 

prestação de serviços para 

elaboração dos projetos de 

ampliação, reforma e adaptações 

nas edificações do Campus 

Ouricuri do IF Sertão – PE. 

08/08/2014 

 

11/11/2014 

 
12/11/2014 27/02/2015 

95 DIAS 107 DIAS 

Pregão 035/2014 

(SRP) 

Contratação de Empresa para 

locação de bens móveis, tipo 

Equipamentos Eletrônicos, de 

Informática e Projeção para 

atender demanda do 

PRONATEC no IF Sertão – PE. 

17/07/2014 

 

15/09/2014 

 
16/09/2014 25/11/2014 

60 DIAS 70 DIAS 

Pregão: 036/2014 

(SRP) 

Contratação de empresa para 

fornecimento de materiais de 

informática do IF Sertão – PE. 

16/07/2014 

 

25/11/2014 

 
26/11/2014 24/02/2015 

132 DIAS 90 DIAS 

Pregão: 041/2014 

(SRP) 

Contratação de empresa para 

fornecimento de material de 

expediente e de informática 

(cartucho/tonner) para atender 

demandas do PRONATEC do IF 

Sertão – PE. 

17/07/2014 

 

07/11/2014 

 
08/11/2014 27/02/2015 

113 DIAS 111 DIAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

Apêndice C – Lista das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que participaram e 

venceram os Pregões Eletrônicos realizados pelo IF Sertão – PE no exercício financeiro 

de 2014, conforme consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF. 

 

Número do 

Pregão 

Eletrônico 

Sequência 

das 

empresas 

Nome das 

Empresas 

Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica - 

CNPJ 

Região 

do País 
Município/Estado 

Pregão: 

02/2014 

(SRP) 

1 

F.I. COMERCIO 

EM GERAL 

EIRELI – EPP 

07.999.951/0001-65 Nordeste Aracajú –SE 

2 
MIXX RACOES 

LTDA – ME 
13.877.210/0001-04 Nordeste Petrolina – PE 

3 

R M DE SOUZA 

ALMEIDA 

RACOES - ME 
15.016.984/0001-76 Nordeste Juazeiro – BA 

Pregão: 

03/2014 

(SRP) 

4 

L. A. VIAGENS E 

TURISMO LTDA - 

ME 

04.613.668/0001-65 
Centro-

Oeste 
Brasília – DF 

Pregão 

04/2014 

(SRP) 

5 
DMR PROJETOS 

LTDA - ME 
07.324.689/0001-59 Sul 

Rio branco do Sul - 

PR 

Pregão 

05/2014 

(SRP) 

 

Nenhuma ME/EPP vencedora no certame 

Pregão: 

06/2014 

(SRP) 

 

Nenhuma ME/EPP vencedora no certame 

Pregão: 

07/2014 

(SRP) 

6 

JRT COMERCIO E 

SERVICOS DE 

TELECOMUNICA

COES LTDA - EPP 

05.773.360/0001-40 Nordeste Recife – PE 

Pregão 

08/2014 

(SRP) 

7 

DOMINGOS 

SAVIO ROLIM 

CAVALCANTI - 

ME 

00.394.209/0001-87 Nordeste Petrolina – PE 

8 

MARIA 

APARECIDA DE 

SOUZA DE 

JUAZEIRO - ME 

02.692.138/0001-24 Nordeste Juazeiro – BA 

Pregão 

09/2014 

(SRP) 

9 

SARMENTO 

CONCURSOS 

LTDA - EPP 

08.377.069/0001-40 
Centro-

Oeste 

Campo Grande – 

MS 

Pregão 

010/2014 

(SRP) 

10 

DIGITAL WORLD 

COMERCIAL 

LTDA - ME 

05.568.541/0001-34 Sudeste Jacareí – SP 

11 

AVILA E XAVIER 

COMERCIO DE 

ARTIGOS 

ESPORTIVOS 

LTDA - M 

07.008.186/0001-74 Sudeste Uberaba- MG 

12 

RD COMERCIO 

DE PRODUTOS 

OPTICOS LTDA - 

ME 

07.552.640/0001-53 Sul Curitiba – PR 

13 
VERAX 

COMERCIO DE 
08.017.512/0001-72 Sudeste São Paulo – SP 
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PRODUTOS 

EDUCATIVOS 

LTDA – EPP 

14 
HJ COMERCIO 

LTDA - ME 
13.185.781/0001-88 Nordeste Paulista – PE 

15 

AGNUS 

COMERCIO DE 

MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

LTDA - ME 

14.676.091/0001-94 Sul São José – SC 

16 

BC COMERCIO 

DE PRODUTOS 

DE TECNOLOGIA 

ASSISTIVA LTDA 

- 

14.693.777/0001-93 Sul Florianópolis – SC 

Pregão 

011/2014 

(SRP) 

17 

 

ATSL - 

COMERCIO DE 

INSTRUMENTOS 

MUSICAIS LTDA 

- ME 

00.814.436/0001-14 
Centro-

Oeste 
Brasília – DF 

18 

GCS GEMEOS 

COMERCIAL E 

SERVICOS LTDA 

- ME 

05.304.400/0001-04 
Centro-

Oeste 
Brasília – DF 

19 

M&M SOLUCOES 

CORPORATIVAS 

LTDA - ME 

06.122.074/0001-87 
Centro-

Oeste 
Brasília – DF 

20 

E. S. NEVES 

INSTRUMENTOS 

MUSICAIS - ME 

08.691.017/0001-44 Sudeste Belford Roxo – RJ 

21 

OMEGA COMEX 

IMPORTADORA 

E 

EXPORTADORA 

LTDA - ME 

08.992.115/0001-11 Sudeste Campinas – SP 

22 

FRATELLI 

COMERCIO DE 

MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

LTDA - ME 

09.058.708/0001-78 Sul São José – SC 

23 

PHILHARMONIE 

IMPORTACAO E 

EXPORTACAO 

LTDA - EPP 

10.338.868/0001-50 Sudeste Campinas – SP 

24 

VITANET - 

COMERCIAL 

EIRELI - EPP 
12.185.204/0001-23 Sul Curitiba – PR 

25 

NJV 

IMPORTACAO & 

EXPORTACAO 

LTDA - EPP 

16.631.998/0001-62 Nordeste Natal-RN 

26 

PPR 

INSTRUMENTOS 

MUSICAIS 

EIRELI - EPP 

19.211.006/0001-36 
Centro-

Oeste 
Goiânia – GO 

27 

INTERMEZZO 

INSTRUMENTOS 

MUSICAIS LTDA 

- EPP 

49.666.019/0001-60 Sudeste São Paulo – SP 
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Pregão 

013/2014 

(SRP) 

 

28 

LIVRARIA & 

PAPELARIA SAO 

JOSE LTDA - EPP 

04.189.769/0001-50 Nordeste Parnamirim – RN 

29 

RAMOS 

CONSULTORIA E 

COMERCIO 

LTDA - ME 

07.048.323/0001-02 Sudeste Uberlândia – MG 

30 

DIFERENCIAL 

COMERCIO 

ATACADISTA 

EIRELI - EPP 

09.617.964/0001-58 Nordeste Recife – PE 

31 

MAJORIS 

INDUSTRIA 

COMERCIO E 

SERVICOS LTDA 

- ME 

10.316.737/0001-71 Sul Porto Alegre – RS 

32 

TOTAL 

DISTRIBUIDORA 

E ATACADISTA 

LTDA. - EPP 

10.986.234/0001-03 Sudeste 
Belo Horizonte – 

MG 

33 

GPS 

SUPRIMENTOS 

LTDA - ME 
13.534.894/0001-41 Sudeste Rio de janeiro – RJ 

34 

ASR 

DISTRIBUIDORA 

COMERCIO & 

SERVICOS LTDA 

- ME 

15.158.575/0001-04 Nordeste Aracajú – SE 

35 

SPOL COMERCIO 

ATACADISTA 

EIRELI - ME 
17.792.488/0001-30 Nordeste João Pessoa – PB 

36 

RECICLAR 

COMERCIAL 

LTDA - EPP 
17.854.608/0001-86 Sudeste São Paulo – SP 

37 

PAPELARIA 

PAPEL CARTAZ 

LTDA - EPP 
24.005.316/0001-34 Sudeste Uberaba – MG 

38 

FASCINIO 

BRINDES E 

UNIFORMES 

LTDA - ME 

36.090.736/0001-45 Sudeste 
Duque de Caxias – 

RJ 

39 

ESPECTRO 

INDUSTRIA E 

COMERCIO DE 

PRODUTOS 

ERGONOMICOS 

L 

55.948.517/0001-07 Sudeste Guarulhos – SP 

Pregão: 

014/2014 

(SRP) 

40 

MULT TECNICA 

ASSISTENCIA 

TECNICA 

ODONTO 

HOSPITALAR 

LTDA 

14.081.201/0001-75 
Centro-

Oeste 
Brasília – DF 

41 

REFRIGERACAO 

PORTUGUESA 

DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

LTDA 

27.711.670/0001-72 Sudeste 
Campos dos 

Goitacazes - RJ 

Pregão: 42 
GRUPO NILDO 

SANEAMENTO E 
03.284.595/0001-42 Nordeste Recife – PE 
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015/2014 

(SRP) 

CONSTRUCAO 

LTDA – ME 

Pregão: 

016/2014 

(SRP) 

43 

GUARDA REAL 

SERVICOS E 

CONSERVACAO 

LTDA - ME 

08.952.743/0001-73 Nordeste Salvador – BA 

44 

BELLA - MAO DE 

OBRA 

TEMPORARIA 

LTDA - ME 

09.911.986/0001-26 Nordeste Salvador – BA 

Pregão 

017/2014 

(SRP) 

 

45 
ROBSON VIEIRA 

DA COSTA 
14.862.755/0001-00 Nordeste Recife – PE 

Pregão: 

018/2014 

(SRP) 

 

46 

FERNANDO 

BACCHIN 

AGROPECUARIA 

LTDA - EPP 

04.423.260/0001-20 Sudeste 
Santa Barbara 

D´Oeste - SP 

47 J. J. VITALLI - ME 08.658.622/0001-13 Sul 
Frederico 

Westphalen - RS 

48 

TECA 

TECNOLOGIA E 

COMERCIO 

LTDA - EPP 

11.163.447/0001-06 Sudeste Lavras – MG 

49 

GF TEIXEIRA 

AGROPECUARIA 

- EPP 
14.890.971/0001-69 Nordeste Muritiba – BA 

Pregão 

019/2014 

(SRP) 

 

50 

RODRIGO 

TOLOSA RICO - 

EPP 

00.868.882/0001-01 Sudeste Jacareí – SP 

51 

BELLSUB 

COMERCIO DE 

MATERIAIS 

ESPORTIVOS 

LTDA - ME 

04.002.498/0001-82 Sudeste 
São José dos 

Campos - SP 

52 

A. IGOR 

FURTADO LIMA 

EVENTOS - ME 

05.951.857/0001-00 Nordeste Tianguá –CE 

53 

BRUNNA 

ROBERTA 

SILVERIO 

CARNEIRO - ME 

07.553.309/0001-58 
Centro-

Oeste 
Caldas Novas – GO 

54 

GUAXINIM 

COMERCIO 

LTDA - ME 

08.459.500/0001-06 Sudeste 
Belo Horizonte – 

MG 

55 

FRATELLI 

COMERCIO DE 

MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

LTDA - ME 

09.058.708/0001-78 Sul São José – SC 

56 

MARCOS GOMES 

BARROSO 

TROFEUS - ME 
09.472.045/0001-33 Sudeste São Paulo – SP 

57 ROGERIO EVORA 11.095.047/0001-00 Sudeste 
São Caetano do Sul 

– SP 

58 

EDUKI 

COMERCIO DE 

PRODUTOS 

EQUIPAMENTOS 

11.131.582/0001-61 Sul Curitiba –PR 
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E SERVICOS 

LTDA 

59 

K.S. ARTIGOS 

ESPORTIVOS - 

EIRELI - ME 
19.444.651/0001-07 Sul Ivoti – RS 

60 
SCLAN MALHAS 

LTDA - ME 
32.468.738/0001-74 Sudeste 

Cachoeiro de 

Itapemirim - ES 

61 

CAPITAL DO 

ESPORTE 

COMERCIO DO 

MATERIAL 

ESPORTIVO 

LTDA 

72.542.459/0001-28 Sudeste Rio de Janeiro – RJ 

62 

BOM JARDIM 

VAREJO DE 

CALCADOS 

LTDA - EPP 

88.253.463/0001-06 Sul Ivoti – RS 

Pregão 

020/2014 

(SRP) 

 

63 

CANAA 

COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS 

LTDA - ME 

01.044.210/0001-44 Sudeste Americana – SP 

64 

VALTER 

FERNANDES DE 

LIMA - ME 

01.205.308/0001-36 
Centro-

Oeste 
Dourados – MS 

65 

R K INDUSTRIA 

DE 

IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS 

LTDA - ME 

05.043.720/0001-58 Sul 
São Lourenço do 

Sul - RS 

66 

MCX COMERCIO 

DE 

EQUIPAMENTOS 

LTDA - ME 

12.068.781/0001-35 Sul Maringá – PR 

67 

V. J. DA ROCHA 

EQUIPAMENTOS 

- ME 

10.900.832/0001-18 Sudeste Pompéia – SP 

68 

DISTREQUI DO 

BRASIL 

DISTRIBUIDORA 

DE 

EQUIPAMENTOS 

LTDA 

12.957.821/0001-08 Sul Curitiba – PR 

69 

SERV & MAQ 

COMERCIO E 

SERVICOS LTDA 

- ME 

12.981.327/0001-70 Nordeste Natal – RN 

70 

ELO COMERCIO 

E 

EMPREENDIMEN

TOS LTDA - ME 

18.166.571/0001-66 
Centro-

Oeste 
Goiânia – GO 

Pregão 

021/2014 

(SRP) 

 

71 
RODOLFO M B 

FERREIRA - ME 
06.939.256/0001-45 Nordeste Mossoró – RN 

Pregão: 

022/2014 

(SRP) 

 

Nenhuma ME/EPP vencedora no certame 
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Pregão: 

023/2014 

(SRP) 

 

72 

DOMINGOS 

SAVIO ROLIM 

CAVALCANTI - 

ME 

00.394.209/0001-87 Nordeste Petrolina – PE 

73 

PUROS SUCOS 

COMERCIO E 

REPRESENTACO

ES LTDA - ME 

00.771.150/0001-07 Nordeste Juazeiro – BA 

74 

NORMANDO 

JOSE NOSSA 

VILLAR - ME 

05.509.824/0001-05 Nordeste Juazeiro – BA 

75 

SANDRO 

ROBERIO 

PEREIRA DE 

SOUSA - ME 

08.802.999/0001-02 Nordeste Petrolina – PE 

76 

MULTISUL 

COMERCIO E 

DISTRIBUICAO 

LTDA - ME 

12.811.487/0001-71 Sul Erechim – RS 

77 
CASSIO GARDEL 

DE SOUZA - ME 
14.553.585/0001-81 Nordeste Petrolina – PE 

78 

D - TUDO 

DISTRIBUIDORA 

LTDA - ME 

14.811.522/0001-88 Sul Santa Maria – RS 

79 

FERNANDA DE 

JESUS ABREU - 

ME 

18.066.770/0001-00 Nordeste Fortaleza – CE 

Pregão: 

024/2014 

(SRP) 

 

80 

MACARIO & 

SILVA 

COMERCIAL DE 

EMBALAGENS 

PLASTICAS 

LTDA 

06.129.929/0001-00 Nordeste Petrolina – PE 

81 
RDT COMERCIAL 

EIRELI - EPP 
10.420.563/0001-92 

Centro-

Oeste 
Goiânia – GO 

82 

MULTISUL 

COMERCIO E 

DISTRIBUICAO 

LTDA - ME 

12.811.487/0001-71 Sul Erechim – RS 

83 

FERNANDA DE 

JESUS ABREU - 

ME 

18.066.770/0001-00 Nordeste Fortaleza – CE 

Pregão 

025/2014 

(SRP) 

84 
SEBASTIAO DE 

MIRANDA - ME 
01.528.389/0001-05 

Centro-

Oeste 
Goiânia – GO 

85 

BASTOS 

COMERCIO DE 

LIVROS LTDA - 

EPP 

11.116.850/0001-76 Sul Londrina – PR 

Pregão: 

026/2014 

(SRP) 

86 

TRINCA 

ESPORTES LTDA 

- ME 

02.902.969/0001-83 Nordeste 
Feira de Santana – 

BA 

87 
SIDNEI FOLINI 

MONTEIRO - EPP 
03.002.566/0001-40 Sudeste Assis – SP 

88 

CARLOS ERNANI 

BOMM EIRELI - 

EPP 

04.553.782/0001-47 Sul Concórdia – SC 

89 

VESTIR 

INDUSTRIA E 

COMERCIO DE 
07.358.710/0001-37 Nordeste João Pessoa – PB 
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CONFECCOES 

LTDA – EPP 

90 
PERFILGRAFICA 

LTDA - ME 
08.829.277/0001-33 Nordeste Recife – PE 

91 

BUREAUCARDS-

INDUSTRIA, 

COMERCIO E 

SERVICOS LTDA 

- ME 

08.993.492/0001-75 Sul Porto Alegre – RS 

92 

PUBLIFIX 

SERIGRAFIA 

LTDA - EPP 
09.288.575/0001-26 Sudeste Sorocaba – SP 

93 
EDUARDO 

RAMOS - ME 
10.457.483/0001-01 Sudeste Uberlândia – MG 

94 

GRAFICA 

EDITORA 

FORMULARIOS 

CONTINUOS E 

ETIQUETAS F & F 

11.114.463/0001-09 
Centro-

Oeste 
Brasília – DF 

95 
JLP COMERCIAL 

LTDA - ME 
14.796.675/0001-01 

Centro-

Oeste 
Goiânia – GO 

96 

R. DANTAS 

FILHO - 

CONFECCOES - 

ME 

15.520.126/0001-64 Sul Apucarana – PR 

97 

FARBRINDES 

COMERCIO E 

SERVICOS LTDA 

- ME 

18.111.373/0001-03 Nordeste Salvador – BA 

98 

KLEBER 

MENEZES 

SANTOS 
18.728.569/0001-33 Nordeste Aracajú –SE 

99 

EVERPRINT 

INDUSTRIA 

GRAFICA EIRELI 

- ME 

19.296.321/0001-03 Sul Cachoeirinha – RS 

100 

D.G.L. - 

COMERCIAL - 

IMPORTACAO E 

EXPORTACAO - 

EIRELI - 

20.071.686/0001-19 Sudeste São Paulo – SP 

101 

DALCINGRAF 

ARTES 

GRAFICAS LTDA 

- EPP 

82.411.174/0001-01 Sul Pinhais – PR 

Pregão: 

027/2014 

(SRP) 

102 
SIDNEI FOLINI 

MONTEIRO - EPP 
03.002.566/0001-40 Sudeste Assis – SP 

103 

 

F & A GRAFICA E 

EDITORA LTDA - 

ME 

03.705.891/0001-70 Nordeste João Pessoa – PB 

104 

MARIA DOS 

ANJOS 

CAVALCANTI 

REIS DE 

FIGUEIREDO - 

ME 

08.784.035/0001-70 Nordeste Petrolina – PE 

105 
MALHAS RECIFE 

LTDA - EPP 
09.377.894/0001-08 Nordeste Recife – PE 
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106 

NADIA CORREIA 

DE ALMEIDA - 

ME 
10.275.216/0001-13 Nordeste 

Feira de Santana – 

Ba 

107 
EDUARDO 

RAMOS - ME 
10.457.483/0001-01 Sudeste Uberlândia – MG 

108 

GRAFICA 

EDITORA 

FORMULARIOS 

CONTINUOS E 

ETIQUETAS F & F 

11.114.463/0001-09 
Centro-

oeste 
Brasília – DF 

109 

TEXGRAF 

EDITORA LTDA - 

EPP 
13.898.993/0001-02 Nordeste Maceió – Al 

Pregão 

028/2014 

(SRP) 

110 

DURANDO & 

OLIVEIRA LTDA 

- ME 

04.300.222/0001-80 Nordeste Petrolina – PE 

Pregão: 

029/2014 

(SRP) 

111 
FORTE FRIOS 

LTDA - ME 
03.775.924/0001-58 Nordeste Conde – BA 

112 

JULIA 

CAVALCANTI 

FERRAZ - ME 

11.900.965/0001-57 Nordeste Petrolina – PE 

Pregão 

030/2014 

(SRP) 

113 

POTENCIA 

COMERCIAL 

DISTRIBUIDORA 

IMPORTACAO E 

EXPORTACA 

07.615.197/0001-12 Sudeste São Paulo – SP 

114 

NATURAL LIMP 

EQUIPAMENTOS 

PARA COLETA 

SELETIVA 

EIRELI - 

09.472.829/0001-61 Sudeste São Paulo – SP 

115 

COMERCIAL 

SANTANA 

WERNECK LTDA 

- ME 

11.186.469/0001-83 Sudeste 
Belo Horizonte – 

MG 

116 
A C M DA SILVA 

- ME 
15.610.823/0001-06 Nordeste Recife – PE 

117 

T NAVA 

SERVICOS DE 

ASSESSORIA EM 

PREGOES 

ELETRONICOS E 

18.912.500/0001-65 Sul 
Barão de Cotegipe 

– RS 

118 
VANIO JOSE DE 

OLIVEIRA 
19.466.148/0001-44 Sudeste Lavras – MG 

119 

J A OLIVEIRA 

FILHO 

EQUIPAMENTOS 

- EPP 

19.828.335/0001-20 Nordeste Recife – PE 

Pregão 

031/2014 
120 

GUARDA REAL 

SERVICOS E 

CONSERVACAO 

LTDA - ME 

08.952.743/0001-73 Nordeste Salvador – BA 

Pregão: 

032/2014 

(SRP) 

121 

HUGO PIRES 

TORRES 

JERONIMO LEITE 

- ME 

02.267.143/0001-90 Nordeste João Pessoa – PB 

122 

DMR PROJETOS 

E VIAGENS 

LTDA - ME 

07.324.689/0001-59 Sul 
Rio Branco do Sul 

– RS 
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Pregão 

033/2014 

(SRP) 

123 
ALFAKIT LTDA - 

EPP 
02.297.602/0001-88 Sul Florianópolis – SC 

124 

SOLAB 

EQUIPAMENTOS 

PARA 

LABORATORIOS 

EIRELI - EPP 

05.869.012/0001-70 Sudeste Piracicaba – SP 

125 

COMERCIAL 

SPHERA LTDA - 

ME 

09.018.106/0001-97 Sudeste Uberlândia – MG 

126 

MAX LABOR - 

PRODUTOS 

PARA 

LABORATORIO 

LTDA - ME 

11.999.655/0001-31 Sudeste 
Presidente Prudente 

– SP 

127 

WEBLABOR SAO 

PAULO 

MATERIAIS 

DIDATICOS 

LTDA - EPP 

13.533.610/0001-00 Sudeste 
Mogi das Cruzes – 

SP 

128 

MARTE 

EQUIPAMENTOS 

PARA 

LABORATORIO 

LTDA - EPP 

68.886.605/0001-65 Sudeste São Paulo – SP 

Pregão: 

034/2014 

 

129 

CONSTRUTORA 

VERTICE LTDA - 

ME 

09.019.058/0001-51 Nordeste Crato – CE 

Pregão 

035/2014 

(SRP) 

130 

RADNOR 

COMERCIO E 

SERVICOS DE 

EQUIPAMENTOS 

DE RADIOCOMU 

01.252.610/0001-45 Nordeste Recife – PE 

131 

DIGITAL 

LOCACOES E 

EVENTOS EIRELI 

- EPP 

06.371.688/0001-00 Nordeste Recife – PE 

Pregão: 

036/2014 

(SRP) 

132 

FA LIMA 

INFORMATICA - 

EPP 

01.259.682/0001-14 
Centro-

Oeste 
Brasília – DF 

133 

NTI 

DISTRIBUIDORA 

IMPORTACAO E 

EXPORTACAO 

LTDA - ME 

01.578.592/0001-96 
Centro-

Oeste 
Brasília – DF 

134 

MUSICAL 

JOINVILLE 

COMERCIO DE 

INSTRUMENTOS 

MUSICAIS EIR 

01.738.245/0001-83 Sul Joinville – SC 

135 

CAWI-TEC 

COMERCIO E 

PRESTACAO DE 

SERVICOS EM 

INFORMATIC 

04.762.679/0001-07 Sudeste São Paulo – SP 

136 

INFO SOLUTION 

COMERCIO E 

SERVICOS DE 

INFORMATICA 

LTDA - 

06.022.833/0001-30 Nordeste Fortaleza – CE 



173 

 

137 

IMAGEM 

INFORMATICA 

LTDA - ME 

08.593.528/0001-23 Sul 
Bento Gonçalves – 

RS 

138 

INFORMATICA 

QUALITY 

COMERCIO E 

SERVICOS 

EIRELI - ME 

10.807.978/0001-13 Sudeste 
Belo Horizonte – 

MG 

139 

M. ALCIONE DOS 

SANTOS 

GONCALVES - 

ME 

10.934.762/0001-19 Nordeste Bacabal – MA 

140 

TOTAL 

DISTRIBUIDORA 

E ATACADISTA 

LTDA. - EPP 

10.986.234/0001-03 Sudeste 
Belo Horizonte – 

MG 

141 

COLOMBI - 

MOVEIS E 

INFORMATICA 

LTDA - EPP 

14.010.571/0001-11 Sul Terra Roxa – PR 

142 

UCP 

DISTRIBUIDORA 

DE 

INFORMATICA 

DO BRASIL 

LTDA - ME 

80.779.523/0001-17 Sul 
Campina Grande do 

Sul - PR 

Pregão 

041/2014 

(SRP) 

143 

LICITATUDO 

DISTRIBUICAO 

COMERCIO 

LTDA - ME 

02.437.839/0001-17 Sudeste 
São José do Rio 

Preto - SP 

144 

MISTER PAPER 

PAPELARIA E 

INFORMATICA 

LTDA - ME 

04.428.101/0001-19 Nordeste Recife – PE 

145 

DIFERENCIAL 

COMERCIO 

ATACADISTA 

EIRELI - EPP 

09.617.964/0001-58 Nordeste Recife – PE 

146 

F DE LIMA 

FERNANDES - 

ME 

10.216.681/0001-83 Nordeste Parnamirim – RN 

147 

LVP COMERCIO 

E SERVICOS 

LTDA - ME 

10.518.667/0001-34 Nordeste Recife – PE 

148 

IDEAL 

DISTRIBUIDORA 

SOLUCOES EM 

IMPRESSOES E 

TECNOLOGIA 

13.449.663/0001-30 Sudeste Uberlândia – MG 

149 

J. H. DA SILVA 

EQUIPAMENTOS 

- EPP 

18.863.413/0001-65 Nordeste Recife – PE 
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ANEXO 

 

ANEXO A – Termo de Autorização de Pesquisa Científica no Ambiente Institucional  

 

 


