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RESUMO 

Este estudo faz um diagnóstico das compras e contratações públicas efetuadas através de 
pregões eletrônicos realizados na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A 
escolha do tema justifica-se pelo alto custo dos processos licitatórios e pelo tempo que eles 
demandam. O objetivo geral do trabalho é realizar um diagnóstico das compras e contratações 
públicas, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, realizadas através de licitações na 
modalidade pregão. Este trabalho utilizou as pesquisa bibliográfica, documental, nos pregões 
realizados entre os anos de 2011 e 2015, e de campo para o alcance de seus objetivos. Em seu 
primeiro capítulo este trabalho traz a Introdução, onde são apresentadas as considerações 
iniciais, a contextualização e problema proposto, os objetivos a serem alcançados e a 
justificativa desta pesquisa. O capítulo dois é dedicado à revisão da literatura que 
fundamentou a pesquisa e que serviu de base à análise ora apresentada. O capítulo três 
discorre sobre a metodologia usada neste estudo. O quarto capítulo é destinado à apresentação 
e análise dos resultados obtidos através das pesquisas documental e de campo. No último 
capítulo são apresentadas as conclusões, limitações e recomendações do estudo. Os resultados 
demonstram que impactam de maneira significativa sobre as compras e contratações na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, positiva ou negativamente: o fator econômico, 
tanto o valor estimado como o valor contratado (ou registrado em ata); a elaboração de editais 
e termos de referência; e a participação, o envolvimento, dos setores requisitantes no processo 
de compra e/ou contratação. Com este trabalho espera-se contribuir para melhoria dos 
processos de compra, com intuito de atingir uma maior eficiência nas compras e contratações 
realizadas pelo Setor de Licitações da Diretoria de Material e Patrimônio. 
 
 
Palavras-chave: Licitação, pregão eletrônico, contratações públicas. 

 



 
 

ABSTRACT 
This study analyzes public purchases and contracting conducted by the Federal University of 
Rio Grande do Norte (UFRN) though electronic auctions. The choice for this thematic is 
justified based on the high costs and the time demand that these bidding processes require. 
The general objective of this study is to analyze public purchases and contracting made by the 
Federal University of Rio Grande do Norte through auction purchases. This study used 
documented literature and field research of auctions between 2011 and 2015 to achieve the 
proposed objectives. In the first chapter – Introduction, this study presents the initial 
considerations, contextualization, the proposed problem, the objectives to be achieved and the 
justification for this research. Chapter two is devoted to the literature review that underlies the 
research and which served as the basis for the analysis presented herein. Chapter three 
discusses the methodology used in this study. The fourth chapter is devoted to presenting and 
analyzing the results obtained through documentary and field research, while conclusions, 
limitations and recommendations of the study are presented in the last chapter. The results 
show that the factors that positively or negatively significantly impact purchases and 
contracting at the Federal University of Rio Grande do Norte were: the economic factor, both 
the estimated price and the contracted price (or recorded in the minutes); the drafting of the 
auction notice and the reference terms; and the participation and involvement of the requiring 
sectors in the buying and/or contracting process. The present study seeks to contribute to 
improving purchasing processes in order to achieve more efficient purchases and contracting 
by the Purchasing Sector of the Material and Patrimony Board. 
 
Keywords: Bidding, electronic auction, public contracting. 
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1 INTRODUÇÃO  
A administração pública, direta e indireta, ao realizar suas compras de bens e 

contratações de serviços precisa, diferentemente do setor privado, obedecer a procedimentos 
legais e a princípios administrativos que tornam as compras processos por vezes onerosos, 
complexos e demorados, uma vez que a administração dos recursos empregados nessas 
transações exige responsabilidade dos agentes públicos. O processo de compras públicas pode 
se dar diretamente, através das dispensas e inexigibilidades de licitação ou indiretamente, 
através de licitações (ver figura 2, fl. 24), neste trabalho serão discutidas as etapas e 
dificuldades inerentes às licitações através da modalidade pregão. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por se tratar de instituição 
universitária de caráter público, organizada sob a forma de autarquia de regime especial, 
vinculada ao Ministério da Educação, tem em suas contratações com terceiros que obedecer 
aos preceitos legais no que se refere às licitações. 

Atualmente existem sete modalidades licitatórias em nosso ordenamento jurídico, a 
saber: concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão (instituídas pela Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993) e pregão (de modo geral, regulamentada pela Lei no 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e, em sua forma eletrônica, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005), e 
mais recentemente foi criado o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC 
(estabelecido pela Lei Nº 12.462, de 4 de agosto de 2011). 

Este estudo descreverá o processo de compras públicas através de licitação e se deterá 
em discutir, com maior detalhamento, o pregão tendo em vista que na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte tal modalidade licitatória tem sido a mais utilizada nos últimos cinco 
anos (73,12% do total de licitações realizadas conforme levantamento obtido no SIPAC), 
lapso temporal analisado por este trabalho (ver tabela 1, fl. 93). 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos como segue:  

O primeiro capítulo discute as informações consideradas essenciais para o 
entendimento inicial da pesquisa e sua contextualização. Nesta parte inicial são destacadas as 
considerações iniciais, a contextualização e formulação do problema, a determinação dos 
objetivos gerais e específicos e a justificativa do tema e estudo ora apresentados.  
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O segundo capítulo apresenta uma revisão da literatura objetivando dar fundamentação 
as questões tratadas no trabalho. São abordados nesse capítulo os aspectos relacionados à 
licitação na modalidade pregão, os princípios que norteiam a gestão pública na condução dos 
certames, bem como as fases e procedimentos que o compõem. 

O terceiro capítulo aborda os procedimentos metodológicos da pesquisa, separados em 
sete seções: Natureza da pesquisa; Delimitação da pesquisa; Contexto de aplicação; 
Abordagem da pesquisa; Objetivos da pesquisa; Técnicas e procedimentos utilizados na 
pesquisa; e, Tratamento dos dados da pesquisa.  

O quarto capítulo destina-se a apresentação e análise dos resultados, onde são expostos 
os dados levantados através das pesquisas documental e de campo realizadas neste estudo. 

No último capítulo, as conclusões da dissertação são apresentadas, inclui-se nessa 
etapa o esquema relacional entre os objetivos específicos e os resultados alcançados. No sexto 
capítulo são discutidas também as limitações do estudo e as recomendações para trabalhos 
futuros.  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMÁTICA 

Nas compras públicas, como em qualquer atividade administrativa, há a presença de 
fatores que impactam positiva e negativamente o processo, desta maneira, espera-se com este 
trabalho produzir um diagnóstico das compras e contratações públicas, na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, realizadas através de licitações na modalidade pregão a fim 
de aperfeiçoar o processo institucional de contratação com terceiros para compra de materiais 
e contratação de serviços.  

A principal questão que se pretende responder é a seguinte: Quais os principais fatores 
impactam nas compras e contratações públicas, através de licitações na modalidade pregão, 
em sua forma eletrônica, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte? 
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1.2 OBJETIVOS  
1.2.1 Objetivo geral 

 Realizar um diagnóstico das compras e contratações públicas, na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, realizadas através de licitações na modalidade pregão. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Descrever quais etapas constitui o processo de compra e/ou contratação pública 
através de licitação na modalidade pregão em sua forma eletrônica;  

 Apresentar as razões e a frequência com que ocorreram os fracassos na fase 
externa e contratual do pregão, realizados na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
entre os anos de 2011 e 2015;  

 Identificar a percepção dos servidores responsáveis pelas demandas das 
principais unidades orçamentárias requisitantes em relação aos processos de compras e/ou 
contratações, realizados na Universidade Federal do Rio Grande do Norte; e, 

 Verificar a percepção dos pregoeiros em relação aos processos licitatórios na 
modalidade pregão realizados pelo setor de licitações da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Entre janeiro de 2011 e dezembro de 2015, as compras realizadas pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte movimentaram mais de R$ 1,2 bilhão, entre aquisição de 
bens e contratação de serviços, levando-se em consideração as contratações diretas e indiretas. 
Através de licitações foram gastos mais 66% desse valor1.  

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte a atividade de contratação por meio 
de licitação é de responsabilidade da Diretoria de Material e Patrimônio, subordinada à Pro 
Reitoria de Administração. Entre os anos de 2011 e 2015 foram realizados 733 processos 
licitatórios, destes, 536 sob a forma de pregão, ou seja, pregão respondeu por 73,12% de todas 
as licitações realizadas no período, sendo que destes, 93,3% sob a forma eletrônica e 6,7% sob 
a forma presencial (ver Tabela 3, fl. 96). 
                                                 
1  Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Portal de Compras do Governo Federal. Disponível em: 

<http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>. 
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Este estudo se justifica pela dimensão dos fatores envolvidos na formação e conclusão 
de processo licitatório, tais como custos com pessoal (pregoeiros, técnicos em elaboração de 
edital e pesquisa de preços, equipe de apoio e pessoal jurídico), custos com publicação em 
jornais e sites de circulação local, regional e nacional, e, custos com manutenção e 
conservação das instalações físicas, equipamentos e material de expediente. Fica evidenciado 
que é de suma importância de um diagnóstico das compras públicas, a fim de minimizar os 
entraves do processo e frequência com que ocorrem, bem como seus impactos negativos de 
modo a contribuir, não apenas com as atividades administrativas da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte como também com os serviços que esta presta à sociedade. 

Esta pesquisa também trará grande contribuição à atuação profissional da 
pesquisadora, visto que esta é administradora e exerce a função de pregoeira no Setor de 
Licitações da instituição alvo do estudo. Quanto maior o conhecimento sobre o processo de 
compras, maior será a capacidade de tomar decisões assertivas, atuar de maneira produtiva e 
propor melhorias.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

Este capítulo está subdividido em 03 (três) sessões, discorrendo sobre: (1) Gestão e 
administração públicas e a obrigatoriedade de licitar, (2) Licitação e (3) Levantamento 
bibliográfico sobre o tema pesquisado. As informações coletadas via revisão da literatura 
foram tratadas de forma a extrair as informações mais relevantes, consistentes e que 
fortaleçam o tema investigado.  

2.1 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A OBRIGATORIEDADE DE LICITAR 
2.1.1 Gestão e Administração pública 

O Brasil está passando por um processo de reestruturação do cenário político e 
econômico, a ampliação dos desafios na gestão pública aumentou a necessidade de fazer uma 
gestão mais eficiente e eficaz. Uma gestão pública efetiva leva, consequentemente, governos e 
suas diferentes áreas de atuação a ter resultados melhores, trazendo benefícios para a 
sociedade, sua cliente. Para atingir esse fim a gestão pública tem buscado absorver muitos 
conceitos e práticas bem avaliados na gestão privada. O produto de uma adequada 
administração de recursos públicos é o da sociedade assistida por seu governo e pelas 
instituições que o compõem de maneira ajustada ao pagamento de impostos. A gestão pública 
compõe as ações que a Administração Pública realiza na condução da coisa pública.  

Uma gestão pública eficiente significa o Estado ser capaz de gerar mais benefícios, na 
forma de prestação de serviços à sociedade, com os mesmos recursos disponíveis2. 

O procedimento administrativo público das licitações têm passado por um 
amadurecimento de suas práticas a fim de trazer maior vantajosidade à Administração Pública 
visto que é de grande valor estratégico contratar bem, comprar bem.  

A Administração Pública compõe-se das pessoas que desempenham atividade 
administrativa e dos órgãos públicos que formam e exteriorizam a vontade delas e que, para 
certos efeitos, são investidos em poderes, deveres e direitos.  

A Administração Pública abrange todos os entes e sujeitos exercentes de funções 
administrativas e compreende o Poder Executivo e também o Judiciário e o Legislativo 
                                                 
2  BRASIL. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. A Reforma do aparelho do estado e as mudanças constitucionais: 

Síntese & respostas a dúvidas mais comuns. Brasília: MARE, 1997. 
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enquanto exercentes de atividade administrativa. A expressão abarca não apenas a 
Administração Pública da União, mas todas as órbitas Federativas, União, Estado, Distrito 
Federal e Municípios, justamente por isso, pode-se aludir à Administração Pública federal em 
contraposição à estadual, à distrital, ou à municipal3. 

Nesse sentido, leciona Medauar4 sobre a administração pública: “representa o conjunto 
de órgãos e entes estatais que produzem serviços, bens e utilidades para a população, 
coadjuvando as instituições políticas de cúpula no exercício das funções de governo”. 

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 18, a organização político-
administrativa da República Federativa do Brasil, vejamos: “A organização político-
administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição”. 

A Administração direta federal compõe-se basicamente pela Presidência da República 
e seus Ministérios, órgãos da estrutura básica da Administração direta federal, 
hierarquicamente situados logo abaixo da Presidência da República. Ao Ministro de Estado 
compete, além de outras atribuições, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos 
órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e 
decretos assinados pelo Presidente da República5. 

Em princípio, todas as funções públicas são atribuídas constitucionalmente aos entes 
políticos (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), mas o direito permite que o ente 
político atribua uma parcela de suas competências administrativas a outros sujeitos de direito, 
criados diretamente por Lei ou mediante autorização legal. Essas outras pessoas jurídicas não 
são entes políticos, nem titulares de poderes atribuídos diretamente pela Constituição, utiliza-
se a expressão “Administração indireta” para referir-se a essas pessoas meramente 
administrativas. Elas recebem as suas competências de modo indireto, por uma decisão 
infraconstitucional das pessoas políticas, uma vez que, na origem, tais competências foram 
atribuídas diretamente às pessoas políticas6.  

                                                 
3 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 
4 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 16 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012. p. 52. 5 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília-DF, 05 de outubro, 

1988. 
6 JUSTEN FILHO, op. cit. 
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Figura 1 – Sistematização das pessoas jurídicas integrantes da Administração Pública

 

Fonte: Justen Filho, 2012, p. 235.
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Para o desempenho de sua competência específica, a entidade da Administração 
indireta é dotada de patrimônio e pessoal próprios, estrutura administrativa própria, 
encabeçada por um dirigente, de regra denominado “presidente” ou “superintendente” (nas 
universidades, reitor)8. 

2.1.2 Obrigatoriedade da Administração Pública de licitar 

Obedecendo ao princípio da isonomia, a administração não pode escolher com quem 
contrata de forma arbitrária, deverá selecionar a proposta mais vantajosa entre todas as 
pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse e capacidade de fornecer o bem ou prestar o 
serviço demandado.  

O processo de seleção do particular que melhor atenda ao interesse da administração 
pública deve ser instrumentalizado através de licitação, em uma de suas modalidades9 
(ressalvados os casos em que caibam dispensa e inexigibilidade de licitação10), tal 
obrigatoriedade encontra-se disposta na Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, a 
saber: 

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

Tal inciso foi regulamentado pela Lei nº 8.666/93, conhecida como a Lei de 
Licitações, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. A 
Administração Pública contrata o particular diretamente ou através de processo licitatório. 

Pode a Administração contratar diretamente nas hipóteses em que a licitação puder ser 
dispensada (artigo 24 da Lei nº 8.666/93) ou quando a licitação for inexigível pela 
inviabilidade de competição (artigo 25 da Lei nº 8.666/93). Nos demais casos o procedimento 
licitatório é obrigatório e não pode o ente público dele se afastar. 

 

 
                                                 
8 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 16 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012. 
9 Descritas na seção 2.2.3 deste capítulo. 
10 Descritas na seção 2.2.4 deste capítulo. 



 

Figura 2 – Contratações públicas
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16 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012. 
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condições de executar diretamente a prestação contratual e de promover a escolha da 
alternativa mais adequada em vista de critérios objetivos12. 

2.1.2.1 A responsabilidade sobre as compras e contratações na UFRN 

Em qualquer organização, seja ela pública ou privada, as compras e contratações 
exercem papel estratégico de fundamental importância aos seus fins últimos. Para a 
consecução das atividades administrativas da Universidade, são imprescindíveis as aquisições 
e contratações de serviços, uma vez que a Universidade não é capaz de produzir todos os 
insumos e recursos de que necessita, nem executar todos os serviços de que precisa, através de 
seus próprios colaboradores.  

A administração pública, como qualquer organização, necessita realizar obras, 
contratar serviços, efetuar compras e por vezes, proceder à alienação de seus bens, para o 
exercício de suas atividades fim, estas atividades e recursos podem ser realizados ou 
produzidos internamente ou podem ser obtidos através de contrato com particulares.   

As compras e contratações públicas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
são de responsabilidade da Pró-Reitoria de Administração vinculada a Reitoria, 
instrumentalizadas através da Diretoria de Material e Patrimônio.  

As atribuições precípuas da Diretoria de Material e Patrimônio estão contidas no 
Anexo da Resolução nº 020/2015-CONSUNI, de 04 de novembro de 2015, Regimento 
Interno da Reitoria – UFRN, em seu artigo 106, vejamos: 

Art. 106. A Diretoria de Material e Patrimônio tem a finalidade de planejar, 
coordenar e executar as compras institucionais de âmbito nacional e internacional, 
realizar o controle patrimonial dos bens móveis e imóveis e a gerência física e 
contábil dos almoxarifados de suprimentos de bens de consumo e de manutenção de 
obras. 
   

À Diretoria de Material e Patrimônio cabe a gestão das demandas por compras e 
contratações, a condução dos processos licitatórios e administração dos bens de consumo e 
permanentes.  
 
 
                                                 
12 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.  



 

 
Figura 3 – Organograma da Diretoria de Materia

Fonte: Regimento Interno da Reitoria, 201
Atualmente, são ao todo 

terceirizados, 08 (oito) bolsistas
processar as demandas por 
Federal do Rio Grande do Norte.
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Conceito e objetivos da licitação 

A licitação é um dos meios pelo qual a Administração seleciona particular para com 
ela firmar contrato de fornecimento de bens ou prestação de serviços. 

A licitação é um procedimento administrativo disciplinado por Lei e por um ato 
administrativo prévio, o edital, que determina critérios objetivos visando à seleção da 
proposta, dentre interessados que tenham atendido à convocação da administração pública, de 
contratação mais vantajosa e à promoção do desenvolvimento nacional sustentável, com 

Direção – art. 108 

Setor de Licitações – art. 111
Comissão Permanente de Licitações – art. 111 –Parágrafo Único

Setor de Pós-Compra – art. 112
Setor de Patrimônio – art113

Secretaria Administrativa –art. 115
Setor de Controle de Registro Contábil – art. 109
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servidores, 38 (trinta e oito) 
encarregados em maior ou menor grau, de receber e 

aquisição de bens e contratação de serviços de toda a Universidade 

A licitação é um dos meios pelo qual a Administração seleciona particular para com 

A licitação é um procedimento administrativo disciplinado por Lei e por um ato 
administrativo prévio, o edital, que determina critérios objetivos visando à seleção da 

o à convocação da administração pública, de 
contratação mais vantajosa e à promoção do desenvolvimento nacional sustentável, com 

art. Setor de Almoxarifado –art. 114
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observância do princípio da isonomia, conduzido por um órgão dotado de competência 
específica para tanto13. 

Neste sentido, Mello14 leciona conceituando a licitação:  
[...] procedimento administrativo pelo qual uma pessoa governamental, pretendendo 
alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras ou serviços, outorgar concessões, 
permissões de obra, serviço ou de uso exclusivo de bem público, segundo condições 
por ela estipuladas previamente, convoca interessados na apresentação de propostas, 
a fim de selecionar a que se revele mais conveniente em função de parâmetros 
antecipadamente estabelecidos e divulgados. 

Em seu artigo 3º, a Lei nº 8.666/93 estabelece os objetivos máximos pretendidos com 
a licitação: “observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável”. 

A vantajosidade na licitação se apresenta quando a Administração Pública assume o 
dever de realizar a prestação menos onerosa e o particular se obriga a realizar a melhor e mais 
completa prestação, configurando assim, uma relação custo-benefício para a Administração 
Pública, buscando a maior qualidade da prestação e o maior benefício econômico.  

Por sua vez, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável significa consagrar 
uma função regulatória adicional para a licitação e a contratação administrativa visando 
fomentar o mercado nacional de acordo com os preceitos da boa gestão ambiental. Não se 
trata apenas de obter a contratação economicamente e tecnicamente mais vantajosa, mas 
também de aproveitar a oportunidade da contratação para fomentar o desenvolvimento 
nacional sustentável, que significa o crescimento econômico nacional norteado pela 
preservação do meio ambiente. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão editou a 
Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, onde dispõe sobre os critérios de 
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

O terceiro objetivo a ser alcançado pela licitação é o atendimento ao princípio da 
isonomia tendo em vista que deverá ser selecionada a proposta mais vantajosa, mas, além 
disso, tem-se de respeitar os princípios norteadores do sistema jurídico, sendo a licitação um 
instrumento jurídico para afastar a arbitrariedade na seleção da contratante. São fixados 
critérios de diferenciação, justificáveis, que a Administração Pública adotará para escolher a 
                                                 
13 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 
14 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 31 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014.p. 534. 
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empresa a ser contratada e em seguida se verificará quem, concretamente, preenche mais 
satisfatoriamente tais critérios15. 

2.2.2 Princípios administrativos aplicados às licitações e compras públicas 

Todo ato praticado por agente público deve estar de acordo com a legislação 
pertinente e, além disto, ser pautado por princípios que norteiam a Administração Pública.  

A Constituição Federal de 1988 elenca os princípios basilares para atuação desses 
agentes em seu artigo 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 [...]”. Fica evidente a 
imperatividade da aplicação destes princípios para a validação dos atos administrativos em 
todas as esferas da gestão pública. 

Princípio, na linguagem ordinária, significa o começo, o início, a base, o ponto de 
partida, esse sentido é aplicado no Direito, já que os princípios jurídicos consubstanciam a 
base, o ponto de partida, a estrutura sobre o qual se constrói o ordenamento jurídico, daí a 
importância deles, porque, para se compreender as leis, é fundamental que se compreenda o 
que deu origem e serviu de inspiração a elas16. 

Em relação aos procedimentos licitatórios não poderia ser diferente, estes guardam 
estreita relação com os princípios administrativos, visto que no próprio ordenamento jurídico 
que rege tais processos administrativos os princípios são elencados de maneira taxativa, 
positivados e, portanto, explícitos, para servir de base para a atuação dos agentes públicos 
envolvidos e dos quais estes não podem se afastar.  

O art. 3º da Lei nº 8.666/93 assevera que a licitação destina-se a garantir a observância 
do princípio constitucional da isonomia, a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e determina a 
observância de alguns princípios administrativos, a saber: “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”.  

                                                 
15 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 
16 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015.  
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Com a promulgação do Decreto nº 3.555/00, que regulamenta a modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, são acrescidos, 
através do artigo 4º17, os princípios da celeridade, finalidade, razoabilidade, 
proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das 
propostas ao ordenamento jurídico referente especificamente às licitações.    

O Decreto nº 5.450/2005, que regulamenta o pregão, em sua forma eletrônica, para 
aquisição de bens e serviços comuns, não inova, mas reforça a importância de alguns dos 
princípios já inseridos na legislação aplicada às licitações, vejamos: 

Art. 5o  A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, 
probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento 
objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e 
proporcionalidade. 

Fica evidente a importância dada aos princípios constitucional e 
infraconstitucionalmente invocados pelo ordenamento jurídico que devem nortear o processo 
licitatório e aos quais não é permitido à Administração Pública preterir. A seguir, 
descreveremos alguns dos princípios mais destacados pela literatura. 

2.2.2.1 Princípio da legalidade  

Tal princípio parte da concepção de que a Administração Pública não pode praticar 
seus atos de maneira alheia à legislação. Sendo vedado aos agentes públicos, no exercício de 
suas funções, eximir-se do dever de atuar conforme o ordenamento jurídico.  

Justen Filho18 coloca que: “a atividade administrativa é um conjunto de ações dirigidas 
à satisfação das necessidades coletivas e à promoção dos direitos fundamentais que se 
desenvolvem sob a égide da legalidade”.  

Nas compras e contratações públicas este princípio é largamente aplicado, visto que os 
processos licitatórios e seu desencadeamento são atos administrativos formais, orientados em 
todas as suas fases, pelos diplomas legais, desde a obrigatoriedade de licitar e onde as 
exceções a esta regra (dispensas e inexigibilidades) também estão definidas em lei. 
                                                 
17  Art. 4º  A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo, bem assim aos princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço, 
seletividade e comparação objetiva das propostas. 

18 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.p. 187. 
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A aplicação da legislação pertinente vai desde a instrução do processo, onde se 
definem os critérios para escolha da modalidade, as competências para a prática dos atos, as 
regras que devem constar em edital e no contrato, até seu final, onde são definidos os critérios 
para a declaração do vencedor, a adjudicação e homologação do certame. Guardam estreita 
relação, ainda, com a legislação, os demais procedimentos após a licitação: as normas para a 
celebração do contrato, gerenciamento ata de registro de preços, a emissão de nota de 
empenho, a execução da despesa, a aplicação das penalidades e sanções para os fornecedores 
que descumprirem qualquer dos acordos contratuais, entre outros. 

2.2.2.2 Princípio da impessoalidade ou da finalidade 

O interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular, essa é a finalidade 
última da atividade pública, deste modo, não é permitido aos agentes públicos agir de acordo 
com motivação pessoal para prejudicar ou favorecer a quem quer que seja em benefício 
próprio ou de outrem.  

Sobre o princípio da impessoalidade, esclarece Medauar19: 
Com o princípio da impessoalidade, a Constituição visa obstaculizar atuações 
geradas por antipatias, simpatias, objetivos de vingança, represálias, nepotismo, 
favorecimentos diversos, muito comum em licitações, concursos públicos, exercício 
de poder de polícia. Busca, desse modo, que predomine o sentido de função, isto é a 
ideia de que os poderes atribuídos finalizam-se ao interesse de toda a coletividade. 

Aplicado às licitações, o princípio da impessoalidade estabelece que todos os licitantes 
devem ser tratados de maneira igualitária, em termos de direitos e obrigações, devendo a 
Administração, em suas deliberações, pautar-se por critérios objetivos, desconsiderando as 
condições pessoais do licitante ou as vantagens por ele oferecidas, salvo as expressamente 
previstas em lei ou no edital20. 

O princípio da impessoalidade valoriza a eliminação de quaisquer favoritismos ou 
discriminações impertinentes, sublinhando o dever de que, no procedimento licitatório, sejam 
todos os licitantes tratados com absoluta neutralidade, tal princípio não é senão outra forma de 
designar o princípio da igualdade de todos perante a Administração21. 

                                                 
19 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 16 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012. p.138. 
20 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
21 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 31 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. 
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Em atendimento ao princípio da impessoalidade, nos atos de realização de licitações, 
deve a Administração Pública ater-se, em suas deliberações, aos critérios objetivos 
previamente estabelecidos em edital, afastando a discricionariedade e o subjetivismo nos 
procedimentos próprios às licitações. A licitação, além de buscar selecionar a proposta mais 
vantajosa para a administração, serve, também, como mecanismo de concretização do 
princípio da impessoalidade, na medida em que evita que o administrador público celebre 
contratos com terceiros por razões alheias ao interesse público.  

2.2.2.3 Princípio da moralidade e da probidade administrativa 

Além dos preceitos legais a atuação da Administração deve ser pautada pelo zelo aos 
preceitos morais e pela conduta ética com vistas a prestar o melhor serviço possível à 
sociedade, o princípio da moralidade se constitui em importante norte para o agente público, 
pois a administração não pode tomar postura que macule a boa conduta de seus atos, 
conforme afirma Medauar22, “a probidade que há de caracterizar a conduta e os atos das 
autoridades e agentes públicos, aparecendo como dever, decorre da moralidade 
administrativa”. 

Nesse sentido, afirma Justen Filho23 “a licitação deve ser norteada pela honestidade e 
seriedade. Os princípios aplicam-se tanto à conduta do agente da Administração Pública como 
à dos próprios licitantes. A moralidade compreende também a boa-fé”. Os agentes públicos no 
exercício de suas funções devem estar atentos à sua conduta perante os licitantes e destes, 
também, exigir o cumprimento dos atos em conformidade com a moral e à ética nas 
contratações públicas.  

O princípio da moralidade exige que os agentes administrativos envolvidos no pregão 
atuem de boa-fé, de maneira proba e honesta, sem esconderem dados ou informações, sem 
buscarem receber vantagens indevidas, ainda que favoráveis à Administração, desse modo, o 
princípio impõe tratar licitantes e outros com honestidade, sem pretender prejudicá-los24. 

Os atos praticados sem observação da probidade estão sujeitos à aplicação de 
penalidades e para tanto foi promulgada a Lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992, que 

                                                 
22 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 16 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012. p.139. 23JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.p. 446.  
24 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015.  
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dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos e reforça ainda mais o compromisso 
destes com a moralidade e a probidade administrativa, em seus artigos 1º e 2º, estabelece:  

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou 
não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de 
empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou 
custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do 
patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. 
[...] 
Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, 
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. 

O princípio da moralidade determina que a Administração ultrapasse o critério formal 
de legalidade, praticando atos vinculados também a critérios de honestidade, justiça, 
equidade, boa fé e lealdade para assim atender à moralidade.  

2.2.2.4 Princípio da publicidade 

Todos os cidadãos devem ter acesso à informação sobre os atos praticados pela 
Administração Pública, salvo os casos em que o sigilo seja necessário para manter a 
segurança do Estado e da sociedade. Para a consecução desse objetivo a Administração 
Pública deve dar publicidade às suas ações através da publicação das mesmas em jornais, sites 
ou outros meios de livre acesso pela parcela da sociedade interessada. 

 Segundo Mello25 o princípio da publicidade “impõe a transparência na atividade 
administrativa exatamente para que os administrados possam conferir se está sendo bem ou 
mal conduzida”. 

Este entendimento encontra reforço na Lei nº 8.666/93, quando esta determina em seu 
artigo 3º, § 3º, que: “A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os 
atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura”.  

Niebuhr26 afirma que “especificamente em relação ao pregão, o princípio da 
publicidade assegura que as sessões sejam abertas ao público, mesmo que realizadas pela 
internet”. 
                                                 
25 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 31 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014.p. 87.  
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A publicação da Intenção de Registro de Preços, do edital, do resultado de julgamento, 
das alterações na Ata de Registro de Preços, da suspensão ou republicação de um edital, entre 
outras, são manifestações do princípio da publicidade aplicado às licitações. A publicidade é 
obrigatória como meio conferido de eficácia da atividade administrativa. Qualquer cidadão 
pode denunciar irregularidades e pedir instauração de investigações administrativas no sentido 
de apurar se a atividade licitatória está de acordo com a Lei.  

2.2.2.5 Princípio da eficiência 

O princípio da eficiência foi acrescentado aos princípios constitucionais através da 
emenda 19/1998 – reforma administrativa – elencados no artigo 37, da Constituição Federal.  

Medauar27 coloca que a eficiência é o princípio que orienta toda a atuação da 
Administração Pública e acrescenta: “Associado à Administração Pública, o princípio da 
eficiência determina que a Administração deve agir, de modo rápido e preciso, para produzir 
resultados que satisfaçam as necessidades da população”.  

Nesse sentido, Justen Filho (2012, p. 446) afirma: 
A eficiência consiste em considerar a atividade administrativa sob o prisma 
econômico e político. Como os recursos públicos são escassos, é imperioso que sua 
utilização produza os melhores resultados econômicos, do ponto de vista, 
quantitativo e qualitativo. Há dever de eficiência gerencial que recai sobre o agente 
público. 

Os procedimentos licitatórios devem buscar o princípio da eficiência a fim de obter 
uma maior competitividade gerando, em regra, economia financeira através da ampliação da 
disputa estabelecida, devem ainda objetivar uma economia de tempo a fim de atingir o 
interesse público o mais rapidamente possível. 

2.2.2.6 Princípio da isonomia e da igualdade 

Tal princípio significa dar tratamento igual a todas as pessoas, na medida de suas 
desigualdades. O princípio da isonomia é condição essencial para garantir maior competição 
nos procedimentos licitatórios.  

                                                                                                                                                         
26 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p.39. 
27 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 16 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012. p.140. 
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A Constituição Federal estabelece em seu artigo 37, inciso XXI: “[...] as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes [...]”. A partir da leitura desse inciso 
percebemos que a obrigatoriedade da adoção da licitação nasce do princípio da isonomia. 

Neste sentido, a Lei nº 8.666/93, determina em seu artigo 3º, § 1º, inciso II, que:  
§ 1o  É vedado aos agentes públicos:  
[...] 
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, 
previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive 
no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando 
envolvidos financiamentos de agências internacionais [...]. 

Assim sendo, a licitação deve assegurar tratamento igualitário aos licitantes, 
respeitando, porém os casos em que o tratamento desigual, seja o mais justo e o mais 
adequado para o interesse público. É sabido que o princípio da isonomia não significa 
igualdade absoluta, que os iguais devem ser tratados com igualdade e que os desiguais devem 
ser tratados com desigualdade28. 

2.2.2.6.1 Tratamento para microempresas e empresas de pequeno porte 

A Lei Complementar nº 123/06, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte, determina que nas contratações públicas da administração 
direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido 
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 
objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e 
regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 
tecnológica.  

Licitações exclusivas, direito a ser subcontratada por grande empresa vencedora de 
licitação, direito a cota de até 25% nas licitações não exclusivas, preferência para 
microempresas ou empresas de pequeno porte locais ou regionais, prazo diferenciado para 
apresentação de regularização fiscal e direito de apresentar novo lance nos casos de empate 

                                                 
28 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015.  
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ficto com empresas de grande porte são os principais benefícios concedidos às microempresas 
ou empresas de pequeno porte. 

Para a consecução deste objetivo, a Lei complementar nº Lei Complementar nº 
123/06, em seu artigo 48, determina que a administração pública, in verbis:  

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja 
de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e 
serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de 
pequeno porte; 
III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, 
cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

A Lei Complementar institui também que a Administração Pública poderá estabelecer 
a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas 
local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido. O 
Decreto nº 8.538/15, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 
para as microempresas, empresas de pequeno porte, define, em seu artigo 1º, os conceitos de 
local e regional, vejamos: 

I - âmbito local - limites geográficos do Município onde será executado o objeto da 
contratação; 
II - âmbito regional - limites geográficos do Estado ou da região metropolitana, que 
podem envolver mesorregiões ou microrregiões, conforme definido pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; 

 A Lei Complementar nº 123/06, enquadra como microempresa a sociedade 
empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o 
empresário, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e como empresa de pequeno porte aquela que 
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).  

Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. As 
microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
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licitatórios, deverão apresentar 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, a partir 
do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual 
período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa. A não regularização da documentação, no prazo previsto, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo de sanções, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação29. 

No caso de a microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar os documentos de 
regularidade fiscal faltantes no prazo determinado para tanto, o pregoeiro deve retomar a 
sessão pública do pregão, para ratificar a habilitação dela e a declarar vencedora, passando 
então à fase recursal. 

Os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/06 tratam dos critérios de desempate que 
beneficiam as microempresa e empresa de pequeno porte. Nas licitações será assegurada, 
como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte. Em pregão, entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco 
por cento) superiores à proposta mais bem classificada, não apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado 
em seu favor o objeto licitado; 

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, por 
falta de nova proposta, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no 
percentual de até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
                                                 
29 BRASIL. Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2006. 
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III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos de até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

Na hipótese de nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

2.2.2.6.2 Margem de preferência para os produtos e serviços nacionais 

O artigo 3º da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 12.349/10, estabelece como um dos 
objetivos máximos da licitação, o desenvolvimento nacional sustentável, desse modo, a 
Administração Pública deve nortear suas ações a fim de promover um incremento do mercado 
nacional atenta também às questões ambientais. 

O §8º do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, permite o estabelecimento de margem de 
preferência de até 25% para os produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam a 
normas técnicas brasileiras. Observe-se que o licitante nacional, para ser beneficiado com a 
margem de preferência e sagrar-se vencedor do certame, não é obrigado a reduzir o seu preço 
e cobrir a proposta do licitante estrangeiro, ele é considerado vencedor ainda que com preço 
superior. 

A aplicação da margem de preferência é discricionária, caso a Administração Pública 
decida por sua aplicação, deve inseri-la no instrumento convocatório de maneira motivada. Os 
órgãos e entidades da Administração Pública terão de elaborar justificativas técnicas sobre o 
mercado a que se refere o objeto licitado, sendo inadmissível que a decisão de estabelecer 
margem de preferência seja feita de maneira intuitiva. Por força do princípio da vinculação ao 
edital, é imprescindível que a Administração Pública prescreva no edital se aplicará ou não a 
margem de preferência no certame30. 

Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços: produzidos no País; produzidos ou prestados por 
empresas brasileiras; produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 
                                                 
30 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015.  
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2.2.2.7 Princípio da vinculação ao instrumento convocatório 

Tal princípio trata-se da aplicação específica do princípio da legalidade, razão pela 
qual a não observância das regras afixadas no instrumento convocatório acarretará a 
ilegitimidade do certame31. 

Tal princípio encontra-se explícito na Lei nº 8.666/93, através de seu artigo 41, 
vejamos: “A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 
acha estritamente vinculada”. O edital, neste caso, torna-se Lei entre as partes, assemelhando-
se a um contrato de adesão onde o Estado elabora unilateralmente as cláusulas e os 
interessados em participar do certame concordam as condições ali estabelecidas. 

Em caso de não concordância com as cláusulas contidas no edital, o particular pode 
acionar administrativamente o ente público através da impugnação32 ao edital, para que reveja 
qualquer das disposições. Nos casos de uso na modalidade pregão são dados até 2 (dois) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura da sessão da sessão pública para a apresentação da 
impugnação33. 

Os licitantes, ao analisarem o edital, devem ter condições de determinar tudo o que 
serão obrigados a fazer, caso saiam vencedores do processo licitatório e, por outro lado, a 
Administração Pública só pode exigir aquilo que efetivamente estiver no edital, salvo se 
alterar o contrato, dentro das balizas legais, restabelecendo o equilíbrio econômico-
financeiro34. 

2.2.2.8 Princípio do julgamento objetivo de propostas 

Esse princípio determina que o agente público deve observar critérios objetivos 
definidos no ato convocatório para julgamento da documentação e das propostas. Afasta a 
possibilidade de o julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no 

                                                 
31 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. 
32 A impugnação está descrita na seção 2.2.7.3.2.b deste capítulo. 
33 BRASIL. Decreto n 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. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília-DF, 01 de junho de 2005. 
34 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015.  
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instrumento de convocação, ainda que em benefício da própria Administração. Tal princípio 
encontra-se amparado nos artigos 44 e 45 da Lei nº 8.666/9335. 

Mello36 leciona: “O princípio do julgamento objetivo almeja, como é evidente, 
impedir que a licitação seja decidida sob o influxo do subjetivismo, de sentimentos, 
impressões ou propósitos pessoais dos membros da comissão julgadora”. 

Niebuhr37 relaciona o princípio do julgamento objetivo das propostas ao edital 
assegurando que “o julgamento objetivo agrega-se ao instrumento convocatório, pois os 
critérios do julgamento nele estão previstos. Nesse desígnio, o julgamento objetivo é aquele 
que se dá na estrita conformidade dos parâmetros prefixados no edital”. 

2.2.2.9 Princípio da celeridade 

O princípio da celeridade determina que os atos e procedimentos administrativos 
devam ser executados o mais brevemente possível, sem prejuízo de sua legalidade e de outros 
princípios que lhe dão validade. 

O princípio da celeridade encontra-se disposto na Constituição Federal, no artigo 5º 
LXXVIII, que traz a seguinte redação: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação”. Tal princípio tem como finalidade não permitir que um processo se estenda além 
do tempo necessário, resultando o mais brevemente possível, sem comprometimento de 
outros princípios, na obtenção do interesse público. 

A modalidade Pregão consagrou o princípio da celeridade, uma vez que foi instituída a 
fim de simplificar procedimentos de rigorismos excessivos e de formalidades desnecessárias, 
em sua forma eletrônica tal princípio fica ainda mais evidente, visto que a comunicação torna-
se mais célere e descomplicada, dessa forma, ampliando também a competitividade.  

                                                 
35 Art. 44.  No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais 

não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei. 
 [...] 
 Art. 45.  O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em 

conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores 
exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 

36 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 31 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. p.548. 
37 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p.42. 
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2.2.2.10 Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade 

Estes princípios encontram-se intimamente ligados visto que determinam que nas 
ações praticadas pelos agentes públicos deva sempre haver a observância da razão e 
proporção a fim de evitar condutas excessivas ou demasiadamente brandas, de modo a 
compatibilizar meios e fins. 

Medauar38 relaciona o princípio da proporcionalidade à razoabilidade e afirma que 
consiste “no dever de não ser impostas, aos indivíduos em geral, obrigações, restrições ou 
sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse 
público, segundo critério de razoável adequação dos meios aos fins”.  A autora complementa 
que deve ser aplicado a todas as atuações administrativas para que sejam tomadas decisões 
equilibradas, refletidas, com avaliação adequada da relação custo-benefício, aí incluído o 
custo social. 

Di Pietro39 também relaciona esses princípios afirmando que o princípio da 
razoabilidade demanda proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a Administração e 
os fins que ela tem que alcançar e complementa: “essa proporcionalidade deve ser medida não 
pelos critérios pessoais do administrador, mas segundo padrões comuns na sociedade em que 
vive; e não pode ser medida diante dos termos frios da lei, mas diante do caso concreto”. 

Na licitação pública, os agentes administrativos praticam uma série de atos no 
exercício de competência discricionária, tais quais os atos de determinação do objeto da 
licitação, dos quantitativos a serem exigidos nos atestados de capacidade técnica, dos índices 
contábeis, da medida da sanção administrativa a ser aplicada em relação a licitantes faltosos, 
etc. Daí a importância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade afastando atos 
arbitrários e injustos, incompatíveis com o interesse público40. 

2.2.2.11 Princípio da competitividade 

Nos processos licitatórios, esse princípio conduz o agente público a buscar sempre o 
maior número de competidores interessados em fornecer o objeto licitado. Nesse sentido, a 
Lei de Licitações em seu artigo 3º, §1º, veda estabelecer, nos atos convocatórios, exigências 
                                                 
38 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 16 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012. p.143. 39 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 81. 
40 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015.  
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que possam, de alguma forma, admitir, prever ou tolerar, condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação. 

O Decreto nº 5.450/2005, que regulamenta a modalidade pregão, na sua forma 
eletrônica, determina: “As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação”. 

A violação ao princípio da competitividade pode decorrer, algumas vezes, da inclusão 
no edital do certame, de cláusulas abusivas que impeçam que pessoas físicas ou jurídicas 
possam participar da licitação. Neste sentido, por exemplo, verifica-se a exigência feita aos 
licitantes quanto a obrigatoriedade de apresentação de atestados de capacidade em que o 
objeto não necessite de comprovação específica, tal como exigir que a licitante comprove que 
já tenha fornecido anteriormente bens comumente encontrados no mercado. Ao fazer este tipo 
de exigência, o agente público estaria impedindo que empresas novas possam participar do 
fornecimento de bens de consumo à Administração, fugindo, também, ao princípio da 
razoabilidade. 

A disputa deve ser ampla, franqueada a todos os que tenham capacidade e idoneidade 
para cumprir o futuro contrato administrativo, por imperativo constitucional, o princípio da 
competitividade é enfraquecido sempre que o instrumento convocatório contiver exigências 
inúteis, desnecessárias, irrelevante ou impertinentes, tomando como parâmetro as 
especificidades do objeto licitado41. 

2.2.2.12 Princípio do justo preço 

O princípio em questão preceitua que a Administração Pública, em suas contratações 
com o particular, busque remunerar seus fornecedores de forma compatível com o mercado. 
Tal princípio tem relação estreita com os princípios da economicidade e da eficiência, 
segundo os quais os recursos públicos devem ser administrados com razoabilidade, de modo a 
se obter o objeto desejado pelo menor custo possível, adotando-se os meios e soluções mais 
adequadas. 

A Lei nº 8.666/93 em seu artigo 43, inciso IV, disciplina: 
                                                 
41 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015.  
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Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos:  
[...] 
IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, 
conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial 
competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais 
deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a 
desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;  
 

Desse modo, pode-se afirmar que em atenção ao princípio do justo preço a 
Administração deve estar atenta tanto no momento da licitação aos valores praticados pelo 
mercado, como também, durante a execução do contrato, com vistas a acompanhar fatores 
mercadológicos ou supervenientes que o influenciam, com vistas a não remunerar de forma 
desproporcional o fornecedor. 

2.2.3 Modalidades de licitação 

Dependendo do bem ou serviço pretendido pela administração, bem como o valor do 
mesmo no mercado, deve ser adotada modalidade específica para cada caso. A Lei nº 
8.666/93 prevê cinco modalidades licitatórias: Concorrência, Tomada de Preço, Convite, 
Concurso e Leilão, em seu artigo 2242 são definidas tais modalidades, bem como suas 
especificidades. 

A Medida Provisória nº 2.026, de 04 de maio de 2000, posteriormente convertida na 
Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, que teve seu regulamento aprovado pelo 
Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 instituiu uma sexta modalidade licitatória, o 
pregão, in verbis: “Art. 1º  Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 
licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei”. 

                                                 
42 Art. 22.  São modalidades de licitação: [...] 

 § 1o  Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 
§ 2o  Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 
§ 3o  Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados 
em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e 
quatro) horas da apresentação das propostas. 
§ 4o  Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 
§ 5o  Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer 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 prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, 
igual ou superior ao valor da avaliação. 
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O pregão admite a forma eletrônica, regida pelo Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 
2005, que consiste em uma modalidade licitatória em que as propostas e os lances para a 
aquisição de bens e contratação de serviços comuns são feitos através da Internet, ou como a 
própria Lei dispõe, em seu artigo primeiro: 

Art. 1o  A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o 
disposto no § 1o do art. 2o da Lei  no 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se à 
aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União, e submete-se ao 
regulamento estabelecido neste Decreto. 
[...] 
Art. 2o  O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor 
preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns 
for feita à distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a 
comunicação pela internet. 

Posteriormente, neste capítulo, faremos uma análise mais detida do pregão, em sua 
forma eletrônica. 

Mais recentemente, foi instituída uma nova modalidade licitatória, o Regime de 
Contratação Diferenciada, o RDC, através da Lei Federal nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, 
aplicável para obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma de 
unidades de atendimento socioeducativo, entre outras finalidades, tal modalidade tem sido 
empregada com frequência pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Passemos a análise dos tipos de licitação, que consistem nos critérios de julgamento 
utilizados pela Administração Pública. 

2.2.4 Tipos de licitação 

Justen Filho43 conceitua: “Tipo de licitação consiste no modelo procedimental de 
licitação diferenciado por uma estruturação de atos e formalidades compatível com um 
determinado critério de julgamento”. 

O ordenamento jurídico (Lei Federal 8666/93, artigo 45, § 1º, incisos I a IV) 
estabelece, em lista exaustiva, os tipos de licitação, ou seja, os critérios que nortearão o 
julgamento da comissão de licitação, pregoeiro, e que deverão constar no instrumento 
convocatório, quais sejam:  
                                                 
43 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 466. 
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I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de 
acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço;  
II - a de melhor técnica; 
III - a de técnica e preço. 
IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou concessão de 
direito real de uso. 

A licitação de menor preço é aquela em que o fator decisivo do julgamento das 
propostas é o menor preço, deve ser escolhida como a proposta mais vantajosa a que 
apresentar o menor preço em termos absolutos. A licitação de melhor técnica é aquela em 
que o fator de julgamento das propostas é a escolha da melhor tecnologia adotada pelo 
proponente na execução do objeto licitado, dentro dos recursos financeiros destinados para 
tanto, este tipo de licitação só é utilizada para serviços de natureza predominantemente 
intelectual (projetos, cálculos, fiscalização, supervisão, gerenciamento, engenharia 
consultiva). A licitação do tipo melhor técnica e preço é aquela em que selecionadas, dos 
habilitados, as propostas técnicas, abrem-se de seus proponentes os envelopes contendo as 
propostas comerciais e delas faz-se a avaliação e valoração, conforme certa escala, de acordo 
com critérios consignados no edital, com os classificados far-se-á a ordenação final de acordo 
com a média aritmética ponderada das valorações das propostas técnicas e de preço. O tipo de 
licitação maior lance ou oferta, é adequado para venda de bens, outorga onerosa de 
concessões e permissões de uso de bens ou serviços públicos e locação em que a 
Administração Pública é a locadora, cuja proposta vencedora é a que faz a maior oferta, 
tirante o fato de que o procedimento licitatório deve levar ao maior preço, tudo o mais 
obedece à licitação de menor preço, sem maiores especificidades44 (grifo nosso). 

O leilão é uma modalidade que pressupõe licitação de tipo maior lance. O concurso é 
uma licitação julgada, usualmente, pelo critério de melhor técnica, mas com estrutura diversa 
da estabelecida na Lei Federal nº 8.666/1993. Já a concorrência se presta a qualquer tipo de 
licitação, a tomada de preços, o convite e o pregão são adequados à licitação de menor 
preço45. 

                                                 
44 GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012. 
45 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.  
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Mello (2012) afirma, consubstanciado na legislação, que a regra geral é a do 
julgamento pelo menor preço, visto que tanto a licitação de “melhor técnica” quanto a de 
“técnica e preço” só tem cabida em três ordens de hipótese. A saber: 

 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; 

 Para contratação de bens e serviços de informática, que, de resto, realizar-se-á 
de modo a dar preferência aos bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e aos bens 
e serviços produzidos de acordo com processo produtivo básico, na forma a ser definida pelo 
Poder Executivo. 

 Excepcionalmente, "melhor técnica" ou "técnica e preço" poderão ser adotados, 
por autorização expressa e mediante justificativa circunstanciada da maior autoridade da 
Administração promotora constante do ato convocatório, para fornecimento de bens e 
execução de obras ou prestação de serviços de grande vulto majoritariamente dependentes de 
tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito, atestado por autoridades técnicas de 
reconhecida qualificação. 

2.2.5 Sistema de Registro de Preços 

A sistemática geral de contratação é o Sistema de Preço Patriciado, onde a 
administração promotora da licitação deve dispor antes de promover a licitação, da certeza de 
contratar e em que quantidades, bem como já possuir dotação orçamentária para tanto.  

O sistema de registro de preços foge a esta sistemática, introduzindo procedimento que 
apresenta diversas especificidades, com o intuito de facilitar o gerenciamento de contratos 
referentes a compras e a serviços, sobretudo nas situações em que a necessidade da 
Administração em relação a determinados bens é contínua, como ocorre com o material de 
expediente, por exemplo. O vencedor da licitação concernente ao registro de preços, em vez 
de contrato, assina o que se chama de ata de registro de preços, nela, registra-se o preço 
ofertado pelo licitante para a unidade ou para o lote referente ao objeto da licitação em vez de 
o licitante cotar e oferecer lances para o quantitativo total. A Administração não se obriga a 
contratar, a adquirir os bens ou receber os serviços, com a ata o de registro de preço, o 
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licitante assume a obrigação, mas a Administração não, ela contrata se quiser, quando quiser 
(dentro da vigência da ata) e na quantidade que quiser (dentro do quantitativo registrado)46. 

A Lei nº 8.666/1993, em seu artigo 15, afirma que as compras, sempre que possível 
deverão ser processadas através de sistema de registro de preços, e o Decreto nº 7.892/13 
regulamenta este artigo.  

O Decreto nº 7.892/13 regulamenta o sistema de registro de preços e afirma que estão 
sujeitos a ele no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 
fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades 
controladas, direta ou indiretamente pela União. No artigo 2º, do decreto regimentador do 
sistema de registro de preços, são estabelecidos os seguintes conceitos fundamentais ao 
entendimento da matéria: 

I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal 
de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações 
futuras; 
II - ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigacional, com 
característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os 
preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme 
as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas; 
III - órgão gerenciador - órgão ou entidade da administração pública federal 
responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e 
gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente; 
IV - órgão participante - órgão ou entidade da administração pública que participa 
dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de 
registro de preços;    
V - órgão não participante - órgão ou entidade da administração pública que, não 
tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos 
desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. 

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em 
igualdade de condições, sendo qualquer cidadão parte legítima para impugnar preço constante 
do quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado47. 

                                                 
46 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. 47 BRASIL. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília-DF, 21 de 
junho de 1993. 
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Justen Filho48 define registro de preços, “um contrato normativo, produzido mediante 
licitação e que determina as condições quantitativas e qualitativas para contratações futuras”.  

O registro de preços é um procedimento que a Administração pode adotar perante 
compras rotineiras de bens padronizados ou na obtenção de serviços. Neste caso, como 
presume que irá adquirir os bens ou recorrer a estes serviços múltiplas vezes, abre um certame 
licitatório em que o vencedor, isto é, o que ofereceu a cotação mais baixa atendendo aos 
critérios estabelecidos em edital, terá seus preços registrados. Quando a promotora do certame 
necessitar destes bens ou serviços irá obtê-los, sucessivas vezes se for o caso, pelo preço 
contratado e registrado49. 

A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência, do 
tipo menor preço ou na modalidade de pregão e será precedida de ampla pesquisa de 
mercado. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, 
que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. O órgão 
gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em lotes, quando técnica e 
economicamente viável, para possibilitar maior competitividade, observada a quantidade 
mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços. No caso de serviços, a 
divisão considerará a unidade de medida adotada para aferição dos produtos e resultados, e 
será observada a demanda específica de cada órgão ou entidade participante do certame. Após 
o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado, esta apresentação de novas propostas não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado50. 

2.2.6 Contratações diretas: Exceções à regra de licitar  

 A regra, baseada no princípio da isonomia e no inciso XXI do artigo 37 da 
Constituição Federal, é a obrigatoriedade da contratação da Administração Pública – direta e 
indireta – com particular precedida de licitação. A exclusão da obrigatoriedade de licitar é 
cabida em dois casos, dispensa e inexigibilidade de licitar, denominadas contratação direta. 

                                                 
48 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.p. 509. 49 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 31 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. 
50 BRASIL. Decreto n 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. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2013. 
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Quanto à avaliação feita pelo gestor público, afirma Justen Filho51: “deve verificar, 
primeiramente, se a licitação é exigível ou inexigível. Se não for caso de inexigibilidade, 
passará a verificar se estão presentes os pressupostos da dispensa da licitação”. Acrescenta o 
mesmo autor: “Se não for caso nem de inexigibilidade nem de dispensa, então se passará à 
licitação”. 

Os casos de contratação direta não dispensam, em regra, a observância de um 
procedimento formal prévio com os seguintes elementos (art. 26 da Lei 8.666/1993): 

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, 
quando for o caso; 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa do preço. 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 
alocados.  

2.2.6.1 Dispensa de licitação  

A dispensa de licitação verifica-se em situações nas quais, embora viável competição 
entre particulares, a licitação se apresenta inconveniente ao interesse público. 

Esclarece Medauar52 sobre o cabimento da dispensa de licitação: “A dispensa abrange 
os casos em que a situação enseja competitividade, sendo possível efetuar licitação, mas a Lei 
faculta sua não realização”. 

A dispensa de licitação possui duas características principais a serem observadas: a) 
rol taxativo, pois as hipóteses de dispensa são exceções à regra da licitação; e b) 
discricionariedade do administrador, uma vez que a dispensa depende da avaliação da 
conveniência e da oportunidade no caso concreto, sendo admitida a realização de licitação, 
caso gestor público julgue oportuno53. 

                                                 
51 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.491. 52 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 16 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012. p. 217. 
53 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos.3 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014.  
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As hipóteses onde é cabível o uso da dispensa de licitação, devidamente justificadas, 
estão disciplinadas na Lei nº 8.666/93, em seu artigo 24, incisos I a XXXIII, e constituem rol 
taxativo. 

A dispensabilidade da licitação, quando autorizada, apenas libera a Administração 
Pública da promoção do procedimento de escolha da melhor proposta, do certame 
competitivo. Sendo assim, tudo o mais (verificação da personalidade jurídica, capacidade 
técnica, idoneidade financeira, regularidade fiscal, empenho prévio, celebração do contrato, 
publicação) deve ser observado. Ademais, o ato de liberação dessa obrigação deve indicar 
todas as condições e termos em que o contrato será celebrado, sem omitir as sanções e, se for 
o caso, a exigência de garantia54. 

2.2.6.2 Inexigibilidade de licitação 

As hipóteses de inexigibilidade dependem das circunstâncias, impondo-se sua adoção 
independentemente da vontade do legislador. A inexigibilidade deriva da natureza das coisas, 
do objeto a ser contratado, enquanto a dispensa é produto da vontade legislativa. Esse é o 
motivo pelo qual as hipóteses de inexigibilidade indicadas na Lei são meramente 
exemplificativas, enquanto as de dispensa são exaustivas55. 

A legislação (Lei 8.666/1993, artigo 25 e seus incisos) determina que para haver a 
inexigibilidade de licitação seja preciso que haja a inviabilidade de competição e decide em 
especial: 

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

                                                 
54 GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012. 
55 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.  
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Tecnicamente, é possível afirmar que a inexigibilidade não retrata propriamente uma 
exceção à regra da licitação, mas, sim, uma hipótese em que a regra sequer deve ser aplicada. 
Uma vez percebida a inviabilidade de competição, pressuposto lógico para a existência da 
licitação, a inexigibilidade trata-se da não incidência da regra constitucional da licitação56. 

A inexigibilidade de licitação é a circunstância de fato encontrada na pessoa que se 
quer contratar, ou com quem se quer contratar que impede o certame, a concorrência; que 
impossibilita o confronto das propostas para os negócios pretendidos pela Administração 
Pública, que em princípio, está obrigado a licitar, e permite a contratação direta, isto é, sem 
previa licitação. Assim, ainda que a Administração desejasse a licitação, esta seria inviável 
ante a absoluta ausência de concorrentes, pois, onde não há disputa ou competição, não há 
licitação. É circunstância encontrada na pessoa com quem se quer contratar a qualidade de ser 
a proprietária do único ou de todos os bens existentes, ou ainda prestador único de 
determinado serviço. A inexigibilidade difere da dispensabilidade, já que nesta a licitação é 
possível, viável, só não se realizando por conveniência administrativa57. 

Na próxima sessão trataremos dos aspectos relacionados especificamente ao pregão 
eletrônico tendo em vista que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte em suas 
contratações através de licitação tem utilizado majoritariamente esta modalidade em sua 
forma eletrônica. 

2.2.7 Pregão Eletrônico 
2.2.7.1 Pregão: base legal 

A modalidade pregão foi instituída pela Medida Provisória nº 2.026/00, somente 
aplicável no âmbito da União Federal, apenas com a promulgação da Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, o pregão foi estendido a todas as esferas da federação. Nos casos em 
que ela for omissa, deve-se recorrer às normas e às soluções da Lei nº 8.666/93. O pregão 
admite duas formas de realização, a presencial, onde as empresas interessadas em contratar 
com a Administração Pública comparecem fisicamente ao local da realização do certame, e a 
forma eletrônica, onde a Administração se comunica com as empresas em todas as fases do 
pregão através de recursos tecnológicos fazendo uso da internet e de sites especificamente 
                                                 
56 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. 
57 GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012.  
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desenvolvidos para tal fim, ampliando assim a competitividade, e permitindo deste modo a 
participação das empresas de qualquer localidade do território nacional. No âmbito federal, o 
pregão presencial é regulamentado pela Lei nº 10.520/02 e o eletrônico, pelo Decreto nº 
5.450/05. 

2.2.7.2 O pregão eletrônico  

Neste trabalho serão descritos os principais atos que a Administração Pública pratica a 
fim de sistematizar o procedimento licitatório através da modalidade pregão em sua forma 
eletrônica, tendo em vista que esta forma é a mais frequentemente utilizada na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (93,3% dos pregões realizados entre os anos 2011 e 2015 
foram sob a forma eletrônica conforme dados do SIPAC), em atendimento ao artigo 4º do 
Decreto nº 5.450/05 que determina que “nas licitações para aquisição de bens e serviços 
comuns será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma 
eletrônica”, ressalvados os casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela 
autoridade competente. 

Para Mello58, o pregão, de um modo amplo, pode ser entendido como a modalidade 
licitatória “para aquisição de bens e serviços comuns qualquer que seja o valor estimado da 
contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em 
sessão pública”. 

O Decreto nº 5.450/05 disciplina o pregão na sua forma eletrônica e o define em seu 
artigo 2º: 

Art. 2o  O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor 
preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns 
for feita à distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a 
comunicação pela internet. 
§ 1o  Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho 
e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais do mercado. 
§ 2o  Para o julgamento das propostas, serão fixados critérios objetivos que 
permitam aferir o menor preço, devendo ser considerados os prazos para a execução 
do contrato e do fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de 
desempenho e de qualidade e as demais condições definidas no edital. 

                                                 
58 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 31 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. p. 575. 
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Para Niebuhr59 a grande vantagem do pregão eletrônico sobre o pregão presencial 
“consiste no aumento da competitividade uma vez que empresas e pessoas, afastadas do lugar 
da licitação, são incentivadas a participar dela, uma vez que não precisam realizar maiores 
investimentos para tanto”. 

2.2.7.3 Etapa licitatória do pregão eletrônico 

Assim como ocorre em todas as outras modalidades, a realização do pregão é 
constituída de etapas e procedimentos que lhe são característicos, algumas destas etapas estão 
claramente descritas no ordenamento jurídico, outras, estão expressas de forma menos óbvia. 
A etapa licitatória é constituída pelos procedimentos relativos à disputa e seleção da melhor 
proposta ao interesse público, à concorrência propriamente dita. Esta etapa, por sua vez, é 
dividida pela doutrina em fase interna e fase externa. 

A licitação, como procedimento administrativo, compreende uma série de atividades e 
a prática de um conjunto de atos tendentes a alcançar um só resultado, ou seja, a escolha da 
melhor proposta para o contrato ou ato de interesse da pessoa que procede à licitação. Essas 
diversas atividades e atos costumam ser agrupados pela doutrina em duas partes, a interna, 
destinada a firmar a intenção da entidade licitante e a obter determinadas informações 
necessárias à instrução da licitação, e a externa, que se destina a eleger a proposta mais 
vantajosa à celebração do ato ou contrato administrativo60. 

O Tribunal de Contas da União também classifica a separação dos procedimentos, no 
processo licitatório do pregão, em fase interna e externa e assinala que os atos de licitação 
devem desenvolver-se em sequência lógica, após identificação de determinada necessidade de 
compra ou contratação de serviço a ser atendida até a assinatura do respectivo contrato ou 
emissão de documento equivalente61. 

As regras sobre a fase interna constam do artigo 3º da Lei nº 10.520/02 e abrangem 
basicamente: justificativa da necessidade de contratação, definição do objeto do certame, 
exigências de habilitação, critérios de aceitação das propostas, sanções por inadimplemento e 
cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento. Quanto à fase 
                                                 
59 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p. 293. 
60 GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012. 
61 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 4. ed. rev., atual. e ampl. – 

Brasília : Tribunal de Contas da União Secretaria-Geral da Presidência : Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 
2010.  
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externa, está disciplinada no artigo 4º, em seus 23 incisos, que descrevem os vários atos do 
procedimento, que compreende basicamente os seguintes componentes: publicação do edital, 
julgamento e classificação, habilitação do licitante vencedor, adjudicação e homologação62.  

Neste estudo serão adotadas as nomenclaturas “fase interna” e “fase externa” para 
discorrer sobre os procedimentos relativos à etapa licitatória da modalidade pregão em sua 
forma eletrônica, uma vez que se deparou de maneira recorrente com tal divisão na literatura 
consultada. 

2.2.7.3.1 Fase Interna (ou preparatória) 

Nesse momento, inicia-se o processo de licitação, determina-se o seu objeto, 
estabelecem-se as suas condições, estima-se a eventual despesa e decide-se pela modalidade 
adequada e obtém-se a autorização de abertura e a aprovação do instrumento convocatório, ou 
seja, do edital63. 

A fase interna inicia-se com a definição do bem ou serviço que a Administração deseja 
obter, este ato é eminentemente discricionário, uma vez que compete ao agente administrativo 
avaliar o que o interesse público demanda obter mediante contrato para desenvolver 
satisfatoriamente suas atividades administrativas.  Nesse sentido, o objeto do contrato deve 
ser definido de acordo com os recursos orçamentários previstos para o respectivo órgão, pois 
se deve adequar os gastos decorrentes do contrato administrativo com a entrada das 
importâncias necessárias para realizar os respectivos pagamentos aos contratados64. 

A fase interna da licitação (qualquer que seja a modalidade) compreende os atos 
iniciais e preparatórios praticados por cada órgão e entidade administrativa para efetivação da 
licitação. Nesse momento, verificam-se procedimentos prévios a contratação: identificação de 
necessidade do objeto, elaboração do projeto básico (ou termo de referencia), estimativa da 
contratação, minuta contratual, estabelecimento de todas as condições do ato convocatório, 
entre outros procedimentos que se fizerem necessários65 66. 

                                                 
62 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 63 GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012. 
64 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. 
65 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. 66 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 4. ed. rev., atual. e ampl. – 

Brasília : Tribunal de Contas da União Secretaria-Geral da Presidência : Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 
2010. 
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O Decreto nº 5.450/05, em seu artigo 9º, estabelece os principais procedimentos a 
serem considerados nesta fase, no caso de a Administração realizar o certame através da 
modalidade pregão em sua forma eletrônica: I - elaboração de termo de referência pelo órgão 
requisitante, com indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas 
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a 
competição ou sua realização; II - aprovação do termo de referência pela autoridade 
competente; III - apresentação de justificativa da necessidade da contratação; IV - elaboração 
do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas; V - definição das exigências de 
habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive no que se refere aos prazos e às condições que, 
pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e execução do 
contrato e o atendimento das necessidades da administração; e VI - designação do pregoeiro e 
de sua equipe de apoio. Uma vez ordenada a abertura do certame, deve-se proceder à autuação 
do processo, que deve ser numerado e protocolado, aplicando-se subsidiariamente o caput do 
artigo 38 da Lei nº 8.666/9367. 

Passemos, agora, à análise detalhada de tais procedimentos relacionados à fase interna 
da etapa licitatória do pregão eletrônico. 

a) Abertura do processo administrativo 

A Administração, após a identificação da necessidade a ser atendida, deverá proceder 
à abertura do processo administrativo e nele deve constar a requisição do material ou serviço a 
ser contratado, de modo a estabelecer suas especificações, quantitativos, bem como, a 
pesquisa de preço a fim de verificar o valor do bem ou serviço no mercado. Após a 
identificação do bem ou serviço que a Administração necessita, devem-se estabelecer as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade que atendam a tais 
necessidades, sendo vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem a competição. 

                                                 
67 O artigo 38, da Lei nº 8.666/93, prescreve: O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, 

devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio 
para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso; II - comprovante das 
publicações do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou da entrega do convite; III - ato de designação da comissão de licitação, do 
leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável pelo  convite; IV - original das propostas e dos documentos que as instruírem; V -
 atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora; VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou 
inexigibilidade; VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação;VIII - recursos eventualmente apresentados pelos 
licitantes e respectivas manifestações e decisões;IX - despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado 
circunstanciadamente; X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;XI - outros comprovantes de publicações;XII -
demais documentos relativos à licitação. 
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A requisição do setor demandante para a autoridade competente em relação à 
necessidade de adquirir um bem, receber a prestação de um serviço ou outra utilidade 
mediante contratação de terceiros costuma dar início ao procedimento de licitação pública68. 

b) Intenção de registro de preços  

Se o pregão eletrônico objetivar Registro de Preços, antes da elaboração do edital a 
Administração, denominada “órgão gerenciador” deverá divulgar a Intenção de Registro de 
Preços – IRP, de modo que os demais órgãos da Administração Pública possam manifestar 
interesse em tomar parte da Ata de Registro de Preços referente àquela licitação, as entidades 
que manifestarem tal interesse são denominados “órgãos participantes”. 

Na fase interna da licitação, o “órgão gerenciador”, responsável pela condução de todo 
o procedimento, convidará os órgãos e entidades administrativas para integrarem o registro de 
preços “órgãos participantes”, que deverão apresentar a sua estimativa de consumo, 
cronograma de contratação e respectivas especificações ou projeto básico69. 

O Decreto nº 7.892/13 instituiu o procedimento denominado Intenção de Registro de 
Preços - IRP, a ser operacionalizado por módulo do Sistema de Administração e Serviços 
Gerais – SIASG, sistema onde são realizadas as operações das compras governamentais dos 
órgãos integrantes do SISG (Sistema de Serviços Gerais, constituído pela Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional) para registro e divulgação dos itens a serem 
licitados para formação de registro de preços. 

Caberá ao órgão gerenciador da Intenção de Registro de Preços - IRP: I - estabelecer, 
quando for o caso, o número máximo de participantes na IRP em conformidade com sua 
capacidade de gerenciamento;   II - aceitar ou recusar, justificadamente, os quantitativos 
considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens; e  III - deliberar quanto à inclusão 
posterior de participantes que não manifestaram interesse durante o período de divulgação da 
IRP.  Tais procedimentos serão efetivados antes da elaboração do edital e de seus anexos70.  

                                                 
68 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. 69 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. 
70 BRASIL. Decreto n 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. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2013. 
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c) Minuta do edital, termo de referência e minuta do contrato 

O edital, o termo de referência e, se for o caso, a minuta de contrato nortearão a 
licitação e contratação com o particular, visto que o procedimento licitatório é disciplinado 
pela Lei, mas também por atos administrativos normativos.  

O ato convocatório, denominado edital da licitação define o objeto, estabelece 
pressupostos de participação e regras para julgamento. Os critérios objetivos constantes no 
edital devem ser observados ao longo do procedimento, com cunho vinculante para os 
particulares, mas também para a Administração71. 

Di Pietro72 define edital: “é o ato pelo qual a Administração faz uma oferta de contrato 
a todos os interessados que atendam às exigências nele estabelecidas”. 

Gasparini73 conceitua edital, asseverando que: 
O edital é o ato administrativo normativo por meio do qual a pessoa licitante noticia 
a abertura da licitação em uma das modalidades, fixa as condições de sua realização 
e do contrato e convoca os interessados para apresentação das propostas para o 
negócio de seu interesse. 

No edital deve conter, entre outras coisas, o termo de referência, que é o documento 
que norteará os licitantes a respeito das especificidades do objeto, nele o requisitante esclarece 
aquilo que realmente precisa, trazendo a definição do objeto, orçamento detalhado de acordo 
com os preços de mercado, métodos, estratégia de suprimentos e cronograma. O termo de 
referência requer o planejamento da licitação e da contratação, definindo os seus elementos 
básicos. Tanto a Administração quanto os licitantes não podem se afastar do edital, visto que 
se o edital for mal elaborado, se, por exemplo, nele houver exigências demasiadas, por certo a 
Administração colherá prejuízos com a licitação e com o contrato que a segue74. 

Umas das informações que são imprescindíveis ao certame e deve constar no termo de 
referência, é o quantitativo a ser licitado, de posse desta informação, as empresas interessadas 
em contratar com a Administração têm meios de avaliar a viabilidade do contrato a ser 
celebrado. 

                                                 
71 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 
72 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 423. 73 GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 658. 
74 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015.  
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A quantidade a ser contratada é informação fundamental para os licitantes, ocorre que, 
em razão da economia de escala, a quantidade influi decisivamente no preço, além disso, os 
interessados na licitação precisam avaliar se possuem ou não condições operacionais para 
atender ao quantitativo exigido pela Administração75. 

A regra vigente é a divisão do objeto da licitação. De sorte que o julgamento e 
adjudicação, desde que não haja prejuízo para o conjunto do objeto ou perda de economia de 
escala, serão por item. A licitação por item, aceita sem restrições, não se confunde com a 
licitação por lote. Lote é a reunião de itens sob uma genérica denominação. Nesses casos o 
preço ofertado deverá ser por lote e assim considerado para fins de julgamento76. 

Com vistas a ampliar a competitividade e, por consequência, a obtenção de melhores 
propostas, quando a Administração concluir pela necessidade de formação da licitação deve 
verificar a possibilidade técnica e econômica de dividir o objeto em vários itens/lotes em 
oposição às licitações onde o objeto é licitado de maneira global, em sua totalidade. O 
Tribunal de Contas da União recomenda que a licitação seja procedida por itens/lotes sempre 
que econômica e tecnicamente viável, cabendo a Administração, justificadamente, demonstrar 
a vantajosidade da opção escolhida. 

Outro ponto importante na construção do processo licitatório é o estudo a respeito do 
valor estimado para o bem ou serviço a ser contratado pela Administração, este deve ser 
obtido através de pesquisa de preços junto ao mercado. 

O orçamento daquilo que se está licitando é peça essencial para a condução de todo 
processo, especialmente para proceder à análise precisa dos preços propostos à 
Administração, se excessivos ou inexequíveis. Sem a estimativa correta, sem saber o quanto 
custa o que se está licitando, a Administração não dispõe de elementos para realizar tais 
controles, e, por consequência, passa a aceitar quaisquer tipos de valores, em detrimento ao 
interesse público77. 

Em relação à pesquisa de preço, que verificará o valor do bem ou serviço praticado no 
mercado, o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, editou um documento 
exclusivamente para tratar do tema e nortear a Administração Pública, a Instrução Normativa 
                                                 
75 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. 
76 GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012. 
77 NIEBUHR, op. cit. 
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Nº 5/201478 dá instruções de onde obter os valores que orientarão o certame, ordenados de 
acordo com a importância. 

Outro ponto importante na fase preparatória do pregão é a confecção da minuta do 
contrato, dispensável em casos específicos, visto que a Lei nº 10.520/02 impõe em seu artigo 
3º, inciso I a exigência de que o contrato seja elaborado já com o edital, uma vez que o edital 
prescreve as regras sobre a licitação e o contrato é a consequência lógica da mesma, e, por 
efeito disso, não pode se afastar do que fora licitado. 

d) Agentes administrativos envolvidos no pregão eletrônico 
 Autoridade competente 

Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação apontar quem é a autoridade 
competente, isto é, qual dos seus agentes qualifica-se como tal, agregando competências 
extremamente importantes, sobretudo para autorizar a abertura de processo licitatório, 
homologá-lo e firmar contrato, pode-se dizer que a autoridade competente representa 
extrajudicialmente o órgão ou entidade, já que pratica atos que produzem efeitos externos, 
assumindo obrigações em nome do órgão ou entidade79. 

Conforme determina o Decreto nº 5.450/05, em seu artigo 8º, cabe à autoridade 
competente, de acordo com as atribuições previstas no regimento ou estatuto do órgão ou da 
entidade: I - designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do pregoeiro 
e dos componentes da equipe de apoio; II - indicar o provedor do sistema; III - determinar a 
abertura do processo licitatório; IV - decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este 
mantiver sua decisão; V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso; VI -
 homologar o resultado da licitação; e VII - celebrar o contrato. 

 Pregoeiro e equipe de apoio 

Niebuhr80 afirma “o pregoeiro é responsável pela condução da fase externa do pregão, 
a partir da publicação do edital até a adjudicação do objeto licitado ao vencedor, reunindo em 

                                                 
78 Art. 2º  A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um dos seguintes parâmetros: I - Portal de Compras Governamentais - 

www.comprasgovernamentais.gov.br; II - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio 
amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; III - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 
180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; ou IV - pesquisa com os fornecedores. 79NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015.   

80 Ibid., p. 92. 
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si, praticamente, todas as atribuições conferidas pela Lei nº 8.666/93 à comissão de licitação”. 
O mesmo autor81 complementa: “A equipe de apoio, por via de consequência, trabalha sob a 
orientação do pregoeiro, auxiliando-o na condução do processo licitatório”. 

As designações do pregoeiro, para período de um ano, permitidas reconduções, e da 
equipe de apoio devem recair nos servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, ou 
de órgão ou entidade integrante do SISG. A equipe de apoio, que deverá auxiliar o pregoeiro 
em todas as fases do processo licitatório deverá ser integrada, em sua maioria, por servidores 
ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração pública, pertencentes, 
preferencialmente, ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora da licitação. 
Somente poderá exercer a função de pregoeiro o servidor ou o militar que reúna qualificação 
profissional e perfil adequados, aferidos pela autoridade competente82. 

O Decreto nº 5.450/05 enumera quais as funções do pregoeiro: I - coordenar o 
processo licitatório; II - receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 
apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; III - conduzir a sessão pública na internet; 
IV - verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório; V - dirigir a etapa de lances; VI - verificar e julgar as condições de habilitação; 
VII - receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando 
mantiver sua decisão; VIII - indicar o vencedor do certame; IX - adjudicar o objeto, quando 
não houver recurso; X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e XI - encaminhar o 
processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

e) Análise jurídica do edital e seus anexos e autorização para abertura 

Antes da publicação do edital, início da fase externa do pregão, é válido que a minuta 
do mesmo seja analisada pela assessoria jurídica do órgão promotor da licitação, a fim de 
evitar equívocos que possam vir a prejudicar a licitação e/ou a contração. 

O artigo 38, da Lei nº 8.666/93, em seu parágrafo único, ordena: “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”. 

                                                 
81 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p. 97. 
82 BRASIL. Decreto n 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. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília-DF, 01 de junho de 2005. 
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A minuta do edital deve ser examinada e aprovada por assessoria jurídica da 
Administração Pública, a falta desse exame e aprovação, tem-se entendido não causa nulidade 
à licitação, mas leva à responsabilização os que lhe deram causa. O original desse ato deverá 
ser datado e assinado pela autoridade competente e juntado ao processo de licitação, 
extraindo-se as cópias para os fins desejados83. 

2.2.7.3.2 Fase Externa (ou executória) 

Com a publicação do instrumento convocatório, no caso do pregão eletrônico, o edital, 
inicia-se a fase externa da licitação, com a convocação dos eventuais interessados para 
aderirem ao certame e apresentarem suas propostas. Esta fase destina-se a selecionar a melhor 
proposta à celebração do ato ou contrato desejado pela Administração Pública84. 

A Lei nº 10.520/02, em seu artigo 4º, enumera as etapas que deverão ser observadas 
pela Administração Pública na fase externa do pregão: Publicação do aviso do pregão; 
divulgação do edital; prazo fixado para a apresentação das propostas; abertura da sessão 
pública; desempate entre as propostas, caso haja; adoção do tipo menor preço como critério de 
julgamento; aceitação da proposta com menor preço dentre aquelas que atendem aos critérios 
previamente estabelecidos no edital; avaliação da habilitação da empresa dada como 
vencedora na fase de aceitação; declaração do vencedor do certame; manifestação de intenção 
de recurso e instrução do recurso administrativo; decisão a respeito dos recursos impetrados; 
adjudicação pelo pregoeiro; homologação por parte da autoridade competente e por fim, 
convocação do vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou contrato 
administrativo. 

a) Aviso da licitação e Publicação do edital  

O processo licitatório tem início no momento da abertura, por ela tem início a licitação 
propriamente dita. O aviso da licitação é a oportunidade em que a pessoa licitante noticia a 
abertura da licitação e aguarda a apresentação das propostas pelos eventuais interessados para 
a realização de negócio de seu interesse.  

A publicidade do edital não é igual para todas as modalidades de licitação, 
dependendo, em cada caso, do que estiver fixado em lei. O que se publica, no entanto, é tão 
                                                 
83 GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012. 
84 Ibid. 
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somente o resumo do edital e da licitação, chamado aviso. O aviso deve conter informações 
gerais sobre a entidade licitante, a notícia da abertura da licitação e o local em que os 
interessados poderão obter o edital e os informes sobre o procedimento licitatório aberto85. 

Os órgãos ou entidades integrantes do SISG (Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional) devem disponibilizar a íntegra do edital, em meio eletrônico, no 
Portal de Compras do Governo Federal - COMPRASNET, sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br. O aviso do edital conterá a definição precisa, suficiente 
e clara do objeto, a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lido ou obtido, na 
íntegra, o edital, bem como o endereço eletrônico onde ocorrerá a sessão pública, a data e 
hora de sua realização e a indicação de que o pregão, na forma eletrônica, será realizado por 
meio da internet, sendo o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da 
publicação do aviso, não sendo nunca inferior a oito dias úteis86. 

Conforme determina o Decreto nº 5.450/05, em seu artigo 17, a fase externa do 
pregão, na forma eletrônica, é iniciada com a convocação dos interessados por meio de 
publicação de aviso da licitação. Os meios para divulgação do certame variam de acordo com 
os valores estimados para a contratação87. 

Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma adotada para o 
texto original, começando, a partir daí, nova contagem integral do prazo. A Lei exclui desta 
exigência apenas o caso de alterações que, inquestionavelmente, não afetam a formulação das 
propostas, o reinício do prazo deve ocorrer também nos casos em que as alterações interfiram 
nos requisitos de habilitação que dispuser o certame88. 

b) Pedidos de esclarecimento e Impugnações do edital 

O edital, a partir de sua publicação, fica disponível a qualquer cidadão que tenha 
interesse em consultá-lo, dessa apreciação podem nascer dúvidas ou discordâncias, desse 
                                                 
85 GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012. 86 BRASIL. Decreto n 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. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília-DF, 01 de junho de 2005. 
87 Art. 17.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio de publicação de aviso, 

observados os valores estimados para contratação e os meios de divulgação a seguir indicados: 
   I - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais):  
   a) Diário Oficial da União; e b) meio eletrônico, na internet; 
   II - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) até R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais): 
   a) Diário Oficial da União; b) meio eletrônico, na internet; e c) jornal de grande circulação local; 
   III - superiores a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais): 
   a) Diário Oficial da União; b) meio eletrônico, na internet; e c) jornal de grande circulação regional ou nacional. 
88 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 31 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014.  
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modo, o regramento jurídico prevê a possibilidade de apresentação de solicitação de 
esclarecimento para o primeiro caso e pedido de impugnação para o segundo. O pedido de 
esclarecimento não se confunde com a impugnação, tendo vista que a solicitação de 
esclarecimento não é meio hábil para contestar o edital, nem reclamar a correção do mesmo, 
já a impugnação, é meio para expressar oposição ao edital e requerer que ele seja alterado. 

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados 
ao pregoeiro, em até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no endereço indicado no edital (Art. 19, 
Decreto nº 5.450/2005). Sobre a solicitação de esclarecimento, elucida Niebuhr89:  

Qualquer pessoa goza do direito de pedir esclarecimentos a respeito das disposições 
constantes do edital que sejam obscuras, confusas, contraditórias, que gerem dúvidas 
a respeito de como se deve proceder, ou mesmo diante omissões do edital. [...] Sem 
embargo, em razão de pedido de esclarecimento, a Administração Pública pode, se 
reputar pertinente, alterar o edital, reconhecendo algum defeito dele.  

Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica, ao pregoeiro 
caberá, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação 
no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, caso seja acolhida a impugnação contra o ato 
convocatório, o edital deverá sofrer as adequações pertinentes e ser republicado com nova 
data para realização do certame90. 

Tal impugnação pode ser oferecida independentemente de ter o impugnante qualquer 
interesse direto na licitação, desde que o faça, protocolizando essa medida, procedente a 
impugnação, volta-se a publicar, livre dos vícios, o instrumento convocatório, ou apenas a sua 
rerratificação, concedendo-se, em qualquer das situações, novos e por inteiro os 
indispensáveis prazos de entrega das propostas. Se improcedente, arquiva-se nos autos do 
processo, dando-se dessa decisão, ciência ao impugnante91. 

c) Abertura das propostas 

Na data e horário estabelecidos no edital, será dado início a sessão pública do pregão, 
que será desenvolvida no endereço eletrônico divulgado, todos os interessados deverão 
                                                 
89 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p.345. 
90 BRASIL. Decreto n 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. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília-DF, 01 de junho de 2005. 
91 GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012.  
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conectar-se por meio da chave de identificação e da senha, o pregoeiro fará a análise inicial 
das propostas e divulgará as propostas que foram admitidas e então passará imediatamente à 
fase de lances, todos os licitantes com propostas aceitas participam da etapa de lances. 

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. Até a abertura da sessão, os 
licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. A participação no 
pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante e a partir do horário 
previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do pregoeiro, que faz 
uso de sua chave de acesso e senha. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, 
desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no edital. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas 
classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance92. 

A Administração não deve aceitar necessariamente todas as propostas que lhe são 
encaminhadas. Recomenda Niebuhr que a proposta encaminhada pelos licitantes deve ser 
analisada sob os seguintes aspectos: compatibilidade dela com as especificações e requisitos 
formais definidas para o objeto licitado no edital e preço da proposta, análise do mesmo a fim 
de rejeitar propostas que contenham valor muito acima do praticado pelo mercado ou 
inexequível para o objeto licitado, sendo caracterizada como inexequível a proposta que não 
tem condições de ser cumprida pelo licitante, dado que o preço vai abaixo do custo do bem 
que é oferecido ou que com ele se equipara93. 

Desclassificação é a exclusão de proposta desconforme com as exigências necessárias 
para sua participação no certame. À entidade promotora da licitação incumbe fundamentar a 
desclassificação, explicitando de modo claro e preciso os aspectos que determinaram sua 
incompatibilidade com os requisitos inerentes à licitação94. 

Pode ocorrer ainda, o caso de nenhuma empresa atender ao chamamento licitatório, 
ninguém demonstrar interesse, é o que a doutrina chama de licitação deserta, nesses casos, 
                                                 
92 BRASIL. Decreto n 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. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília-DF, 01 de junho de 2005. 93 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. 
94 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 31 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014.  
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havendo prejuízo (financeiro, administrativo), a Administração Pública vale-se da faculdade 
outorgada pelo inciso V do art. 24 do Estatuto federal Licitatório e contrata com quem se 
interessa, através de dispensa. Se não houver qualquer prejuízo, deve ser promovida nova 
licitação, convindo, nesse caso, que seja feita a revisão do edital com a intenção de saber o 
porquê do desinteresse ou se a publicidade não foi suficiente95. 

d) Etapa de lances 

Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os 
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Os 
licitantes poderão oferecer lances sucessivos, inferiores ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema, não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. A etapa de 
lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. O sistema eletrônico 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 
tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. Esta etapa está disciplinada pelo artigo 24, 
do Decreto nº 5.450/2005. 

Justen Filho96 descreve de maneira sucinta esta etapa: 
Não existe ordem determinada para a formulação dos lances, cada interessado 
formulará o seu lance por meio eletrônico e o sistema rejeitará aqueles reputados não 
admissíveis. A etapa será encerrada por decisão do pregoeiro, o que não significa a 
finalização imediata. Determinando o encerramento, a programação do pregão 
deverá anunciar aos licitantes a perspectiva de término da disputa. A partir daí, 
haverá o encerramento, aleatoriamente, num período de tempo até trinta minutos. 

Objetivando o fim da etapa de lances para o item, o pregoeiro aciona o sistema para 
que ele emita comunicação aos licitantes, indicando o fechamento iminente dos lances, o que 
deve ocorrer dentro de período de tempo aleatoriamente determinado pelo sistema, não 
superior a 30 (trinta) minutos. Os licitantes devem encaminhar os seus últimos lances antes do 
transcurso de tal prazo, porquanto, depois disso, o sistema já não os aceitará. O licitante autor 

                                                 
95 GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012. 
96 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 480. 
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da proposta de menor preço é aquele que enviar o menor lance antes do transcurso do tempo 
estabelecido97. 

e) Julgamento das propostas 

O julgamento das propostas consiste na análise do bem ou serviço cotado pelo 
licitante em relação ao solicitado em edital. Uma das características mais marcantes do pregão 
em relação às outras modalidades licitatórias é a inversão de fases de julgamento das 
propostas e de julgamento da habilitação, no pregão a primeira etapa decisória não se 
relaciona à avaliação dos requisitos de habilitação, inicialmente haverá a seleção da melhor 
proposta. Em caso de não aceitação da primeira proposta, o pregoeiro deve avaliar a proposta 
com o segundo menor preço, passando a analisar a aceitabilidade dela e assim 
sucessivamente, de acordo com a ordem de classificação, até encontrar proposta que seja 
aceitável. 

Outra característica peculiar do pregão é a possibilidade de negociação, também via 
sistema eletrônico, na etapa de julgamentos das propostas, após o encerramento da etapa de 
lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas no edital.  

O critério de julgamento e classificação mais utilizado no pregão é o de menor preço98, 
atendidos os prazos para fornecimento e demais requisitos, respeitados os tratamentos 
diferenciados conferidos por Lei às microempresas ou empresas de pequeno porte e aos 
licitantes que cotarem produtos e bens nacionais ou com tecnologia desenvolvida no Brasil99. 

Nesta fase, as propostas classificadas são confrontadas entre si e à vista dos critérios 
exigidos pelo edital, por esse processo de comparação chega-se à proposta vencedora, ou seja, 
a mais vantajosa para a Administração Pública licitante, e a partir daí arrolam-se em função 
do mérito, isto é, das vantagens que oferecem para a entidade licitante de acordo com os 
estritos termos e condições do instrumento convocatório, as demais. Para o julgamento não 
                                                 
97 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. 
98 Os critérios de julgamento vão caracterizar os chamados tipos de licitação, segundo terminologia usada na Lei nº 8.666/93. Os tipos de 

licitação foram abordados na seção 2.2.4 deste capítulo.  
99 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 16 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012.  



67 
 

pode ser considerado critério diverso dos constantes em edital. Para a ordenação das propostas 
começa-se com a que oferece maior vantagem, chegando-se por esse critério até a última, isto 
é, a mais desvantajosa para a Administração Pública100. 

A Administração, com frequência, reputa conveniente exigir que os licitantes 
apresentem amostras dos seus produtos, para que possa efetivamente analisá-los. No que se 
refere à análise da compatibilidade das propostas com as especificações do objeto do edital, a 
ideia é verificar de modo concreto os produtos ofertados pelos licitantes, para avaliar se eles 
efetivamente atendem às especificações do edital, embora a exigência de amostras não deva 
ser regra, ela destaca-se como instrumento valioso em relação ao controle da qualidade do que 
é ofertado à Administração101. 

f) Habilitação das empresas 

Habilitação é a fase do processo licitatório em que se verifica se os licitantes detêm 
condições para celebrar e executar o futuro contrato. Tais condições referem-se à habilitação 
jurídica, à qualificação técnica, à qualificação econômico-financeira, à regularidade fiscal e 
trabalhista, conforme a Lei nº 8.666/93, em seu artigo 27, aplicadas à modalidade pregão, no 
que couber. 

A habilitação jurídica diz respeito à comprovação da capacidade da pessoa física ou 
jurídica, essencial para contrair obrigação contratual. A qualificação técnica refere-se a 
requisitos de aptidão profissional para executar o futuro contrato. A qualificação econômico-
financeira diz respeito às condições do licitante de arcar com as despesas necessárias ao 
cumprimento do contrato, pois os pagamentos efetuados pela Administração ocorrem depois 
da execução (parcial ou total). Regularidade fiscal e trabalhista significa a demonstração de 
que o licitante está em dia com o cumprimento das obrigações tributárias e trabalhistas. Se 
todos os documentos atenderem às exigências legais, o licitante será considerado 
habilitado102. 

Sobre a fase de habilitação leciona Niebuhr103: 
Os documentos exigidos para a habilitação devem visar apenas à avaliação dos 
licitantes, se eles têm ou não condições de cumprir o futuro contrato, não das suas 

                                                 
100 GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012. 101 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015.   
102 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 16 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012. 
103 NIEBUHR, op. cit., p.122. 
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propostas. Trata-se de duas fases distintas do processo licitatório: na habilitação, 
cuida-se dos licitantes, da pessoa; no julgamento, cuida-se da proposta. Ademais, 
essas duas fases são incomunicáveis, na medida em que o resultado do julgamento 
não deve interferir no resultado da habilitação e, assim, reciprocamente. 

Com vistas a agilizar o processo de consulta à habilitação, no âmbito federal, criou-se 
o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, conhecido como SICAF. Trata-se, 
pura e simplesmente, do registro cadastral da União Federal onde as empresas mantém 
informações e documentação básica necessárias à habilitação e que estão disponíveis aos 
órgãos públicos, tal sistema está disciplinado pelo Decreto nº 3.722/01. 

 Habilitação jurídica 

Leciona Gasparini104 sobre a habilitação jurídica disciplina no artigo 28 da Lei nº 
8.666/93105: 

Habilitação jurídica é a qualidade natural de toda pessoa física ou a atribuída a toda 
pessoa jurídica para exercer direitos e contrair obrigações. Dela decorre a 
capacidade jurídica, tida como a efetiva aptidão da pessoa física ou jurídica para, 
com responsabilidade por seus atos, exercer direitos e contrair obrigações.  

Para Justen Filho106 a habilitação jurídica consiste na “comprovação da existência, da 
capacidade de fato e da titularidade de condições para contratar com a Administração 
Pública”. 

 Qualificação técnica 

A qualificação técnica, disciplinada no artigo 30 da Lei nº 8.666/93107, é a 
comprovação documental da capacidade técnica para execução do objeto do contrato licitado, 
mediante a demonstração de experiência anterior na execução de contrato similar e da 
disponibilidade de pessoal e dos equipamentos indispensáveis108. 

                                                 
104 GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 668. 105 Art. 28. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em:  
 I - cédula de identidade; II - registro comercial, no caso de empresa individual; III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  106 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 460. 

107A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; II -
comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; III -comprovação, 
fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e 
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei 
especial, quando for o caso. 

108 JUSTEN FILHO, op. cit. 
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A qualificação técnica, aptidão profissional e operacional do licitante para a execução 
do objeto da contratação, pode ser: genérica, específica e operativa, e, em cada um desses 
aspectos, deve ser apurada conforme exigido no edital. A capacidade técnica pode ser 
subdividida em capacidade técnica genérica, específica e operativa, onde capacidade técnica 
genérica é a aptidão geral reconhecida em favor de alguém para a execução de uma dada 
atividade regulamentada, comprovável pelo registro da pessoa no órgão fiscalizador do 
exercício profissional; capacidade técnica especifica é a aptidão especial reconhecida em 
favor de alguém para a execução de certa atividade, comprovável com a apresentação de 
certidão que assegure ter o licitante realizado a contento objeto da mesma natureza do licitado 
e, por fim, capacidade técnica operativa é a aptidão para dispor de bens, equipamento e 
pessoal para a execução de determinado contrato. Para fins de licitação, é comprovada com a 
demonstração da disponibilidade de recursos materiais e humanos para a realização do objeto 
do contrato109. 

 Qualificação econômico-financeira 

A qualificação econômico-financeira consiste na comprovação documental da 
titularidade de recursos financeiros e de situação econômica adequados à satisfatória execução 
do objeto da contratação110. 

A qualificação econômico-financeira, descrita no artigo 31 da Lei nº 8.666/93111, é a 
aptidão da empresa para responder pelos encargos financeiros e econômicos decorrentes do 
contrato e é comprovada, pelo licitante, mediante a apresentação de determinados 
documentos, onde a saúde financeira da empresa é demonstrada por índices contábeis 
previstos no edital e devidamente justificados no processo licitatório. Observando-se que o 
exigido do proponente, no que se refere a esse quesito, há de corresponder ao vulto e à 
complexidade do objeto desejado pela Administração Pública licitante. Exigência 
desproporcionada a essas finalidades vicia a habilitação e, por via de consequência, a licitação 
(GASPARINI, 2012). 

                                                 
109 GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012. 
110 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 111 Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta; II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios 
previstos no "caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação. 



70 
 

 Regularidade fiscal e trabalhista 

A regularidade fiscal (qualidade de quem está em situação regular para com o fisco 
federal, estadual e municipal) é demonstrada pelo licitante com a apresentação do conjunto de 
documentos arrolados no art. 29 da Lei nº 8.666/93112. 

A regularidade fiscal consiste na comprovação documental de que o particular se 
encontra regularmente inscrito perante os cadastros públicos de contribuintes e que não 
constam em seu nome débitos fiscais exigíveis e não garantidos. A regularidade trabalhista, 
por sua vez, consiste na comprovação documental de que, perante a justiça do trabalho, não 
constam em nome do licitante débitos inadimplidos exigíveis e não garantidos113. 

 Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição  

Tal inciso trata da necessidade de a empresa declarar que não expõe a trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito e de qualquer trabalho a menor de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

Se o autor da proposta de menor preço for inabilitado, o pregoeiro deverá avaliar os 
documentos de habilitação do autor da proposta com o segundo menor preço, após análise da 
de aceitabilidade desta. Se ele apresentar todos os documentos de maneira regular, caberá ao 
pregoeiro habilitá-lo, do contrário, convocar-se-á o autor da terceira melhor proposta e, assim, 
sucessivamente, até que algum dos licitantes venha a ser habilitado114. 

g) Recurso administrativo 

Todos os atos, decisões e comportamentos da Administração Pública ou de quem lhe 
faça as vezes estão submetidos aos controles instituídos.  

                                                 
112 Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em: I - prova de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC); II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 
forma da lei; IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 113 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 

114 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015.  
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Sobre a licitação podem incidir vários controles. Alguns efetuados pela própria 
Administração (internos); outros realizam-se por entes exteriores (externos). Os controles 
internos ocorrem de ofício ou mediante provocação. Em geral, a provocação advém de 
interposição de recurso administrativo. Quanto aos controles externos, os principais são os 
seguintes: I - Controle do Tribunal de Contas, realizado em virtude de sua finalidade 
institucional; II - Controle jurisdicional, provocado mediante interposição de ações diversas, 
por exemplo, mandado de segurança, ação popular, ação ordinária115. 

Os controles que atuam sobre a Administração Pública viabilizam-se pelos recursos 
administrativos (recursos hierárquicos, representações ou pedidos de reconsideração), isto é, 
interpostos no âmbito da entidade responsável pelo ato, decisão ou comportamento 
impugnado, e mediante ações judiciais, ou seja, as impetradas na esfera judicial contra atos, 
comportamentos e decisões em razão da ilegalidade que encerram, sem prejuízo, por evidente, 
do controle do Tribunal de Contas competente116. 

O Decreto nº 5.450/05 estabelece, em seu artigo 26, o procedimento para interposição 
de recurso referente a processo licitatório na modalidade pregão, em sua forma eletrônica: 

Art. 26.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, 
de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar 
as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
§ 1o  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, nos termos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o 
pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
§ 2o  O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

         
O não acolhimento do recurso pela autoridade competente resulta no prosseguimento 

normal do processo licitatório, o acolhimento de recurso importará na invalidação dos atos 
recorridos. 

O recurso implica a reanálise da questão por autoridade hierarquicamente superior a 
quem produziu o ato objeto do recurso, neste caso, o pregoeiro, este não tem competência 
para decidir sobre o recurso, visto que o ato contra o qual é interposto o recurso é de autoria 
                                                 
115 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 16 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012. 
116 GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012.  
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do próprio pregoeiro. Antes de decidir o recurso a autoridade competente não pode dar 
continuidade à licitação, não pode proceder à adjudicação, pois os recursos administrativos 
interpostos nas licitações regidas pela modalidade pregão têm efeito suspensivo, isto é, 
impedem que se dê continuidade ao processo de licitação enquanto não decidir sobre eles117.  

h) Adjudicação e Homologação da licitação 

A adjudicação é ato pelo qual a Administração declara o vencedor do certame, nos 
pregões em que não há interposição de recurso, o pregoeiro é o responsável pela adjudicação, 
nos casos em que há recurso, a autoridade competente é que pratica o ato de adjudicar o 
objeto licitado ao vencedor do certame. A homologação consiste na ratificação de todos os 
atos praticados no processo licitatório pela autoridade competente, superior ao pregoeiro. 

Adjudicação é o ato pelo qual o objeto do futuro contrato é atribuído ao vencedor da 
licitação, a Administração deverá obedecer estritamente à ordem de classificação das 
propostas, sendo vedado desatendê-la ou celebrar contrato com terceiros estranhos ao 
processo licitatório, sob pena de nulidade118. 

Após a adjudicação, concluído o processo licitatório em razão dos quais a 
Administração celebrará contrato, os autos relativos à licitação devem ser submetidos à 
análise da autoridade competente, a quem cabe decidir sobre a homologação ou não de tudo o 
quanto se fez. Caso a autoridade competente reputa conveniente a celebração do contrato, 
bem como não constata nenhuma irregularidade, ou, constata a irregularidade e providencia a 
convalidação dela, deve homologar a licitação, dando-a por encerrada, estando autorizada a, 
enfim, proceder à contratação. A licitação pública é concluída com a homologação, depois 
desta, já não há o que fazer em relação à licitação, restando apenas realizar os trâmites para 
formalizar a contratação do objeto licitado119. 

Homologação é o ato da autoridade competente, superior à comissão de licitação (e ao 
pregoeiro) pelo qual é promovido o controle de todo o procedimento licitatório no que 
respeita ao mérito e à legalidade. A autoridade competente para homologar é indicada em Lei 
ou regulamento, normalmente é a autoridade que autorizou a realização da licitação120. 

                                                 
117 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. 118 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 16 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012. 
119 NIEBUHR, op. cit. 
120 GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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Medauar121 enumera os possíveis desdobramentos obtidos da análise feita pela 
autoridade competente no momento da homologação: 

a) Anuência a todos os elementos dos autos, homologando a licitação e, portanto, 
aceitando a classificação apresentada pela comissão, se houver; 
b) Determinação de retorno dos autos à comissão de licitação para esclarecimento 
de dados ou retificação de lapsos; 
c) Anulação do processo no todo ou em parte, se verificar a ocorrência de 
ilegalidade; 
d) Revogação da licitação por razões de interesse público, decorrente de fato 
superveniente para justificar tal conduta. 

 

Caso a Administração decida pela homologação do certame, o adjudicatário será 
convocado para assinar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo definido no edital. 
Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços122. 

i) Revogação e Anulação do Pregão 

Da análise de processo licitatório, onde se constate falha, equívoco ou qualquer ato 
que seja contrário ao interesse público, pode resultar anulação ou revogação.  Nos dois casos, 
a autoridade administrativa deverá motivar sua decisão, assegurando-se o contraditório e a 
ampla defesa aos interessados.  

O artigo 49 da Lei nº 8.666/93 prevê a possibilidade de revogação da licitação por 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, bem como a obrigatoriedade de sua anulação uma vez 
detectada ilegalidade, neste último caso podendo agir de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  

A anulação advém da existência de ilegalidade, sendo assim, pode ser efetuada por 
autoridade competente, superior ao pregoeiro, de ofício ou por provocação de terceiro, bem 
como, de sentença ou acórdão de Poder Judiciário. Já a revogação desfaz o processo 

                                                 
121 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 16 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012. p. 216. 
122 BRASIL. Decreto n 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. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília-DF, 01 de junho de 2005. 



 

licitatório por razões de interesse público relativas a fato superveniente do qual não resulte 
ilegalidade, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justif

Revogação é o desfazimento da licitação acabada por motivos de conveniência e 
oportunidade (interesse público) supervenientes devidamente justificados. A prática do ato de 
revogação é da autoridade à qual cabe promover a homologação ou de quem lhe seja 
hierarquicamente superior, não cabe à comissão de licitação ou ao pregoeiro, o vencedor, 
tendo em vista que a extinção da licitação se dá, na revogação, por mérito, é investido no 
direito de receber uma indenização. Anulação é o desfazimento da licitação acabada por 
motivo de ilegalidade, não cabendo indenização às empresas licitantes, podendo ser realizada 
pela entidade licitante (pela autoridade a quem cabe a homologação e adjudicação) 
judiciário124. 

Figura 4 – Fases da etapa licitatória conforme literatura consultada

Fonte: Elaborado pelo autor 

                                                
123 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 
124 GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo.  
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licitatório por razões de interesse público relativas a fato superveniente do qual não resulte 
mente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta123.  

Revogação é o desfazimento da licitação acabada por motivos de conveniência e 
oportunidade (interesse público) supervenientes devidamente justificados. A prática do ato de 

da autoridade à qual cabe promover a homologação ou de quem lhe seja 
hierarquicamente superior, não cabe à comissão de licitação ou ao pregoeiro, o vencedor, 
tendo em vista que a extinção da licitação se dá, na revogação, por mérito, é investido no 

o de receber uma indenização. Anulação é o desfazimento da licitação acabada por 
motivo de ilegalidade, não cabendo indenização às empresas licitantes, podendo ser realizada 
pela entidade licitante (pela autoridade a quem cabe a homologação e adjudicação) ou pelo 

16 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012.  

jurídica; Qualificação técnica; 
financeira; Regularidade fiscal e trabalhista; e Cumprimento do disposto no inciso XXXIII 

Fase Recursal 
Adjudicação e Homologação da licitação

Análise jurídica do edital e seus componentes e autorização para abertura pela autoridade competente 
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2.2.7.4 Etapa contratual (ou pós-licitatória) das compras e contratações públicas 

Selecionada a melhor proposta através da etapa licitatória procede-se a contratação do 
licitante vencedor, que agora passa a ser designado como fornecedor (de bens ou serviços) na 
etapa contratual. 

2.2.7.4.1 Contrato administrativo 

Homologado o pregão, cabe a Administração formalizar o contrato com o particular 
vencedor do processo licitatório a fim de obter o bem ou serviço necessário ao interesse 
público. 

A Administração Pública, por meio de seus agentes, deve manifestar a sua vontade 
para cumprir as atividades administrativas e atender o interesse público, essa manifestação de 
vontade administrativa pode ser unilateral (atos administrativos), bilateral (contratos da 
administração) ou plurilateral (consórcios e convênios)125. 

Leciona Mello126 sobre contratos e a relação estabelecida entre as partes que o 
compõem: “relação jurídica formada por um acordo de vontades, em que as partes obrigam-se 
reciprocamente a prestações concebidas como contrapostas e de tal sorte que nenhum dos 
contratantes pode unilateralmente alterar ou extinguir o que resulta da avença”. 

A Lei nº 8.666/93 dispõe sobre as normas relacionadas aos contratos da Administração 
Pública, sendo o principal diploma legal sobre a matéria, em seu artigo 2º, parágrafo único, 
traz a definição de contrato administrativo:  

Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou 
entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de 
vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja 
qual for a denominação utilizada. 

Desse modo, as partes no contrato administrativo são a Administração Pública, 
contratante, órgão ou entidade signatária do instrumento contratual e o particular, contratado, 
pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração Pública, conforme 
definições contidas no art. 6º, incisos XIV e XV, da Lei Federal 8.666/1993. 

                                                 
125 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. 
126 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 31 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. p.627. 
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Gasparini127 complementa esclarecendo que: “o objeto do contrato é a obra, o serviço, 
a compra ou a alienação, desejados pela Administração Pública e sobre o qual as partes 
contratantes fixam os respectivos direitos e obrigações”.  

Nos casos de concorrência e tomada de preço, dispensas e inexigibilidades cujos 
preços correspondam a essas modalidades, é obrigatório o instrumento contratual completo 
(art. 62, Lei Federal 8.666/1993). Nos demais casos o instrumento contratual completo é 
facultativo, podendo a Administração substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como 
carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de execução de 
serviço. 

2.2.7.4.2 Ata de Registro de Preços 

A Ata de Registro de Preços – ARP, não se confunde com o contrato, a ata é tão 
somente um meio pelo qual são registrados os vencedores da licitação para contratação futura, 
caso assim a Administração julgue necessário, não há obrigação de contratar.  

Di Pietro128 instrui sobre a ARP: “é documento vinculativo, por que obriga os 
licitantes ao fornecimento de bens ou à prestação de serviços, conforme o caso, observados os 
preços, quantidades e demais condições previstas no instrumento convocatório”.  

Conforme o Decreto nº 7.892/13, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços - 
SRP, após a homologação da licitação para Sistema de Registro de Preços serão registrados na 
ata os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva, 
onde a ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
contratações. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, 
incluídas eventuais prorrogações, sendo vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados 
pela ata de registro de preços.  

A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil.  A existência de preços 
registrados não obriga a Administração a contratar, mas caso esta o faça, terá que ser com o 
particular registrado em ata. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 
                                                 
127 GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012. p.776. 
128 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p.449. 
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eventual redução dos preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços 
ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as  negociações junto aos 
fornecedores129.  

O Decreto regimentador do sistema de registro de preços estabelece que a ata de 
registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório mediante 
anuência do órgão público promotor da licitação (órgão gerenciador). Caberá ao fornecedor 
beneficiário da ata de registro de preços, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes 
da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

No caso de inadimplemento do pactuado na ata de registro de preços ou do 
descumprimento das obrigações contratuais pelo fornecedor cabe não apenas ao órgão 
gerenciador a aplicação das sanções cabíveis, mas também aos órgãos participantes e não 
participantes que aderirem à ata130. 

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, 
a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata 
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. Compete ao órgão não 
participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 
contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o contraditório,  de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às 
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador131. 

2.2.7.4.3 Reequilíbrio contratual 

Durante a execução do contrato (ou a vigência da ata) o valor do bem ou serviço 
contratado pode sofrer forte variação, para mais ou para menos, de acordo com o mercado. A 
fim de proteger o fornecedor e a Administração Pública existe a possibilidade de rever tais 
preços que onerem de maneira nociva o contrato para uma das partes.  

                                                 
129 BRASIL. Decreto n 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. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2013. 
130 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
131 BRASIL, op. cit. 
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O princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato encontra-
se consagrado no art. 37, XXI, da Constituição Federal, que estabelece a necessidade de 
manutenção das “condições efetivas da proposta” vencedora na licitação ou na contratação 
direta.  

A equação econômica é decidida no momento da apresentação da proposta (e não da 
assinatura do contrato) e leva em consideração os encargos do contratado e o valor pago pela 
Administração, devendo ser preservada durante toda a execução do contrato. O princípio da 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro pode ser invocado tanto pelo particular 
(contratado) quanto pelo Poder Público (contratante)132. 

Para Justen Filho133 a quebra do equilíbrio econômico-financeiro “consiste na 
alteração do resultado econômico extraível da contratação administrativa e somente pode ser 
reconhecida por meio de uma comparação entre as duas realidades diversas”.  

A Lei nº 8.666/93 determina em que casos deverão ser concedidos o reequilíbrio de 
preços em seu artigo 65, inciso II, alínea d, a saber:  

[...] na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 
ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando 
álea econômica extraordinária e extracontratual. 

A legislação estabelece diversos mecanismos para evitar o desequilíbrio dessa equação 
econômica no curso do contrato, com destaque para o reajuste, a revisão e a repactuação. 

O reajuste de preços envolve uma previsão contratual de indexação da remuneração 
devida ao particular a um determinado índice, de modo a promover a sua alteração nominal 
periodicamente, de acordo com a variação do referido índice. A revisão de preços consiste 
numa análise realizada ordinária ou extraordinariamente, destinada a reestabelecer a relação 
original entre encargos e vantagens fazendo a comparação entre as situações existentes 
atualmente e no momento da assinatura do contrato, verificando-se que ocorreu uma alteração 
derivada que não se configure como inerente aos riscos ordinários de empreendimento, caberá 
adotar uma solução destinada a restabelecer a relação originária. A repactuação é uma 
solução aplicável apenas para os contratos de serviços contínuos no momento de suas 

                                                 
132 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. 
133 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.521. 
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renovações, a repactuação destina-se a substituir o reajuste de preços. A repactuação elimina a 
indexação absoluta dos preços, que é uma característica do reajuste de preços134 (grifo nosso). 

2.2.7.4.4 Despesa pública 

Uma vez prestado o serviço e entregue o bem pelo fornecedor à Administração 
Pública esta deverá retribuí-lo financeiramente de acordo com o estabelecido em contrato.  

A execução da despesa orçamentária pública se processa em três estágios, conforme 
previsto na Lei nº 4.320/64, quais sejam: empenho, liquidação e pagamento.  

a) Empenho  

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária pública. É 
registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e 
amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/64: “é o ato emanado de autoridade 
competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento 
de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico”.  

Os empenhos podem ser classificados em:  

 Ordinário 

Tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, 
cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez; 

 Estimativo 

Empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode determinar 
previamente, tais como serviços de fornecimento de água e energia elétrica, aquisição de 
combustíveis e lubrificantes e outros; e 

 Global 

Empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas 
a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos decorrentes de aluguéis.  
                                                 
134 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 
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O empenho pode ser anulado totalmente quando o objeto do contrato não tiver sido 
cumprido, ou ainda, no caso de ter sido emitido incorretamente.  

b) Liquidação  

Consiste no segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa é, 
normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o 
material, serviço, bem ou obra).  

Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/64, a liquidação consiste “na verificação 
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do 
respectivo crédito” e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a 
importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.  

A liquidação das despesas com fornecimento ou com serviços prestados terão por 
base: o contrato, ajuste ou acordo respectivo; a nota de empenho; e os comprovantes da 
entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.  

c) Pagamento  

O pagamento da despesa refere-se ao terceiro e último momento e será processada 
pela Unidade Gestora Executora no momento da emissão da Ordem Bancária em favor do 
particular e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento 
consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da 
despesa.  

A Lei nº 4.320/64, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo “o 
despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja 
paga”.  

2.2.7.4.5 Sanções Administrativas  

A fim de coibir comportamentos que tragam prejuízo à Administração Pública são 
estabelecidas as sanções administrativas (sem prejuízo das judiciais que possam ocorrer). 

A Lei nº 10.520/02 prevê que ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF (ou nos sistemas de 
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cadastramento de fornecedores) pelo prazo de até 5 (cinco) anos (sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais) o licitante que convocado 
dentro do prazo de validade da sua proposta: I - não celebrar o contrato; II - deixar de entregar 
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; III - ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto; IV - não mantiver a proposta; V - falhar ou fraudar na execução do 
contrato; VI - comportar-se de modo inidôneo; ou VII - cometer fraude fiscal. 

A discricionariedade reconhecida à Administração no tocante à aplicação das sanções 
administrativas deve ser exercida em conformidade com o princípio da proporcionalidade, 
uma vez que não pode exceder o necessário para reprimir o comportamento dos licitantes ou 
contratados. Os entes administrativos devem assegurar o contraditório e a ampla defesa, 
devendo instaurar o processo formalmente, notificar o licitante ou contratado, descrevendo os 
fatos e faltas que lhe são imputadas, bem como as sanções a que está sujeito, dando-lhe prazo 
para oferecer defesa. O licitante ou contratado deve ser intimado, pessoalmente, da decisão 
que aplica a penalidade, também é necessário publicar a sanção na imprensa oficial, para dar-
lhe publicidade135. 

2.2.7.5 Comprasnet e SIPAC  

No pregão eletrônico, quem conduz o certame é o órgão ou entidade que o promove, 
no entanto, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação, disponibiliza sistema de informática aos órgãos e 
entidades federais integrantes do Sistema de Serviços Gerais para que eles operem o pregão 
eletrônico136. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte utiliza o sistema disponibilizado pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão através do endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br para promover seus procedimentos licitatórios (envio de 
propostas, etapa de lances, desempates, negociações, julgamento de propostas, envio de 
documentos, habilitação, interposição de recursos, adjudicação, homologação, eventos 
relativos à licitação, entre outras ações) onde são cadastrados os pregoeiros, membros da 
equipe de apoio, gestores e particulares interessados em contratar com Administração Pública, 
tal acesso se dá através de chave de identificação e senha, pessoal e intransferível. 
                                                 
135 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. 
136 Ibid. 
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Valendo-se da chave de identificação e da senha, o particular poderá acessar o 
endereço eletrônico no qual será desenvolvida a competição. A partir da data de publicação do 
aviso do pregão até a data de abertura do pregão, o particular pode remeter por via eletrônica 
a sua proposta, bem como substituí-la se julgar necessário137. 

No âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte é utilizado internamente 
o Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – SIPAC, para concentrar as 
ações relativas às compras, tanto as ações relativas à formação do processo licitatório (antes 
da etapa competitiva), quanto as referentes à etapa contratual.  

As demandas iniciais, as requisições, a formação e tramitação dos processos 
administrativos, o cadastramento dos materiais e serviços, as atas e contratos resultantes da 
licitação, bem como todo o processamento da despesa e aplicação de sanções são 
operacionalizados também via SIPAC.  

2.3 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO SOBRE O TEMA PESQUISADO 

Foi realizado levantamento dos estudos referentes ao tema da presente pesquisa, foram 
encontrados 19 (dezenove) trabalhos, porém, apenas 05 (cinco) apresentaram resultados quem 
contribuíram para a pesquisa ora realizada. 

Foram utilizados os seguintes critérios de busca para acesso aos trabalhos constantes 
no Quadro 1: 

 Fontes de pesquisa:  
 Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) 

(http://bdtd.ibict.br/vufind/);  
 Portal de Periódicos Capes (http://www-periodicos-capes-gov-

br.ez18.periodicos.capes.gov.br/);  
 Scientific Electronic Library Online (Scielo) 

(http://www.scielo.org/php/index.php) ; e, 
 Scientific Periodicals Electronic Library (Spell) (http://www.spell.org.br/). 

 Palavras-chave pesquisadas: pregão; licitação. 
 Período das publicações: 2015 a 2017, para que a pesquisa retornasse estudos recentes. 

                                                 
137 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.  
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Os trabalhos consultados através do levantamento bibliográfico foram importantes na 
construção do entendimento sobre o tema e para conhecimento da realidade das compras e 
contratações em outras instituições. 
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Quadro 1 – Levantamento bibliográfico sobre o tema 

Tipo Título Ano Fonte de informação Autor e Instituição 
pesquisada Resultados relevantes para a pesquisa 

Dis
ser

taç
ão Eficiência na gestão das compras públicas: 

um estudo de caso da modalidade pregão 
eletrônico nos processos licitatórios do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sertão Pernambucano. 

2016 BDTD 
Franklin Torres Brandão - 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sertão 

Pernambucano. 

Este trabalho identificou aspectos positivos e 
negativos referentes à economicidade, 
celeridade, competitividade perante os 
benefícios concedidos pelo estatuto das 
microempresas e empresas de pequeno porte e 
os cancelamentos de itens nas contratações 
realizadas pela organização pesquisada, no 
exercício financeiro de 2014. 

Dis
ser

taç
ão Função compras no setor público: fatores 

preponderantes para o alcance da celeridade 
dos pregões eletrônicos da Base Aérea de 
Natal 

2016 BDTD 
Alessandro Anibal Martins de 

Almeida - Base Aérea de 
Natal 

O estudo discutiu a questão dos prazos nos 
processos de compras no âmbito da 
Administração Federal e analisou os fatores que 
influenciaram nas subfases do pregão eletrônico 
na instituição pesquisada no ano de 2014 quanto 
ao atendimento ao princípio da celeridade. 

Dis
ser

taç
ão Os impactos da lei complementar n° 

123/2006 nos pregões eletrônicos da 
Universidade Federal do Paraná 

2016 BDTD 
Andréa Roseli Moreira Cruz 

Jankoski - Universidade 
Federal do Paraná 

Menor relevância 

Dis
ser

taç
ão Economicidade e eficiência temporal 

estudo de caso no Instituto Federal de 
Goiás 

2016 BDTD Ione Dos Santos Velame - 
Instituto Federal de Goiás Menor relevância 

Dis
ser

taç
ão As infrações e sanções administrativas 

aplicáveis a licitações e contratos (Leis 
8.666/93, 10.520/02, 12.462/11 e Lei 
12.846/13). 

2016 BDTD Felipe Blanco Garcia 
Guimarães Fleury Menor relevância 
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Dis
ser

taç
ão Formalismo das licitações públicas no 

ordenamento jurídico brasileiro 2016 BDTD José Paulo Dorneles Japur Menor relevância 

Dis
ser

taç
ão Desalinhamento entre a lei de licitações e 

contratos administrativos e a realidade das 
compras governamentais no estado 
gerencial: um estudo de caso 

2016 BDTD Renan Mendes Rocha Menor relevância 

Dis
ser

taç
ão As condutas dos pregoeiros como forma de 

melhoria dos processos de aquisições do 
Centro de Lançamento da Barreira do 
Inferno 

2016 BDTD 
Alessandra de Oliveira 

Ventura - Centro de 
Lançamento da Barreira do 

Inferno 

Esta pesquisa abordou a problemática da 
eficiência da utilização da modalidade licitatória 
pregão eletrônico no âmbito da Administração 
Pública sob a ótica das condutas adotadas pelos 
pregoeiros da intuição objeto de estudo nos anos 
de 2014 e 2015. 

Dis
ser

taç
ão 

A lei 123/06 como instrumento de 
fortalecimento da economia local: um 
estudo da participação das microempresas e 
empresas de pequeno porte do município de 
Natal nos pregões eletrônicos da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte 

2016 BDTD 
Vinicius Magnata Pino - 

Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte 

Menor relevância 

Dis
ser

taç
ão Pregão eletrônico e o princípio da 

eficiência: um estudo de caso da comissão 
permanente de licitações de materiais da 
Prefeitura do Recife 

2015 BDTD Caroline Pereira Bona - 
Prefeitura do Recife 

Esta investigação evidenciou como o setor 
responsável pelas licitações na instituição 
analisada utilizou o pregão eletrônico para 
adquirir bens e materiais destinados ao suporte e 
funcionamento de suas atividades no período de 
2011 a 2014, além de verificar o quão eficaz é 
tal modalidade licitatória. 



86 
 

Dis
ser

taç
ão O impacto da instrução normativa MPOG 

nº 3/2011 na economia gerada pelo pregão 
eletrônico nas aquisições públicas federais 

2015 BDTD Reinner Ferreira Campos Menor relevância 

Dis
ser

taç
ão Eficiência do calendário de compras para 

os processos de licitação: estudo de caso da 
Universidade de Brasília 

2015 BDTD Max da Costa Oliveira - 
Universidade de Brasília 

Este trabalho avaliou a eficiência do Calendário 
de Compras adotado na UnB, como ferramenta 
de planejamento nos anos de 2011 e 2012, 
utilizando o Pregão no formato eletrônico. 

Art
igo

 Compras públicas no âmbito do sistema de 
pregão: um estudo com funcionários 
públicos 

2015 Portal Periódicos Capes 
Richard Medeiros De Araújo e 

Marione de Lima Pessoa 
Othon 

Menor relevância 

Art
igo

 Os crimes na lei de licitações: principais 
aspectos legais e jurisprudenciais 2015 Portal Periódicos Capes Caroline Fockink Ritt e Bruna 

Henriuqe Hubner Menor relevância 

Art
igo

 Inclusão e perspectivas de desenvolvimento 
da microempresa e empresa de pequeno 
porte no processo de compras 
governamentais na esfera federal 

2016 Scielo 
Marcos André da Silva Cunha 

e Cleonice Alexandre Le 
Bourlegat 

Menor relevância 

Art
igo

 Compras públicas como política para o 
desenvolvimento sustentável 2016 Scielo 

Bernardo Carlos S. C. M. de 
Oliveira e Luis Miguel Luzio 

dos Santos 
Menor relevância 

Art
igo

 O Fator Sustentabilidade nas Licitações e 
Contratações Públicas 2016 Spell Cristiano Ferreira Costa e 

Outros Menor relevância 
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Dis
ser

taç
ão Licitações na administração pública: nova 

perspectiva para a qualificação econômico-
financeira de empresas na contratação de 
serviços de engenharia e obras civis 

2016 Spell Moacir Carneiro Junior e 
Outros Menor relevância 

Art
igo

 Análise de correspondência aplicada a 
preposições sobre a eficiência e eficácia do 
processo de compras públicas a partir da 
percepção de diferentes atores envolvidos 

2015 Spell Isaac Gezer Silva de Oliveira Menor relevância 

Fonte: elaborado pelo autor 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
Este capítulo tem a finalidade de informar o tipo de pesquisa empregada, bem como as 

justificativas que fundamentaram sua escolha, os procedimentos aplicados na coleta e no 
tratamento dos dados, bem como discorrer sobre as limitações do método utilizado. 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

Este estudo é de natureza aplicada visto que busca gerar informações para aplicação 
prática, visando à solução de problemas específicos relacionados ao processo de compras 
públicas através da modalidade de licitação pregão na Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte.  

3.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Para possibilitar o alcance dos objetivos estabelecidos no presente estudo, foi feita 
uma pesquisa documental dos pregões eletrônicos realizados entre os anos de 2011 e 2015, se 
enquadrando neste intervalo os pregões iniciados a partir de 2011 e homologados até 2015, 
promovidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; e pesquisa de campo através 
da aplicação de questionário junto a dois grupos diretamente relacionados ao processo de 
compra na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a saber: principais unidades 
orçamentárias requisitantes de materiais e/ou serviços na Universidade e pregoeiros 
oficialmente designados no órgão. 

O intervalo de tempo escolhido para a pesquisa (cinco últimos anos) foi delimitado 
pela pesquisadora julgando relevante este prazo, não havendo motivo outro que justifique a 
escolha. 

Para Sampieri138 “A pesquisa é um conjunto de processos sistemáticos, críticos e 
empíricos aplicados no estudo de um fenômeno”. 

A pesquisa é uma atividade voltada para a investigação de problemas teóricos ou 
práticos por meio do emprego de procedimentos científicos, cada abordagem ou busca admite 
níveis distintos de aprofundamento e enfoques específicos conforme o objeto do estudo, os 
objetivos pretendidos e a qualificação do pesquisador139.  
  
                                                 
138 SAMPIERI, Roberto Hernández.; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Maria Del Pillar Batista. Metodologia de pesquisa.5. ed. 

Porto   Alegre: Penso, 2013. p. 30. 139 CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; DA SILVA, Roberto. Metodologia Científica. 6 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2007.   
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3.3 CONTEXTO DE APLICAÇÃO 

Integrante da Administração indireta, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
foi criada pela Lei Estadual nº 2.307, de 25 de junho de 1958 e federalizada pela Lei nº 3.849, 
de 18 de dezembro de 1960, posteriormente reestruturada com a aprovação do Decreto nº 
62.091, de 09 de janeiro de 1968, modificado pelo Decreto nº 74.211, de 24 de junho de 1974. 

É uma instituição universitária de caráter público, organizada sob a forma de autarquia 
de regime especial, vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro na cidade de Natal, 
capital do Estado do Rio Grande do Norte140. 

Por serem pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração indireta, 
aplicam-se às autarquias os mesmos preceitos que informam a atuação dos órgãos da 
Administração direta, ou seja, a atuação é regida preponderantemente pelo direito público, 
sobretudo o direito administrativo141. 

A autonomia da autarquia se manifesta em quatro dimensões jurídicas. O primeiro 
aspecto envolve o patrimônio, a autarquia é uma pessoa jurídica dotada de personalidade 
própria, portando é titular de patrimônio próprio; o segundo envolve a sua estruturação 
organizacional, a autarquia tem uma estrutura administrativa distinta da Administração direta, 
significando ser dotada de órgãos e servidores próprios; o terceiro aspecto se relaciona com as 
competências da autarquia, são competências próprias, que lhe foram atribuídas por Lei, tais 
competências eram, na origem, de titularidade da pessoa política e repassadas à autarquia 
através do fenômeno da descentralização de poder; e o quarto se refere aos recursos 
financeiros, em alguns casos a Lei prevê recursos próprios e em outros a autarquia dependerá 
de transferências de recursos do ente a que se vincula142. 

A Universidade, enquanto autarquia, está estruturada administrativamente da seguinte 
maneira: I. Conselhos Superiores; II. Reitoria; III. Centros Acadêmicos; IV. Unidades 
Acadêmicas Especializadas; V. Departamentos Acadêmicos; VI. Unidades Suplementares; 
VII. Núcleos de Estudos Interdisciplinares; VIII. Comissões Permanentes143. 

                                                 
140 Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estatuto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. RN, Natal. 2002. 141 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 16 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012. 
142 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 
143 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, op. cit. 
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Em sua atividade fim, atualmente, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
oferece 102 cursos de graduação presencial e 11 cursos de graduação à distância, no que se 
refere à Pós-graduação, 72 programas de mestrado, 37 de doutorado, 56 de especialização e 
37 de Residência Médica e Multiprofissional, além dos programas de ensino infantil e médio 
profissionalizante, 21 ao todo. Sua comunidade acadêmica é formada por mais de 42.759 
estudantes (graduação, pós-graduação, ensino infantil e médio profissionalizante), 3.203 
servidores técnico-administrativos e 2.271 docentes, além dos professores substitutos e 
visitantes144. 

3.4 ABORDAGEM DA PESQUISA 

A abordagem deste estudo foi quantitativa, fazendo uso do método dedutivo, com 
ênfase no tratamento estatístico descritivo de dados a fim de obter informações sobre o 
processo de compras e, deste modo, sumarizar os aspectos que o influenciam. 

O processo de pesquisa quantitativa envolve as questões e os procedimentos que 
emergem da análise dos dados indutivamente construída a partir das particularidades para os 
temas gerais e as interpretações feitas pelo pesquisador acerca do significado dos dados145. 

A dedução é o procedimento lógico, raciocínio pelo qual se pode tirar de uma ou de 
várias proposições (premissas) uma conclusão que delas decorre por força unicamente lógica. 
A conclusão decorre necessariamente das premissas. A dedução é a argumentação que torna 
explícitas verdades particulares contidas em verdades universais, estando a conclusão, ou 
consequente, contida nas premissas, ou antecedente, como parte do todo146 147. 

3.5 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Sendo o objetivo geral desta pesquisa, realizar um diagnóstico das compras e 
contratações públicas, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, realizadas através de 
licitações na modalidade pregão, este estudo caracteriza-se por se tratar de uma pesquisa do 
tipo exploratória e descritiva.  

                                                 
144 Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Portal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Acesso em: 03.10.2016. 
145 CRESWELL, John W. Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
146 CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; DA SILVA, Roberto. Metodologia Científica. 6 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2007.   
147 SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. rev. e atualizada. São Paulo: Cortez, 2007.  



91 
 

A pesquisa exploratória, restringindo-se a definir objetivos e buscar mais informações 
sobre determinado assunto de estudo, têm por objetivo familiarizar o pesquisador com o 
fenômeno ou obter uma nova percepção a respeito do mesmo, bem como adquirir novos 
entendimentos. A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 
fenômenos (variáveis) sem manipulá-los, busca descobrir, com a maior precisão possível, a 
frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e 
suas características148.   

3.6 TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA PESQUISA 

Neste trabalho foram empregadas as técnicas de pesquisa direta e indireta. As técnicas 
de pesquisa direta foram utilizadas através da pesquisa de campo realizada através da 
aplicação de questionários estruturados não validados. As técnicas de pesquisa indireta foram 
utilizadas através da pesquisa documental e bibliográfica. 

A pesquisa indireta é realizada com intuito de recolher informações prévias sobre o 
campo de interesse, o levantamento de dados, primeiro passo de qualquer pesquisa científica, 
é feito de duas maneiras: pesquisa documental (ou de fontes primárias) e pesquisa 
bibliográfica (ou de fontes secundárias). A documentação direta constitui-se, em geral, no 
levantamento de dados no próprio local onde os fenômenos ocorrem. Esses dados podem ser 
obtidos de duas maneiras: através da pesquisa de campo ou da pesquisa de laboratório149. 

3.6.1 Pesquisa bibliográfica 

A fim de atingir o objetivo específico número 01, o trabalho foi iniciado com a 
pesquisa bibliográfica através da consulta à legislação relacionada ao tema e a publicações 
relacionadas ao direito administrativo, licitações e pregão eletrônico, a escolha das obras se 
deu através da conveniência, facilidade de acesso e relevância dos autores pesquisados.  

A pesquisa bibliográfica tem como objetivo encontrar respostas aos problemas 
formulados, e o recurso utilizado é a consulta dos documentos bibliográficos, decorrentes de 
pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Tal 
bibliografia para uso do pesquisador deve estar relacionada com o plano do assunto, de 
                                                 
148 CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; DA SILVA, Roberto. Metodologia Científica. 6 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2007.   
149 LAKATOS, Eva Maria. Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
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maneira que corresponda às suas partes constitutivas, faz-se, pois, a seleção desse material 
com vistas ao tema ou ao aspecto que se quer focalizar (CERVO, 2007; SEVERINO, 2007). 

3.6.2 Pesquisa documental 

Finalizada à pesquisa bibliográfica, após aprovação por parte do Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP Central) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Parecer nº 
1.658.506, foi dado início a pesquisa documental, visando concluir o objetivo específico de 
número 02. No caso da pesquisa documental, tem-se como fonte documentos no sentido 
amplo, os conteúdos destes textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda 
matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai desenvolver sua investigação150. 

A pesquisa documental foi realizada entre os dias 09 de agosto de 2016 a 17 de 
outubro de 2016 e teve como base relatórios extraídos do site de compras governamentais do 
Governo Federal – Comprasnet, e o Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 
Contratos – SIPAC, sistema este utilizado internamente na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte para processar suas atividades administrativas. 

No Comprasnet foram consultados os seguintes documentos de livre acesso: Atas de 
Realização do Pregão e Termos de Homologação.  

No SIPAC foram consultados os seguintes documentos (reservados a servidores que 
possuem acesso autorizado pela DMP-PROAD): 

 No módulo “Compras/Licitações”: (1) Unidades do Processo, (2) Julgamento das 
propostas e (3) Processo após licitação. 

 No módulo “Compras – Registro de Preços”: Ata de Registro de Preços, e; 
 No módulo “Liquidação de Despesas”: (1) Consultas de Empenho e (2) Consultas a 

Notificação. 

                                                 
150 SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. rev. e atualizada. São Paulo: Cortez, 2007.  
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3.6.3 Pesquisa de campo 

Também após aprovação por parte do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP Central) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Parecer nº 1.658.506, foi dado início à 
pesquisa de campo, a fim de atingir os objetivos específicos números 03 e 04.  

A pesquisa de campo consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem 
espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se julga 
relevantes, para posterior análise151. 

Os questionários utilizados neste estudo foram produzidos pela autora do estudo e 
aplicados fazendo uso do “Google Docs” o pacote de aplicativos do Google, através do editor 
de formulários. Foi criada uma sessão anterior às questões de modo que os indivíduos 
pesquisados tivessem acesso às questões somente após conhecer e aceitar as disposições do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

O questionário é um conjunto de perguntas a respeito de variáveis que serão 
mensuradas, avaliadas pelo pesquisador. É uma ferramenta de pesquisa de campo que consiste 
num conjunto de questões, sistematicamente articuladas, que se destinam a obter informações 
escritas por parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre 
o assunto em estudo152 153. 

A fim de prever os problemas e/ou dúvidas que poderiam surgir durante a aplicação 
dos questionários, foram feitos pré-testes com servidores de unidades administrativas não 
integrantes da população-alvo de cada questionário, tais servidores contribuíram com 
propostas/críticas relevantes para construção dos instrumentos finais apresentados nos 
apêndices B e C. Após realização dos pré-testes, a pesquisa de campo se deu através da 
aplicação de 02 (dois) questionários estruturados, não validados, distintos (apêndices B e C), 
direcionados a 02 (dois) grupos envolvidos diretamente nos processos de compra e/ou 
contratação de serviços realizados pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a 
saber: 

                                                 
151 LAKATOS, Eva Maria. Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 152 CRESWELL, John W. Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
153 SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. rev. e atualizada. São Paulo: Cortez, 2007.  
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3.6.3.1 Unidades orçamentárias requisitantes dos materiais e/ou serviços 

Através da amostragem não probabilística intencional154 foram selecionadas dentre 
todas as unidades orçamentárias pertencentes à Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(atualmente são cadastradas 308) as 30 (trinta) unidades que mais requisitaram para aquisição 
de bens e/ou contratação de serviços dentro do espaço de tempo estudado (conforme dados 
extraídos do SIPAC), a saber: Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ); Faculdade de Ciências da 
Saúde do Trairí (FACISA); Superintendência de Infraestrutura (SIN); Instituto do Cérebro 
(ICe); Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos (NUPLAM); Escola de Ciência e 
Tecnologia (ECT); Instituto de Química (IQ); Escola de Saúde (ESUFRN); Departamento de 
Engenharia Química (DEQ); Departamento de Bioquímica (DBQ); Departamento de 
Engenharia Mecânica (DEM); Departamento de Farmácia (DFARM); Departamento de 
Nutrição (DENUT); Instituto Metrópole Digital (IMD); Biblioteca Central Zila Mamede 
(BCZM); Departamento de Microbiologia e Parasitologia (DMP/CB); Restaurante 
Universitário (RU); Departamento de Fisiologia (DFIS); Instituto de Medicina Tropical 
(IMT); Centro de Ciências da Saúde (CCS); Departamento de Análises Clínicas e 
Toxicológicas (DACT); Departamento de Engenharia de Materiais (DPTO-EMAT); Centro 
de Tecnologia (CT); Departamento de Odontologia (DOD); Departamento de Artes 
(DEART); Centro de Biociências (CB); Departamento de fonoaudiologia (DEPFONO); 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA); Centro de Ensino Superior do Seridó 
(CERES); e Departamento de Engenharia de Computação e Automação (DCA). 

A amostra é um fragmento convenientemente selecionado do universo (população), 
um subconjunto do universo. A amostragem se torna imperativa quando, na pesquisa, se 
defronta com uma população consideravelmente grande a ponto de ser impossível a medição 
total de suas características, permitindo construir um estudo sem incorrer em distorções que 
firam a legitimidade, cientificidade e credibilidade do trabalho de investigação155 156.  

Foram retiradas da pesquisa a Diretoria de Material e Patrimônio, o Setor de Contratos 
e o Almoxarifado Central (PROAD) que figuram como a primeira, sexta e décima unidades 
que mais expediram requisições, pois tais requisições não são para proveito próprio, em sua 
                                                 
154 Amostragem não probabilística intencional é aquela em que a escolha dos elementos da população para compor a amostra depende do 

julgamento do pesquisador, de acordo com critérios que este julga relevantes para validar a amostra.  
155 LAKATOS, Eva Maria. Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 156 SANTOS, Izequias Estevam dos. Manual de métodos e técnicas de pesquisa científica. 9 ed.  rev., atual. e ampl. Niterói, RJ: Impetus, 

2013.  
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grande maioria são para aquisições e contratações, enquanto órgãos de prestações de serviço 
administrativo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte como um todo. 

Durante o levantamento das unidades requisitantes, figuraram como unidades 
requisitantes significativamente frequentes também, o Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HOUL), a Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) e o Hospital Universitário Ana 
Bezerra (HUAB), não inclusos na pesquisa uma vez que atualmente não fazem parte da 
estrutura administrativa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em razão de 
contrato firmado entre a Universidade e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH) desde o ano de 2013. 

O questionário aplicado neste grupo foi composto por 11 questões, sendo 03 abertas, 
04 fechadas (01 dicotômica e 03 com escala Likert) e 04 semiabertas de múltipla escolha. 

Respondeu ao questionário um colaborador de cada unidade demandante consultada, a 
definição deste colaborador se deu através da escolha daquele agente público que mais 
frequentemente trabalha na elaboração das requisições de material ou serviço na unidade 
orçamentária pesquisada. 

3.6.3.2 Pregoeiros oficialmente designados 

Foram consultados todos os servidores do quadro da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte que atuam na função de pregoeiro (pesquisa censitária), num total de 06 
(seis) servidores. 

O questionário aplicado neste grupo foi composto por 07 questões, sendo 02 abertas, 
02 fechadas (01 dicotômica e 01 múltipla escolha) e 03 semiabertas de múltipla escolha.  

3.7 TRATAMENTO DOS DADOS  

Foi dado tratamento estatístico aos dados coletados. Foi utilizada planilha eletrônica 
de dados (Microsoft Office Excel) para o Windows. Utilizou-se a estatística descritiva para 
apresentar os resultados das pesquisas documental e de campo. Os pregões realizados entre os 
anos de 2011e 2015 constituíram a fonte de dados quantitativos desta pesquisa. Além destes, 
foram obtidos dados através da aplicação de questionário junto às unidades orçamentárias 
requisitantes de material e/ou serviço e junto aos pregoeiros oficialmente designados.  
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Os dados coletados nas pesquisas documental e de campo são apresentados e 
comentados a seguir. 

  



97 
 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesta sessão serão apresentados e analisados os resultados das pesquisas, documental 
e de campo, alinhados ao embasamento teórico realizado e complementados com estudos 
produzidos em outras instituições. Esta pesquisa buscou realizar um diagnóstico das compras 
e contratações públicas, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, realizadas através 
de licitações na modalidade pregão.  

4.1 ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA DOCUMENTAL 

Os dados referentes à pesquisa documental foram levantados entre os dias 09 de 
agosto a 17 de outubro de 2016  e tiveram como base relatórios extraídos do site de compras 
governamentais do Governo Federal – Comprasnet, e o Sistema Integrado de Patrimônio, 
Administração e Contratos – SIPAC, sistema este utilizado internamente na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte para processar suas atividades administrativas.  

No Comprasnet foram consultados os seguintes documentos de livre acesso: Atas de 
Realização do Pregão e Termos de Homologação.  

No SIPAC foram consultados os seguintes documentos restritos a servidores que 
possuem acesso restrito: no módulo “Compras/Licitações”: Unidades do Processo e 
Julgamento das propostas; no módulo “Compras – Registro de Preços”: Ata de Registro de 
Preços, e; no módulo “Liquidação de Despesas”: Consultas de Empenho e Consultas a 
Notificação. 

Com base nos dados levantados, foram obtidas as seguintes informações: 

4.1.1 Processos licitatórios por modalidade (2011-2015) 
Tabela 1 – Quantitativo geral de processos licitatórios por modalidade 

Modalidade de Licitação Quantidade de Processos % 
Pregão 536 73,1 

Tomada de Preços 96 13,1 
RDC 58 7,9 

Concorrência 34 4,6 
Convite 9 1,2 
Total 733 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016) 
Nota: Elaborado pelo autor  



 

Em consulta às Atas de Realização de Pregões e Termos de Homologação, no 
Comprasnet, e do Relatório de Julgamento de Propostas no SIPAC, identificou
os anos de 2011 a 2015 foram realizados (abertos e 
licitatórios, dos quais 536 na modalidade pregão, o que representa mais de 73% do total dos 
processos concretizados.  

Embora em desuso pela Diretoria de Material e Patrimônio, a Tomada de preços 
aparece como segunda modalidade de licitação mais utilizada durante o p
mais de 13% do total de processos. 

O Regime de Contratação Diferenciada, que vem substituindo a concorrência e a 
tomada de preços nas licitações que visam contratação de empresas para realização de 
serviços de engenharia, apesar de ter 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já figurou como a terceira modalidade 
mais frequente, com quase 8%. 

A modalidade convite aparece como a modalidade menos utilizada pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, respondeu
modalidade vem sendo mais frequentemente empregada para promover às alienações de bens.

Gráfico 1 –

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016)
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os anos de 2011 a 2015 foram realizados (abertos e homologados
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Embora em desuso pela Diretoria de Material e Patrimônio, a Tomada de preços 
aparece como segunda modalidade de licitação mais utilizada durante o p
mais de 13% do total de processos.  

O Regime de Contratação Diferenciada, que vem substituindo a concorrência e a 
tomada de preços nas licitações que visam contratação de empresas para realização de 
serviços de engenharia, apesar de ter começado a ser utilizado apenas a partir do ano de 2013, 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já figurou como a terceira modalidade 
mais frequente, com quase 8%.  

A modalidade convite aparece como a modalidade menos utilizada pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, respondeu por apenas por 1,2% do total de licitações, esta 
modalidade vem sendo mais frequentemente empregada para promover às alienações de bens.
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Tabela 2 – Quantitativo anual de processos de licitação por modalidade

Ano Pregão
2011 133 
2012 102 
2013 118 
2014 103 
2015 80 

Total por 
modalidade 536 

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016)
Nota: Elaborado pelo autor  

Para enquadramento dos processos licitatórios no tempo, foi considerada a data de sua  
homologação. Conforme tabela e gráfico acima, podemos perceber uma queda no número 
total de processos licitatórios homologados desde 2013, um
relação a 2013 e uma baixa de quas
a modalidade mais utilizada em todos os anos. Sendo o pregão a modalidade licitatória mais 
frequentemente utilizada pela Universidade Federal 
e contratações, passemos a uma análise mais detida do mesmo.

Gráfico 2 – 

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016)  
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Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016) 

Para enquadramento dos processos licitatórios no tempo, foi considerada a data de sua  
homologação. Conforme tabela e gráfico acima, podemos perceber uma queda no número 
total de processos licitatórios homologados desde 2013, uma baixa de 13% em 2014 em 
relação a 2013 e uma baixa de quase 24% em 2015 em relação a 2014. O pregão figura como 
a modalidade mais utilizada em todos os anos. Sendo o pregão a modalidade licitatória mais 
frequentemente utilizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em suas compras 
e contratações, passemos a uma análise mais detida do mesmo. 
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RDC 
Total de 

licitações por 
ano 

0 168 
0 140 
3 168 
30 146 
25 111 
58 733 
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4.1.2 Forma e sistema de realização dos pregões (2011

Forma do Pregão
Eletrônico 
Presencial 

Total 
Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016)
Nota: Elaborado pelo autor  
 

Dos pregões realizados
seja, utilizando-se dos recursos de informática e da internet para promover a licitação.  
Apenas 36 processos se deram de 
casos devidamente justificados em razão das especificidades do objeto.

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016) 

Sistema de contratação 
SISRP 
SISPP 
Total 

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016)
Nota: Elaborado pelo autor  
 

ELETRÔNICO
PRESENCIAL

sistema de realização dos pregões (2011-2015) 
 

Tabela 3 – Forma de realização do pregão 
Forma do Pregão Quantidade de processos (2011-2015)

500 
36 

536 
documental (2016) 

pregões realizados, 536 no total, mais de 93% foram sob a forma eletrônica, ou 
se dos recursos de informática e da internet para promover a licitação.  

Apenas 36 processos se deram de forma presencial, sendo escolhida esta forma apenas em 
casos devidamente justificados em razão das especificidades do objeto. 
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Dos pregões realizados pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte no período 
pesquisado mais de 82% foi sob o sistema de contratação de registro de preços, tal fato se 
deve a maior flexibilidade que tal sistema oferece ao gestor quanto a demandas, pr
recursos orçamentários, visto que este sistema se caracteriza pela existência de preços que 
ficam registrados e onde não há obrigação da Administração em firmar as contratações que 
dele advém, sendo assegurado ao beneficiário do registro apenas a pr
Administração venha a contratar. 

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016)
 

4.1.3 Relação dos pregões realizados e com apresentação de impugnação ao edital 
Tabela 5 – Relação dos pregões realizados e com apresentação de impugnação ao edital

Ano Pregões realizados
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
Total 

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016)
Nota: Elaborado pelo autor  
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deve a maior flexibilidade que tal sistema oferece ao gestor quanto a demandas, pr
recursos orçamentários, visto que este sistema se caracteriza pela existência de preços que 
ficam registrados e onde não há obrigação da Administração em firmar as contratações que 
dele advém, sendo assegurado ao beneficiário do registro apenas a pr
Administração venha a contratar.  
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Dados da pesquisa de documental (2016) 
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Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016) 
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Dos pregões realizados pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte no período 
pesquisado mais de 82% foi sob o sistema de contratação de registro de preços, tal fato se 
deve a maior flexibilidade que tal sistema oferece ao gestor quanto a demandas, prazos e 
recursos orçamentários, visto que este sistema se caracteriza pela existência de preços que 
ficam registrados e onde não há obrigação da Administração em firmar as contratações que 
dele advém, sendo assegurado ao beneficiário do registro apenas a preferência caso a 
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impugnações, dos pregões publicados, 17,6
fim de questionar cláusulas editalícias ou informações contidas nos termos de referência.
anos de 2013 foi o ano com menor percentual de apresentação de impugnações, apenas 8,5
dos certames publicados foram impugnados.
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4.1.4 Relação entre os itens licitados, homologados, 
Tabela 6 – Relação entre os itens licitados, homologados, cancelados e desertos na modalidade pregão

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016)
Nota: Elaborado pelo autor   
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foram impugnados por terceiros a 
fim de questionar cláusulas editalícias ou informações contidas nos termos de referência. O 
anos de 2013 foi o ano com menor percentual de apresentação de impugnações, apenas 8,5% 
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No período pesquisado foram promovidos 
modalidade pregão, onde foram licitados 34.231 itens (entre materiais e serviços)
mais de 77% obtiveram sucesso no processo licitatório, foram homologados, ou seja, foram 
técnica e financeiramente aceitos e as respectivas empresas habilitadas; pouco mais de 15% 
do total de itens licitados foram cancelados durante a fase externa
desertos, itens para os quais nenhuma empresa apresentou proposta. 
cancelamentos e deserções, 
seus processos licitatórios durante o período pesquisado.

O ano de 2013 destaca
abertos à disputa através de 118 processos, esse ano também se coloca como o ano com maior 
índice de sucesso (itens homologados), 81,51% em relação aos itens licitados. 

O ano de 2015 figura como o ano com menor percentual de sucesso, em torno de 70%, 
e também o ano com menos itens licitados, 4.622. O ano de 2015 apresentou ainda a maior 
taxa de itens cancelados do período pesquisado, mais de 27%, apesar de ter tido o menor 
número de itens desertos, 134 (apenas 2,9% do total licitado). A maior taxa de deserção foi 
encontrada no ano de 2012, mais de 10% do total.

Gráfico 6 – Relação entre os itens licitados, homologados, cancelados e desertos na modalidade pregão

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016)
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No período pesquisado foram promovidos 536 processos de compras através da 
modalidade pregão, onde foram licitados 34.231 itens (entre materiais e serviços)
mais de 77% obtiveram sucesso no processo licitatório, foram homologados, ou seja, foram 
técnica e financeiramente aceitos e as respectivas empresas habilitadas; pouco mais de 15% 
do total de itens licitados foram cancelados durante a fase externa do pregão e 7,3% foram 
desertos, itens para os quais nenhuma empresa apresentou proposta. 
cancelamentos e deserções, 22,6% dos itens que foram licitados não obtiveram sucesso
seus processos licitatórios durante o período pesquisado. 

2013 destaca-se como o ano em que mais se licitou, 9.009 itens foram 
abertos à disputa através de 118 processos, esse ano também se coloca como o ano com maior 
índice de sucesso (itens homologados), 81,51% em relação aos itens licitados. 

figura como o ano com menor percentual de sucesso, em torno de 70%, 
e também o ano com menos itens licitados, 4.622. O ano de 2015 apresentou ainda a maior 
taxa de itens cancelados do período pesquisado, mais de 27%, apesar de ter tido o menor 

ens desertos, 134 (apenas 2,9% do total licitado). A maior taxa de deserção foi 
encontrada no ano de 2012, mais de 10% do total. 
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536 processos de compras através da 
modalidade pregão, onde foram licitados 34.231 itens (entre materiais e serviços), destes, 
mais de 77% obtiveram sucesso no processo licitatório, foram homologados, ou seja, foram 
técnica e financeiramente aceitos e as respectivas empresas habilitadas; pouco mais de 15% 

do pregão e 7,3% foram 
desertos, itens para os quais nenhuma empresa apresentou proposta. Somados os 

22,6% dos itens que foram licitados não obtiveram sucesso em 

se como o ano em que mais se licitou, 9.009 itens foram 
abertos à disputa através de 118 processos, esse ano também se coloca como o ano com maior 
índice de sucesso (itens homologados), 81,51% em relação aos itens licitados.  

figura como o ano com menor percentual de sucesso, em torno de 70%, 
e também o ano com menos itens licitados, 4.622. O ano de 2015 apresentou ainda a maior 
taxa de itens cancelados do período pesquisado, mais de 27%, apesar de ter tido o menor 

ens desertos, 134 (apenas 2,9% do total licitado). A maior taxa de deserção foi 
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4.1.5 Motivos para cancelamento de itens na fase externa no pregão (2011-2015) 
Tabela 7 – Motivos para cancelamento de itens na fase externa no pregão 

Motivo do cancelamento Número de ocorrências % 
Valor final da proposta acima do estimado 2703 51,7 

Especificação inadequada 578 11,1 
Todos os licitantes desclassificados 325 6,2 
Item cotado fora de especificação 297 5,7 

Inabilitação da empresa 262 5,0 
Amostra não apresentada 251 4,8 

Revogação 230 4,4 
Não informado 160 3,1 

Falta de tempo hábil 115 2,2 
Solicitação da unidade 85 1,6 
Solicitação da empresa 66 1,3 

Catálogo não apresentado 56 1,1 
Ausência de parecer 51 1,0 

Valor inexequível da proposta 16 0,3 
Proposta não prorrogada 16 0,3 

Recurso 11 0,2 
Outros 8 0,2 
Total 5230 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016) 
Nota: Elaborado pelo autor   

Entre os anos de 2011 e 2015, dos 34.231 itens licitados, 5.230 foram cancelados 
durante o processo licitatório (mais de 15% de todos os itens licitados), destes, mais de 51% 
em razão de o valor da proposta se encontrar acima do valor estimado para compra. Sendo o 
processo licitatório uma transação econômica entre a Administração Pública e terceiros, fica 
evidenciado o peso do fator econômico nesse processo. 

Entre as razões para o sobrepreço nas propostas apresentadas pelas empresas licitantes 
pode-se destacar: a sazonalidade inerente a alguns materiais, como os alimentos, por exemplo; 
a variação cambial que impacta diretamente materiais e equipamentos laboratoriais, 
hospitalares, farmacológicos e de informática; o fato de a maioria dos processos licitatórios 
serem em Sistema de Registro de Preço válidos por até um ano após a licitação e com entrega 
fracionada; os custos com transporte, visto que muitas empresas ganhadoras não têm sede no 
estado do Rio Grande do Norte ou ainda a dificuldade enfrentada pelo Setor de Compras em 
estimar valores com precisão em razão das especificidades dos objetos licitados. 
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Como o segundo maior motivo para cancelamentos de itens na fase externa da 
licitação surge a especificação inadequada. Para a realização de uma boa compra ou 
contratação é necessário saber descrever com precisão o material ou serviço necessário. 
Especificações vagas, incompletas, direcionadas ou dúbias impossibilitam a análise do 
material cotado e geram incerteza nas empresas participantes157. 

A desclassificação de todos os licitantes que cotaram o item aparece como terceira 
maior causa de cancelamento, tal desclassificação pode se dar, basicamente, em razão de 
valores inaceitáveis propostos, das especificações técnicas inadequadas ou da documentação 
de habilitação eivada de vícios insanáveis. Chegando-se ao último licitante e constatados 
motivos para desclassificação ou inabilitação deste, só resta ao pregoeiro o cancelamento do 
item e análise sobre a inclusão deste em novo processo licitatório. 

O quarto maior motivo para cancelamento do item é em razão de material ou serviço 
cotado fora de especificação, ou seja, mesmo bem especificado no termo de referência, o 
material cotado pelo licitante diverge do solicitado. A solicitação de amostra ou catálogo do 
material licitado é uma ferramenta utilizada pelos pregoeiros e as equipes técnicas a fim de 
avaliar se o bem realmente está dentro das especificações solicitadas. 

A inabilitação figura como a quinta razão mais frequente para o cancelamento de itens 
na fase externa do pregão, tal fato ocorre quando após aceitação técnica do material dá-se 
início à análise da documentação da empresa e esta deixa de cumprir alguma das cláusulas do 
edital em relação à habilitação, tais condições referem-se à habilitação jurídica, à qualificação 
técnica da empresa, à qualificação econômico-financeira e à regularidade fiscal e 
trabalhista158. 

A não apresentação da amostra, ou apresentação de amostra fora do prazo, quando 
solicitada pelo pregoeiro, aparece como a sexta maior causa de cancelamento de itens, pois 
uma vez solicitada amostra do material ofertado o licitante tem de apresentá-la no prazo 
estabelecido pelo pregoeiro, isso não ocorrendo o mesmo deve desclassificar a proposta e 
proceder à análise da proposta do licitante subsequente caso o pregoeiro julgue viável, uma 
vez solicitada amostra de um dos licitantes a mesma exigência deverá ser feita aos demais de 
modo a atender ao princípio da isonomia.  
                                                 
157 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. 158 BRASIL. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília-DF, 21 de 
junho de 1993. 



 

Apesar de apenas um pregão ter sido revogado durante o período pesquisado (pregão 
eletrônico 32/2012), este possuía um total de 230 itens, desse modo chegou a representar mais 
de 4% de todos os itens cancelados, tornando a revogação de processo licitatório a sétima 
mais frequente razão para cancelamento de itens.

 Somadas, as demais causas para cancelamento de itens na fase externa representam 
pouco mais de 11% dos casos. 

Gráfico 7 – Motivos para cancelamento de itens na fase externa no pregão

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016)
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Apesar de apenas um pregão ter sido revogado durante o período pesquisado (pregão 
eletrônico 32/2012), este possuía um total de 230 itens, desse modo chegou a representar mais 

ens cancelados, tornando a revogação de processo licitatório a sétima 

Somadas, as demais causas para cancelamento de itens na fase externa representam 

Motivos para cancelamento de itens na fase externa no pregão 

Relação entre pregões realizados, com apenas intenção de recurso e com recurso 

51,7

40,0 50,0 60,0
EM PORCENTAGEM



107 
 

Tabela 8 – Relação entre pregões realizados, com intenção de recurso e com recurso administrativo instruído 

Ano Pregões realizados Pregões com recurso  
administrativo instruído 

Pregões com apenas  
intenção de recurso 

2011 133 14 11 
2012 102 19 7 
2013 118 21 8 
2014 103 18 6 
2015 80 12 5 
Total 536  84 (15,7%) 37 (7%) 

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016) 
Nota: Elaborado pelo autor   

Caso julgue que o pregoeiro do feito cometeu erro durante a fase externa do pregão, 
no cancelamento de item, no julgamento ou na habilitação de alguma das propostas 
apresentadas, cabe às empresas licitantes o direito de recorrer administrativamente.  

Para tanto, estas devem manifestar, no prazo determinado para isto, o interesse em 
recorrer, manifesto o interesse este tem o prazo de três dias para apresentar as razões de 
recurso, fundamentar suas alegações. Caso não o faça, o direito de recorrer decairá. 
Fundamentadas as alegações da empresa recorrente, apresentadas as contra-razões ou não da 
empresa recorrida, o pregoeiro tem o prazo de cinco dias para analisar a matéria, caso julgue 
que cometeu erro, este procede à correção, caso avalie não ter praticado equívoco remeterá os 
autos à autoridade superior para que esta faça sua avaliação159.  

Do total de pregões realizados, em quase 16% destes algum dos licitantes apresentou 
intenção de recorrer para pelo menos um dos itens licitados e instruiu adequadamente tal 
recurso, seguidos, ou não, de contrarrazões por parte dos demais licitantes.  

Apenas em quase 7% dos pregões realizados algum dos licitantes apresentou intenção 
de recorrer, mas não fundamentou suas alegações, perdendo assim o direito de ter a ação 
praticada revista pela Administração.  

                                                 
159 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 16 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012.  



 

Gráfico 8 – Relação entre os pregões realizados, com intenção de recurso e com recurso administrativo instruído

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016)

4.1.7 Duração dos pregões

Ano 
Duração Média Da Fase Interna 

(em dias)
2011 53
2012 81
2013 96
2014 130
2015 86

Média 89 (71,2%)
Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016)
Nota: Elaborado pelo autor   
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Relação entre os pregões realizados, com intenção de recurso e com recurso administrativo instruído 

 

Duração Média Da Fase Externa  Duração Média Total  
(em dias) 

78 
111 
132 
176 
130 
125 

instrução de processo administrativo com base na juntada 
das requisições das unidades demandantes de bens e serviços. A duração do pregão vai desde 

administrativo até a homologação do resultado do certame pelo 
ordenador de despesa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

oi verificado que os pregões promovidos pela Universidade Federal do Rio Grande 
têm duração média total de 125 dias. A 

legislação não determina a duração mínima ou máxima que um processo licitatório na 

80

12 5
2015

PREGÕES COM RECURSO



 

modalidade pregão deverá ter, mas a fim de atender ao princípio da eficiência todos os 
esforços para diminuir a du

A fase interna (requisições, elaboração de edital, minuta de contrato, termo de 
referência, pesquisa de preço, entre outras atividades) consumiu mais de 70% do tempo gasto 
nos pregões, obtendo uma média de 89 dias de duração no período pe

O ano de 2014 obteve a pior média de duração 
duração dos pregões, o ano de 2011 foi o ano com menor média de 
Atualmente, os editais publicados pela Universidade Federal do Rio Gra
que o licitante mantenha sua proposta, inicialmente apresentada, válida por até 90 (noventa) 
dias, após esse prazo sem o fechamento do pregão, o licitante fica desobrigado a mantê
este motivo há um esforço para que o pregão nunc
todos os licitantes devem ser consultados sobre a possibilidade de prorrogação de suas 
propostas. 

Até o ano de 2014 a duração média dos certames vinha em movimento crescente, em 
2015 houve uma redução de 
pouco mais de 26%), o que não significa necessariamente uma maior eficiência visto que 
houve também uma redução de 
ano anterior conforme podemo

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016)

53
24

78

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

2011

NÚ
ME

RO
 DE

 DI
AS

FASE INTERNA 

modalidade pregão deverá ter, mas a fim de atender ao princípio da eficiência todos os 
esforços para diminuir a duração da licitação são válidos.  

A fase interna (requisições, elaboração de edital, minuta de contrato, termo de 
referência, pesquisa de preço, entre outras atividades) consumiu mais de 70% do tempo gasto 
nos pregões, obtendo uma média de 89 dias de duração no período pesquisado. 

O ano de 2014 obteve a pior média de duração entre os anos pesquisados, 176 dias de 
duração dos pregões, o ano de 2011 foi o ano com menor média de tempo de 
Atualmente, os editais publicados pela Universidade Federal do Rio Gra
que o licitante mantenha sua proposta, inicialmente apresentada, válida por até 90 (noventa) 
dias, após esse prazo sem o fechamento do pregão, o licitante fica desobrigado a mantê
este motivo há um esforço para que o pregão nunca ultrapasse esse prazo, caso isso ocorra 
todos os licitantes devem ser consultados sobre a possibilidade de prorrogação de suas 

Até o ano de 2014 a duração média dos certames vinha em movimento crescente, em 
2015 houve uma redução de 46 dias no número médio de duração do

, o que não significa necessariamente uma maior eficiência visto que 
uma redução de mais de 22% no número de pregões realizados em relação ao 

ano anterior conforme podemos constatar na Tabela 02 deste estudo. 
Gráfico 9 – Duração dos pregões 

Dados da pesquisa de documental (2016) 

81 96
130

30 37 46

111
132

176

2012 2013 2014
ANOS

FASE INTERNA FASE EXTERNA DURAÇÃO TOTAL

109 

modalidade pregão deverá ter, mas a fim de atender ao princípio da eficiência todos os 

A fase interna (requisições, elaboração de edital, minuta de contrato, termo de 
referência, pesquisa de preço, entre outras atividades) consumiu mais de 70% do tempo gasto 

squisado.  

entre os anos pesquisados, 176 dias de 
tempo de duração, 78 dias. 

Atualmente, os editais publicados pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte exigem 
que o licitante mantenha sua proposta, inicialmente apresentada, válida por até 90 (noventa) 
dias, após esse prazo sem o fechamento do pregão, o licitante fica desobrigado a mantê-la, por 

a ultrapasse esse prazo, caso isso ocorra 
todos os licitantes devem ser consultados sobre a possibilidade de prorrogação de suas 

Até o ano de 2014 a duração média dos certames vinha em movimento crescente, em 
do pregão (redução de 

, o que não significa necessariamente uma maior eficiência visto que 
mais de 22% no número de pregões realizados em relação ao 

 

86

44

176

130

2015

DURAÇÃO TOTAL



 

4.1.8 Resultado dos pregões
Tabela 

Pregões 
Com itens homologados 
Totalmente fracassados 

Totalmente desertos 
Total de pregões 

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016)
Nota: Elaborado pelo autor  
 

Do total de pregões realizados no período pesquisado
pelo menos um item homologado, pouco mais de 4% dos processos licitatórios foi totalmente 
fracassado, ou seja, tiveram todos os seus itens cancelados (em razão de propostas 
ou empresas inabilitadas). Apenas 1,
para os quais nenhuma empresa apresentou proposta alguma.
 

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016)
 
  

COM ITENS 
HOMOLOGADOS

TOTALMENTE 
FRACASSADOS 
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Resultado dos pregões (2011-2015) 
Tabela 10 – Homologações, fracassos e deserções (2011-2015)

Quantidade de processos (2011-2015)
 505 
 22 

9 
536 

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016) 

total de pregões realizados no período pesquisado, mais de 94% resultaram em 
pelo menos um item homologado, pouco mais de 4% dos processos licitatórios foi totalmente 
fracassado, ou seja, tiveram todos os seus itens cancelados (em razão de propostas 
ou empresas inabilitadas). Apenas 1,7% dos pregões realizados foram totalmente desertos, 
para os quais nenhuma empresa apresentou proposta alguma. 

Gráfico 10 – Homologações, fracassos e deserções (2011-2015)
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4.1.9 Fase contratual (2011
Tabela 11 – Itens homologados, sem ocorrências, bloqueados e cancelados

Itens 
Sem ocorrências 

Bloqueados 
Cancelados 

Total de itens homologados
Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016)
Nota: Elaborado pelo autor  
 

Os 505 pregões onde houve 
quinhentos e um) itens homologados, ou seja, inclusos em ata de registro de preços 
diretamente em instrumento contratual 
unidades orçamentárias requisitantes 
a disponibilização dos itens, em atas de registro de preço, 
permaneceram disponíveis para compra e/ou contratação, 
bloqueado e somente 0,4% foram cancelados para compra.

O bloqueio é uma ferramenta usada pela 
que as unidades orçamentárias empenhem o material e/ou serviço licitado, o bloqueio
geral, ocorre de forma temporár
cancelamento é empregado quando a Admini
o item licitado não poderá mais ser adquirido.
itens são apresentadas nas tabelas 12 e 13 deste estudo

Gráfico 11 – Itens homologado

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016)
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Os 505 pregões onde houve sucesso, resultaram em 26.501 (vinte e seis mil 
itens homologados, ou seja, inclusos em ata de registro de preços 

diretamente em instrumento contratual disponível para compra e/ou contratação por parte das 
requisitantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

isponibilização dos itens, em atas de registro de preço, mais de 96% dos itens 
permaneceram disponíveis para compra e/ou contratação, apenas pouco mais de 3% foi 

0,4% foram cancelados para compra. 
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que as unidades orçamentárias empenhem o material e/ou serviço licitado, o bloqueio
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Tabela 12 – Motivos para bloqueio de itens (2011-2015) 

Motivo para bloqueio Número de ocorrências % 
Atraso e penalização do fornecedor 298 34,5 

Pedido de reequilíbrio de preços 209 24,2 
Decisão administrativa 143 16,6 

Solicitação do fornecedor 130 15,1 
Erro na licitação 33 3,8 

Fornecedor impedido de contratar com Administração Pública 16 1,9 
Descontinuidade de fabricação do material 12 1,4 

Outros 11 1,3 
Solicitação da unidade requisitante 9 1,0 

Substituição de material 2 0,2 
Total 863 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016) 
Nota: Elaborado pelo autor  
 

Dentre os fatos que resultaram em bloqueio o mais recorrente apontado pelo estudo 
realizado foi o atraso e consequente instrução de processo de penalidade, incidindo em mais 
de 34% dos casos. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro formalizado pelo licitante 
apareceu como segunda maior causa para bloqueio de itens em atas de registro de preço, 
ocorrendo em mais de 24% dos eventos. 

Na administração da ata de registro de preço a gestão necessita por vezes fazer ajustes 
a fim de corrigir equívocos, abarcar demandas não planejadas e gerenciar o fornecimento, 
razão disto, como terceiro maior motivo para bloqueio de itens, surgiu a decisão 
administrativa, respondendo por 16,6% das ocorrências.  

A solicitação pelo próprio fornecedor do material ou serviço apareceu como a quarta 
razão mais frequente para bloqueio de itens licitados através de pregão no período pesquisado, 
pouco mais de 15% dos casos. Os erros ocorridos durante as fases interna e externa do pregão 
(cometidos pelo pregoeiro, equipe técnica ou setor de compras) surgiram como a quinta maior 
causa para bloqueio de itens, com quase 4% das ocorrências.  

A solicitação de bloqueio pela unidade orçamentária solicitante do material ou serviço, 
o impedimento da empresa fornecedora em contratar com a Administração Pública de um 
modo geral, a descontinuidade na fabricação do material e a solicitação de substituição do 
material cotado juntamente com outros poucos casos específicos foram motivo para bloqueio 
em apenas 5,8% dos casos. 
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Gráfico 12 – Motivos para bloqueio de itens (2011-2015) 

Dados da pesquisa de documental (2016) 

Tabela 13 – Motivos para cancelamento de itens (2011-2015)
Motivo para cancelamento Número de ocorrências

Pedido de reequilíbrio de preços 40
Decisão administrativa 39

Solicitação da unidade requisitante 11
Solicitação do fornecedor 8

Outros 6
Erro na licitação 4

Atraso e penalização do fornecedor 3
com impedimento de contratar 0

Descontinuidade de fabricação do material 0
Substituição de material 0

Total 111
Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016) 

Dentre os fatos que resultaram em cancelamento de itens licitados 
apontado pelo estudo realizado foi o pedido de reequilíbrio de preços, ocorrendo em mais de 
36% dos casos, tal fato ocorre em razão de pedido recepcionado pelo Setor de Pós
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2015) 
Número de ocorrências % 

40 36,0 
39 35,1 
11 9,9 
8 7,2 
6 5,4 
4 3,6 
3 2,7 
0 0,00 
0 0,00 
0 0,00 

111 100,0 

de itens licitados o mais frequente 
apontado pelo estudo realizado foi o pedido de reequilíbrio de preços, ocorrendo em mais de 
36% dos casos, tal fato ocorre em razão de pedido recepcionado pelo Setor de Pós-compra, 
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avaliado pela direção juntamente com a Procuradoria Jurídi
de não possuir os elementos necessários para tanto, ficando a gestão
prover este item através de nova licitação ou adesão à Ata de Registro de Preços de outro 
órgão. A decisão administrativa surgiu c
em atas de registro de preço, ocorrendo em mais de 35% dos eventos. 

A solicitação da unidade orçamentária requisitante 
terceiro lugar entre os maiores motivos de cancelamento
ocorrências. 

A solicitação pelo fornecedor 
cancelamento de itens licitados através de pregão no período pesquisado, pouco mais de 
dos casos. Outros motivos, erros durante a lic
resultaram em cancelamento de itens de maneira inexpressiva, 

Fornecedor impedido de contratar com Administração Pública, descontinuidade de 
fabricação do material e substituição de m
cancelamento de item em ata de registro de preço durante o período pesquisado.

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016)
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avaliado pela direção juntamente com a Procuradoria Jurídica, mas não concedido em razão 
de não possuir os elementos necessários para tanto, ficando a gestão, muitas vezes,
prover este item através de nova licitação ou adesão à Ata de Registro de Preços de outro 
órgão. A decisão administrativa surgiu como segunda maior causa para cancelamento de itens 
em atas de registro de preço, ocorrendo em mais de 35% dos eventos.  

A solicitação da unidade orçamentária requisitante do bem ou serviço 
terceiro lugar entre os maiores motivos de cancelamento de itens, em quase 10% das 

A solicitação pelo fornecedor apareceu como a quarta razão mais frequente para 
de itens licitados através de pregão no período pesquisado, pouco mais de 

Outros motivos, erros durante a licitação e atraso e penalização do fornecedor 
resultaram em cancelamento de itens de maneira inexpressiva, totalizando 

Fornecedor impedido de contratar com Administração Pública, descontinuidade de 
fabricação do material e substituição de material não figuraram como motivo de nenhum 
cancelamento de item em ata de registro de preço durante o período pesquisado.

Gráfico 13 – Motivos para cancelamento de itens (2011-2015)

Dados da pesquisa de documental (2016) 
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apareceu como a quarta razão mais frequente para 
de itens licitados através de pregão no período pesquisado, pouco mais de 7% 

itação e atraso e penalização do fornecedor 
totalizando 11,71% dos casos. 

Fornecedor impedido de contratar com Administração Pública, descontinuidade de 
aterial não figuraram como motivo de nenhum 

cancelamento de item em ata de registro de preço durante o período pesquisado. 
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4.1.10 Relação entre os empenhos emitido
Tabela 14 – Relação entre os empenhos emitidos e os empenhos que entraram em atraso

Ano Empenhos emitidos em todas
 as unidades orçamentárias

2011 18.128 
2012 19.625 
2013 21.350 
2014 16.538 
2015 10.398 
Total 86.039 

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016)
Nota: Elaborado pelo autor  

Foram emitidos, entre os anos de 2011 e 2015, pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte 86.039 empenhos, destes, apenas os empenhos emitidos pela unidade 
orçamentária central, código 11.00, (quase 53% do total de empenhos emitidos) teve seu 
processo de entrega ou prestação de serviço acompanhado pela Diretoria de Material e 
Patrimônio, os demais foram administradas por suas respectivas unidades orçamentárias, por 
este motivo, foram objeto de análise neste estudo apenas os empenhos emitidos pela unidade 
orçamentária central.  Em consulta às notificações expedidas no período pesquisado, 
verificou-se que, dos empenhos emitidos pela unidade orçamentária central, quase 32% 
atrasaram em seu fornecimento ou prestação de serviço. O ano de 2014 apresentou o maior 
percentual de atraso, 34,2
exceção do ano de 2015, onde houve um percentual de atraso de apenas 24,
total de empenhos emitidos neste ano.

Gráfico 14 – Relação entre os empenhos emitidos e os empenhos que entraram em atraso

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016)
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9.585 3.227 
9.693 3.221 
10.664 3.420 
8.076 2.759 
7.476 1.828 
45.494 14.445 

Fonte: Dados da pesquisa de documental (2016) 

Foram emitidos, entre os anos de 2011 e 2015, pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte 86.039 empenhos, destes, apenas os empenhos emitidos pela unidade 

central, código 11.00, (quase 53% do total de empenhos emitidos) teve seu 
processo de entrega ou prestação de serviço acompanhado pela Diretoria de Material e 
Patrimônio, os demais foram administradas por suas respectivas unidades orçamentárias, por 

otivo, foram objeto de análise neste estudo apenas os empenhos emitidos pela unidade 
Em consulta às notificações expedidas no período pesquisado, 

se que, dos empenhos emitidos pela unidade orçamentária central, quase 32% 
rasaram em seu fornecimento ou prestação de serviço. O ano de 2014 apresentou o maior 

2%, os demais anos variaram pouco em relação à média, com 
exceção do ano de 2015, onde houve um percentual de atraso de apenas 24,
total de empenhos emitidos neste ano. 
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s e os empenhos que entraram em atraso 
Relação entre os empenhos emitidos e os empenhos que entraram em atraso 

UFRN Central 
que atrasaram % dos atrasos 

33,7 
33,2 
32,1 
34,2 
24,5 
31,8 

Foram emitidos, entre os anos de 2011 e 2015, pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte 86.039 empenhos, destes, apenas os empenhos emitidos pela unidade 

central, código 11.00, (quase 53% do total de empenhos emitidos) teve seu 
processo de entrega ou prestação de serviço acompanhado pela Diretoria de Material e 
Patrimônio, os demais foram administradas por suas respectivas unidades orçamentárias, por 

otivo, foram objeto de análise neste estudo apenas os empenhos emitidos pela unidade 
Em consulta às notificações expedidas no período pesquisado, 

se que, dos empenhos emitidos pela unidade orçamentária central, quase 32% 
rasaram em seu fornecimento ou prestação de serviço. O ano de 2014 apresentou o maior 

%, os demais anos variaram pouco em relação à média, com 
exceção do ano de 2015, onde houve um percentual de atraso de apenas 24,5% em relação ao 
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4.2 ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
A pesquisa de campo realizada para este estudo aconteceu entre os dias 05 e 20 de 

setembro de 2016 e se deu através da aplicação de 02 (dois) questionários estruturados 
distintos (apêndices A e B), direcionados a 02 (dois) grupos envolvidos diretamente nos 
processos de compra e/ou contratação de serviços realizados pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, a saber: unidades orçamentárias requisitantes dos materiais e/ou 
serviços e pregoeiros oficialmente designados.   

4.2.1 Análise dos dados referentes à pesquisa de campo realizada junto ao grupo 01 - 
unidades orçamentárias requisitantes dos materiais e/ou serviços  

Com base nos dados levantados, foram obtidas as seguintes informações: 

4.2.1.1 Caracterização da amostra 
  

Nesta sessão do estudo caracterizaremos a amostra pesquisada referente ao primeiro 
grupo pesquisado, unidades orçamentárias requisitantes dos materiais e/ou serviços. 
 

Tabela 15 – Tempo como agente público na UFRN 
Tempo como agente público na UFRN (em anos) Frequência % 

Menos de 7 21 70,0 
7 a 14 5 16,7 

14 a 21 1 3,3 
21 a 28 0 0,0 

28+ 3 10,0 
Total 30 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016) 
Nota: Elaborado pelo autor  
  De acordo com o estudo realizado, a grande maioria dos indivíduos pesquisados que 
trabalham diretamente com compras, 70%, tem até pouco mais de 07 (sete) anos como agente 
público na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, independente do vínculo estatutário 
ou não. A segunda maior parcela dos pesquisados, 16,7%, tem entre 07 (sete) e 14 (quatorze) 
anos trabalhando na instituição. Do total de agentes pesquisados, 10% possuem mais de 28 
(vinte e oito) anos de trabalho na instituição e apenas 3,3% apresenta mais de 14 (quatorze) 
anos de trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
 
 



 

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)
 
 
 

Tabela 16 – Tempo exercendo atividades relacionadas às compras e contratações
Tempo que exerce a atividade relacionada às 

e/ou contratação de serviços (em anos)
Menos

10,1 
15,1 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)
Nota: Elaborado pelo autor  
 Conforme tabela acima, é possível perceber que a maioria dos agentes pesquisados 
tem até 05 (cinco) anos trabalhando diretamente nas atividades relacionadas às compras e 
contratações, pouco mais de 63% do total
(cinco) e 10 (dez) de exercício de atividades relacionadas à compras e contrações, apenas 10% 
do total de agentes pesquisados tem mais de 10 anos trabalhando com tais atividades.
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Gráfico 15 – Tempo como agente público na UFRN 

Dados da pesquisa de campo (2016) 

Tempo exercendo atividades relacionadas às compras e contratações
Tempo que exerce a atividade relacionada às compras de material 

e/ou contratação de serviços (em anos) Frequência
Menos 5 19 
5,1 - 10 8 

10,1 - 15 1 
15,1 - 20 1 

20 + 1 
Total 30 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016) 

Conforme tabela acima, é possível perceber que a maioria dos agentes pesquisados 
anos trabalhando diretamente nas atividades relacionadas às compras e 

contratações, pouco mais de 63% do total. Quase 27% dos agentes pesquisados tem entre 
de exercício de atividades relacionadas à compras e contrações, apenas 10% 

do total de agentes pesquisados tem mais de 10 anos trabalhando com tais atividades.
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Tempo exercendo atividades relacionadas às compras e contratações 
Frequência % 

63,3 
26,7 
3,3 
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3,3 

100,0 

Conforme tabela acima, é possível perceber que a maioria dos agentes pesquisados 
anos trabalhando diretamente nas atividades relacionadas às compras e 

. Quase 27% dos agentes pesquisados tem entre 05 
de exercício de atividades relacionadas à compras e contrações, apenas 10% 

do total de agentes pesquisados tem mais de 10 anos trabalhando com tais atividades. 
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Gráfico 16 – Tempo exercendo atividades relacionadas às compras e contratações

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)

 
Tabela 17 – Treinamento para e

Treinamento para exercer atividades relacionadas a compras e contratações

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)
Nota: Elaborado pelo autor 
 
   Como evidenciado nos dados apresentados na tabela acima, m
agentes pesquisados afirmou não ter recebido treinamento algum para exercer as atividades 
relacionadas às compras e contratações públicas

Gráfico 17 – Treinamento para exercer atividades relacionadas 
 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)
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Treinamento para exercer atividades relacionadas às compras e contratações
atividades relacionadas a compras e contratações Frequência

Sim 
Não 

Total 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016) 

Como evidenciado nos dados apresentados na tabela acima, m
agentes pesquisados afirmou não ter recebido treinamento algum para exercer as atividades 

compras e contratações públicas, 53,3%. 
Treinamento para exercer atividades relacionadas às compras e contrata

Dados da pesquisa de campo (2016) 
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Tempo exercendo atividades relacionadas às compras e contratações 

compras e contratações 
Frequência % 

14 46,7 
16 53,3 
30 100,0 

Como evidenciado nos dados apresentados na tabela acima, mais da metade dos 
agentes pesquisados afirmou não ter recebido treinamento algum para exercer as atividades 

compras e contratações 
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Categoria funcional dos agentes públicos responsáveis pelas requisições 
Servidor público nível médio

Servidor público nível superior
Servidor público nível básico

Terceirizado

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)
Nota: Elaborado pelo autor  
 Na tabela 18, os dados apresentados mostram que a
são servidores de nível médio, mais de 73% do total, os servidores técnicos administrativos de 
nível superior totalizam 10% dos pesquisados, seguidos pelos de nível básico, que não 
chegam a 7%. As demais categ
 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)

73,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

SERVIDOR PÚBLICO 
NÍVEL MÉDIO

SERVIDOR PÚBLICO 
NÍVEL SUPERIOR

EM
 PO

RC
EN

TA
GE

M
Tabela 18 – Categoria funcional 

Categoria funcional dos agentes públicos responsáveis pelas requisições 
de compra Frequência

Servidor público nível médio 
público nível superior 

Servidor público nível básico 
Terceirizado 

Bolsista 
Docente 

Total 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016) 

Na tabela 18, os dados apresentados mostram que a maioria dos agentes pesquisados 
são servidores de nível médio, mais de 73% do total, os servidores técnicos administrativos de 
nível superior totalizam 10% dos pesquisados, seguidos pelos de nível básico, que não 
chegam a 7%. As demais categorias somam apenas 10% do total dos agentes pesquisados.

Gráfico 18 – Categoria funcional 

Dados da pesquisa de campo (2016)  
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Frequência % 
22 73,3 
3 10,0 
2 6,7 
1 3,3 
1 3,3 
1 3,3 
30 100,0 

maioria dos agentes pesquisados 
são servidores de nível médio, mais de 73% do total, os servidores técnicos administrativos de 
nível superior totalizam 10% dos pesquisados, seguidos pelos de nível básico, que não 

enas 10% do total dos agentes pesquisados. 

3,3 3,3
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4.2.1.2 Mapeamento das ações dos agentes 
contratações  

 
Tabela 19 – Meio utilizado para acompanhar as requisições enviadas para compra ou contratação de serviços
Meio mais frequente usado para acompanhar as requisições enviadas para 

compra ou contratação de serviços

Não realiza acompanhamento

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)
Nota: Elaborado pelo autor   

Conforme investigação, o meio mais frequentemente utilizado pelos agentes 
pesquisados para acompanhamento das requisições de compras e serviços enviadas à Diretoria 
de Material e Patrimônio é o Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos 
SIPAC, atingindo quase 87% do total de respostas, apenas 
outro meio e 6,7% afirmou não fazer qualquer acompanhamento das requisições 
aquisição de bens ou contratação de serviços 
 

Gráfico 19 – Meio utilizado para acompanhar as requisições enviadas para compra ou contratação de serviços

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)
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Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016) 

Conforme investigação, o meio mais frequentemente utilizado pelos agentes 
pesquisados para acompanhamento das requisições de compras e serviços enviadas à Diretoria 
de Material e Patrimônio é o Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos 

IPAC, atingindo quase 87% do total de respostas, apenas 6,6% dos pesquisados utilizam 
outro meio e 6,7% afirmou não fazer qualquer acompanhamento das requisições 
aquisição de bens ou contratação de serviços enviadas. 

para acompanhar as requisições enviadas para compra ou contratação de serviços

Dados da pesquisa de campo (2016)  
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em relação ao processo de        compras e 

para acompanhar as requisições enviadas para compra ou contratação de serviços 
Frequência % 

26 86,7 
2 6,7 
1 3,3 
1 3,3 
0 0,0 
0 0,0 

30 100,0 

Conforme investigação, o meio mais frequentemente utilizado pelos agentes 
pesquisados para acompanhamento das requisições de compras e serviços enviadas à Diretoria 
de Material e Patrimônio é o Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – 

6,6% dos pesquisados utilizam 
outro meio e 6,7% afirmou não fazer qualquer acompanhamento das requisições para 

para acompanhar as requisições enviadas para compra ou contratação de serviços 
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Tabela 
Frequência com que elabora ou contribui na elaboração do Termo de 

Algumas vezes
Frequentemente

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)
Nota: Elaborado pelo autor  
  Conforme exposto na tabela acima, a
destes, afirmou que nunca ou raramente elabora ou contribui para a elaboração do termo de 
referência, peça importante no processo licitatório
informações e especificidades sobre o bem ou serviço que se precisa licitar
alegaram fazê-lo apenas algumas vezes
contribuir para a elaboração do termo de referência de uma compra ou contratação d
interesse.    

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016) 
Tabela 

Emissão de parecer 

Algumas vezes
Frequentemente

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)
Nota: Elaborado pelo autor  
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Tabela 20 – Participação na elaboração do termo de referência

elabora ou contribui na elaboração do Termo de 
Referência Frequência

Nunca 
Raramente 

Algumas vezes 
Frequentemente 

Sempre 
Total 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016) 

Conforme exposto na tabela acima, a maioria dos pesquisados, pouco mais de 63% 
destes, afirmou que nunca ou raramente elabora ou contribui para a elaboração do termo de 
referência, peça importante no processo licitatório visto que é nele que constam as 

ormações e especificidades sobre o bem ou serviço que se precisa licitar
lo apenas algumas vezes. Apenas 6,7% dos pesquisados afirmou elaborar ou 

contribuir para a elaboração do termo de referência de uma compra ou contratação d

Gráfico 20 – Participação na elaboração do termo de referência

Dados da pesquisa de campo (2016) 

Tabela 21 – Emissão de parecer técnico em licitações 
Emissão de parecer técnico em licitações Frequência

Nunca 
Raramente 

Algumas vezes 
Frequentemente 

Sempre 
Total 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016) 

6,7

30,0

0,0
RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE
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Participação na elaboração do termo de referência 
Frequência % 

17 56,7 
2 6,7 
9 30,0 
0 0,0 
2 6,7 

30 100,0 

maioria dos pesquisados, pouco mais de 63% 
destes, afirmou que nunca ou raramente elabora ou contribui para a elaboração do termo de 

visto que é nele que constam as 
ormações e especificidades sobre o bem ou serviço que se precisa licitar, e ainda, 30% 

Apenas 6,7% dos pesquisados afirmou elaborar ou 
contribuir para a elaboração do termo de referência de uma compra ou contratação de seu 

Participação na elaboração do termo de referência 

 

Frequência % 
18 60,0 
5 16,7 
4 13,3 
2 6,7 
1 3,3 
30 100,0 

6,7

FREQUENTEMENTE SEMPRE



 

Sendo o parecer técnico o posicionamento do 
serviços cotados pelos licitantes durante o certame, a maioria, quase 77% dos agentes 
pesquisados, afirmou nunca ou raramente 
algumas vezes e apenas 10% informou 
 

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016) 
Tabela 22 – Providências em relação ao fornecedor que descumpre as obrigações contratuais

Providências mais frequentes na unidade em relação ao fornecedor 
que descumpre as obrigações contratuais

Solicitação de troca de material
Solicitação de repetição do serviço

Não encaminhamento da nota fiscal para pagamento
Advertência verbal

Instrução de processo de penalidade

Total de Respostas
Fonte: Dados da pesquisa de campo 
Nota: Elaborado pelo autor  
  Diante de empresas que não cumprem as obrigações contratuais da maneira devida, 
quase 24% dos pesquisados assegurou que solicita a troca do material que veio com algum 
problema (dano ou desconformidade com o solicitado)
o não encaminhamento da nota de fiscal para pagamento surgem como a segunda e terceira 
providências mais frequentes
advertência verbal, enquanto pouco mais 
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Sendo o parecer técnico o posicionamento do requisitante em relação aos materiais ou 

serviços cotados pelos licitantes durante o certame, a maioria, quase 77% dos agentes 
afirmou nunca ou raramente emiti-lo, pouco mais de 13% alegou tê

algumas vezes e apenas 10% informou emitir o parecer técnico frequentemente ou sempre.

Gráfico 21 – Emissão de parecer técnico em licitações 

Dados da pesquisa de campo (2016) 

Providências em relação ao fornecedor que descumpre as obrigações contratuais
Providências mais frequentes na unidade em relação ao fornecedor 

que descumpre as obrigações contratuais Frequência
 Solicitação de troca de material 15

de repetição do serviço 12
Não encaminhamento da nota fiscal para pagamento 12

Advertência verbal 
Instrução de processo de penalidade 

Outro 
Nenhuma 

Total de Respostas 63
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016) 

Diante de empresas que não cumprem as obrigações contratuais da maneira devida, 
quase 24% dos pesquisados assegurou que solicita a troca do material que veio com algum 
problema (dano ou desconformidade com o solicitado), a solicitação de repetição do serviço e 
o não encaminhamento da nota de fiscal para pagamento surgem como a segunda e terceira 
providências mais frequentes, como 19% das respostas dadas, cada. Quase 13% faz uso da 
advertência verbal, enquanto pouco mais de 11% instrui processo administrativo de 

16,7 13,3
6,7
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requisitante em relação aos materiais ou 
serviços cotados pelos licitantes durante o certame, a maioria, quase 77% dos agentes 

lo, pouco mais de 13% alegou tê-lo emitido 
emitir o parecer técnico frequentemente ou sempre. 

 

Providências em relação ao fornecedor que descumpre as obrigações contratuais 

Frequência % 
  15 23,8 

12 19,0 
12 19,0 
8 12,7 
7 11,1 
7 11,1 
2 3,2 
63 100,0 

Diante de empresas que não cumprem as obrigações contratuais da maneira devida, 
quase 24% dos pesquisados assegurou que solicita a troca do material que veio com algum 

, a solicitação de repetição do serviço e 
o não encaminhamento da nota de fiscal para pagamento surgem como a segunda e terceira 

. Quase 13% faz uso da 
de 11% instrui processo administrativo de 

3,3
FREQUENTEMENTE SEMPRE



 

penalidade em caso de descumprimento das obrigações contratuais por parte das empresas 
contratadas. Pouco mais de 14% tomam outra ou nenhuma atitude em relação às empresas 
faltosas.  
 

Gráfico 22 – Providências em relação ao fornecedor que descumpre as obrigações contratuais

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)
 
4.2.1.3 Mapeamento da percepção dos agentes em relação ao processo de compras e 

contratações 
Tabela 23 – Satisfação em relação ao processo de compras e contratações

Satisfação em relação ao processo de compras e contratações

Algumas vezes
Frequentemente

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)
Nota: Elaborado pelo autor  
   
 Quando questionados a respeito da sua satisfação em relação 
contratações realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte mais de 53% 
pesquisados afirmou ocorrer 
satisfação é frequente. Nenhum dos indivíduos pesquisados afirmou haver sempre satisfação
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penalidade em caso de descumprimento das obrigações contratuais por parte das empresas 
contratadas. Pouco mais de 14% tomam outra ou nenhuma atitude em relação às empresas 

Providências em relação ao fornecedor que descumpre as obrigações contratuais

Dados da pesquisa de campo (2016) 

Mapeamento da percepção dos agentes em relação ao processo de compras e 

Satisfação em relação ao processo de compras e contratações
Satisfação em relação ao processo de compras e contratações Frequência

Nunca 
Raramente 

Algumas vezes 
Frequentemente 

Sempre 
Total 

da pesquisa de campo (2016) 

Quando questionados a respeito da sua satisfação em relação ao processo
contratações realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte mais de 53% 

ocorrer apenas algumas vezes, enquanto que para quase 37% destes, a 
Nenhum dos indivíduos pesquisados afirmou haver sempre satisfação
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penalidade em caso de descumprimento das obrigações contratuais por parte das empresas 
contratadas. Pouco mais de 14% tomam outra ou nenhuma atitude em relação às empresas 

Providências em relação ao fornecedor que descumpre as obrigações contratuais 

 

Mapeamento da percepção dos agentes em relação ao processo de compras e 

Satisfação em relação ao processo de compras e contratações 
Frequência % 

1 3,3 
2 6,7 

16 53,3 
11 36,7 
0 0,0 

30 100,0 

ao processo de compras e 
contratações realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte mais de 53% dos 

enquanto que para quase 37% destes, a 
Nenhum dos indivíduos pesquisados afirmou haver sempre satisfação e 

12,7
19,0
19,0

23,8

15,0 20,0 25,0
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para apenas 10% dos agentes pesquisados nunca ou raramente há satisfação em relação ao 
processo de compras e contratações.
  

Gráfico 23 – 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016) 
Tabela 24 – Motivos apontados 

Principais motivos apontados para insatisfação com o processo de compras 

Material entregue fora do prazo
Material entregue de qualidade inferior ao solicitado

Material entregue diverso do solicitado
Serviço de qualidade inferior ao desejado/necessário

Serviço realizado fora do prazo
Material nunca entregue

Material entregue parcialmente
Material entregue com defeito

Serviço 
Serviço não realizado

Não há insatisfação
Serviço diverso do solicitado

Total de respostas
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)
Nota: Elaborado pelo autor  
  Dentre os principais motivos para insatisfação com o processo de compras e 
contratações o material entregue fora do prazo é o que mais se destaca, 25,7% dos 
pesquisados assinalou esta opção. A segunda alternativa mais frequente foi o material 
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10% dos agentes pesquisados nunca ou raramente há satisfação em relação ao 

e contratações. 

 Satisfação em relação ao processo de compras e contratações

Dados da pesquisa de campo (2016) 

apontados para insatisfação com o processo de compras e contratações
Principais motivos apontados para insatisfação com o processo de compras 

e contratações Frequência
Material entregue fora do prazo 

Material entregue de qualidade inferior ao solicitado 
entregue diverso do solicitado 

Serviço de qualidade inferior ao desejado/necessário 
Serviço realizado fora do prazo 

Material nunca entregue 
Material entregue parcialmente 
Material entregue com defeito 

Serviço inconcluso 
Serviço não realizado 

Outro 
Não há insatisfação 

Serviço diverso do solicitado 
Total de respostas 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016) 

Dentre os principais motivos para insatisfação com o processo de compras e 
contratações o material entregue fora do prazo é o que mais se destaca, 25,7% dos 
pesquisados assinalou esta opção. A segunda alternativa mais frequente foi o material 
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10% dos agentes pesquisados nunca ou raramente há satisfação em relação ao 

Satisfação em relação ao processo de compras e contratações 

 

processo de compras e contratações 
Frequência % 

19 25,7 
13 17,6 
7 9,5 
7 9,5 
6 8,1 
5 6,8 
4 5,4 
3 4,1 
3 4,1 
3 4,1 
3 4,1 
1 1,4 
0 0,0 
74 100,0 

Dentre os principais motivos para insatisfação com o processo de compras e 
contratações o material entregue fora do prazo é o que mais se destaca, 25,7% dos 
pesquisados assinalou esta opção. A segunda alternativa mais frequente foi o material 

0,0
FREQUENTEMENTE SEMPRE



 

entregue em qualidade inferior ao solicitado, 17,6%
diverso do solicitado e o serviço de qualidade inferior ao dese
o terceiro e quarto motivos 
Para pouco mais de 8% dos agentes questionados o serviço realizado fora do prazo é motivo 
de insatisfação com o processo de compras e contratações. 
receberam 30% do total de 
    

Gráfico 24 – Motivos apontados para insatisfação com o processo de compras e contratações

4.2.2 Análise dos dados referentes à pesquisa de campo realizada junto
pregoeiros oficialmente designados

 Com base nos dados levantados, foram obtidas as seguintes informações:

4.2.2.1 Caracterização da população
 Nesta sessão do estudo caracterizaremos o segundo grupo pesquisado, os servidores 
que exercem a função de pregoeiros, grupo do qual a pesquisadora faz parte.
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ualidade inferior ao solicitado, 17,6% das respostas dadas.

diverso do solicitado e o serviço de qualidade inferior ao desejado/necessário figuraram como 
o terceiro e quarto motivos para insatisfação mais frequentemente apontados
Para pouco mais de 8% dos agentes questionados o serviço realizado fora do prazo é motivo 
de insatisfação com o processo de compras e contratações. Os demais motivos somados 
receberam 30% do total de respostas. 

Motivos apontados para insatisfação com o processo de compras e contratações

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016) 

Análise dos dados referentes à pesquisa de campo realizada junto
pregoeiros oficialmente designados 

dados levantados, foram obtidas as seguintes informações:

Caracterização da população 
Nesta sessão do estudo caracterizaremos o segundo grupo pesquisado, os servidores 

que exercem a função de pregoeiros, grupo do qual a pesquisadora faz parte.
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das respostas dadas. O material entregue 
jado/necessário figuraram como 

temente apontados, com 9,5% cada. 
Para pouco mais de 8% dos agentes questionados o serviço realizado fora do prazo é motivo 

Os demais motivos somados 

Motivos apontados para insatisfação com o processo de compras e contratações

Análise dos dados referentes à pesquisa de campo realizada junto ao grupo 02 - 

dados levantados, foram obtidas as seguintes informações: 

Nesta sessão do estudo caracterizaremos o segundo grupo pesquisado, os servidores 
que exercem a função de pregoeiros, grupo do qual a pesquisadora faz parte. 
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Nível de escolaridade
Pós-graduação Lato Sensu

Pós-graduação Stricto Sensu

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)
Nota: Elaborado pelo autor  
  Todos os agentes públicos que exercem a função de pregoeiros oficiais na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte são servidores concursados na carreira de 
técnicos administrativos em educação.
 Dos 06 (seis) dos servidores que atuam exercendo a função de pregoeiro 
possuem pós-graduação (Stricto ou Lato Sensu)
  

Fonte: Dados da pesquisa de campo
 
 
 
 
 

50,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

PÓS-GRADUAÇÃO 
LATO SENSU 

EM
 PO

RC
EN

TA
GE

M
Tabela 25 – Nível de escolaridade 

Nível de escolaridade Frequência
graduação Lato Sensu 

Graduação 
graduação Stricto Sensu 

Primeiro grau 
Segundo grau 

Total 
campo (2016) 

Todos os agentes públicos que exercem a função de pregoeiros oficiais na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte são servidores concursados na carreira de 
técnicos administrativos em educação.  

dos servidores que atuam exercendo a função de pregoeiro 
graduação (Stricto ou Lato Sensu) e os outros 02 (dois) possu

Gráfico 25 – Nível de escolaridade 

Dados da pesquisa de campo (2016) 
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Frequência % 
3 50,0 
2 33,3 
1 16,7 
0 0,0 
0 0,0 
6 100,0 

Todos os agentes públicos que exercem a função de pregoeiros oficiais na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte são servidores concursados na carreira de 

dos servidores que atuam exercendo a função de pregoeiro 04 (quatro) 
possuem graduação.  

 

0,0
PRIMEIRO GRAU SEGUNDO GRAU



 

Tabela 26 – Tempo de serviço na Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Tempo de serviço na Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)
Nota: Elaborado pelo autor  
  A tabela anterior mostra que 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no momento em que a pesquisa foi realizada, 
outro terço dos pesquisados não possui mais de 10 anos na instituição. Um dos pregoeiros 
possui entre 10 e 15 anos 
exercício como servidor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
 

Gráfico 26 – Tempo de serviço na Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)

Tabela 
Tempo de exercício 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)
Nota: Elaborado pelo autor  
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Tempo de serviço na Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Tempo de serviço na Universidade Federal do Rio Grande do Norte Frequência
0 a 5  
5 a 10 

10 a 15 
15 a 20 

20 ou mais 
Total 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016) 

A tabela anterior mostra que 1/3 dos pregoeiros tem menos de 05 anos de trabalho na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no momento em que a pesquisa foi realizada, 
outro terço dos pesquisados não possui mais de 10 anos na instituição. Um dos pregoeiros 
possui entre 10 e 15 anos na instituição e apenas um pregoeiro possui mais de 20 anos de 
exercício como servidor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Tempo de serviço na Universidade Federal do Rio Grande do Norte

pesquisa de campo (2016) 
Tabela 27 – Tempo de exercício na função de pregoeiro 

Tempo de exercício na função de pregoeiro Frequência
Menos de 3 

3 - 6  
6 - 9 
9 - 12 
12 + 
Total 

Dados da pesquisa de campo (2016) 

33,3

16,7

0,0
5 - 10 10 - 15 15 - 20

ANOS
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Tempo de serviço na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Frequência % 

2 33,3 
2 33,3 
1 16,7 
0 0,0 
1 16,7 
6 100,0 

dos pregoeiros tem menos de 05 anos de trabalho na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no momento em que a pesquisa foi realizada, 
outro terço dos pesquisados não possui mais de 10 anos na instituição. Um dos pregoeiros 

na instituição e apenas um pregoeiro possui mais de 20 anos de 
exercício como servidor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Tempo de serviço na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Frequência % 
2 33,3 
2 33,3 
1 16,7 
0 0,0 
1 16,7 
6 100,0 

16,7

20 +



 

 Conforme exposto na tabela acima, 
de 06 anos no exercício da função de pregoeiro, 
servidores pesquisados possui 
que a Lei que regulamenta esta modalidade licitatória completará em 2017, 15 anos de sua 
promulgação. 
 

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)

Treinamento para a função

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)
Nota: Elaborado pelo autor  
 
 Todos os servidores pesquisados afirmaram ter recebido treinamento para o exercício 
da função de pregoeiro. 

4.2.2.2 Posicionamento dos pregoeiros em relação ao processo licitatório 
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Conforme exposto na tabela acima, 04 (quatro) dos servidores pesquisados 

de 06 anos no exercício da função de pregoeiro, 01 (um) tem entre 6 e 9 anos e
servidores pesquisados possui mais de 12 anos trabalhando como pregoeiro, valendo salientar 
que a Lei que regulamenta esta modalidade licitatória completará em 2017, 15 anos de sua 

Gráfico 27 – Tempo de exercício na função de pregoeiro 

Dados da pesquisa de campo (2016) 
Tabela 28 – Treinamento para a função 

Treinamento para a função Frequência
Sim 
Não 

Total 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016) 

Todos os servidores pesquisados afirmaram ter recebido treinamento para o exercício 

Posicionamento dos pregoeiros em relação ao processo licitatório 

33,3
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servidores pesquisados têm menos 
tem entre 6 e 9 anos e 01 dos 

mais de 12 anos trabalhando como pregoeiro, valendo salientar 
que a Lei que regulamenta esta modalidade licitatória completará em 2017, 15 anos de sua 

Frequência % 
6 100,0 
0 0,0 
6 100,0 

Todos os servidores pesquisados afirmaram ter recebido treinamento para o exercício 

Posicionamento dos pregoeiros em relação ao processo licitatório  

16,7

12 +
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Tabela 29 – Dificuldades enfrentadas para o exercício da função de pregoeiro 
Maiores dificuldades enfrentadas para o exercício da função de pregoeiro Frequência % 

Edital e/ou termo de referência com falhas 6 20,0 
Negociação de preços com licitante 4 13,3 

Ausência de remuneração específica para a função 4 13,3 
Relação com a equipe de apoio 3 10,0 

Relação com a Assessoria/Procuradoria Jurídica 3 10,0 
Atendimento à legislação pertinente e suas atualizações 3 10,0 

Número insuficiente de pregoeiros 3 10,0 
Responsabilidade da função junto aos órgãos de controle 2 6,7 

Relação com os solicitantes do material e/ou serviço 1 3,3 
Capacitação insuficiente 1 3,3 

Relação com a chefia 0 0,0 
Relação com os licitantes 0 0,0 

Relação com a autoridade superior (PROAD) 0 0,0 
Portal de compras do governo federal 0 0,0 

Nenhuma dificuldade 0 0,0 
Outro 0 0,0 

Total de respostas  30 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016) 
Nota: Elaborado pelo autor  
 Quando questionados a respeito das dificuldades enfrentadas para o exercício da 
função de pregoeiro, a resposta mais frequente, atingindo 20% das respostas dadas, foi edital 
e/ou termo de referência com falhas. A segunda e terceira respostas mais reproduzidas foram 
a ausência de remuneração específica para a função e a negociação de preços com os 
licitantes, obtendo pouco mais de 13% cada. 

A relação com a equipe de apoio técnico, a relação com a Assessoria/Procuradoria 
Jurídica, o atendimento à legislação pertinente e o número insuficiente de pregoeiros 
atingiram, cada uma, 10% das respostas dadas. 

Foram apontados, ainda, como dificuldades ao exercício da função de pregoeiro a 
responsabilidade junto aos órgãos de controle, a relação com os solicitantes do material e/ou 
serviço e capacitação insuficiente, tais repostas atingiram, no total, pouco mais de 13% das 
respostas informadas. As demais alternativas não foram assinaladas pela população de 
pregoeiros pesquisada. 



 

Gráfico 28 – Dificuldades enfrentadas para o exercício da função de pregoeiro

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)
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dessa apenas o número de itens licitados em cada pregão foi apontado como fator que impacta 
significativamente na duração do certame, atingindo 33,3% das respostas dadas. As demais 
alternativas não foram assinaladas.

Gráfico 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)
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dessa apenas o número de itens licitados em cada pregão foi apontado como fator que impacta 
na duração do certame, atingindo 33,3% das respostas dadas. As demais 
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Fatos que mais contribuem para o cancelamento de um item 

Frequência % 
3 50,0 
2 33,3 
1 16,7 
0 0,0 
0 0,0 
0 0,0 
0 0,0 
6 100,0 

Na perspectiva dos pregoeiros indagados, o fator que mais contribui para o 
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do estimado, esta opção foi assinalada por metade dos servidores pesquisados. O valor 

ado de forma inadequada para o bem ou serviço foi a segunda alternativa mais frequente, 
assinalada por 1/3 dos pesquisados.  A ausência de parecer técnico a respeito da aceitabilidade 
do bem ou serviço licitado por parte da equipe de apoio técnico ou solicitante figurou como o 
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terceiro fator que mais contribui para o cancelamento de um item na licitação. As demais 
alternativas não foram marcadas
 

Gráfico 30 –

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016)

4.3 ANÁLISE CONJUNTA DOS RESULTA

 A presente seção tem como finalidade consolidar uma argumentação final acerca dos 
resultados produzidos no desenvolvimento das pesquisas documental e de campo, procurando 
apresentar tais resultados alinhados ao posicionamento teór
estudos semelhantes realizados em outras instituições.
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terceiro fator que mais contribui para o cancelamento de um item na licitação. As demais 
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Sendo o objetivo do sistema de registro de preços facilitar as contratações futuras, 
evitando que sejam realizados novos procedimentos licitatórios para cada compra, no período 
determinado de sua validade, houve crescimento no emprego de tal procedimento na esfera 
federal161, este foi o mais utilizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte no 
período pesquisado, sendo empregado em 82,3% dos pregões (Tabela 04, fl. 96) buscando 
atender ao princípio da eficiência.  

Embora tendo a Administração Pública o dever de esclarecer toda e qualquer dúvida 
dos particulares em relação às licitações e estes a faculdade de fazê-lo em virtude do princípio 
da publicidade, o estudo apontou um baixo índice de impugnação às cláusulas dos editais, em 
média 12,5% dos processos licitatórios foram impugnados (Tabela 05, fl. 97).  

Com base nos dados e informações apresentados neste estudo, foi possível observar os 
processos licitatórios na modalidade pregão no que diz respeito à sua taxa de sucesso: Um 
ponto que merece destaque é o bom índice de aproveitamento dos itens que são licitados, dos 
34.231 itens licitados 77,4% (26.501 itens) obtiveram sucesso na fase externa, ou seja, foram 
homologados e inseridos em ata de registro de preços ou em instrumento contratual e ficaram 
assim disponíveis para compra e contratação, 15,3% (5.230 itens) foram cancelados ainda na 
fase externa do pregão e apenas 7,3% do total de itens licitados foram desertos, valendo 
destacar que apenas 1,7% de todos os processos licitatórios na modalidade pregão foram 
totalmente desertos. O estudo também evidenciou que apenas 4,1% dos pregões abertos foram 
totalmente fracassados, ou seja, não tiveram nenhum item homologado (Tabela 10, fl. 106). 
Dos pregões realizados no período pesquisado, 15,7% receberam recurso contra seu resultado 
(Tabela 08, fl. 102).  

Para a equipe de pregoeiros o principal motivo de cancelamento de itens durante a fase 
externa seria a proposta acima do estimado, essa percepção pôde ser confirmada através dos 
dados levantados na pesquisa documental, onde em 51,7% dos casos de cancelamento (Tabela 
07, fl. 100), o motivo registrado pelos pregoeiros foi valor final da proposta apresentada pelo 
licitante acima do valor estimado para o item.  

O valor estimado pela administração, em princípio, é aquele aceitável, ou o máximo 
que ela esteja disposta a pagar na contratação pretendida, fazendo com que todos os esforços 
                                                 
161 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  
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de negociação com os licitantes se desenvolvam em torno dessa importância. Situação 
análoga à encontrada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi demonstrada no 
estudo realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 
Pernambucano, onde mais de 60% dos itens licitados foram cancelados em razão do valor da 
proposta estar acima do estimado162 e na Prefeitura de Recife onde os motivos mais 
significativos para desclassificação dos licitantes foram os valores propostos acima dos 
valores estimados, respondendo por 35,28% dos casos, e a negativa dos licitantes em relação 
ao valor negociado pelo pregoeiro, percebido em 27,93% das ocorrências163 (informações 
constantes nos trabalhos relacionados no Quadro 1, fl. 81). 

Atendendo ao princípio do justo preço a Administração deve estar vigilante aos 
valores praticados pelo mercado tanto nas fases interna e externa do pregão, como também, 
durante a execução do contrato, com vistas a não remunerar de forma desproporcional o 
fornecedor. O viés econômico da licitação também ficou evidenciado nos cancelamentos de 
itens constantes em atas de registro de preço, do total de itens cancelados, 36% foi em razão 
de pedido de reequilíbrio de preços não concedido (Tabela 13, fl. 109), ou seja, o licitante não 
manteve a proposta inicial, formalizou pedido de reequilíbrio, mas tal solicitação foi 
motivadamente recusada pela Administração.  

 A pesquisa documental demonstrou que da duração total do pregão, a fase interna 
respondeu por 71,2% do tempo (Tabela 09, fl. 104). Circunstância semelhante à encontrada na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde a fase interna consome a maior parte do 
tempo total do certame, pôde ser percebida também no Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Sertão Pernambucano, onde a duração média da fase interna é de 80% da 
duração total do pregão164; na Base Aérea de Natal onde a duração média da fase interna é de 
60% da duração total do pregão165 e na Universidade de Brasília, onde os dados indicaram 

                                                 
162 BRANDÃO, Franklin Torres. Eficiência na gestão das compras públicas: um estudo de caso da modalidade pregão eletrônico nos 

processos licitatórios do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano. 2016. 157f. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Gestão de Processos Institucionais) - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, 2016. 

163 BONA, Caroline Pereira. Pregão eletrônico e o princípio da eficiência: um estudo de caso da comissão permanente de licitações de 
materiais da Prefeitura do Recife. 2015.119f. Dissertação (Mestrado em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste) – 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015. 

164 BRANDÃO, op. cit. 
165 ALMEIDA, Alessandro Aníbal Martins de. Função compras no setor público: fatores preponderantes para o alcance da celeridade 

dos pregões eletrônicos da Base Aérea de Natal. 2016. 100f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão Pública) - Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016.  
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que a fase interna chegou a consumir cerca de 74%, em média, do tempo total dos certames 
166(informações constantes nos trabalhos relacionados no Quadro 1, fl. 81). 

Na pesquisa de campo ficou evidenciado que mais da metade (63,4%) dos 
requisitantes afirma nunca ou raramente contribuir com o setor de compras na elaboração do 
termo de referência do bem ou serviço que demanda (Tabela 20, fl. 117), tal documento é de 
fundamental importância para a licitação visto que nele devem estar contidas todas as 
informações necessárias às compras ou contratações e se a unidade solicitante não colabora 
com este trabalho a fase interna sofre impacto direto que também será sentido na fase externa, 
visto que muitas vezes o pregoeiro desconhece tecnicamente o material ou serviço objeto do 
certame. O baixo nível de envolvimento dos requisitantes no processo de compras acarreta 
menor celeridade e eficácia ao processo, e a ausência dos departamentos solicitantes gera 
especificações falhas, incompletas, dificultando a ação dos pregoeiros167 168. 

Quando perguntados a respeito das dificuldades enfrentadas para o exercício da 
função, a resposta mais frequente dada pelos pregoeiros, atingindo 20% das respostas (Tabela 
29, fl. 124), foi edital e/ou termo de referência com falhas. Em decorrência da interpretação 
dos resultados, foi possível inferir que a fase interna é demorada visto que não recebe a 
colaboração adequada dos requisitantes, o que por sua vez pode ocasionar também falhas 
graves ao edital e termo de referência, resultando em dificuldades à atividade dos pregoeiros 
na fase externa.  

 Com a relação à fase externa do pregão, na visão dos pregoeiros o fator que mais  
influencia em sua celeridade é a emissão de parecer técnico por parte da unidade requisitante 
ou equipe de apoio do pregão, atingindo 66,7% das respostas (Tabela 30, fl. 126), ou seja, 
para os pregoeiros, se o parecer é dado de forma mais célere o pregão tende a ser fechado 
mais brevemente, do contrário o pregão tende a se dar de forma mais lenta, visto que sem o 
parecer técnico da unidade requisitante ou de equipe técnica especializada, muitas vezes, não 
há como ter certeza sobre a compra do bem ou contratação do serviço, mais uma vez fica 
clara a importância da participação do setor requisitante no processo licitatório. 
                                                 
166 OLIVEIRA, Max da Costa. Eficiência do calendário de compras para os processos de licitação: estudo de caso da Universidade de 

Brasília. 2015. 133 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015. 167 ALMEIDA, Alessandro Aníbal Martins de. Função compras no setor público: fatores preponderantes para o alcance da celeridade 
dos pregões eletrônicos da Base Aérea de Natal. 2016. 100f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão Pública) - Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016. 168 VENTURA, Alessandra de Oliveira. As condutas dos pregoeiros como forma de melhoria dos processos de aquisições do Centro de 
Lançamento da Barreira do Inferno. 2016. 100f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão Pública) - Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016. 
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 Entre os agentes que trabalham como requisitantes de bens e serviços junto às 
unidades orçamentárias, mais 76,7% afirmaram nunca ou raramente emitir parecer técnico 
sobre a aceitação do material ou serviço licitado (Tabela 21, fl. 117), o que poderia indicar um 
gargalo no processo licitatório visto que muitas vezes o parecer é emitido por agente que não 
solicitou o material ou serviço, dificultando assim a aplicação do princípio do julgamento 
objetivo. Quando questionados a respeito da satisfação com o processo de compras, apenas 
36,7% dos agentes requisitantes pesquisados afirmou ser frequente (Tabela 23, fl. 119) e para 
eles a principal razão apontada para insatisfação foi material entregue fora do prazo ou 
entregue em qualidade inferior ao solicitado, atingindo 43,3% das respostas informadas 
(Tabela 24, fl. 120).  

 Por fim, neste trabalho verificou-se através da pesquisa documental que na fase 
contratual, dos itens disponíveis em ata de registro de preço para contratação, somente 3,3% 
foram bloqueados, e apenas 0,4% foram cancelados (Tabela 11, fl. 107). Dos 863 itens 
bloqueados pra compra ou contratação de serviço, 34,5% encontram-se nesta situação devido 
a atrasos e consequente penalização de empresa fornecedora faltosa (Tabela 12, fl. 108), 
embora através dos dados colhidos na pesquisa de campo tenha sido possível constatar que 
apenas 11,1% instruem processo de penalidade para empresa faltosa e que as providências 
mais frequentes na unidade em relação ao fornecedor que descumpre as obrigações 
contratuais são a solicitação de troca de material ou repetição do serviço em desacordo com o 
solicitado, atingindo 42,8% das respostas dadas (Tabela 22, fl. 118).      
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  
5.1 CONCLUSÕES 

O momento gerencial e político pelo qual passa o país requer que os administradores 
públicos, legisladores e cidadãos saibam se os recursos públicos estão sendo geridos 
adequadamente e em cumprimento aos preceitos legais. 

Em resposta à questão inicialmente formulada neste estudo: “Quais os principais 
fatores impactam nas compras e contratações públicas, através de licitações na modalidade 
pregão, em sua forma eletrônica, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte?” os 
resultados demonstram que impactam de maneira significativa, positiva ou negativamente:  

 O fator econômico, tanto o valor estimado como o valor contratado (ou 
registrado em ata), se estiverem harmonizados com a realidade do mercado acarretam menor 
recusa de propostas na fase licitatória e menor solicitação de reequilíbrio de preços na fase 
contratual; 

 A elaboração de editais e termos de referência, visto que estes documentos 
nortearão a fase externa e a etapa contratual da compra ou contratação futura; 

 A participação, o envolvimento, dos setores requisitantes no processo de 
compra e/ou contratação, visto que os solicitantes dos materiais e serviços demandados 
tendem a possuir um maior conhecimento técnico a respeito dos mesmos, em que pese que a 
equipe de pregoeiros não possui conhecimento suficiente a ponto de avaliar a compra ou 
contratação da grande variedade de objetos licitados (ver Apêndice A). 

Sendo o objetivo geral deste estudo, realizar um diagnóstico das compras e 
contratações públicas, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, realizadas através de 
licitações na modalidade pregão, entende-se que este foi satisfatoriamente alcançado tendo em 
vista que as informações obtidas, embora não abranjam toda a complexidade do processo de 
compras realizado na instituição, poderão contribuir de maneira significativa para o 
conhecimento a cerca do procedimento licitatório estudado.   
 
 Os objetivos específicos propostos, os métodos utilizados para o alcance dos mesmos 
e os resultados obtidos com o estudo são apresentados no quadro abaixo:
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Quadro 2 – Esquema relacional entre os objetivos específicos, métodos utilizados e resultados alcançados 
 

Relação entre os objetivos específicos e os resultados alcançados pelo estudo 
Objetivos específicos Métodos utilizados Resultados alcançados 

Descrever quais etapas constitui o processo de 
compra e/ou contratação pública através de 
licitação na modalidade pregão em sua forma 
eletrônica; 

Consulta à legislação e literatura sobre direito 
administrativo mais detidamente sobre licitações, 
pregão e contratos administrativos. 

Foi possível obter um detalhamento do processo de compras através 
da modalidade pregão, foram descritas suas etapas licitatória e 
contratual. 

Apresentar as razões e a frequência com que 
ocorreram os fracassos na fase externa e 
contratual do pregão, realizados na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
entre os anos de 2011 e 2015; 

Realização de pesquisa documental sobre todos os 
pregões realizados no período de 2011 a 2015 na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Foram licitados 34.231 itens, destes: 
 Fase externa: 5.230 foram cancelados durante o processo 

licitatório (mais de 15% de todos os itens licitados), destes, mais 
de 51% em razão de o valor da proposta se encontrar acima do 
valor estimado para compra. Os outros motivos mais relevantes 
para o cancelamento dos itens na fase externa do pregão foram: 
a especificação inadequada; a desclassificação de todos os 
licitantes que cotaram o item; material ou serviço cotado fora de 
especificação; a inabilitação dos licitantes; e a não apresentação 
da amostra, ou apresentação de amostra fora do prazo.  

 Etapa contratual: baixo nível de fracasso, foram homologados 
26.501 itens, destes, 3,3% foram bloqueados, onde a razão mais 
frequente para tanto foi o atraso e penalização de fornecedor e 
0,4% foram cancelados, tendo como principal motivo o pedido 
de reequilíbrio de preços não concedido. 

Identificar a percepção dos servidores 
responsáveis pelas demandas das principais 

Realização de pesquisa de campo junto aos agentes 
que trabalham diretamente elaborando requisições 

Quando questionados a respeito da sua satisfação em relação ao 
processo de compras e contratações mais de 53% dos pesquisados 
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unidades orçamentárias requisitantes em relação 
aos processos de compras e/ou contratações, 
realizados na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte; e, 

para compra e contratação de serviços nas 
principais unidades orçamentárias da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. 

afirmou ocorrer apenas algumas vezes, ou seja, de forma não 
frequente, enquanto que para quase 37% destes, a satisfação é 
frequente. Nenhum dos indivíduos pesquisados afirmou haver 
sempre satisfação e para apenas 10% dos agentes pesquisados nunca 
ou raramente há satisfação em relação ao processo de compras e 
contratações. 
Dentre os principais motivos para insatisfação com o processo de 
compras e contratações, estão o material entregue fora do prazo e o 
material entregue em qualidade inferior ao solicitado. 

Verificar a percepção dos pregoeiros em relação 
aos processos licitatórios na modalidade pregão 
realizados pelo setor de licitações da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Realização de pesquisa de campo com os todos os 
servidores que exercem a função de pregoeiros na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

As principais dificuldades apontadas, neste estudo, para o exercício 
da função de pregoeiro foram edital e/ou termo de referência com 
falhas, a ausência de remuneração específica para a função e a 
negociação de preços com os licitantes. 
O parecer técnico da unidade ou equipe de apoio técnico representa, 
para os pregoeiros, o fator que mais influencia na duração da fase 
externa do pregão, esta alternativa foi apontada por 2/3 dos 
servidores pesquisados. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Espera-se que as conclusões obtidas ao longo deste trabalho possam colaborar, ainda que modestamente, para a melhoria dos processos de 
compras realizados pela instituição estudada e desse modo contribuir também para a sociedade na qual está inserida.



140 
 

5.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Este estudo apresentou limitações no que se refere aos grupos pesquisados, a pesquisa 
não ouviu usuários não servidores/funcionários da instituição, bem como as empresas 
licitantes que disputam os certames e/ou fornecem bens e serviços para a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Pode-se apontar ainda como limitação o fato de apenas a 
modalidade pregão ter sido objeto de investigação. A definição da amostra também pode ser 
considerada um fator limitante tendo em vista o fato dela não ter sido aleatória para o grupo 
01 pesquisado (unidades requisitantes). 

O principal entrave à realização da pesquisa foi a ausência de documentos que 
sintetizem as informações sobre os processos licitatórios, bem como informações no SIPAC a 
respeito da fase contratual.  

5.3 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Recomenda-se um estudo sobre o processo de compras realizado pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte que promova uma pesquisa junto às empresas licitantes e/ou 
fornecedoras a fim de complementar a visão interna apresentada e captar os anseios e 
problemáticas da licitação na visão destes atores. 

Sugerimos ainda uma pesquisa junto aos agentes envolvidos na fase interna do 
processo de compras e contratações a fim de proporcionar uma análise mais completa em 
relação à fase interna das licitações. A segregação do estudo por objeto licitado e uma análise 
detida das questões econômicas que envolvem o processo podem também contribuir para 
diagnósticos mais robustos. 

   
  
 

 

 

 



141 
 

CRONOGRAMA 
 

Etapa 

2015 2016 2017 
A
G
O 

S
E
T 

O
U
T 

N
O
V 

D
E
Z 

J
A
N 

F
E
V 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
I 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
T 

O
U
T 

N
O
V 

D
E
Z 

J
A
N 

F
E
V 

M
A
R 

A
B
R 

Definição dos objetivos da 
pesquisa                                         

 
Identificação das fontes e 
levantamento bibliográfico                                         

 
Planejamento da Pesquisa                                          
Definição metodológica                                          
Construção do referencial 
teórico                                         

 
Construção dos instrumentos 
de coleta para pesquisa de 
campo                                         

 

Identificação das fontes para a 
pesquisa documental                                         

 
Reavaliação metodológica e 
dos instrumentos de coleta                                         

 
Análise e aprovação do projeto 
pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa UFRN.                                         

 

Coleta de dados - 
levantamento documental                                         

 
Apuração e Digitação dos 
Dados documentais                                         

 
Análise dos Dados 
documentais                                         

 
Coleta de dados – Aplicação 
dos questionários                                          

 
Apuração e Digitação dos 
Dados da pesquisa de campo                                         

 
Exame de Qualificação                                           
Análise dos Dados da pesquisa 
de campo                                         

 
Elaboração e Revisão da 
Dissertação                                         

 
Entrega e Defesa da 
Dissertação                                         

 
Implantação das correções 
sugeridas pela banca 

 
 

 
 



142 
 

REFERÊNCIAS 
ALMEIDA, Alessandro Aníbal Martins de. Função compras no setor público: fatores 
preponderantes para o alcance da celeridade dos pregões eletrônicos da Base Aérea de Natal. 2016. 100f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão Pública) - Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016. 
BONA, Caroline Pereira. Pregão eletrônico e o princípio da eficiência: um estudo de caso 
da comissão permanente de licitações de materiais da Prefeitura do Recife. 2015.119f. 
Dissertação (Mestrado em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste) – 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015. 
BRANDÃO, Franklin Torres. Eficiência na gestão das compras públicas: um estudo de 
caso da modalidade pregão eletrônico nos processos licitatórios do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano. 2016. 157f. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Gestão de Processos Institucionais) - Centro de Ciências Humanas, 
Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil. Brasília-DF, 05 de outubro 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso 
em: 09.set.2015 
______. Decreto n 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. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil. Brasília - DF, 8 de agosto de 2000. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3555compilado.htm>. Acesso em: 
09.out.2015 
______. Decreto n 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. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil. Brasília-DF, 01 de junho de 2005. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm>. Acesso em: 
08.set.2015 
______. Decreto n 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. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2013. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7892.htm#art29>. 
Acesso em: 11.nov.2015 
______. Decreto n 8.538, de 06 de outubro de 2015. Regulamenta o tratamento favorecido, 
diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores 
familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades 
cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da 
administração pública federal. Diário Oficial da República Federativa do Brasil Brasília-
DF, 06 de outubro de 2005. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8538.htm#art16>. 
Acesso em: 09.set.2015 



143 
 

______. Decreto n. 3.722, de 09 de janeiro de 2001. Regulamenta o art. 34 da Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e dispõe sobre o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2001. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3722.htm>. Acesso em 04.dez.2015. 
______. Decreto-Lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da 
Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras 
providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília-DF, 25 de 
fevereiro de 1967. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del0200compilado.htm>. Acesso em: 7.set.2015 
______. Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Diário Oficial da República Federativa 
do Brasil. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2006. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm>. Acesso em: 13.set.2015 
______. Lei n. 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. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília-DF,  18 de julho 
de 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10520.htm>. Acesso 
em: 09.out.2015 
______. Lei n. 12.162, de 4 de agosto de 2011. Institui o Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas - RDC. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília-
DF, 04 de agosto de 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/Lei/L12462.htm>. Acesso em: 7.set.2015 
______. Lei n. 3.849 de 18 de dezembro de 1960. Federaliza a Universidade do Rio Grande 
do Norte, cria a Universidade de Santa Catarina e dá outras providências. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil. Brasília-DF, 18 de dezembro de 1960. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm>. Acesso em:21.out.2015 
______. Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília-DF,  17 de março de 1964. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320compilado.htm>. Acesso em: 15.nov.2015 
______. Lei n. 8.429, de 02 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou 
função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília-DF, 02 de junho de 1992. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm>. Acesso em: 
25.set.2015 
______. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inc. XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e 
dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília-DF, 21 



144 
 

de junho de 1993. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm>. Acesso em: 4.set.2015 
______. Lei n. 9.472, de 16 de julho de 1997. Dispõe sobre a organização dos serviços de 
telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos 
institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil. Brasília-DF, 16 de julho de 1997. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9472.htm>. Acesso em:26.nov.2015 
______. Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito 
da Administração Pública Federal. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. 
Brasília-DF,  29 de janeiro de 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm>. Acesso em: 4.nov.2015 
______. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. A Reforma do aparelho 
do estado e as mudanças constitucionais: Síntese & respostas a dúvidas mais comuns. 
Brasília: MARE, 1997. 
______. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 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: 4.dez.2015. 
______. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instrução Normativa nº 1, 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. Disponível em: 
<http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoes-normativas/instrucao-
normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010>. Acesso em:10.out.2015. 
______. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Portal de Compras do Governo 
Federal. Disponível em: 3.3.set.<http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>. Acesso em: 
3.set.2015 
______. Tribunal de Contas da União. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência 
do TCU. 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília : Tribunal de Contas da União Secretaria-Geral 
da Presidência : Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010. 
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; DA SILVA, Roberto. Metodologia 
Científica. 6 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.  
CRESWELL, John W. Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
______. Pesquisa de Métodos Mistos. 2 ed. Porto Alegre: Penso, 2013. 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012. 



145 
 

GERHARDT, Tatiana Engel (Org.); SILVEIRA, Denise Tolfo. Metodologia da pesquisa. 
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Disponível em: 
<http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf> Acesso em: 12.10.2015 
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 
2012. 
LAKATOS, Eva Maria. Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 16 ed. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2012. 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 31 ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2014. 
MUKAI, Toshio. Licitações e contratos públicos. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 
2015. 
OLIVEIRA, Max da Costa. Eficiência do calendário de compras para os processos de 
licitação: estudo de caso da Universidade de Brasília. 2015. 133 f., il. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015. 
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos.3 ed. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. 
______. Licitações e contratos administrativos. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2015. 
SAMPIERI, Roberto Hernández.; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Maria Del Pillar 
Batista. Metodologia de pesquisa. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2013. 624p.  
SANTOS, Izequias Estevam dos. Manual de métodos e técnicas de pesquisa científica. 9 
ed.  rev., atual. e ampl. Niterói, RJ: Impetus, 2013. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. rev. e atualizada. 
São Paulo: Cortez, 2007. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estatuto da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. RN, Natal. 2002. Disponível em: 
6.set.2015<http://www.sistemas.ufrn.br/portal/PT/documento/79154660#.VhBHfUIvcoc>. 
Acesso em 03.out.2015. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Portal da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Disponível em: 6.set.20150<http://www.sistemas.ufrn.br/portal/PT/>. 
Acesso em: 03.10.2016 



146 
 

______. Regimento Geral da UFRN. RN, Natal. 2002. Disponível em: 
3.dez.2015<https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/anexos/regimento_geral_ufrn_2009.p
df>. Acesso em 03.10.2015. 
______. Regimento Interno da Reitoria. RN, Natal. 2015. Disponível em: 
<https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/anexos/regimento_interno_reitoria_2015.pdf>. 
Acesso em 03.2.2016. 
VENTURA, Alessandra de Oliveira. As condutas dos pregoeiros como forma de melhoria 
dos processos de aquisições do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. 2016. 
100f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão Pública) - Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016.



147 
 

APÊNDICES 
APÊNDICE A – QUADRO DOS PREGÕES REALIZADOS ENTRE OS ANOS DE 2011 E 2015 
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2010 98 E SRP 23 6 0 17 5 220 NÃO NÃO NÃO NÃO Mobiliário 
2010 120 E SRP 62 14 0 48 10 173 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de expediente 
2010 140 E SISPP 14 0 2 12 1 112 NÃO NÃO NÃO NÃO Manutenção de Equipamentos 
2010 145 E SRP 137 20 43 74 3 140 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2010 156 E SRP 333 128 0 205 8 101 SIM NÃO NÃO NÃO Material de construção e infraestrutura 
2010 161 E SRP 37 1 0 36 4 77 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento de informática e processamento de dados 
2010 162 P SISPP 1 0 0 1 1 56 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviços de tornearia 
2011 1 E SRP 32 6 0 26 5 83 NÃO SIM NÃO NÃO Material de limpeza 
2011 2 E SISPP 10 4 0 6 1 49 NÃO NÃO NÃO NÃO Manutenção de Equipamentos 
2011 3 E SRP 30 7 0 23 8 98 SIM SIM NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2011 4 E SISPP 1 0 1 0 1 29 NÃO NÃO ABANDONADO NÃO TV por assinatura 
2011 5 E SISPP 2 0 0 2 1 56 NÃO NÃO NÃO NÃO Mobiliário 
2011 6 E SRP 13 1 0 12 3 44 NÃO NÃO NÃO NÃO Gases engarrafados 
2011 7 E SRP 64 13 4 47 5 106 INT NÃO NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2011 8 E SRP 314 14 7 293 3 95 SIM NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2011 9 E SRP 203 20 3 180 6 71 NÃO NÃO NÃO NÃO Material químico 
2011 10 E SRP 27 4 0 23 13 83 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2011 11 E SRP 73 6 1 66 3 84 NÃO NÃO NÃO NÃO Material laboratorial 
2011 12 E SRP 4 0 0 4 1 61 NÃO NÃO NÃO NÃO Aplicação de manta asfáltica 
2011 13 E SRP 6 0 0 6 1 49 NÃO NÃO NÃO NÃO Mobiliário 

                                                 
169 Forma: (E) Eletrônica ou (P) Presencial. 
170 Sistema: Sistema de Registro de Preços (SRP) ou Sistema de Preços Praticados (SISPP) 
171 Recurso: Apenas intenção de recurso (INT); Recurso instruído (SIM) e sem recurso (NÃO) 
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2011 14 E SISPP 8 0 0 8 1 58 INT NÃO NÃO NÃO Manutenção de Equipamentos 
2011 15 E SISPP 1 0 0 1 1 56 NÃO NÃO NÃO NÃO Projetores multimídia 
2011 16 E SRP 24 0 10 14 3 41 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamentos hospitalares 
2011 17 E SRP 36 0 16 20 3 62 NÃO NÃO NÃO NÃO Material farmacológico 
2011 18 E SRP 10 0 0 10 1 40 NÃO SIM NÃO NÃO Serviços gráficos 
2011 19 E SISPP 1 0 0 1 1 70 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de adaptação de veículo 
2011 20 E SISPP 53 0 53 0 2 45 NÃO NÃO NÃO NÃO Exames médicos 
2011 21 E SISPP 1 0 0 1 1 41 NÃO NÃO NÃO NÃO TV por assinatura 
2011 22 E SRP 39 8 0 31 3 102 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2011 23 E SRP 11 2 0 9 5 131 SIM NÃO NÃO NÃO Equipamento CFTV 
2011 24 E SISPP 1 1 0 0 1 168 INT NÃO SIM NÃO Locação de impressora 
2011 25 E SRP 12 6 0 6 6 63 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2011 26 E SRP 20 4 0 16 4 133 NÃO SIM NÃO NÃO Equipamentos hospitalares 
2011 27 E SRP 133 4 37 92 1 79 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2011 28 E SRP 16 7 2 7 2 147 NÃO NÃO NÃO NÃO Material laboratorial 
2011 29 E SISPP 97 51 3 43 1 53 NÃO NÃO NÃO NÃO Material para aeromodelismo 
2011 30 E SRP 176 10 35 131 12 112 NÃO NÃO NÃO NÃO Material químico 
2011 31 E SRP 64 16 2 46 10 80 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de expediente 
2011 32 E SISPP 4 1 0 3 1 32 NÃO NÃO NÃO NÃO Manutenção de Equipamentos 
2011 33 E SRP 24 1 0 23 1 108 SIM SIM NÃO NÃO Aquisição de ar condicionado 
2011 34 E SRP 105 4 0 101 1 56 NÃO NÃO NÃO NÃO Material elétrico 
2011 35 E SRP 5 0 0 5 2 48 NÃO NÃO NÃO NÃO porta-palets 
2011 36 E SRP 60 3 0 57 8 149 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de informática e processamento de dados 
2011 37 P SRP 2 0 0 2 2 41 NÃO NÃO NÃO NÃO Combustível 
2011 38 E SRP 22 2 1 19 4 63 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de limpeza 
2011 39 E SRP 82 6 7 69 8 162 INT NÃO NÃO NÃO Material de construção e infraestrutura 
2011 40 E SRP 9 0 5 4 2 44 NÃO NÃO NÃO NÃO filmes radiográficos 
2011 41 E SISPP 29 3 0 26 1 104 SIM NÃO NÃO NÃO Manutenção de Equipamentos 
2011 42 E SISPP 2 0 2 0 1 24 NÃO NÃO NÃO NÃO Telefonia móvel 
2011 43 E SRP 235 12 4 219 6 93 NÃO NÃO NÃO NÃO Material elétrico 
2011 44 P SRP 8 0 0 8 1 44 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de higienização de carpetes, tapetes, sofás 
2011 45 E SRP 64 6 8 50 13 203 NÃO SIM NÃO NÃO Material EPI 
2011 47 E SRP 74 7 10 57 3 48 NÃO NÃO NÃO NÃO Material farmacológico 
2011 48 E SRP 129 2 1 126 7 85 INT NÃO NÃO NÃO Gêneros alimentícios 
2011 50 E SRP 84 13 32 39 3 84 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
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2011 52 E SRP 52 3 5 44 8 225 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2011 53 E SRP 40 14 1 25 6 107 SIM NÃO NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2011 54 E SRP 45 3 2 40 16 226 NÃO NÃO NÃO NÃO Sonorização 
2011 55 E SRP 18 3 0 15 16 281 SIM NÃO NÃO NÃO Mobiliário 
2011 56 E SRP 180 1 1 178 5 219 NÃO NÃO NÃO NÃO Material laboratorial 
2011 57 E SRP 45 0 0 45 1 70 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviços gráficos 
2011 58 E SRP 45 6 1 38 3 110 INT NÃO NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2011 59 E SRP 47 13 0 34 6 208 NÃO SIM NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2011 60 E SISPP 53 0 53 0 1 43 NÃO NÃO NÃO NÃO Exames médicos 
2011 61 E SISPP 2 0 0 2 1 32 NÃO SIM NÃO NÃO Telefonia móvel 
2011 62 E SRP 6 0 0 6 1 38 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviços gráficos 
2011 64 E SRP 5 0 0 5 1 28 NÃO NÃO NÃO NÃO Reagentes 
2011 65 E SRP 3 0 0 3 1 36 NÃO NÃO NÃO NÃO Limpeza de pisos 
2011 66 P SISPP 2 0 0 2 1 35 NÃO NÃO NÃO NÃO Afinação de instrumentos musicais 
2011 67 E SRP 14 0 14 0 1 49 NÃO NÃO NÃO NÃO Gases laboratoriais 
2011 68 E SRP 2 0 0 2 1 80 NÃO NÃO NÃO NÃO Cápsulas de gelatina 
2011 69 E SRP 4 0 0 4 3 107 SIM SIM NÃO NÃO Equipos para dietas interais 
2011 70 E SRP 2 0 0 2 1 42 NÃO NÃO NÃO NÃO Locação de caçamba estacionária 
2011 71 E SISPP 42 4 0 38 3 114 NÃO NÃO NÃO NÃO Material laboratorial 
2011 72 E SRP 297 6 4 287 7 149 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2011 73 E SRP 35 6 12 17 2 60 NÃO NÃO NÃO NÃO Material farmacológico 
2011 74 E SRP 15 0 0 15 2 53 NÃO NÃO NÃO NÃO Camisetas 
2011 75 E SRP 69 21 0 48 5 162 SIM NÃO NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2011 76 E SISPP 1 0 0 1 1 59 NÃO NÃO NÃO NÃO Torre de comunicação 
2011 77 E SRP 4 1 0 3 2 70 INT NÃO NÃO NÃO Água mineral 
2011 78 E SRP 64 10 2 52 2 98 NÃO NÃO NÃO NÃO Material farmacológico 
2011 80 E SRP 20 1 0 19 5 81 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento de videoconferência 
2011 81 E SISPP 99 0 0 99 1 154 SIM SIM NÃO NÃO Reagentes 
2011 82 E SRP 34 0 0 34 1 88 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento gráfico 
2011 83 E SRP 188 17 15 156 4 131 NÃO SIM NÃO NÃO Material hospitalar 
2011 84 E SRP 32 4 0 28 3 98 NÃO NÃO NÃO NÃO Pneus 
2011 85 E SISPP 1 0 0 1 1 76 SIM NÃO NÃO NÃO Manutenção em ar condicionado 
2011 86 E SISPP 1 0 0 1 1 50 NÃO NÃO NÃO NÃO Instalação de ar condicionado 
2011 87 E SISPP 44 5 9 30 1 61 NÃO NÃO NÃO NÃO Manutenção de Equipamentos 
2011 88 P SISPP 1 0 0 1 1 42 NÃO NÃO NÃO NÃO Hospedagem 
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2011 90 E SRP 68 6 10 52 1 93 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2011 91 E SISPP 2 0 0 2 1 125 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento gráfico 
2011 92 E SISPP 46 0 0 46 1 43 NÃO NÃO NÃO NÃO Mobiliário 
2011 93 E SISPP 54 4 3 47 1 42 NÃO NÃO NÃO NÃO Exames médicos 
2011 94 E SRP 14 0 0 14 1 53 NÃO SIM NÃO NÃO Gases laboratoriais 
2011 95 E SISPP 1 0 0 1 1 33 NÃO NÃO NÃO NÃO Locação de impressora 
2011 96 P SRP 2 0 0 2 1 67 NÃO NÃO NÃO NÃO Combustível 
2011 97 E SRP 94 1 0 93 6 64 NÃO NÃO NÃO NÃO Gêneros alimentícios 
2011 98 E SRP 107 11 0 96 9 104 NÃO NÃO NÃO NÃO Material para coleta de lixo 
2011 99 E SRP 2 0 0 2 1 28 NÃO NÃO NÃO NÃO Papel a4 
2011 100 E SRP 58 21 1 36 2 101 INT NÃO NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2011 101 E SISPP 209 12 0 197 1 86 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de construção 
2011 102 E SRP 182 63 29 90 7 73 NÃO NÃO NÃO NÃO Material esportivo 
2011 103 E SRP 86 8 34 44 3 90 NÃO NÃO NÃO NÃO Material farmacológico 
2011 104 E SRP 15 1 0 14 1 76 SIM SIM NÃO NÃO Microcomputadores e monitores 
2011 105 E SRP 178 7 0 171 1 106 NÃO NÃO NÃO NÃO Material odontológico 
2011 106 E SISPP 69 5 15 49 4 72 NÃO NÃO NÃO NÃO Material agrícola 
2011 107 E SISPP 12 1 0 11 1 43 NÃO NÃO NÃO NÃO Combustível 
2011 108 E SISPP 4 1 0 3 1 44 NÃO NÃO NÃO NÃO Refeições prontas 
2011 109 E SISPP 3 0 0 3 1 40 NÃO NÃO NÃO NÃO Locação de tendas, pavilhões e banheiros químicos 
2011 110 E SISPP 1 0 0 1 1 26 NÃO SIM NÃO NÃO Locação de Equipamentos de sonorização e iluminação 
2011 111 E SRP 41 0 0 41 7 93 INT NÃO NÃO NÃO Material de informática e processamento de dados 
2011 112 E SRP 40 18 0 22 1 35 SIM NÃO NÃO NÃO Locação de Equipamentos para eventos 
2011 113 P SRP 13 0 0 13 1 42 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de arbitragem 
2011 114 E SRP 21 2 0 19 2 49 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2011 115 E SRP 25 6 0 19 6 78 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2011 116 E SRP 72 17 4 51 6 82 SIM NÃO NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2011 117 E SRP 4 0 0 4 1 22 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de limpeza 
2011 118 E SRP 198 9 30 159 8 115 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2011 119 E SRP 17 3 1 13 2 54 INT NÃO NÃO NÃO Equipamento hospitalar 
2011 121 E SISPP 17 1 0 16 2 57 NÃO NÃO NÃO NÃO instrumentos musicais 
2011 122 E SRP 210 9 0 201 11 223 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de construção e infraestrutura 
2011 124 E SRP 58 2 2 54 8 89 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamentos de cozinha e cozinha industrial 
2011 125 E SISPP 41 14 3 24 2 53 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamentos têxteis 
2011 126 E SRP 107 12 0 95 1 45 NÃO NÃO NÃO NÃO Gêneros alimentícios 
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2011 127 E SISPP 22 4 6 12 2 42 NÃO SIM NÃO NÃO Equipamento fonoaudiológico 
2011 128 E SISPP 67 41 9 17 2 49 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento de ginástica 
2011 129 E SRP 29 3 0 26 3 157 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de limpeza 
2011 130 E SISPP 15 2 0 13 1 46 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento de áudio, vídeo e foto 
2011 131 E SISPP 4 0 0 4 1 42 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de coleta de resíduos químicos 
2011 133 E SISPP 11 2 0 9 2 37 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamentos de engenharia do petróleo 
2011 134 E SISPP 20 0 0 20 1 35 NÃO NÃO NÃO NÃO Mobiliário 
2011 136 E SRP 58 17 0 41 3 79 SIM NÃO NÃO NÃO Dietas hospitalares 
2011 138 E SRP 88 1 0 87 6 58 NÃO NÃO NÃO NÃO Gêneros alimentícios 
2011 139 E SRP 3 0 0 3 1 52 NÃO NÃO NÃO NÃO Microcomputadores tablets 
2011 140 E SISPP 18 5 2 11 2 44 NÃO NÃO NÃO NÃO Material esportivo 
2011 141 E SRP 32 0 0 32 1 46 NÃO NÃO NÃO NÃO Carimbos 
2011 143 E SRP 232 11 5 216 17 120 NÃO NÃO NÃO NÃO Material químico 
2011 144 E SRP 12 3 0 9 1 34 INT NÃO NÃO NÃO Aquisição de geradores 
2011 145 E SRP 372 6 58 308 5 122 SIM SIM NÃO NÃO Material farmacológico 
2011 146 E SISPP 7 0 0 7 1 31 NÃO NÃO NÃO NÃO Refeições prontas 
2011 147 E SRP 15 2 0 13 3 180 SIM NÃO NÃO NÃO Material de limpeza 
2011 148 E SRP 3 0 0 3 1 31 NÃO NÃO NÃO NÃO Gás em botijão e a granel 
2011 149 E SRP 26 0 0 26 2 143 SIM NÃO NÃO NÃO Divisórias, cortinas, persianas 
2011 150 E SISPP 2 0 0 2 1 63 SIM NÃO NÃO NÃO Material informacional 
2011 151 E SRP 95 0 5 90 9 96 NÃO NÃO NÃO NÃO Materiais para gasometria 
2011 152 E SRP 8 8 0 0 1 67 NÃO NÃO ABANDONADO NÃO Serviço de poda e plantio 
2012 2 P SISPP 1 0 0 1 1 110 NÃO NÃO NÃO NÃO Manutenção em instrumentos musicais de corda 
2012 4 E SRP 58 0 0 58 7 125 NÃO NÃO NÃO NÃO Cama, mesa, colchões e fardamento 
2012 5 E SRP 147 5 38 104 7 166 NÃO NÃO NÃO NÃO Material agrícola 
2012 6 E SRP 126 20 15 91 6 166 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento hospitalar 
2012 7 E SRP 19 0 0 19 8 179 NÃO SIM NÃO NÃO Gases laboratoriais 
2012 8 E SRP 463 51 5 407 15 268 INT NÃO NÃO NÃO Material elétrico 
2012 9 E SRP 311 23 8 280 7 106 INT NÃO NÃO NÃO Utensílios de cozinha 
2012 10 P SISPP 1 0 0 1 1 39 NÃO NÃO NÃO NÃO Hospedagem 
2012 11 E SISPP 1 1 0 0 1 173 SIM NÃO SIM NÃO Manutenção em ventiladores pulmonares 
2012 12 E SRP 2 0 0 2 1 157 SIM NÃO NÃO NÃO concessão de espaço para reprografia 
2012 13 E SRP 107 16 1 90 13 139 NÃO SIM NÃO NÃO Material de expediente 
2012 14 E SRP 12 0 0 12 1 48 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2012 15 E SRP 138 17 27 94 3 80 INT NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
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2012 16 E SRP 163 35 0 128 12 186 INT NÃO NÃO NÃO Equipamento de informática e processamento de dados 
2012 17 E SRP 130 7 43 80 4 110 NÃO NÃO NÃO NÃO Material farmacológico 
2012 18 E SRP 14 0 0 14 1 210 SIM NÃO NÃO NÃO Aquisição de ar condicionado 
2012 19 E SRP 11 0 0 11 2 86 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviços gráficos 
2012 20 E SRP 294 18 8 268 4 111 NÃO SIM NÃO NÃO Material hospitalar 
2012 21 P SRP 10 0 0 10 1 68 NÃO NÃO NÃO NÃO Instrumentos musicais 
2012 22 E SRP 78 10 2 66 17 207 NÃO SIM NÃO NÃO Mobiliário 
2012 23 E SRP 161 29 0 132 16 217 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de proteção e segurança 
2012 24 E SRP 4 0 0 4 1 79 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2012 25 E SISPP 3 0 0 3 1 86 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de tradução 
2012 26 E SRP 457 81 64 312 14 183 NÃO NÃO NÃO NÃO Material químico 
2012 27 E SRP 250 15 13 222 15 191 NÃO NÃO NÃO NÃO Material laboratorial 
2012 28 E SRP 5 0 0 5 1 65 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de chaveiro 
2012 29 E SRP 8 0 0 8 1 68 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de poda e plantio 
2012 31 P SISPP 2 0 0 2 1 78 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviços automotivos 
2012 32 E SRP 230 230 0 0 1 200 SIM SIM SIM SIM Serviço de instalação de sistema de comunicação 
2012 33 E SISPP 2 0 1 1 1 167 NÃO SIM NÃO NÃO Manutenção em processadora de roupas 
2012 34 E SRP 125 16 0 109 21 200 NÃO SIM NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2012 35 E SRP 56 5 0 51 14 247 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento de áudio, vídeo e foto 
2012 36 E SISPP 2 0 0 2 1 71 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de dedetização 
2012 37 E SRP 1 0 0 1 2 80 NÃO NÃO NÃO NÃO Material informacional 
2012 38 E SISPP 4 0 0 4 1 95 NÃO NÃO NÃO NÃO Manutenção de impressoras 
2012 39 E SRP 367 65 196 106 8 121 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamentos eletrônicos 
2012 40 E SISPP 9 0 0 9 1 55 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviços gráficos 
2012 41 E SRP 246 33 71 142 6 123 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2012 42 E SRP 87 26 0 61 13 99 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de copa, cozinha e embalagem 
2012 43 E SISPP 40 0 0 40 1 197 NÃO NÃO NÃO NÃO Mobiliário 
2012 44 E SRP 48 0 0 48 16 188 SIM SIM NÃO NÃO Mobiliário 
2012 45 E SRP 155 9 2 144 8 96 SIM SIM NÃO NÃO Gêneros alimentícios 
2012 46 E SRP 74 2 13 59 2 76 NÃO NÃO NÃO NÃO Material farmacológico 
2012 47 E SRP 261 21 7 233 5 307 NÃO NÃO NÃO NÃO Material odontológico 
2012 48 E SRP 91 36 0 55 23 190 NÃO SIM NÃO NÃO Aquisição de ar condicionado 
2012 49 E SRP 32 9 0 23 9 314 SIM SIM NÃO NÃO Aparelhos de telecomunicação 
2012 50 E SRP 2 0 2 0 1 22 NÃO NÃO NÃO NÃO Material para produção industrial 
2012 51 E SRP 126 35 0 91 13 185 NÃO NÃO NÃO NÃO Cama, mesa, colchões e fardamento 
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2012 52 E SRP 10 0 0 10 1 124 NÃO SIM NÃO NÃO Locação de veículo 
2012 53 E SRP 40 1 0 39 2 112 SIM NÃO NÃO NÃO Material para eventos 
2012 54 E SISPP 6 0 0 6 1 115 NÃO NÃO NÃO NÃO Mobiliário 
2012 55 E SISPP 1 0 0 1 1 98 NÃO NÃO NÃO NÃO Manutenção de sistema de ar 
2012 56 E SRP 92 21 0 71 5 256 NÃO SIM NÃO NÃO Material laboratorial 
2012 57 E SRP 2 0 0 2 1 128 NÃO NÃO NÃO NÃO Material para produção industrial 
2012 58 E SRP 96 21 0 75 1 111 NÃO NÃO NÃO NÃO Material elétrico 
2012 59 E SRP 18 0 0 18 2 104 SIM SIM NÃO NÃO Equipamento para processamento de dados 
2012 60 E SRP 5 0 0 5 1 71 NÃO NÃO NÃO NÃO Material químico 
2012 61 E SRP 12 0 0 12 1 98 NÃO NÃO NÃO NÃO instalação de ar condicionado 
2012 62 E SRP 12 1 0 11 4 103 NÃO NÃO NÃO NÃO Mobiliário 
2012 63 E SRP 55 9 11 35 4 85 NÃO NÃO NÃO NÃO Material farmacológico 
2012 64 E SRP 4 0 0 4 3 130 SIM SIM NÃO NÃO Material hospitalar 
2012 65 E SRP 130 31 43 56 6 112 NÃO NÃO NÃO NÃO Material esportivo 
2012 66 E SRP 165 12 0 153 4 86 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de construção e infraestrutura 
2012 67 E SRP 91 1 0 90 4 118 NÃO NÃO NÃO NÃO Material elétrico 
2012 68 E SRP 200 3 6 191 4 188 SIM SIM NÃO NÃO Material hospitalar 
2012 69 E SRP 37 7 23 7 4 148 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento hospitalar 
2012 70 E SRP 2 0 1 1 1 103 SIM NÃO NÃO NÃO Água mineral 
2012 71 E SRP 19 2 0 17 1 62 NÃO SIM NÃO NÃO Locação de Equipamentos para eventos 
2012 72 E SRP 82 17 1 64 6 141 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de expediente 
2012 73 E SRP 106 10 0 96 14 224 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de informática e processamento de dados 
2012 76 E SRP 9 9 0 0 2 70 NÃO NÃO SIM NÃO Equipamento CFTV 
2012 77 E SISPP 1 0 0 1 1 55 SIM SIM NÃO NÃO Locação de tendas, pavilhões e banheiros químicos 
2012 78 E SRP 61 15 7 39 6 170 NÃO NÃO NÃO NÃO Material agropecuário 
2012 79 E SRP 105 10 50 45 5 107 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2012 80 E SRP 15 5 0 10 6 91 INT NÃO NÃO NÃO Material hidráulico e elétrico 
2012 81 E SRP 2 0 0 2 1 37 NÃO SIM NÃO NÃO Serviço de organização de eventos 
2012 82 E SRP 1 0 0 1 1 42 INT NÃO NÃO NÃO refeições prontas 
2012 83 E SRP 29 1 4 24 2 74 NÃO NÃO NÃO NÃO pneus 
2012 84 E SRP 118 3 1 114 5 67 NÃO NÃO NÃO NÃO Gêneros alimentícios 
2012 85 E SRP 41 9 0 32 10 245 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2012 86 E SRP 24 2 1 21 10 104 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de construção e infraestrutura 
2012 87 E SRP 195 19 0 176 1 96 SIM NÃO NÃO NÃO Gêneros alimentícios 
2012 88 E SRP 85 0 0 85 1 92 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamentos para data center 
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2012 89 E SRP 75 4 38 33 3 95 NÃO NÃO NÃO NÃO Material farmacológico 
2012 90 E SRP 18 0 0 18 1 61 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de reforma predial 
2012 91 E SRP 54 25 0 29 8 183 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de limpeza 
2012 92 E SRP 4 0 0 4 1 74 SIM SIM NÃO NÃO Mobiliário 
2012 93 E SRP 23 1 0 22 1 142 SIM SIM NÃO NÃO Equipamento de informática e processamento de dados 
2012 94 E SRP 66 0 0 66 2 49 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de análise de Água 
2012 98 E SRP 13 1 0 12 1 150 NÃO NÃO NÃO NÃO Instalação de CFTV 
2012 99 E SRP 21 0 0 21 1 74 NÃO NÃO NÃO NÃO Material elétrico 
2012 100 E SISPP 2 0 0 2 1 44 NÃO NÃO NÃO NÃO Container metálico 
2012 101 E SRP 54 0 0 54 1 37 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento de áudio, vídeo e foto 
2012 102 E SRP 90 15 0 75 4 128 SIM NÃO NÃO NÃO Gêneros alimentícios 
2012 103 E SISPP 1 1 0 0 1 39 NÃO NÃO SIM NÃO Serviço de operação de som 
2012 104 E SRP 25 2 13 10 2 31 NÃO NÃO NÃO NÃO Materiais para portadores de necessidades visuais 
2012 105 E SRP 6 0 0 6 1 113 SIM NÃO NÃO NÃO Aquisição de ar condicionado 
2012 106 E SRP 3 0 0 3 5 69 NÃO NÃO NÃO NÃO Gás em botijão e a granel 
2012 108 E SRP 56 10 0 46 2 115 SIM NÃO NÃO NÃO Dietas hospitalares 
2012 109 E SRP 7 1 0 6 1 31 INT NÃO NÃO NÃO Equipamento de informática e processamento de dados 
2012 110 E SRP 53 0 0 53 1 90 NÃO NÃO NÃO NÃO Material oftalmológico 
2012 111 E SISPP 1 0 0 1 1 43 NÃO NÃO NÃO NÃO Locação de caçamba estacionária 
2012 115 E SRP 8 1 0 7 1 224 SIM NÃO NÃO NÃO Equipamento CFTV 
2012 116 E SRP 1 0 0 1 1 30 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de controle de qualidade 
2012 117 E SISPP 1 0 0 1 1 154 SIM NÃO NÃO NÃO Aquisição, montagem e instalação de ar condicionado 
2012 118 E SRP 10 0 10 0 1 28 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de tratamento de Água 
2012 121 P SRP 5 0 0 5 1 34 NÃO NÃO NÃO NÃO Aquisição de Equipamento farmacológico 
2012 122 E SRP 242 14 41 187 8 154 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2012 123 E SISPP 21 21 0 0 1 277 INT NÃO SIM NÃO Exames médicos 
2012 124 E SISPP 1 0 0 1 1 64 NÃO NÃO NÃO NÃO produção de cds e operação de som 
2012 126 E SRP 280 1 38 241 9 154 NÃO NÃO NÃO NÃO Material químico 
2012 128 E SISPP 2 0 0 2 1 76 NÃO NÃO NÃO NÃO Material informacional 
2013 1 E SRP 22 0 0 22 3 69 NÃO SIM NÃO NÃO Gases laboratoriais 
2013 2 E SRP 65 0 0 65 1 171 SIM NÃO NÃO NÃO Contratação para expansão de rede de fibra ótica 
2013 3 E SRP 8 1 0 7 1 82 NÃO NÃO NÃO NÃO Transformadores de potência 
2013 4 E SRP 3 3 0 0 1 35 NÃO NÃO ABANDONADO NÃO Manutenção em carteiras 
2013 5 E SRP 125 16 0 109 2 111 NÃO NÃO NÃO NÃO Material elétrico 
2013 6 E SRP 156 64 1 91 5 108 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de construção e infraestrutura 
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2013 7 E SRP 141 18 0 123 11 220 NÃO NÃO NÃO NÃO Cartuchos e toners 
2013 8 E SRP 302 25 43 234 14 240 NÃO NÃO NÃO NÃO Material químico 
2013 9 E SRP 259 22 1 236 12 151 NÃO NÃO NÃO NÃO Material laboratorial 
2013 10 E SRP 72 27 1 44 17 590 SIM NÃO NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2013 11 E SRP 55 0 0 55 2 74 NÃO NÃO NÃO NÃO materiais de Manutenção 
2013 12 E SRP 28 0 0 28 2 197 SIM NÃO NÃO NÃO divisórias, cortinas, persianas 
2013 13 E SRP 32 0 0 32 1 62 NÃO NÃO NÃO NÃO Carimbos 
2013 14 E SRP 10 0 0 10 1 70 NÃO NÃO NÃO NÃO Automação sistema de tratamento de Água 
2013 15 P SRP 13 0 0 13 1 62 NÃO NÃO NÃO NÃO Panificação 
2013 16 E SRP 300 34 4 262 16 213 INT NÃO NÃO NÃO Material de construção e infraestrutura 
2013 17 E SRP 162 2 27 133 7 136 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2013 18 E SRP 47 7 3 37 14 289 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamentos de cozinha e cozinha industrial 
2013 19 E SRP 66 7 3 56 6 143 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de limpeza 
2013 20 E SRP 35 3 26 6 1 77 NÃO NÃO NÃO NÃO Material para neurocirurgia 
2013 21 E SRP 9 0 0 9 2 53 NÃO NÃO NÃO NÃO Material logístico 
2013 22 E SRP 360 9 19 332 3 90 NÃO NÃO NÃO NÃO Material farmacológico 
2013 23 E SRP 37 0 0 37 2 280 NÃO NÃO NÃO NÃO pneus 
2013 24 P SRP 4 0 4 0 2 47 NÃO NÃO NÃO NÃO montagem de quadros elétricos 
2013 25 E SRP 4 0 0 4 1 103 SIM NÃO NÃO NÃO gravação de áudio e vídeo 
2013 26 E SRP 9 0 0 9 2 85 SIM NÃO NÃO NÃO Serviço de diagramação de livros 
2013 27 E SRP 13 0 0 13 1 70 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2013 28 E SRP 27 0 0 27 1 149 NÃO NÃO NÃO NÃO Transporte vertical 
2013 29 E SRP 6 0 0 6 2 126 SIM NÃO NÃO NÃO Manutenção em mobiliário 
2013 30 E SISPP 4 0 0 4 1 321 SIM NÃO NÃO NÃO Manutenção em veículos 
2013 31 E SRP 85 0 0 85 2 117 INT SIM NÃO NÃO Reagentes 
2013 32 E SRP 4 0 0 4 1 91 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2013 33 E SISPP 1 0 0 1 1 61 NÃO NÃO NÃO NÃO seguro pessoal 
2013 34 E SISPP 13 13 0 0 1 165 NÃO NÃO SIM NÃO Serviço de arbitragem 
2013 35 E SISPP 1 0 0 1 1 65 NÃO NÃO NÃO NÃO extintores de incêndio 
2013 36 E SRP 121 31 0 90 7 127 INT NÃO NÃO NÃO Material de expediente 
2013 37 E SRP 148 3 4 141 11 134 NÃO NÃO NÃO NÃO Material laboratorial 
2013 38 E SRP 65 4 5 56 2 133 SIM NÃO NÃO NÃO Manutenção de Equipamentos hospitalares e laboratoriais 
2013 39 E SRP 265 13 0 252 7 182 NÃO NÃO NÃO NÃO Material elétrico 
2013 40 E SRP 352 12 32 308 8 175 NÃO SIM NÃO NÃO Material hospitalar 
2013 41 E SRP 47 9 0 38 9 223 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento para cozinha industrial 
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2013 42 P SRP 4 0 0 4 1 67 NÃO NÃO NÃO NÃO montagem de quadros elétricos 
2013 43 E SRP 85 19 0 66 13 192 NÃO NÃO NÃO NÃO Cama, mesa, colchões e fardamento 
2013 44 E SRP 182 33 19 130 6 181 SIM NÃO NÃO NÃO Material zootécnico e agropecuário 
2013 45 E SRP 82 13 1 68 11 240 INT SIM NÃO NÃO Material de proteção e segurança 
2013 46 E SRP 195 71 5 119 16 225 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de acondicionamento e embalagem 
2013 47 E SRP 19 1 0 18 1 100 NÃO NÃO NÃO NÃO Material gráfico 
2013 48 E SRP 5 0 0 5 1 54 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de chaveiro 
2013 49 E SISPP 1 0 0 1 1 62 NÃO NÃO NÃO NÃO assinatura de jornais, revistas e periódicos 
2013 50 E SRP 31 15 0 16 7 226 SIM NÃO NÃO NÃO instrumentos musicais 
2013 52 E SISPP 2 0 0 2 1 210 SIM SIM NÃO NÃO Locação de mão-de-obra 
2013 53 P SISPP 18 0 0 18 1 115 NÃO NÃO NÃO NÃO Mobiliário 
2013 54 E SRP 150 7 32 111 5 118 NÃO NÃO NÃO NÃO Material farmacológico 
2013 55 E SRP 127 14 10 103 14 132 NÃO NÃO NÃO NÃO Material laboratorial 
2013 56 E SRP 141 0 0 141 9 109 SIM NÃO NÃO NÃO Gêneros alimentícios 
2013 57 E SRP 24 0 0 24 1 183 NÃO NÃO NÃO NÃO instalação de ar condicionado 
2013 58 E SRP 65 0 0 65 5 144 SIM NÃO NÃO NÃO Serviços gráficos 
2013 59 E SRP 90 29 4 57 11 330 INT NÃO NÃO NÃO Equipamento hospitalar 
2013 60 E SISPP 20 0 0 20 1 172 NÃO NÃO NÃO NÃO Grades e portões de ferro 
2013 61 E SRP 254 16 4 234 1 188 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de construção e infraestrutura 
2013 62 E SRP 172 13 0 159 6 181 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de construção e infraestrutura 
2013 63 P SISPP 26 0 0 26 1 52 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de arbitragem 
2013 64 E SRP 35 14 1 20 5 182 NÃO NÃO NÃO NÃO Material esportivo 
2013 65 E SRP 3 0 0 3 1 121 INT SIM NÃO NÃO Agenciamento de viagens 
2013 66 E SRP 2 0 0 2 2 93 NÃO NÃO NÃO NÃO Locação de micro-ônibus e ônibus 
2013 67 E SISPP 11 1 0 10 1 73 NÃO NÃO NÃO NÃO Exames médicos 
2013 68 E SRP 224 27 0 197 5 194 NÃO NÃO NÃO NÃO Material elétrico 
2013 69 E SRP 244 17 58 169 16 182 NÃO NÃO NÃO NÃO Material químico 
2013 70 E SRP 91 13 1 77 10 204 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de expediente 
2013 71 P SRP 12 0 10 2 1 93 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de hotelaria 
2013 72 E SRP 55 1 0 54 5 131 NÃO NÃO NÃO NÃO Gêneros alimentícios 
2013 73 E SRP 250 90 32 128 11 184 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2013 76 P SRP 201 0 4 197 1 132 NÃO NÃO NÃO NÃO pista de atletismo 
2013 77 E SRP 47 3 10 34 3 138 NÃO NÃO NÃO NÃO Material farmacológico 
2013 78 E SRP 5 0 0 5 1 56 NÃO NÃO NÃO NÃO coleta de resíduos químicos 
2013 79 E SRP 9 0 0 9 3 234 SIM SIM NÃO NÃO Serviço de poda e plantio 
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2013 80 E SRP 84 33 7 44 6 303 NÃO NÃO NÃO NÃO Material para Manutenção de Equipamentos hospitalares 
2013 81 E SRP 262 60 25 177 10 144 NÃO NÃO NÃO NÃO Utensílios de cozinha 
2013 82 P SISPP 1 0 0 1 1 50 NÃO NÃO NÃO NÃO Hospedagem 
2013 83 E SISPP 1 1 0 0 1 69 NÃO NÃO SIM NÃO Serviços automotivos 
2013 84 E SRP 70 5 0 65 18 130 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2013 85 E SRP 6 2 0 4 1 65 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2013 86 E SRP 59 4 4 51 1 91 SIM NÃO NÃO NÃO Material laboratorial 
2013 87 E SRP 19 3 0 16 1 77 INT NÃO NÃO NÃO Locação de Equipamentos de informática 
2013 88 P SRP 197 197 0 0 1 48 NÃO NÃO SIM NÃO Manutenção de Equipamentos 
2013 90 E SRP 28 5 1 22 9 133 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de limpeza e embalagem 
2013 91 E SRP 6 0 0 6 3 95 NÃO NÃO NÃO NÃO Material para lavagem de roupa hospitalar 
2013 92 E SRP 6 0 0 6 1 231 INT NÃO NÃO NÃO Gás em botijão e a granel 
2013 93 E SRP 49 5 6 38 15 134 SIM NÃO NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2013 97 E SRP 96 34 7 55 14 202 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de construção e infraestrutura 
2013 98 E SRP 10 0 0 10 1 87 NÃO NÃO NÃO NÃO Material químico 
2013 99 E SRP 18 0 0 18 2 158 SIM NÃO NÃO NÃO Serviço de pavimentação 
2013 100 E SRP 18 11 0 7 1 163 SIM NÃO NÃO NÃO Serviço de revestimento de paredes 
2013 101 E SRP 4 0 0 4 2 55 NÃO NÃO NÃO NÃO Placas de sinalização 
2013 102 P SISPP 1 0 0 1 1 58 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipos para dietas interais 
2013 103 P SRP 123 0 2 121 2 107 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviços automotivos 
2013 104 E SRP 4 0 1 3 1 74 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2013 105 E SRP 4 0 2 2 2 69 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2013 106 P SISPP 1 0 0 1 1 65 NÃO NÃO NÃO NÃO Material químico 
2013 107 E SRP 77 8 1 68 3 97 NÃO NÃO NÃO NÃO Concessão de espaço para farmácia escola 
2013 108 E SRP 13 0 0 13 4 102 INT NÃO NÃO NÃO Material elétrico 
2013 110 E SRP 1 0 0 1 1 63 NÃO NÃO NÃO NÃO Aquisição de ar condicionado 
2013 111 E SRP 3 3 0 0 1 292 SIM SIM SIM NÃO agenciamento de transporte de carga internacional 
2013 112 E SRP 271 9 40 222 2 149 NÃO NÃO NÃO NÃO Gêneros alimentícios 
2013 114 E SRP 161 0 0 161 5 134 NÃO NÃO NÃO NÃO Gêneros alimentícios 
2013 119 E SRP 96 22 26 48 5 161 NÃO NÃO NÃO NÃO Material farmacológico 
2013 120 E SRP 104 7 23 74 5 192 SIM NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2013 121 E SRP 59 0 0 59 1 140 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2013 122 E SRP 24 1 0 23 5 410 SIM NÃO NÃO NÃO Equipamento de informática e processamento de dados 
2013 123 E SRP 6 3 2 1 2 50 NÃO NÃO NÃO NÃO Licença de software 
2013 124 E SRP 1 0 0 1 1 79 NÃO NÃO NÃO NÃO confecção de diploma 
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2013 127 E SRP 58 3 2 53 3 282 SIM NÃO NÃO NÃO Material elétrico e eletrônico 
2013 128 E SRP 5 1 0 4 2 120 NÃO NÃO NÃO NÃO Água mineral 
2013 130 E SRP 9 0 0 9 1 147 NÃO NÃO NÃO NÃO Material elétrico 
2013 131 E SRP 1 0 0 1 2 146 NÃO NÃO NÃO NÃO nutrição parenteral 
2013 132 E SRP 24 24 0 0 1 267 NÃO SIM SIM NÃO Manutenção em ar condicionado 
2013 133 P SRP 203 46 0 157 1 108 NÃO NÃO NÃO NÃO Manutenção de Equipamentos de cozinha industrial 
2013 134 E SRP 11 0 1 10 1 82 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2013 135 E SRP 68 7 27 34 1 181 NÃO SIM NÃO NÃO Equipamento hospitalar 
2013 136 E SISPP 2 0 0 2 1 77 NÃO NÃO NÃO NÃO Material informacional 
2014 1 E SRP 27 0 0 27 5 190 NÃO SIM NÃO NÃO Gases laboratoriais 
2014 2 E SRP 92 20 0 72 22 325 NÃO NÃO NÃO NÃO Mobiliário 
2014 3 E SRP 2 0 0 2 1 231 NÃO SIM NÃO NÃO Aquisição, montagem e instalação de ar condicionado 
2014 4 E SRP 4 0 0 4 1 356 SIM NÃO NÃO NÃO Aquisição, montagem e instalação de ar condicionado 
2014 5 E SRP 188 41 18 129 8 296 NÃO NÃO NÃO NÃO Material agropecuário 
2014 6 E SRP 498 75 7 416 16 311 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de construção e infraestrutura 
2014 7 E SRP 150 14 0 136 18 129 INT NÃO NÃO NÃO Cartuchos e toners 
2014 8 E SRP 258 110 49 99 15 287 NÃO NÃO NÃO NÃO Material químico 
2014 9 E SRP 255 43 39 173 16 301 NÃO NÃO NÃO NÃO Material laboratorial 
2014 10 E SRP 97 36 18 43 17 353 SIM SIM NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2014 11 E SRP 120 4 11 105 13 310 NÃO NÃO NÃO NÃO Material elétrico e eletrônico 
2014 12 E SRP 76 25 0 51 24 321 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento de áudio, vídeo e foto 
2014 14 E SISPP 1 0 0 1 1 183 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de hotelaria 
2014 15 E SRP 55 0 0 55 1 188 NÃO NÃO NÃO NÃO Manutenção de catracas 
2014 16 E SRP 163 34 3 126 21 446 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de expediente 
2014 17 E SRP 298 50 24 224 3 266 NÃO NÃO NÃO NÃO Material odontológico 
2014 18 E SRP 152 23 2 127 12 235 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de limpeza e embalagem 
2014 19 E SRP 98 7 0 91 13 305 NÃO NÃO NÃO NÃO Cama, mesa, colchões e fardamento 
2014 20 P SRP 6 2 0 4 1 185 INT NÃO NÃO NÃO concessão de espaço para cantina 
2014 21 E SRP 17 0 0 17 1 118 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2014 22 E SRP 110 3 8 99 1 155 NÃO SIM NÃO NÃO Material hospitalar 
2014 23 E SRP 68 4 17 47 1 293 NÃO NÃO NÃO NÃO Material otorrinolaringológico 
2014 24 E SRP 34 3 12 19 1 222 SIM NÃO NÃO NÃO Material neurológico 
2014 26 E SRP 9 0 0 9 1 260 SIM NÃO NÃO NÃO Aquisição de geradores 
2014 27 E SRP 259 15 25 219 7 155 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2014 28 E SRP 371 35 64 272 5 196 NÃO NÃO NÃO NÃO Material farmacológico 
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2014 29 E SRP 32 0 0 32 2 97 NÃO NÃO NÃO NÃO Carimbos 
2014 30 E SRP 102 24 0 78 22 303 NÃO SIM NÃO NÃO Equipamentos de cozinha e cozinha industrial 
2014 31 P SRP 39 8 0 31 1 261 NÃO NÃO NÃO NÃO Gêneros alimentícios 
2014 33 E SISPP 1 0 0 1 1 30 NÃO NÃO NÃO NÃO Manutenção de gramado de campo oficial 
2014 34 E SISPP 1 0 0 1 1 44 NÃO NÃO NÃO NÃO Aquisição e instalação de módulos habitáveis 
2014 35 E SRP 156 26 2 128 7 256 NÃO SIM NÃO NÃO Gêneros alimentícios 
2014 36 E SRP 5 2 0 3 2 94 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamentos de conservação de gramado 
2014 37 P SRP 54 0 0 54 1 211 NÃO NÃO NÃO NÃO Manutenção de Equipamentos de cozinha industrial 
2014 39 E SRP 33 4 14 15 1 71 NÃO NÃO NÃO NÃO Manutenção de Equipamentos 
2014 40 E SRP 132 98 5 29 21 635 SIM NÃO NÃO NÃO Equipamento hospitalar 
2014 42 E SRP 118 29 15 74 13 268 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de Manutenção em equipamento hospitalar 
2014 43 E SISPP 2 0 1 1 1 233 NÃO NÃO NÃO NÃO Manutenção em Equipamentos de radiologia 
2014 44 E SRP 126 4 13 109 9 182 NÃO NÃO NÃO NÃO Material farmacológico 
2014 45 P SRP 1 0 0 1 1 30 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de hotelaria 
2014 46 E SRP 9 0 0 9 1 202 NÃO SIM NÃO NÃO Serviço de diagramação de livros 
2014 47 E SISPP 11 0 0 11 1 194 NÃO SIM NÃO NÃO Serviço de análise de Água 
2014 48 E SRP 102 1 0 101 6 234 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hidráulico 
2014 49 E SRP 5 1 0 4 1 34 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de sonorização, iluminação e infraestrutura de tendas 
2014 50 E SRP 2 2 0 0 1 157 NÃO NÃO SIM NÃO Locação de arquibancada 
2014 52 E SRP 346 65 26 255 13 191 INT NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2014 54 E SRP 1 0 0 1 1 68 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de editoração 
2014 55 P SRP 1 0 0 1 1 68 NÃO NÃO NÃO NÃO produção de figurinos 
2014 56 E SRP 6 0 0 6 1 181 SIM NÃO NÃO NÃO Equipamento de neurocirurgia 
2014 57 E SRP 10 0 0 10 1 148 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2014 58 E SRP 76 9 0 67 6 177 NÃO SIM NÃO NÃO Serviços gráficos 
2014 59 E SRP 21 0 0 21 1 393 INT NÃO NÃO NÃO bancadas para laboratório 
2014 60 E SRP 18 3 0 15 1 134 NÃO NÃO NÃO NÃO Material hospitalar 
2014 61 E SRP 4 4 0 0 1 168 NÃO NÃO ABANDONADO NÃO Material hospitalar 
2014 63 E SISPP 1 1 0 0 1 121 NÃO NÃO SIM NÃO produção de cds e operação de som 
2014 64 E SRP 301 24 13 264 11 227 INT NÃO ABANDONADO NÃO Material hospitalar 
2014 65 E SRP 28 0 3 25 1 220 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamentos de infraestrutura de redes 
2014 66 E SRP 4 0 0 4 1 109 NÃO NÃO NÃO NÃO Painel modular para Gases 
2014 67 E SRP 6 0 0 6 1 136 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento de chamada de enfermaria 
2014 71 E SRP 5 5 0 0 1 141 NÃO NÃO ABANDONADO NÃO Equipamento para alarme contra incêndio 
2014 73 E SRP 4 0 0 4 3 139 NÃO NÃO NÃO NÃO equipos para dietas interais 
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2014 74 E SRP 24 1 1 22 2 126 NÃO NÃO NÃO NÃO Material para Manutenção de Equipamentos hospitalares 
2014 76 E SRP 97 2 0 95 2 121 SIM NÃO NÃO NÃO Reagentes 
2014 78 P SRP 2 0 0 2 1 76 NÃO NÃO NÃO NÃO Cessão de espaço físico 
2014 79 E SRP 4 0 0 4 1 114 NÃO NÃO NÃO NÃO Mobiliário 
2014 80 E SRP 17 0 0 17 1 115 SIM NÃO NÃO NÃO Equipamentos para videoconferência 
2014 81 E SRP 116 8 2 106 6 98 SIM NÃO NÃO NÃO Material de construção e infraestrutura 
2014 82 E SRP 70 10 7 53 6 107 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de construção e infraestrutura 
2014 83 E SRP 429 96 3 330 15 346 NÃO NÃO NÃO NÃO Material laboratorial 
2014 84 E SRP 118 28 1 89 12 184 NÃO NÃO NÃO NÃO ferramentas 
2014 86 E SRP 8 0 0 8 1 56 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamentos elétricos 
2014 87 E SRP 4 0 0 4 1 56 SIM NÃO NÃO NÃO Serviço de tradução 
2014 90 E SRP 19 0 0 19 1 34 NÃO NÃO NÃO NÃO Locação de Equipamentos para eventos 
2014 91 E SRP 5 0 0 5 1 54 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de chaveiro 
2014 92 E SRP 9 9 0 0 1 59 NÃO NÃO SIM NÃO Serviço de produção de eventos 
2014 93 E SISPP 1 0 0 1 1 37 NÃO NÃO NÃO NÃO Licença de software 
2014 94 E SRP 3 1 0 2 14 111 SIM NÃO NÃO NÃO Projetores multimídia 
2014 95 E SRP 520 300 44 176 19 238 NÃO NÃO NÃO NÃO Material químico 
2014 97 E SISPP 1 0 0 1 1 36 NÃO NÃO NÃO NÃO Produção de cds e operação de som 
2014 98 E SRP 110 0 0 110 2 148 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de análise de Água 
2014 99 P SISPP 1 0 0 1 1 34 NÃO NÃO NÃO NÃO Hospedagem 
2014 101 E SRP 34 20 5 9 1 48 NÃO NÃO NÃO NÃO Manutenção em Equipamentos laboratoriais 
2014 103 E SRP 24 0 0 24 1 116 NÃO NÃO NÃO NÃO Inspeção e recarga de extintores 
2014 104 E SRP 96 39 0 57 11 255 SIM SIM NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2014 105 E SISPP 2 0 0 2 1 49 NÃO NÃO NÃO NÃO combustível 
2014 106 E SRP 148 27 2 119 5 191 NÃO SIM NÃO NÃO Gêneros alimentícios 
2014 108 E SRP 19 0 0 19 1 55 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento de áudio, vídeo e foto 
2014 109 E SRP 2 0 0 2 1 27 NÃO NÃO NÃO NÃO Catraca eletrônica 
2014 110 E SRP 3 0 0 3 1 80 NÃO SIM NÃO NÃO Locação de micro-ônibus e ônibus 
2014 111 E SRP 1 0 0 1 1 48 NÃO NÃO NÃO NÃO Assinatura de jornais, revistas e periódicos 
2014 112 E SRP 78 78 0 0 1 98 NÃO NÃO SIM NÃO Serviços elétricos 
2014 113 P SRP 4 0 0 4 1 37 NÃO NÃO NÃO NÃO Manutenção em Equipamento de CFTV 
2014 114 E SRP 68 27 0 41 5 145 NÃO SIM NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2014 115 E SRP 176 74 4 98 15 124 INT NÃO NÃO NÃO Material químico 
2014 116 E SRP 4 0 0 4 1 45 NÃO NÃO NÃO NÃO Gás em botijão e a granel 
2014 117 E SRP 4 0 0 4 2 54 NÃO NÃO NÃO NÃO Água mineral 
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2014 118 E SRP 6 0 0 6 3 78 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de expediente 
2014 119 E SISPP 4 2 0 2 2 77 NÃO NÃO NÃO NÃO Material informacional 
2015 1 E SRP 14 0 0 14 8 279 NÃO NÃO NÃO NÃO No-breaks e estabilizadores 
2015 2 E SISPP 3 0 3 0 2 60 NÃO NÃO NÃO NÃO Locação de banheiros químicos e esgotamento de fossas 
2015 3 E SRP 5 2 0 3 5 76 NÃO NÃO NÃO NÃO Material zootécnico 
2015 4 E SRP 18 0 0 18 1 109 SIM NÃO NÃO NÃO Avaliação de imóveis 
2015 5 E SRP 21 21 0 0 1 69 NÃO NÃO ABANDONADO NÃO Serviço de impermeabilização 
2015 6 E SRP 4 0 0 4 1 108 NÃO NÃO NÃO NÃO Uniformes 
2015 7 E SRP 156 46 23 87 6 148 NÃO NÃO NÃO NÃO Material esportivo 
2015 8 E SISPP 12 0 0 12 1 74 NÃO SIM NÃO NÃO Telefonia fixa 
2015 9 P SRP 26 0 0 26 1 59 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de arbitragem 
2015 10 E SRP 2 0 0 2 2 49 NÃO NÃO NÃO NÃO Cloro gasoso e hipoclorito de cálcio 
2015 11 E SRP 1 0 0 1 1 83 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviços gráficos 
2015 12 E SRP 26 0 0 26 1 84 NÃO NÃO NÃO NÃO Carimbos 
2015 13 E SRP 12 0 0 12 1 231 INT NÃO NÃO NÃO Serviço de pavimentação 
2015 14 E SRP 14 0 0 14 2 216 NÃO NÃO NÃO NÃO instalação de divisórias 
2015 15 E SRP 24 6 3 15 1 58 NÃO NÃO NÃO NÃO Manutenção de Equipamentos laboratoriais 
2015 16 E SRP 126 4 0 122 16 144 NÃO NÃO NÃO NÃO cartuchos e toners 
2015 17 E SRP 86 32 0 54 12 228 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento para processamento de dados 
2015 18 E SRP 47 1 0 46 7 87 SIM NÃO NÃO NÃO pneus 
2015 19 E SRP 222 46 0 176 7 247 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de construção e infraestrutura 
2015 20 E SRP 13 1 0 12 9 89 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de limpeza 
2015 21 E SRP 4 1 3 0 1 53 NÃO NÃO ABANDONADO NÃO Locação de banheiros químicos e esgotamento de fossas 
2015 22 E SRP 92 10 0 82 16 223 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de limpeza 
2015 23 E SRP 282 39 13 230 26 273 NÃO NÃO NÃO NÃO Material de copa, cozinha e embalagem 
2015 24 E SRP 113 11 0 102 13 176 NÃO NÃO NÃO NÃO Material elétrico 
2015 25 E SRP 86 4 1 81 8 198 NÃO NÃO NÃO NÃO Ferramentas 
2015 26 E SRP 12 0 0 12 1 72 INT NÃO NÃO NÃO Aquisição de ar condicionado 
2015 27 E SRP 78 0 0 78 1 78 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviços elétricos 
2015 28 E SRP 1 0 0 1 1 7 NÃO SIM NÃO NÃO agenciamento de transporte de carga internacional 
2015 29 E SRP 1 0 0 1 1 49 NÃO NÃO NÃO NÃO Manutenção no portal de periódicos eletrônicos 
2015 30 E SRP 20 5 0 15 2 29 NÃO NÃO NÃO NÃO Gêneros alimentícios 
2015 31 E SRP 105 37 7 61 17 228 SIM SIM NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2015 32 E SRP 94 15 7 72 6 224 NÃO NÃO NÃO NÃO Material zootécnico e agropecuário 
2015 35 E SRP 1 0 0 1 1 207 SIM NÃO NÃO NÃO Manutenção de ar VRF 
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2015 36 E SRP 1 0 0 1 1 31 NÃO NÃO NÃO NÃO tratamento de resíduos hospitalares 
2015 37 E SISPP 1 1 0 0 1 199 NÃO NÃO SIM NÃO Manutenção em Equipamentos laboratoriais 
2015 38 E SRP 18 0 0 18 1 113 SIM NÃO NÃO NÃO Locação de Equipamentos para eventos 
2015 40 E SRP 82 0 0 82 6 106 NÃO NÃO NÃO NÃO Material elétrico 
2015 41 E SRP 114 28 0 86 9 120 NÃO NÃO NÃO NÃO Material elétrico 
2015 42 E SRP 27 3 0 24 4 126 SIM SIM NÃO NÃO Gêneros alimentícios 
2015 43 E SRP 156 44 3 109 7 183 NÃO NÃO NÃO NÃO Gêneros alimentícios 
2015 44 E SRP 57 55 0 2 1 101 SIM SIM NÃO NÃO Locação de Material para eventos 
2015 45 E SRP 67 25 7 35 18 160 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamento laboratorial 
2015 47 E SRP 13 0 0 13 2 81 NÃO NÃO NÃO NÃO Extintores de incêndio 
2015 49 E SRP 1 0 0 1 1 57 NÃO SIM NÃO NÃO Locação de Equipamentos de sonorização e iluminação 
2015 52 E SRP 64 0 0 64 1 63 NÃO NÃO NÃO NÃO Equipamentos de TI e telecomunicação 
2015 53 E SRP 10 0 0 10 1 101 NÃO NÃO NÃO NÃO cortinas e persianas 
2015 58 E SRP 60 0 0 60 1 57 NÃO NÃO NÃO NÃO Exames médicos 
2015 59 E SRP 2 0 0 2 1 40 NÃO NÃO NÃO NÃO Produção de eventos 
2015 60 E SRP 48 8 0 40 18 114 INT SIM NÃO NÃO Mobiliário 
2015 61 E SRP 3 1 0 2 3 91 SIM NÃO NÃO NÃO Projetores multimídia 
2015 63 E SRP 3 0 0 3 1 29 NÃO NÃO NÃO NÃO Placas de inauguração 
2015 64 E SISPP 1 0 0 1 1 76 NÃO NÃO NÃO NÃO Manutenção em Equipamentos laboratoriais 
2015 65 E SRP 38 3 2 33 4 97 SIM NÃO NÃO NÃO Equipamento e software para rede lógica 
2015 68 P SRP 6 0 0 6 1 30 NÃO NÃO NÃO NÃO Manutenção e limpeza de piscinas 
2015 71 E SRP 7 0 0 7 1 73 NÃO NÃO NÃO NÃO Água mineral 
2015 72 E SRP 2 0 0 2 1 77 NÃO NÃO NÃO NÃO kit cisco 
2015 75 E SRP 5 0 0 5 1 47 NÃO NÃO NÃO NÃO Serviço de sondagem de solo 
2015 78 P SRP 2 0 0 2 1 28 NÃO NÃO NÃO NÃO Embalagem para comprimidos e cápsulas 
2015 84 E SRP 1 0 0 1 1 34 NÃO NÃO NÃO NÃO Manutenção em ar condicionado 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO ÀS UNIDADES 
ORÇAMENTÁRIAS REQUISITANTES DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 
 
Caro Colaborador, 
 
Este é um convite para você participar da pesquisa “diagnóstico sobre compras públicas 
através de pregão eletrônico: fases licitatória e contratual”, que tem como pesquisadora 
responsável Rute Cléa Pereira de Noronha, Mestranda do Programa Pós-graduação em Gestão 
de Processos Institucionais, sob a orientação da Profª. Drª. Patrícia Borba Vilar Guimarães. 
Esta pesquisa tem por objetivo realizar um diagnóstico das compras e contratações públicas, 
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, realizadas através de licitações na 
modalidade pregão. 
O motivo que nos leva a fazer este estudo é pela dimensão dos fatores envolvidos na 
formação e conclusão de processo licitatório, tais como custos com pessoal (pregoeiros, 
técnicos em elaboração de edital e pesquisa de preços, equipe de apoio e pessoal jurídico), 
custos com publicação em jornais e sites de circulação nacional, regional e local, custos com 
manutenção e conservação das instalações físicas, equipamentos e material de expediente, 
além do tempo empregado, deste modo, fica evidenciado que é de suma importância que se 
investigue e analise o processo de compras públicas. 
Caso você decida participar, você deverá responder a um questionário on-line com perguntas 
relativas ao processo de compra através da modalidade licitatória pregão que levará e torno de 
05 (cinco) minutos. Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas 
ligando para Rute Cléa Pereira de Noronha, (84) 99204-5432. Você tem o direito de se 
recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum 
prejuízo para você.  
Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 
congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 
identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 
local seguro e por um período de 5 anos. Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você 
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deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, telefone (84) 3215-3135. Desde já agradecemos sua participação! 
 
Questões 
 
1. Qual sua unidade de lotação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte? 
______________________________________________________________________ 
 
2. Há quanto tempo trabalha como agente público na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte? 
______________________________________________________________________ 
 
3. Há quanto tempo exerce a atividade relacionada às compras de material e/ou 
contratação de serviços? 
______________________________________________________________________ 
 
4. Recebeu treinamento para o exercício desta atividade? 
[   ]Sim  
[   ]Não 
 
5. Qual categoria funcional ocupa na Universidade Federal do Rio Grande do Norte? 
[   ]Terceirizado 
[   ]Servidor público de nível básico 
[   ]Servidor público de nível médio 
[   ]Servidor público de nível superior 
[   ] Bolsista 
[   ] Docente 
 
6. Qual o meio usado é o mais frequente para acompanhar as requisições enviadas para 
compra ou contratação de serviços? 
[   ]Não realiza acompanhamento 
[   ]Telefone 
[   ]E-mail 
[   ]SIPAC 
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[   ]Visita à Diretoria de Material e Patrimônio/Comissão Permanente de Licitações 
[   ]Outro 
 
7.  Com que frequência elabora ou contribui na elaboração do Termo de Referência que 
servirá de base para o processo licitatório dos materiais e/ou serviços demandados por sua 
unidade? 
[   ]Nunca 
[   ]Raramente 
[   ]Algumas vezes 
[   ]Frequentemente 
[   ]Sempre 
 
8. Com que frequência emite parecer técnico em licitações sobre material ou serviço que 
requisitou? 
[   ]Nunca 
[   ]Raramente 
[   ]Algumas vezes 
[   ]Frequentemente 
[   ]Sempre 
 
9. Com que frequência há satisfação em relação ao processo de compras e contratações 
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte? 
[   ]Nunca 
[   ]Raramente 
[   ]Algumas vezes 
[   ]Frequentemente 
[   ]Sempre 
 
10. Em caso de haver insatisfação em relação à aquisição de bens e contratação de 
serviços pela sua Unidade, qual (is) o principal (is) motivo(s)? (poderão ser marcadas até 03 
opções) 
[   ]Não há insatisfação 
[   ]Material entregue de qualidade inferior ao solicitado 
[   ]Material entregue diverso do solicitado 



166 
 

[   ]Material entregue com defeito 
[   ]Material entregue parcialmente 
[   ]Material entregue fora do prazo 
[   ]Material nunca entregue 
[   ]Serviço de qualidade inferior ao desejado/necessário 
[   ]Serviço diverso do solicitado 
[   ]Serviço inconcluso 
[   ]Serviço realizado fora do prazo 
[   ]Serviço não realizado 
[   ]Outro 
 
11. Qual (is) providência(s) é (são) mais frequente(s) na unidade em relação ao fornecedor 
que descumpre as obrigações contratuais? (poderão ser marcadas até 03 opções) 
[   ]Nenhuma 
[   ]Advertência verbal 
[   ]Solicitação de troca de material 
[   ]Solicitação de repetição do serviço 
[   ]Não encaminhamento da nota fiscal para pagamento 
[   ]Instrução de processo de penalidade 
[   ]Outro 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO AOS PREGOEIROS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 
 
Caro Servidor, 
 
Este é um convite para você participar da pesquisa “diagnóstico sobre compras públicas 
através de pregão eletrônico: fases licitatória e contratual”, que tem como pesquisadora 
responsável Rute Cléa Pereira de Noronha, Mestranda do Programa Pós-graduação em Gestão 
de Processos Institucionais, sob a orientação da Profª. Drª. Patrícia Borba Vilar Guimarães. 
Esta pesquisa tem por objetivo realizar um diagnóstico das compras e contratações públicas, 
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, realizadas através de licitações na 
modalidade pregão. 
O motivo que nos leva a fazer este estudo é pela dimensão dos fatores envolvidos na 
formação e conclusão de processo licitatório, tais como custos com pessoal (pregoeiros, 
técnicos em elaboração de edital e pesquisa de preços, equipe de apoio e pessoal jurídico), 
custos com publicação em jornais e sites de circulação nacional, regional e local, custos com 
manutenção e conservação das instalações físicas, equipamentos e material de expediente, 
além do tempo empregado, deste modo, fica evidenciado que é de suma importância que se 
investigue e analise o processo de compras públicas. 
Caso você decida participar, você deverá responder a um questionário on-line com perguntas 
relativas ao processo de compra através da modalidade licitatória pregão que levará e torno de 
05 (cinco) minutos. Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas 
ligando para Rute Cléa Pereira de Noronha, (84) 99204-5432. Você tem o direito de se 
recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum 
prejuízo para você.  
Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 
congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 
identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 
local seguro e por um período de 5 anos. Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você 
deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, telefone (84) 3215-3135. Desde já agradecemos sua participação! 
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Questões 
 
1. Qual seu nível de escolaridade? 

[   ]Primeiro grau 
[   ]Segundo grau 
[   ]Graduação 
[   ]Pós-graduação Lato Sensu (especialização) 
[   ]Pós-graduação Stricto Sensu (mestrado ou doutorado) 
 
2. Tem quanto tempo de serviço público na Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte? 
______________________________________________________________________ 
 
3. Há quanto tempo exerce a função de pregoeiro? 
______________________________________________________________________ 
 
4. Recebeu treinamento para o exercício da função de pregoeiro? 
[   ]Sim 
[   ]Não 
 
5. De acordo com sua percepção, qual (is) a(s) maior (es) dificuldade(s) enfrentada(s) 
para o exercício da função de pregoeiro? (poderão ser marcadas até 05 opções) 
[   ]Edital e/ou termo de referência com falhas 
[   ]Negociação de preços com licitante 
[   ]Relação com a chefia 
[   ]Relação com os licitantes 
[   ]Relação com os solicitantes do material e/ou serviço 
[   ]Relação com a equipe de apoio 
[   ]Relação com a autoridade superior (PROAD) 
[   ]Relação com a Assessoria/Procuradoria Jurídica 
[   ]Responsabilidade da função junto aos órgãos de controle 
[   ]Portal de compras do governo federal 
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[   ]Atendimento à legislação pertinente e suas atualizações 
[   ]Capacitação insuficiente 
[   ]Ausência de remuneração específica para a função 
[   ]Número insuficiente de pregoeiros 
[   ]Nenhuma dificuldade 
[   ]Outras  
 
6. Em sua opinião, qual dos fatores relacionados abaixo possui maior influência sobre a 
duração do pregão após sua abertura? 
[   ]Número de itens licitados por pregão 
[   ]Complexidade do objeto licitado 
[   ]Parecer técnico da unidade requisitante ou equipe de apoio designada 
[   ]Negociações e pesquisas de preços 
[   ]Apresentação de recursos 
[   ]Outros 
 
7. Qual dos fatos abaixo mais contribui para que você cancele um item na fase externa do 
pregão? 
[   ]Ausência de parecer da equipe técnica ou solicitante do material ou serviço 
[   ]Especificação inadequada 
[   ]Valor estimado inadequado 
[   ]Valores de proposta acima do estimado 
[   ]Valores de proposta inexequíveis 
[   ]Inabilitação das empresas participantes 
[   ]Outros 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 
 Este é um convite para você participar da pesquisa: “diagnóstico sobre compras 
públicas através de pregão eletrônico: fases licitatória e contratual”, que tem como 
pesquisador responsável Rute Cléa Pereira de Noronha. 
 Esta pesquisa pretende realizar um diagnóstico das compras e contratações públicas, 
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, realizadas através de licitações na 
modalidade pregão. 
 O motivo que nos leva a fazer este estudo é pela dimensão dos fatores envolvidos na 
formação e conclusão de processo licitatório, tais como custos com pessoal (pregoeiros, 
técnicos em elaboração de edital e pesquisa de preços, equipe de apoio e pessoal jurídico), 
custos com publicação em jornais e sites de circulação nacional, regional e local, custos com 
manutenção e conservação das instalações físicas, equipamentos e material de expediente, 
além do tempo empregado, deste modo, fica evidenciado que é de suma importância que se 
investigue e analise o processo de compras públicas. 

Caso você decida participar, você deverá responder a um questionário on-line com 
perguntas relativas ao processo de compra através da modalidade licitatória pregão que levará 
e torno de 5 (cinco) minutos. 

Durante a realização da pesquisa a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que 
você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Rute 
Cléa Pereira de Noronha, (84) 99204-5432. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 
fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 
congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 
identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 
local seguro e por um período de 5 anos. 

 
__________________ (rubrica do Participante/Responsável legal)   

___________________ (rubrica do Pesquisador) 
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Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 
pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 
indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone (84) 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 
pesquisador responsável Rute Cléa Pereira de Noronha. 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 
serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 
trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 
pesquisa compras públicas através de pregão eletrônico: dificuldades enfrentadas nas fases 
licitatória e contratual, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 
congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 
 
 Natal (data). 
 
Assinatura do participante da pesquisa 
 
 
 
 
Declaração do pesquisador responsável 
 

Como pesquisador responsável pelo estudo: diagnóstico sobre compras públicas 
através de pregão eletrônico: fases licitatória e contratual, declaro que assumo a inteira 
responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 
foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 
confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 



172 
 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 
infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 
Natal (data). 
 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE E - CARTA DE ANUÊNCIA 
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 APÊNDICE F - TERMO DE CONCESSÃO 
 
 

 



175 
 

APÊNDICE G - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
 

 


