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RESUMO 

Esta Dissertação analisa em que medida os critérios contidos na Lei 12.527/11, conhecida 
como a Lei de Acesso à Informação, são atendidos pelo Sistema Integrado de Gestão de 
Aquisições- SIGA, do Estado do Rio de Janeiro. O pilar desta pesquisa é o inciso IV do art. 
8° da referida Lei, que determina a divulgação dos registros de despesas, juntamente com os 
procedimentos licitatórios e os contratos celebrados, objetivando especialmente, transparência 
dos gastos públicos. A efetivação das compras públicas através da internet, é wna 
implementação da governança eletrônica, dimensão política mais avançada do governo 
eletrônico, proporcionando inúmeras vantagens como a celeridade nos processos licitatórios. 
Além disso, as transações efetuadas por meio de sistema são facilmente rastreáveis por 
auditorias. As informações registradas em um ambiente único garantem o cwnprimento 
integrado de normas diminuindo erros. O pregão na forma eletrônica é, atualmente, a 
modalidade mais utilizada pela Administração Pública, pois vem ao encontro das demandas 
por transparência nos atos públicos E a análise apresentada neste trabalho É recomendada por 
destacara relevância da análise do site de compras eletrônicas do Estado do Rio de Janeiro, o 
Sistema Integrado de Gestão de Aquisições- SIGA. Para criar um parâmetro entre o SIGA e 
os sistemas utilizados por outros Estados, foram analisadas informações disponibilizadas nos 
pregões ocorridos durante o ano de 2014. Esta pesquisa mais ampla objetiva balizar o SIGA, 
do Estado do Rio de Janeiro, montando um ranking de transparência E o site ficou em quarto 
lugar, empatado com o Estado do Amazonas, atrás de São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato 
Grosso.A metodologia qualitativa favoreceu a leitura valorativa do emprego do SIGA, em 
busca do atendimento a política pública de significativo impacto social da modalidade 
enfocada devido a resultados rápidos e abertura participativa de acompanhamento cidadão.As 
entrevistas reforçaram essa característica inerente à postura qualitativa do estudo, com 
percepções e informações oporllmas.As considerações finais destacam avanços e limitações 
nos sistemas de compras eletrônicas governmnentais existentes. O Siga, embora consolidado, 
em uso desde 2009, por todos os órgãos estaduais do Rio de Janeiro, necessita, ainda, 
aperfeiçoamento a implantar-se durante 20 15, quando novas pesquisas devem acompanhar o 
movimento. 

Palavras-chave: Pregão eletrônico. Sites de compras públicas. Transparência. Governo 
eletrônico. 

Linha de pesquisa: Estado. Compras públicas e sociedade. 



ABSTRACT 

This paper analyzes in what proportion the criteria inserted in law 12.527111, known as the 
Law of Information Access, are attended by the Integrated System of Management 
Acquisition- SIGA in the state o f Rio de Janeiro. This research is based on item IV of article 
8 of the aforementioned law, which determines the compulsory disclosure of the expense 
records, together with bidding procedures and the contracts, aimed specifically to providing 
transparency of public spending. The undertaking of public purchases on the internet is an 
implementation of electronic governance, a most advanced political dimension of the 
electronic government that provides a number of advantages such as speed in the bidding 
process. Moreover, dealings effected over a system are easily tracked by audits. Information 
registered in a single environment ensures the integrated fulfillment of rulesand decreases 
errors. Electronic bidding is currently, the most widely used modality by Public 
Administration since it meets demands for more transparency in public acts. The transparency 
required by society, the changes in legislation, and the technological evolution mal(e the 
analysis presented in tbis study recommended. In this context, stands out the relevance o f the 
electronic procurement website analysis of Rio de Janeiro State, the Integrated System of 
Management Acquisition - SIGA. In arder to create a parameter between SIGA and the 
systems used by other states, information available in tradings that happened during the year 
o f 2014 were analyzed. This broad research was made in arder to distinguish the Integrated 
System of Management Acquisition - SIGA, of Rio de Janeiro State, creating a scale of 
transparency. In this scale, our website was in fourth place, tied with the state of Amazonas, 
staying behind São Paulo, Rio Grande do Sul, and Mato Grosso. The qualitative methodology 
favored an evaluative reading of the use of SIGA, in pursuit of meeting a public policy of 
significant social impact by the sclccted modality due to rapid results and the participative 
opening to citizenship surveillance. The intervicws stressed this characteristic inherent to the 
qualitative posture of the study, with perceptions and timely information. The final 
considerations highlight advances and limitations in the existing govermnental system of 
electronic bidding. Nevertheless SIGA, although consolidated and in use since 2009 for ali 
state authorities of Rio de Janeiro, still needs improvements that will be embedded during 
2015,when further research will follow up on new developments. 

Keywords: Electronic bidding. Electronic procurement website. Transparency. Electronic 
govemment. 

Line o f research: State. Public procurement and society. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Governo brasileiro está buscando formas de tornar a Administração Pública mais 

eficiente por meio da transparência, através do uso intensivo de Tecnologias da Informação e 

Comunicação, para atender aos princípios constitucionais e à Lei de Aceso à Informação. 

Os governos de diferentes países operam num mundo complexo e precisam 
adaptar-se à nova realidade da era do conhecimento e da globalização. Nesse 
contexto é moldada a sociedade da informação, onde as tecnologias de 
informação e comunicação (TI C) têm papel crucial no modo como o Estado 
cumpre suas principais funções. Essas tecnologias mudam a abordagem 
sobre gestão pública, configurando uma realidade na qual cidadãos, 
empresas e demais organizações querem ter acesso cada vez mais rápido e 
fácil ao governo, na expectativa de que suas necessidades sejam focadas 
pelos programas governamentais. Nesse sentido, alguns possíveis caminhos 
para melhorar a percepção geral quanto ao serviço público incluiriam novas 
formas de prestação de serviços e novos estilos de governança 
(GUIMARÃES; MEDEIROS, 2005, p. 1). 

O governo eletrônico possibilitou disponibilizar os atos governamentais utilizando as 

TICs, objetivando aproximar o governo dos cidadãos e aperfeiçoar os serviços prestados com 

mais eficiência e eficácia. Suas ferramentas visam a transparência, a responsividade e 

accountability (prestação de contas), que são três preceitos básicos da democracia (REVISTA 

TÉCNICA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, 2010). 

Uma marcante inovação no governo eletrônico foi a realização de compras públicas 

através da internet, que proporcionou transparência nas contratações, maior divulgação, 

ampliação da disputa entre fornecedores, maior economia nos gastos e celeridade nos 

processos licitatórios. 

A modalidade licitatória pregão, como as demais modalidades, deve seguir os 

princípios constitucionais, que são a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, os princípios correlatos que aprimoram a igualdade e a celeridade. 

O pregão é uma nova modalidade de licitação pública e pode ser conceituado 
como o procedimento administrativo por meio do qual a Administração 
Pública, garantindo a isonomia, seleciona fornecedor ou prestador de 
serviço, visando à execução de objeto comum no mercado, permitindo aos 
licitantes, em sessão pública presencial ou virtual, reduzir o valor da 
proposta por meio de lances sucessivos (JACOBY, 2009, p. 409). 
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Diante desse contexto, formula-se a seguinte problemática: os processos utilizados 

para efetuar as compras governamentais conformam-se aos ditames introduzidos mais 

recentemente pela Lei do Aceso à Informação? 

Essa é mna questão fundamental a ser abordada porque a deficiência das informações 

disponibilizadas pelos processos de compras públicas impossibilita o compartilhamento dos 

resultados obtidos nas licitações entre governos de todas as esferas, fornecedores de todos os 

Estados brasileiros e Distrito Federal e, principalmente, entre os cidadãos. Tal dificuldade de 

obtenção de informações é agravada pelo fato de não existir nenhuma ligação sistêmica entre 

os sites de compras eletrônicas existentes, dificultando a circulação das informações, pois é 

importante destacar que, apesar da nossa divisão administrativa em diferentes entes, os 

Estados, somos uma única sociedade. 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Este trabalho se propõe analisar em que medida a Lei de Acesso à Informação é 

satisfeita pelo sistema de compras públicas do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Proceder a uma análise pormenorizada acerca do atendimento dos critérios contidos no 

inciso IV do artigo 8° da Lei 12.527/11 pelo site de compras públicas eletrônicas do Estado 

do Rio de Janeiro, Sistema Integrado de Gestão de Aquisições- SIGA 

foram: 

Para se alcançar essa análise, outros aspectos tiveram que ser considerados, quais 

a) analisar as inovações trazidas pelo Sistema Integrado de Gestão de Aquisições -

SIGA do Estado do Rio de Janeiro; 

b) avaliar o SIGA através de acompanhamento de licitações, na modalidade pregão 

eletrônico; 

c) verificar se a transparência exigida na Lei 11° 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5°, no inciso II 

do § 3° do art. 37 e no § 2° do art. 216 da Constituição Federal, estão sendo 

atendidas. Principalmente em relação ao inciso IV do § 1 o e o inciso II do § 3°, 

ambos do artigo 8°, que determina a divulgação de forma aberta e de fácil acesso às 

informações sobre compras públicas; 

• 
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d) identificar todos os critérios determinados pela Lei de Acesso à Informação que 

devem ser disponibilizados; 

e) criar um ranking de transparência com os sistemas utilizados pelos órgãos públicos 

que utilizam o pregão eletrônico na aquisição de bens e serviços comuns nos 

Estados brasileiros e no Distrito Federal, mapeando suas funcionalidades, 

juntamente com as especificidades das informações disponibilizadas; 

f) medir a transparência de cada site, através de pontuação baseada em critérios 

relacionados com as principais informações divulgadas pelos sites de compras 

públicas existentes referentes aos itens destacados na legislação. 
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2 RELEVÂNCIA 

O maior desafio que hoje deve ser enfrentado pelos gestores públicos é a escolha da 

melhor forma de utilização dos limitados recmsos públicos disponíveis, para as aquisições de 

bens e contratações de serviços. A obrigatoriedade da licitação pública possui natureza 

constitucional, estabelecida pelo artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1998, e 

deve ser observada pela Administração Pública como regra para a contratação de obras, 

serviços, compras e alienações, concessões, permissões ou locações. A transparência dos atos 

públicos e os avanços que vêm ocorrendo na área de tecnologia da informação e da 

comunicação impulsionam cada vez mais as organizações públicas a transformarem seus 

procedimentos de compras. O objetivo da Lei 10.520/2002, que trouxe a nova modalidade 

licitatória, foi simplificar o processo e dar transparência nos atos governamentais. As 

ferramentas da Tecnologia da Informação e Comunicação são de suma importância para a 

execução do pregão eletrônico e disponibilização das informações (SANCHEZ, 2006). 

A transparência das informações relacionadas aos cofres públicos está ligada 

diretamente à clareza dos atos governamentais, ou seja, das ações praticadas pelos gestores e 

governantes, que afasta ou dificulta a corrupção e aumenta e credibilidade do país (SPECK, 

2002). 

O gestor público deve produzir e repassar à sociedade informações das 
contratações públicas, a fim de despe1tar nela o interesse em participar de 
forma contínua dos procedimentos de compras públicas (DOMAKOSKI, 
2013, p.xv). 

Uma das atribuições do gestor público deve ser o de disponibilizar mecanismos que 

permitam um maior envolvimento dos cidadãos interessados nos atos governamentais. 

Uma divulgação ampla de informações está diretamente ligada ao aumento da 

credibilidade do governo e aceitação dos órgãos de controle. Devemos pensar na visibilidade 

do nosso país como um todo. As transparências nas despesas estaduais refletem no país. Em 

relação ao controle externo, o Ministro do TCU, Benjamin Zymler explica: 

"Sem dúvida, as informações divulgadas na rede eletrônica de dados 
(internet) servem como importante subsídio para a atuação dos Tribunais de 
Contas. Nos sites normalmente são publicadas atas dos eventos mais 
importantes ocorridos no certame - documentos muito úteis para a formação 
do convencimento por parte do julgador". 

A ONU realiza pesquisas periódicas sobre o Governo Eletrônico. Em 2005, o Brasil 

ocupava a 33" posição no ranking. Na pesquisa seguinte, em 2008, nosso país caiu 12 

I 
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posições, indo para o 45° lugar. Na avaliação de 2010, passou para a posição 65, ficando em 

terceiro lugar na América do Sul, atrás de Argentina e Chile, respectivamente em primeiro e 

segundo. No ranking de 2012, o Brasil ocupou a 59' posição, de 193 países avaliados. 

A Coreia do Sul lidera o ranking, seguida por Holanda (2°), Reino Unido 
(3°), Dinamarca (4°), Estados Unidos (5°), França (6°), Suécia (T), Noruega 
(8°), Finlândia (9°) e-Singapura (I 0°). Em relação aos países sul-americanos, 
o Brasil fica atrás de Chile (39°), Colômbia (43°), Uruguai (50°) e Argentina 
(56°). Dado divulgado pelo Programa de Administ.!]&ào Pública da ONU. 1 

Com o aumento da transparência através do governo eletrônico, a pesquisa realizada 

pela ONU periodicamente, onde o Brasil já perdeu várias posições ao longo dos anos, poderá 

elevar o nível de informações disponibilizadas no nosso País e, consequentemente, poderemos 

recuperar e melhorar nossa situação. Esse assunto tem importância mundial, pois são dados 

utilizados pelas organizações internacionais, tais como Banco Mundial, Banco Interamericano 

de Desenvolvimento - BID, entre outros entes, para análise de viabilidade objetivando a 

celebração de contratos, acordos internacionais ou investimentos. 

1 Dispovível em: 
<http ://convergenciadigital. uol.com. br/ cgi/ cgi I ua.exe/sys/start.htm'linfoid~2 9608&sid~ li#. VMB WEx VTvllJ> 

Acesso em: 02/03/14. 
I 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

Foi utilizado o método de pesquisa qualitativa de caráter exploratório, realizada 

através de elementos bibliográficos, da legislação, licitações realizadas na modalidade pregão 

eletrônico e análise do site de compras do Estado do Rio de Janeiro através do Sistema 

Integrado de Gestão de Aquisição - SIGA. Foram acompanhados todos os procedimentos 

licitatórios no processo físico e sua transcrição para o sistema pelo período de um ano. Nesse 

mesmo período, foram realizadas entrevistas (Vergada, 2005) para complementar as 

informações obtidas. O SIGA foi analisado através de suas ftmcionalidades, facilidade de 

acesso e disponibilidade de informações aos usuários e interessados. Esses dados compõem a 

planilha anexa ao trabalho. (Vieira e Zouain, 2004). 

Os gestores da Secretaria de Planejamento e Gestão também foram entrevistados como 

fontes de informações sobre o desenvolvimento e atualizações do sistema utilizado na 

realização das compras públicas do nosso Estado. 

Foi elaborado um roteiro semiestruturado. A entrevista com o Sr. Fabio Nunes, 

Subsecretário Geral de Planejan1ento e Gestão, foi realizada na fonna presencial, possuindo 

três horas de duração. O relato do Subprocurador Geral da Procuradoria do Estado do Rio de 

Janeiro, Sr. Flavio Amaral, está documentado através de e-mail, assim como as resposta da 

Subsecretária Geral da Secretaria de Fazenda, Cláudia Uchôa Cavalcanti. A quarta entrevista, 

com o Secretário de Fazenda, Sergio Rny Barbosa, também foi presencial e encontra-se 

gravada. 

Esta pesquisa abrangeu, especialmente, o Estado do Rio de Janeiro e os principais 

órgãos públicos de cada till1 dos vinte e seis Estados e do Distrito Federal que foram 

catalogados. Os outros Estados foram pesquisados somente para montar um ranking de 

transparência nos sites de compras eletrônicas através da modalidade pregão eletrônico. A 

análise foi feita por intermédio de indicadores formados pelos resultados obtidos em pesquisa 

de campo, questionários respondidos por usuários dos sistemas eletrônicos existentes e por 

consultas aos sites de compras de cada Estado. É importante deixar consignado que o governo 

Federal e os municípios não participaram da pesquisa. 

Foram usados como análise de conteúdo os seguintes indicadores de avaliação, 

conforme determinação da Lei 12.527/l 1: 

a) fácil acesso às informações (caput do artigo 8°); 

acesso aos sites, sem chave e senha, buscando informações para averiguar se existe 

facilidade ou não na navegação. 

"i 
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b) acompanhamento da licitação em tempo real; 

assistir às licitações na modalidade pregão e acompanhar as disputas no momento 

da realização dos lances; 

c) registro das despesas I valor contratado (inciso III do § I o do artigo 8°); 

encontrar os valores e fornecedores contratados nas aquisições e prestações de 

serviços, com informações sobre objeto licitado; 

d) demonstração da economicidade; 

divulgação das diferenças entre os valores estimados e os valores contratados, 

comprovando a economia proporcionada pela licitação; 

e) acesso aos editais e anexos (inciso IV do § I o do artigo 8°); 

visualização dos editais e anexos da licitação, contendo todas as exigências e 

condições para participação da licitação; 

f) contratos celebrados; 

possibilidade de verificar os contratos celebrados entre a Administração Pública e o 

fornecedor, contendo os valores totais e unitários, objetos e licitantes contratados 

por licitação ou por órgão; 

g) quantidade de licitações realizadas; 

constatação das quantidades de licitações ocorridas durante um determinado 

período, juntamente com seus respectivos resultados. 

h) respostas e perguntas mais frequentes da sociedade (inciso VI do § I o do artigo 8°); 

confirmar a existência de link contendo as perguntas feitas por usuários, 

interessados ou cidadãos e respostas do ente público; 

i) pesquisa objetiva, com linguagem de fácil compreensão (inciso I do § 3° do artigo 

so); 

realizar pesquisas de forma simples e com clareza, sem termos técnicos. Encontrar 

as informações desejadas de maneira simplificada; 

j) relatórios para facilitar a análise (inciso II do § 3 o do artigo 8°); 

existência de relatórios explicativos sobre contratações/despesas; 

k) planilhas; 

existência de planilhas com informações sobre as licitações realizadas. 

I) detalhes da Licitação I ATAS e CHAT MENSAGEM (inciso IV do § 3° do artigo 

so); 

visualizar detalhes da licitação através dos restll110S das reuniões e contatos entre o 

Pregoeiro e o licitante através de um histórico do chat mensagem. 
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As notas foram atribuídas em relação às informações disponibilizadas, da 

seguinte forma: 

a) O (zero)- Não informado; 

b) I (um)- Informado (incompleto); 

c) 2 (dois)- Informado (completo); 

d) 3 (três)- Informado (completo e atualizado). 
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4 REFERENCIAL TEÓRIOCO 

4.1 HISTÓRICO DO GOVERNO ELETRÔNICO 

A internet surgiu na década de 1960 através de pesquisas militares. No Brasil, a 

internet começou a ser utilizada em 1988, inicialmente na área de ensino, ligando as 

universidades brasileiras às instituições nos Estados Unidos. Somente em 1995 a internet 

chegou na Administração Pública brasileira (CARVALHO, 2006). 

No final da década de 1990, a Organização das Nações Unidas criou o programa 

United Nations Public Administration Network (UNPAN) para aconselhar a adoção das boas 

práticas de governo eletrônico (ALMEIDA, 2014). 

Em 21 de janeiro de 1994, durante o Governo Itamar Franco, foi instituído o Sistema 

de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Governo Federal, 

através do Decreto n° 1048/94 e atualizado pelo Decreto n° 7579/11, sendo criados com o 

objetivo de organizar a operação, controlar, supervisionar e coordenar os recursos de 

informação e informática da administração direta, autárquica e fundacional do Poder 

Executivo Federal2
• 

Em 1996, no Governo de Fernando Hemique Cardoso, iniciou-se o desenvolvimento 

da Rede Governo, que inicialmente foi pensada para ser uma espécie de Intranet pública, com 

disponibilização de acesso a todos os serviços e informações aos órgãos interessados. Ela deu 

origem ao Portal Rede Governo, que tinha um objetivo diferente. Ao passo que aquele 

consistia em uma prestação de serviços interna à Administração Pública, esse visava oferecer 

ao cidadão um catálogo de serviços e informações disponibilizados pela Internet (P ALUDO, 

2013). 

Em dezembro de 1999, surgm o Programa Sociedade da Informação, concebido a 

partir de um estudo do conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, objetivando viabilizar a 

nova geração da Internet e suas aplicações em benefício da Sociedade Brasileira3
. 

O Livro Verde, criado em setembro de 2000, foi um documento que identificou o 

conjunto das ações estabelecidas para impulsionar a Sociedade da Informação no Brasil, 

contemplando ampliação do acesso à Internet, meios de conectividade, formação de recursos 

humanos, incentivo à pesquisa e ao crescimento, comércio eletrônico e desenvolvimento de 

novas aplicações. É a inclusão digital. A participação da população é fundamental para o 

2 Disponível em:< http://www.governoeletronico.gov.br/sisp-conteudo>. Acesso em: 10/05114. 
3 Disponível em:< http://egov.wikidot.com/governo-eletronico-no-brasil>. Acesso em: 10/05/14. 

l 

·• 

., 

'I 

I 



15 

sucesso dessa nova era da informatização (DINIZ; BARBOSA; JUNQUEIRA; PRADO, 

2009). 

Neste mesmo ano, o Governo brasileiro lançou as bases para a criação de uma 

sociedade digital ao crim· um Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de 

examinar e propor políticas, diretrizes e normas relacionadas com as novas formas eletrônicas 

de interação. Foi criado o Comitê Executivo de Governo Eletrônico, o que pode ser 

considerado um grande marco do compromisso do Conselho de Governo em prol da evolução 

da prestação de serviços e informações ao cidadão. A gestão do governo eletrônico brasileiro 

é de atribuição do CEGE, presidido pelo Ministro da Casa Civil da Presidência da República 

(COELHO, 2001). 

Após a constituição do CEGE, a vontade política do governo, expressa pela presença 

de Pedro Parente nas reuniões do comitê, é considerada um dos fatores mais decisivos para 

que os obstáculos de prioridade e recursos fossem superados (DINIZ; BARBOSA; 

JUNQUEIRA; PRADO, 2009). 

A crise energética brasileira, popularmente conhecida como "apagão", 
ocasionou uma mudança de prioridade da Casa Civil com relação ao 
progrmna de e-go v. Pedro Parente, que vinha supervisionando de forma 
bastante próxima os trabalhos do Cege, acabou por assumir em maio de 2001 
a Câmara de Gestão da Crise. A perda de prioridade dentro do governo, 
refletida pela ausência da Casa C i vi I nas reuniões do Cege, resultou em uma 
diminuição do ritmo das ações (DlNIZ; BARBOSA; JUNQUEIRA; 
PRADO, 2009, p. 41). 

Em 17 de julho de 2002, foi promulgada a Lei 10.520, instituindo o pregão como 

modalidade de licitação abrangendo a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Tratava

se de uma nova forma de licitar, que poderia ser realizada na forma presencial e eletrônica. 

Foi um avanço na legislação de compras públicas, pois inseriu as TICs nos processos 

licitatórios. 

A transição do governo FHC para o governo Lula ocasionou em uma grande 

descontinuidade dos trabalhos relacionados ao CEGE. Somente no final de 2003, foi dado 

continuidade ao Governo Eletrônico. 

Em 29 de novembro de 2003, a Presidência da República publicou um 
decreto que instituiu oito comitês técnicos no Comitê Executivo do Governo 
Eletrônico: inclusão digital; gestão de sítios e serviços on-line; 
implementação do software livre; integração de sistemas; infraestrutura de 
redes; gestão do conhecimento e informação estratégica; governo para 
governo; e sistemas legados e licenças de software (DINIZ; BARBOSA; 
JUNQUEIRA; PRADO, 2009, p.37). 
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Os trabalhos foram retomados com maior força em julho de 2004, com a publicação 

do Decreto n° 5.134, que criou o Departamento de Governo Eletrônico na SLTI (Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação), com atividades relacionadas à prestação de serviços 

públicos por meios eletrônicos, além de normatizar e disseminar o desenvolvimento de ações 

e informações de governo eletrônico na administração federal (UNIÃO, 2005). 

O Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG) surgiu no ano seguinte 

com a recomendação da acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração 

pública, garantindo o acesso das informações governamentais às pessoas com necessidades 

especiais4 (site do Governo Federal - eMAG - Modelo de Acessibilidade em Governo 

Eletrônico). 

Em julho do mesmo ano, foi publicado o Decreto n° 5.450, que regulou as compras 

governamentais, tornando obrigatório na Administração Pública Federal o uso do pregão nas 

compras de bens e serviços comuns, preferencialmente na forma eletrônica. 

Ainda em 2005, surge o Portal de Inclusão Digital, objetivando a divulgação das 

informações sobre as ações voltadas para as comunidades carentes. 

A primeira pesquisa brasileira de avaliação dos serviços de e-Gov, considerando os 

parâmetros da Metodologia de Indicadores e Métricas de Serviços de Governo Eletrônico, foi 

realizada no ano seguinte pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria 

de Logística c Tecnologia da Informação e Departamento de Governo Eletrônico, para avaliar 

a qualidade dos serviços eletrônicos prestados pelos governos de todas as esferas, com os 

resultados publicados em 200i (site do Governo Federal- Histórico do Governo Eletrônico). 

As inovações necessitam de um longo tempo para se desenvolverem e se estruturarem. 

Isso foi o que ocorreu com as leis de liberdade de informação e transparência dos atos 

governamentais. 

A Suécia foi o primeiro país a promulgar a Lei de Liberdade de Imprensa em 1766. 

Somente em 1948, a ONU adotou uma Lei de Liberdade de Informação, no seu artigo 19, que 

declara que os cidadãos devem ter o direito ao acesso a informações do governo. Em 

atendimento, no ano seguinte, esse princípio foi adotado explicitamente pela constituição 

sueca. Em seguida, a Finlândia criou essa lei em 1951. Em 1966, foi a vez dos Estados 

Unidos, mas sem cobrir o Legislativo e o Judiciário. Alguns poucos países foram elaborando 

4 Disponível em: <http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG>. Acesso em: 10/05/14. 
5 Disponível em: <http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG>. Acesso em: 10/05/14. 
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suas leis. Entre 2000 e 2005, trinta e quatro países promulgaram suas leis sobre Liberdade de 

Infonnação e Transparência (RODRIGUES, 2013). 

No Brasil, visando moralizar, principalmente, o setor público financeiro e atender à 

grande pressão exercida pela sociedade que cobrava cada vez maís transparência nos atos 

praticados pela administração pública, em um período que o país vivia uma época de alta 

inflação, endividamento crescente, altas taxas de juros, fuga de capitaís, foram aprovadas 

algumas leis, após nossa Constituição de 1988, que transformaram a história da 

Administração Pública, como: Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei da Transparência e Lei de 

Acesso à Informação. 

Nossa lei de transparência regulamenta o acesso à informação determinando aos 

órgãos e entidades públicas que promovam a divulgação de informações de interesse coletivo 

ou gerai, destacando os registros de despesas e licitações, incluindo os editais, resultados e 

contratos celebrados, inclusive possibilitando o acesso a relatórios, através de planilhas e 

textos para facilitar a análise das informações (SILVA; RUE, 2014) 

Essas leis formam um conjunto de determinações que se complementam. Seus 

objetivos são similares, pois buscam a continuidade dos projetos governamentais 

independente da mudança de governo, a responsabilização dos agentes públicos em atos 

ilicitos ou que onerem os cofres públicos, o conhecimento e a fiscalização dos verdadeiros 

donos do dinheiro, que é a sociedade. 

Essas medidas foram adotadas para mudar o quadro dos acontecimentos obscuros que 

aconteciam nos atos praticados pelos gestores. Elas mexeram na rotina do governo e criaram 

expectativas de alteração de rumo, ou seja, mudanças de valores nos procedimentos 

administrativos e na conduta dos agentes públicos. As novas leis buscam, entre outros 

objetivos, continuidade nos projetos, independente da mudança de governo. 

Para atender às determinações das novas leis, foram desenvolvidos sistemas 

eletrônicos que contribuem para dar maior eficácia, controle e Transparência na 

Administração Pública, como: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e 

Mtmicípios- SIAFEM, Sistema Integrado de Gestão e Aquisições- SIGA, Sistema Integrado 

de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, Sistema Integrado de Gestão de 

Recursos Humm1os- SIGRH-RJ, Identidade Funcional e outros. 

A modernização e a informatização trouxeram a globalização. Essas mudanças 

proporcionaram o início da revolução da apresentação dos resultados dos processos das 

entidades públicas para a sociedade, seja a nível regional ou mundial, dependendo da 

amplitude dos efeitos (VIEIRA, 1997). 
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As organizações internacionais e o Banco Mundial apostam que a transparência é um 

meio de controlar a corrupção e tornar a governança mais eficaz (SANTOS, 2004). 

A governança eletrônica é um instrumento utilizado para implantar o controle, a 

prestação de contas, a transparência e a prestação dos serviços à sociedade. Essa forma de 

governar é muito importante para a democracia, porque possibilita a participação das 

empresas, traz a credibilidade nos atos governamentais, acompanhamento da sociedade e 

transparência nos processos administrativos (SOUZA; MELO; ARAÚJO; SILVA; ARAÚJO, 

2013). 

4.2 MODALIDADES DE LICITAÇÃO 

Primeiramente, cabe deixar consignado que a obrigatoriedade de licitar possm 

natureza constitucional, estabelecida pelo artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal de 

1998. Licitação é o procedimento administrativo pelo qual a administração pública seleciona a 

proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. 

As licitações públicas eram regidas pelo regulamento do Código da Contabilidade 

Pública da União de 1922 a 1967. A partir desse ano até 1986, passaram a ser reguladas pelo 

Decreto Lei n° 200/67. Em 21/11/86, passou a vigorar o Decreto Lei n° 2300, que modificou 

as leis vigentes, até 1993 quando foi promulgada uma nova lei. 

A Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública. Nessa lei, existem cinco modalidades de licitação, que 

são: Convite, Tomada de Preços, Concorrência, Leilão e Concurso. A utilização das 

modalidades é determinada de acordo com o objeto e valor estimado para contratação. 

A implantação da nova modalidade de licitação denominada PREGÃO foi 

inicialmente introduzida pela Medida Provisória n° 2.026, de 4 de maio de 2000. Somente em 

17 de julho de 2002 foi promulgado pela Lei 1 0.520 como modalidade de licitação 

abrangendo a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Sua definição legal, conforme o artigo lo da Lei 10.520/02, determina seu uso 

exclusivo para bens e serviços comuns. Os decretos federais e estaduais afastam a 

possibilidade da utilização desta modalidade em o bras de engenharia. 

Com a inversão das fases de classificação das propostas de preço e análise documental 

da empresa que ofertar o menor preço ou lance, a licitação, através da modalidade pregão, 
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ficou mais objetiva. A fase única de recurso permite maior celeridade aos processos 

licitatórios. O desempate ocorre através da redução do valor, propiciando maior 

economicidade ao erário. A utilização da modalidade de licitação denominada pregão conduz 

à redução de preços com a oferta de lances na sessão e facilita a participação de eventuais 

interessados, de todo Brasil, com o pregão na forma eletrônica (LICITAÇÕES & 

CONTRATOS, 2011). 

O pregão pode ser realizado de forma presencial e eletrônica. Na forma presencial, 

existe o contato físico com os licitantes, a equipe de apoio e o pregoeiro. Na forma eletrônica, 

todo procedimento é feito através de recursos tecnológicos da informação, em sistemas 

específicos. Em 12 de fevereiro de 2010, o Governador do Estado do Rio de Janeiro, em sua 

atribuição, assinou o Decreto 42.301, que implementou o novo Sistema Integrado de Gestão 

Administrativa- SIGA, a ser utilizado no âmbito estadual. 

A modalidade licitatória pregão, como as demais modalidades, deve seguir os 

princípios constitucionais que são a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, os princípios correlatos que aprimoram a igualdade e a celeridade. 

O pregão é uma nova modalidade de licitação pública e pode ser conceituado 
como o procedimento administrativo por meio do qual a Administração 
Pública, garantindo a isonomia, seleciona fornecedor ou prestador de 
serviço, visando à execução de objeto comum no mercado, permitindo aos 
licitantes, em sessão pública presencial ou virtual, reduzir o valor da 
proposta por meio de lances sucessivos (JACOBY, 2009, p. 409). 

4.3 DIFERENÇAS ENTRE O PREGÃO E DEMAIS MODALIDADES 

A escolha da modalidade pregão, é feita exclusivamente pelo objeto. Não há limite de 

valor. As modalidades contidas na Lei Federal 8.666/93 são determinadas através dos valores 

estimados. Deve-se obedecer aos limites impostos no artigo 23 da lei supracitada. 

No pregão, os preços são previamente estimados pela Administração como parâmetro 

para negociação, possibilitando a redução dos valores e proporcionando maior 

economicidade. Somente no pregão existe a possibilidade de redução dos valores ofertados 

através dos lances e da negociação. O que não acontece nas outras modalidades, pois os 

preços apresentados são os valores contratados (MACÊDO, 2011 ). 

Prioritário nas aquisições de bens e serviços comuns, conforme o decreto Federal 

3.555/00 e o Decreto Estadual40.497/07, que torna obrigatório o uso da modalidade pregão. 

J 
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Em relação a bens e serviços comuns, destaca-se parte do relatório e voto do Ministro 

BenjaminZymler (Acórdão 313/2014): 

[ ... ] Tendo em vista o disposto no ati. I 0 , parágrafo único, da Lei Federal n° 
10.520/02, acima citado, bem comum é aquele para o qual é possível definir 
padrões de desempenho ou qualidade, segundo especificações usuais no 
mercado. Destarte, o bem em questão não precisa ser padronizado nem ter 
suas características definidas em normas técnicas. Da mesma forma, não se 
deve restringir a utilização do pregão à aquisição de bens prontos, pois essa 
forma de licitação também pode visar à obtenção de bens produzidos por 
encomenda (Relatório). 

[ ... ] Concluindo, saliento que, ao perquirir se um determinado bem poder ser 
adquirido por intermédio de um pregão, o agente público deve avaliar se os 
padrões de desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidor 
no edital e se as especificações estabelecidas prestar a uma competição 
unicamente baseada nos preços propostos pelos concorrentes, pois não 
haverá apreciação de propostas técnicas. Casso essas condições sejam 
atendidas, o pregão poderá ser utilizado (Voto). 

No pregão, inicia-se a sessão com o credenciamento dos participantes e a abertura dos 

envelopes contendo as propostas de preços. Logo após a etapa de lances, analisa-se somente a 

documentação da empresa arrematante. Dessa fonna, ocorre celeridade nos processos 

licitatórios com a inversão das fases. Nas outras modalidades, ocorre dilação no prazo da 

análise documental, pois as docmnentações de todos os participantes são analisadas e, em 

prosseguimento, são abertos os envelopes com as propostas dos licitantes habilitados. É um 

procedimento muito mais demorado. 

Fase recursal única. O pregão é privilegiado com apenas uma fase de recurso, após a 

declaração de vencedor. Nas outras modalidades, a cada fase existe a possibilidade de 

impetração de recursos. Lembrando-se que, a cada fase de recurso, existe também o mesmo 

período para contrarrazões. 

Mais objetivo, pois se inicia com a abertura dos envelopes de preços que é o objetivo 

principal do pregão. Nas modalidades criadas pela Lei Federal n° 8.666/93, a sessão é 

somente presencial, e, após o credenciamento, a comissão de licitação começa os trabalhos 

com a abertura dos envelopes de documentação de todos os participantes. Somente no término 

da análise documental e prazo recursal é que a comissão dá prosseguimento ao certame com a 

abertura dos envelopes contendo os preços dos licitantes habilitados. Trata-se de um 

procedimento demorado e burocrático. 
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O critério de desempate no pregão é realizado por redução de valor. Nas demais 

modalidades, o desempate é feito obrigatoriamente através de sorteio em ato público, 

conforme determina o §2° do artigo 45 da Lei de Licitações. 

O prazo de divulgação do pregão são de oito dias úteis, diferente de todas as outras 

modalidades que são diversificadas. 

5 LEGISLAÇÃO 

Nossa constituição determina que todas as contratações públicas devem ser realizadas 

através de licitações, conforme o inciso XXI do art. 37 e art. 175 da CF/88. Licitar é o 

procedimento pelo qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o 

contrato de seu interesse. A Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, institui normas para 

licitações e contratos administrativos. Nessa lei existem cinco modalidades de licitação, que 

são: Convite, Tomada de Preços, Concorrência, Leilão e Concurso. A utilização das 

modalidades é determinada de acordo com o objeto e o valor estimado para a contratação, 

conforme o art. 23 da citada lei. 

A implantação de uma nova modalidade de licitação denominada PREGÃO foi 

inicialmente introduzida pela Medida Provisória n° 2.026, de 4 de maio de 2000. Somente em 

17 de julho de 2002, foi promulgada pela Lei I 0.520 como modalidade de licitação 

abrangendo a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Essa modalidade proporciona a 

realização de licitações na forma presencial e eletrônica, através da internet, disponibilizando 

os atos governamentais relacionados às compras em tempo real. 

5.1 LEI FEDERAL 8.666/93 

Essa lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 

pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no 

âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Seus 

objetivos são: estimular a livre competição, possibilitando participação ampla dos 

interessados; visar à contratação mais vantajosa para a administração pública; limitar o 

arbítrio, impedindo que o certame seja realizado de maneira restrita; impedir soluções 

pessoais; cercear a livre escolha; proporcionar oportunidades iguais; probidade administrativa; 

julgamento objetivo e adjudicação compulsória (BARRAL, 2011). 
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Um dos principais objetivos da lei de licitações é o cumprimento dos princípios 

constitucionais. A legalidade que é a submissão à lei; impessoalidade que é não ter 

discriminações; moralidade tendo comportamento ético; publicidade que é a divulgação, 

transparência e proibição de sigilo; e eficiência conduzindo a um resultado satisfatório. No 

art. 3° da Lei 8.666/93, encontramos os princípios da Legalidade em atendimento à lei, 

Impessoalidade para ampliar a participação dos interessados; Moralidade em relação a ter 

ética; igualdade ou isonomia mantendo as mesmas condições para todos; Publicidade; 

probidade administrativa que é a responsabilidade da Administração Pública; vinculação ao 

instrumento convocatório, que são os mandamentos editalícios, normas e condições do edital; 

julgamento objetivo de acordo com os fatores estipulados previamente no edital; e 

competitividade, que é a essência da licitação. Também na Lei de Licitações, encontramos 

princípios implícitos, como: sigilo das propostas para que a licitação não seja sigilosa; 

adjudicação compulsória, que, uma vez concluída a licitação, não pode atribuir o objeto da 

licitação a outra pessoa que não seja o vencedor; competitividade; e formalismo, que é utilizar 

formas instrumentais adequadas, obedecendo à ordem jurídica e hierárquica. Não podemos 

esquecer os princípios doutrinários que são: supremacia do interesse público com finalidade 

de analisar o interesse público em primeiro lugar: economicidade visando à economia ao 

erário; motivação com o intuito de despertar interesse dos participantes; razoabilidade no 

julgamento, baseado na razão. 

A Lei de Licitações n° 8.666/93 estabelece as seguintes modalidades de licitação: 

Art. 22 §1 °: "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" 
Art. 22 §2°: "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" 
Art. 22 §3°: "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). 
Art. 22 §4 °: "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. 
Art. 22 §5°: "Leilão É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou produtos 
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis. 
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5.2 LEI COMPLEMENTAR W 101 DE 4 DE MAIO DE 2000 

A Responsabilidade Fiscal foi editada para regulamentar os artigos 163, 165, 167 e 

169 da Constituição Federal. É dirigida à União, Estados-membros, Distrito Federal e 

Municípios; aos três poderes; aos órgãos da Administração Direta e Indireta; a todas as 

Estatais controladas e dependentes; ao Ministério Público; aos Tribunais de Contas da União, 

dos Estados e dos Municípios. Ela tem como objetivo o controle dos gastos dos governos 

federal, estadual e municipal, de acordo com as suas arrecadações, visando à melhoria das 

condições de um crescimento sustentado desses entes, um melhor planejamento e, 

consequentemente, o equilíbrio das contas públicas, cumprimento de metas e transparência 

nos atos da Administração Pública. Atribui, também, maior responsabilidade aos gestores, 

pois, a partir dessa Lei, a liberação de recursos de investimento em contratação de pessoal e 

na dívida pública tem de obedecer aos limites impostos. Um dos motivos de sua aprovação foi 

devido às obras faraônicas que eram promovidas, principalmente no final dos mandatos, 

ficando as contas para os seus sucessores. A LRF tem como objetivo principal estabelecer 

normas de finanças, visando maior responsabilidade na gestão fiscal. Ela se utiliza de três 

instrumentos que compõem o sistema de plm1ejamento e orçamento: PPA, LDO e LOA 

(KALIFE, 2004) 

5.3 LEI 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 

Lei que normatizou o pregão, modalidade de licitação para aquisição de bens e 

serviços comuns, em que a disputa pelo fornecimento é feita através de propostas e lances, em 

sessão pública. 

Sua definição legal, conforme o artigo lo da Lei 10.520/02, determina seu uso 

exclusivo para bens e serviços comtms. Os decretos federais e estaduais afastam a 

possibilidade da utilização desta modalidade para execução de obras. 

A escolha da modalidade pregão é feita exclusivamente pelo objeto. Não há limite de 

valor e deve ser julgado através do tipo menor preço. 

No pregão, os preços são previamente estimados pela Administração como parâmetro 

para negociação, possibilitando a redução dos valores e proporcionando maior 

economicidade. Isso não acontece nas outras modalidades, pois os preços apresentados são os 

valores contratados. 
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Obrigatório nas aquisições de bens e serviços comuns, conforme preceitua o decreto 

Federal3.555/00 e o Decreto Estadual40.497/07. 

No pregão, a sessão se inicia com o credenciamento dos participantes e a abertura dos 

envelopes contendo as propostas de preços. Logo após a etapa de lances, analisa-se somente a 

documentação da empresa arrematante, proporcionando celeridade nos processos licitatórios 

com a inversão das fases. Nas outras modalidades, ocorre dilação no prazo da análise 

documental, pois as documentações de todos os participantes são analisadas e, em 

prosseguimento, são abertos os envelopes com as propostas dos licitantes habilitados. É um 

procedimento muito mais demorado. 

Fase recursal única. O pregão é privilegiado com apenas uma fase de recurso, após a 

declaração de vencedor depois da análise documental. Nas outras modalidades, a cada fase 

existe a possibilidade de impetração de recursos. Lembrando-se que, a cada fase de recurso, 

existe também o mesmo período para contrarrazões, o que demanda mais tempo. 

Mais objetivo, pois se inicia com a abertura dos envelopes de preços que é a finalidade 

do pregão. Nas modalidades criadas pela Lei Federal n° 8.666/93, a sessão é somente 

presencial, e, após o credenciamento, a comissão de licitação começa os trabalhos com a 

abertura dos envelopes de documentação de todos os participantes. Somente no término da 

análise documental e prazo recursal é que a comissão dá prosseguimento ao certame com a 

abertura dos envelopes contendo os preços dos licitantes habilitados. Trata-se de um 

procedimento demorado e burocrático. 

O critério de desempate no pregão é realizado por redução de valor. Nas demais 

modalidades, o desempate é feito obrigatoriamente através de sorteio em ato público, 

conforme determina o §2° do artigo 45 da Lei de Licitações, sendo o prazo de divulgação do 

pregão de oito dias úteis, diferente de todas as outras modalidades, que são diversificados. 

O prazo de divulgação do Pregão são oito dias úteis, diferente de todas as outras 

modalidades, que são diversificados. 

Com a inversão das fases de classificação das propostas de preço e análise documental 

da empresa que ofertar o menor preço ou lance, a licitação através da modalidade pregão 

ficou mais objetiva. A fase única de recurso permite maior celeridade aos processos 

licitatórios. O desempate ocorre através da redução do valor, propiciando maior 

economicidade ao erário. 

No âmbito do Direito Administrativo, segw1do Souza (2002), em seu texto Análise 

Crítica da Lei 10.520/02 é, nada mais nada menos que tm1leilão ao contrário. O objetivo do 

leilão é transferir o domínio do bem a quem lhe der maior lance, desde que igual ou superior à 
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avaliação. O que se pretende no pregão é o oposto. A medida provisória n° 2.026/00, define o 

pregão do seguinte modo: 

Pregão é a modalidade de licitação para aqutstçao de bens e serviços 
comuns, promovida exclusivamente no âmbito da União, 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.6 

Inicialmente, torna-se necessário conceituar o termo "pregão", que, segundo o 

dicionário, significa apregoar, ou seja, realizar uma proclamação pública. No processo civil, 

significa ato de anunciar, em alta e clara voz, a prática de algum ato judicial. Na modalidade 

pregão, tanto Presencial como Eletrônico, aprovado pelo Decreto n° 3.555/00, dispõe sobre os 

princípios que devem reger as licitações: 

A licitação na modalidade pregão é juridicamente condicionada aos 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instnunento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim, aos princípios 
correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, 
competitividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das 
propostas. 7 

Tal mecanismo de oferla pública visa à aquisição de bens e não à alienação de bens 

como é o Leilão, sendo, entretanto, exigível que os bens ou serviços comuns, detalhados no 

Termo de Referência, a serem contratados estejam dentro dos padrões de desempenho e 

qualidade definidos pelo edital e pelo termo de referência. É possível fazer especificações nos 

moldes do mercado, conforme preceitua o artigo 1°, caput e parágrafo único da Lei 10.520/02. 

Em relação às demais modalidades de licitação, no pregão se pode notar algumas 

peculiaridades, como o fato de não haver limite de preços para sua realização. 

5.4 LEI COMPLEMENTAR 131 DE 27 DE MAIO DE 2009 

A Lei da Transparência estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal. Determina o prazo de 30 de junho para que o Executivo 

divulgue, no portal da transparência, a remuneração e os subsídios dos servidores públicos 

civis e dos militares em 30 de agosto de 2012. Está prevista na Lei de Acesso à Informação n° 

12.527/12, regulamentada pelo Art. 7° do Decreto 7.724112 e iniciada em 16 de maio de 2012. 

6 
Art. 2Q da MP nQ 2.026 de 04/05/00. 

7 
Art. 4Q do Decreto FederalnQ 3.555 de 08/08/00. 
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A partir dessas datas, mensalmente, essas informações deverão ser enviadas à Controladoria 

Geral da União até o décimo dia útil do mês, para publicação até o último dia útil do mês. 

Além disso, os cidadãos asseguram o direito de receber informações públicas de interesse 

particular ou coletivo, ficando o Estado obrigado a fornecê-las, exceto aquelas que forem de 

caráter sigiloso. 

5.5 LEI W 12.527 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 

Essa lei regulamenta o acesso à informações previsto no inciso XXXIII do art. 5°, no 

inciso II do § 3° do art. 3 7 e no § 2° do art. 216 da Constituição Federal. 

O Parágrafo único do art. 2° determina que: 

A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se 
à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo 
das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. 

É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 
competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles 
produzidas ou custodiadas. 

§ I o Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão 
constar, no mínimo: 

l - registro das competências e estmtura organizacional, endereços e 
telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; 

li- registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 

li!- registros das despesas; 

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os 
respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e 
obras de órgãos e entidades; e 

VI- respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 

§ 2° Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas 
deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, 
sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 
computadores (internet). 
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§ 3' Os sítios de que trata o § 2' deverão, na forma de regulamento, atender, 
entre outros, aos seguintes requisitos: 

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 
informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil 
compreensão; 

TI - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, 
inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações; 

li! - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos 
abertos, estruturados e legíveis por máquina; 

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 
informação; 

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para 
acesso;" 

Essa lei estabelece a observância do princípio da publicidade, tendo como exceção o 

sigilo; a divulgação de informações de interesse público utilizando os meios de comunicação 

através da tecnologia da informação; o incentivo ao desenvolvimento da cultura de 

transparência na administração púbica; e o desenvolvimento do controle social. A Lei de 

Acesso determina formas e prazos das divulgações e, inclusive, a apuração de 

responsabilidades dos agentes públicos ou militares que não cumprirem na íntegra o texto da 

lei (FERRAZ, 2007). 

5.6 DECRETO FEDERAL N° 3.555, DE 8 DE AGOSTO DE 2000 

A definição de Termo de Referência encontra-se no artigo 8°: 

o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação 
do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando 
os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de 
suprimento e o prazo de execução do contrato. 

O Termo de Referência é paTte integrante do edital, juntamente com a proposta e 

outros anexos, que compõem o processo li citatório. 
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5. 7 DECRETO W 40.497, DE 1 o DE JANEIRO DE 2007 

Instituiu o pregão eletrônico como modalidade de licitação a ser adotada 

obrigatoriamente para a aquisição de bens e serviços comuns no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro, tornou-se necessário aproftmdar as razões que levaram o executivo estadual a 

promulgar o supracitado Decreto, enfocando as vantagens na escolha da modalidade de 

licitação. 
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6 PESQUISA DE CAMPO: ENTREVISTAS E CONSULTAS VIRTUAIS 

6.1 A IMPORTÂNCIA DAS COMPRAS PÚBLICAS E SUA TRANSPARÊNCIA: 

ENTREVISTAS 

Esta seção discute a importância das compras públicas e sua transparência, 

apresentando dados oficiais, pesquisas de campo e entrevistas com autoridades 

governamentais do Estado do Rio de Janeiro, o que trará a fundamentação para todo o 

trabalho acadêmico ora apresentado. 

Gestão: 

Conforme a Secretária Cláudia U chôa Cavalcanti, da Secretaria de Planejamento e 

"A importância das compras públicas no governo é por ser o insumo para a 
realização das políticas públicas definidas como prioritárias pelos gestores. 
O prazo para a aquisição tem reflexo no cronograma de implantação. Além 
disso, conforme o volume de aquisições pode ter um impacto no mercado 
produtor significativo e em consequência para a economia e o mercado de 
trabalho. Neste sentido, como um exemplo, tem a decisão tomada pelo 
governo federal de adquirir as plataformas para a produção de petróleo no 
país com efeito importante no setor, incluindo a oferta de empregos. 

A transparência na administração pública é muito importante. A publicidade 
pode ser considerada como um dos principais princípios, previstos no art. 37 
da Constituição Federal de 1988, entendida como tornar público e conhecida 
as suas ações. No caso específlco das compras, a transparência permite à 
sociedade, bem como aos fornecedores, conhecer o que está sendo adquirido 
e o preço praticado." 

Segundo o Secretário de Fazenda Sergio Ruy Barbosa Guerra Martins, compras 

públicas, no caso do Rio de Janeiro, formam o terceiro grupo de despesas mais importante, 

logo após obrigações com pessoal e pagamento da dívida. 

"As compras públicas representam um percentual importante do PIB 
brasileiro, movimentando um volume expressivo de recursos públicos. Além 
do mais, uma significativa parcela da máquina administrativa encontra-se 
empregada para viabilizar as compras e aquisições necessárias para o setor 
público. A despeito da sua importância, o ordenamento jurídico brasileiro 
carece de uma sistemática de contratação pública que guarde racionalidade 
com a lógica econômica de cada mercado. Não bastasse isso, a Lei n.' 
8.666/93 reflete um Direito Administrativo mais preocupado com os meios 
do que com os fins, o que dificulta o gestor público na tomada de decisões. É 
bem verdade que significativos avanços foram conquistados nas últimas 
décadas, com especial destaque para a modalidade pregão e o sistema de 
registros de preços que, na minha visão, concretizam o princípio da 
eficiência nas licitações públicas." 
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Relato do Subsecretário Geral da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, 

Fabio Andrade Nunes: 

"Compras sempre foi muito olhada. Mas nunca foi olhada de forma 
adequada. As compras governamentais sempre foram olhadas com a grande 
preocupação de aplicação de recursos. Na verdade, o gestor responsável por 
compras tem uma pressão legislativa enorme, porque existe sempre esse 
cenário do mau uso do recurso público. É a responsabilidade que o gestor 
tem de aplicar o recurso público. Ao longo do tempo, esse ato teve uma 
importância tão grande, que o gestor passou a ter como foco somente a 
legalidade da aplicação do recurso, não a eficiência. Escuta-se falar muito no 
poder de compra do setor público. É muito grande. O Estado é wn grande 
comprador e ele compra com o dinheiro de todos. Essa orientação que você 
tem que tratar tudo de forma isonômica para que você arrecade e distribua. É 
necessário dar oportunidade a todos. O olhar não é só a economia, o olhar é 
no nível da legalidade. Não se pode privilegiar um setor ou outro, ou uma 
região. É o uso do poder de compra como instnnnento, um retomo à 
sociedade daquele dinheiro que saiu. Ele é o retorno desse ciclo. E também 
tem o problema legal do uso do recurso. Historicamente, existem vários 
exemplos de desvio de recursos. Apropriação ilegal de recursos públicos. A 
legislação foi evoluindo. Quando eu fiz a primeira compra pública usava o 
DL 200, que tinha um conjunto de regras e modelos de compras que se 
falava em licitações públicas. Isso não é uma coisa nova. Em 1922 saiu o 
primeiro código de gestão patrimonial. Já se falava em licitações públicas. 
Depois passei a usar a Lei 2300/86 que foi a primeira modernização do DL 
200/67. Ele traz uma série de regramentos e normas que até hoje estão em 
vigor. A parte de Licitações e Contratos Administrativos foram tirados dele e 
virou a Lei 8.666/93. A primeira lei exclusiva para compras com uma série 
de medidas administrativas. Isso são ciclos, as mudanças vão acontecendo 
em função de necessidade, e aí é que está o problema. Nunca foi modificada 
pela gestão, e sim, sempre foram impulsionadas pelas assessorias jurídicas e 
situações conflitantes de desvios, de man uso de verba pública. As 
legislações vão aprimorando um modelo de controle." 

Leia-se o depoimento do Dr. Flavio Amaral Garcia - Subprocurador Geral do Estado 

do Rio de Janeiro, Professor de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas e 

Doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra: 

"A transparência é fundamental nas compras públicas. Para que o controle 
externo seja corretamente exercido, é fundamental que o sistema de 
contratação pública seja o mais transparente possível, com a sociedade sendo 
informada acerca das decisões e procedimentos adotados. Transparência não 
é apenas divulgar dados e números, mas dialogar e prestar contas à 
sociedade. Em matéria de compras públicas, as ferramentas eletrônicas 
funcionam hoje como um importante mecanismo de divulgação das 
aquisições no setor público. De outro lado, a Lei de Acesso à Informação 
representa um importante marco na construção de um sistema de compras 
públicas transparente. O caminho é longo, mas não há dúvida que esse novo 
sistema legal pode representar um relevante mecanismo no aprimoramento 
da governança em nosso país. A gestão pública brasileira ainda tem muito o 
que avançar. Um dos principais problemas é o déficit de planejamento que 
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acomete gravemente o setor público em matéria de compras públicas. O 
planejamento é pressuposto da eficiência." 

O site de compras do Governo Federal disponibiliza relatórios emitidos pela Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação - SL TI do Ministério do Planejamento, sobre 

Compras governamentais, que demonstram o volume transações realizadas. 

Entre ja11eiro e dezembro de 2013, as compras governamentais movimentaram 
R$ 68,4 bilhões na aquisição de bens e serviços por meio de 223,2 mil 
processos, levando-se em consideração todas as modalidades de contratação. 
O resultado aponta uma queda nas contratações públicas em 2013 em relação 
a 2012, de 3,7% e 5,8%, respectivamente, no número de processos e valor das 
compras. A dispensa/inexigibilidade de licitação respondeu por 82% dos 
processos de compras (183,5 mil), movimentando R$ 21,2 bilhões (31%) em 
aquisições. Por outro lado, foram realizadas 39,6 mil licitações (18%), que 
empregaram R$ 47,3 bilhões (69%) para realização das referidas compras.8 

Durante entrevista, o Dr. Benjamin Zymler, Ministro do TCU afirmou qne: 

"Conforme dados divulgados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, as compras públicas de bens e serviços realizadas pelo Governo 
Federal no ano de 2013 atingem a importância de R$ 68,4 bilhões. Para tanto, 
foram realizados 223,2 mil processos licitatórios, sendo o pregão eletrônico a 
modalidade mais utilizada pela Administração Pública Federal (60% das 
aquisições). Somem-se a esse valor os gastos realizados pelos 26 estados, pelo 
Distrito Federal e pelos 5.570 municípios brasileiros. 
Evidente que tais gastos contribuem para proporcionar maior bem-estar à 
população, em especial àqueles que mais necessitam do apoio estatal. As 
aquisições de remédios, vacinas e camas hospitalares, por exemplo, 
representam gastos pelo Governo Federal da ordem de R$ 9,3 bilhões, valor 
que, em termos percentuais, corresponde a aproximadamente 14% do total das 
aquisições no ano de 20 13 ". 

Este trabalho traçou um panorama do atual momento da administração pública no que 

se refere às compras governamentais efetuadas via internet. 

Conforme pesquisa realizada, constata-se que todos os vinte e seis Estados brasileiros 

e o Distrito Federal utilizam meios eletrônicos para realizar aquisições de bens e serviços na 

modalidade pregão eletrônico, estimulados pela necessidade de conseguir a redução de 

prazos, custos e mais transparência. Já no início do trabalho, contatou-se que existem três 

grupos de sistemas de compras públicas. Nove Estados utilizam o Comprasnet, oito realizam 

8 Disponível em: 
<http :/ /www. com prasgovern a mentais. gov. br I arquivos/ estatisticas/0 1_ a _10 _i nfo rm ativo_ com prasn et_ dados_ 

gerais_2013.pdf> Acesso em: 06/08/14. 
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suas contratações no site do Bm1co do Brasil e dez possuem sites próprios para a realização 

das licitações na modalidade pregão eletrônico. Dessa forma, a a11álise sobre a transparência 

das informações disponíveis foi feita em doze sites: Comprasnet, BB e 1 O sites próprios. O 

modelo de compras eletrônicas trouxe para a administração pública mais agilidade na 

tramitação e permitiu maior tra11sparência, o que assegura mais eficiência na gestão e 

aproxima os cidadãos ao Governo mediante o acompanhmnento das diversas etapas das 

negociações efetuadas. 

Os vinte e seis Estados brasileiros e o Distrito Federal realizam suas licitações em sites 

diversos, conforme demonstrado a seguir. 

6.2 PESQUISA VIRTUAL SOBRE A REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS 

DOS ESTADOS BRASILEIROS E DISTRITO FEDERAL: SITES UTILIZADOS 

6.2.1 COMPRASNET 

O Comprasnet é um site pertencente ao Governo Federal. Nele, podemos encontrar 

acesso livre ao SICAF- Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, aos pregões 

em a11dmnento, realizados, verificar as atas, atas de registro de preço, o resultado das 

licitações, os avisos de licitação e as cotações eletrônicas. 

O Comprasnet é o pmial de compras do Governo Federal. O site divulga, através de 

relatório da Secretm·ia de Logística e Tecnologia da Informação- SLTI do MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, as Infonnações Gerenciais de Contratações e Compras Públicas. 

[ ... ] Em 2013, o pregão eletrônico respondeu por 60% das compras 
governamentais, com um gasto de R$ 41,0 bilhões, sendo empregado em 37 
mil processos (17%). Se comparado apenas às modalidades licitatórias, essa 
forma de contratação foi responsável por 87% dos gastos em aquisições, 
resultando numa economia para os cofres públicos da ordem de R$ 9,1 
bilhões (18%). Em relação ao número de certames licitatórios, o pregão 
eletrônico respondeu por 93%. 

Cumpre observar que os dados foram extraídos do Portal de Compras do Governo 

Federal (Comprasnet), e, dessa forma, só formn contabilizadas as contratações realizadas no 

âmbito federal, nove Estados, como Rondônia, Roraima, Pará, Goiás, Rio Gra11de do Norte, 

Bahia, Sergipe, Alagoas e Mm·a11hão, e alguns Municípios que utilizam o Comprasnet. As 

aquisições e/ou contratações realizadas pelos Estados brasileiros que utilizam outros sites 

eletrônicos não estão inclusas nas informações acima. 

.., 
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Cabe informar que esse si te de compras não disponibiliza ao cidadão o 

acompanhamento, em tempo real, da realização das licitações. Somente os resultados são 

divulgados, caso o interessado tenha o número pma localizar a licitação. Caso contrário, não é 

impossível encontrá-la, porém torna-se bem complicada. 

6.2.2 BANCO DO BRASIL 

Esse sistema foi elaborado e é mantido pelo Banco do Brasil, sendo conhecido como 

Licitações-e. Para ter acesso a esse sistema, é necessário que os Estados firmem um contrato 

com o Banco, e que os fornecedores tenham conta corrente na instituição e paguem uma taxa 

anual para possuírem chave de acesso e senha, o que possibilita a participação nas licitações. 

Nesse site, os procedimentos licitatórios englobam apenas a realização da licitação, 

iniciando na publicação do pregão e terminando com a homologação ou revogação do 

certame, diferentemente do SIGA, que contém todo o trâmite processual, começando com a 

solicitação do bem ou serviço até o final da contratação. 

Atualmente, as principais secretarias dos Estados do Acre, Amapá, Ceará, Paraíba, 

Paraná, Pernambuco, Piauí e Santa Catarina utilizam esse sistema. É importante destacar que 

o site de compras do Banco do Brasil também é usado por empresas privadas e entidades do 

sistema S, como o Sebrae e outras organizações, como Prefeituras Mtmicipais, que não foram 

incluídas nesta pesquisa. 

6.2.3 SITES PRÓ PIOS 

São sistemas criados e administrados por importantes Secretarias do Estado, como as 

Secretarias de Planejamento ou de Fazenda. 

6.2.4 www.compras.rj.gov.br- SIGA (Rio de Janeiro) 

No Estado do Rio de Janeiro, até 2009, eram usados os sistemas do Banco do Brasil e 

da Caixa Econômica Federal. Em 12 de fevereiro de 2010, o Governador do Estado assinou o 

Decreto 42.301/2010, que, após um grande investimento em tecnologia da informação, 

implantou o Sistema Integrado de Gestão de Aquisições - SIGA. Esse Sistema propiciou 

' 
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muito mais transparência nos procedimentos licitatórios com a informatização das sessões 

presenciais em todas as modalidades de licitação previstas na Lei 8.666/9, além da realização 

do Pregão Eletrônico, possibilitando a ampliação da disputa com os interessados de todo o 

Brasil. 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro está investindo na transparência dos gastos 

públicos. Após dois anos de utilização do SIGA, o Estado está com dificuldades no 

processamento das informações. Apesar de ser um sistema que está em uso por apenas 2 anos, 

foi criado há aproximadamente lO anos com tecnologia ASP, que está ultrapassada. 

O SIGA não é simplesmente um sistema de compras, e sim um aplicativo do tipo ERP 

(Enterprise Resource Planning). É um Sistema Integrado de Gestão empresarial que engloba 

todos os dados e processos de uma organização em um (mico sistema de informação. Ele 

engloba a parte interna do processo, começando pela requisição do bem ou serviço, e parte 

externa, incluindo a realização da licitação, até o final da contatação. 

Esse site possibilita o acompanhamento das licitações, em tempo real, inclusive da 

fase de lances, contendo toda a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes através do chat 

mensagem. 

Ainda a respeito do SIGA, um recorte da entrevista com Fabio A. Nunes, disponível 

neste estudo e adiantado a seguir, detalha a sua origem na Gestão do Estado do Rio de 

Janeiro em termos de sistema : 

[ ... ] Em 2008, quando se iniciam esses processos de aquisições, a SEPLAG 
contratou uma consultoria da Fundação Getúlio Vargas - FGV. Essa 
consultoria veio para fazer um diagnóstico da Secretaria. Foi uma 
consultoria não olhando para o Estado, e sim olhando para a SEPLAG. 
Nasceu uma série de recomendações. Uma delas era a reorganização da 
Secretaria por áreas de atuação. Separou o patrimônio da logística. Criou 
uma Subsecretaria de Patrimônio e uma Subsecretaria de Logística. E, ao 
invés de ser só de compras públicas, a antiga SUPRIM estendeu a parte de 
suprimentos ... 
Deu-se início aos grandes projetos e as licitações dos sistemas. 
Nasceu o SIGA9 

6.2.5 www.e-compras.am.gov.br (Amazonas) 

O site de compras do Estado do Amazonas possui muitas informações e com enorme 

facilidade de acesso. 

9 Entrevista com Sr. Fabio Nunes Andrade realizada em: 12/08/14. 
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Em 14 de outubro de 2005, regulamentado através do decreto 25.374, o 
Governo do Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado da 
Fazenda, instituiu um sistema personalizado para atendimento da cadeia de 
aquisição de bens e serviços do Estado do Amazonas: o e-Compras.AM. 

O sistema e-Compras.AM é uma solução tecnológica para a gestão de 
aquisições em todas as modalidades de licitação previstas em lei, incluindo 
pregão eletrônico, contemplando módulos de catalogação de materiais e 
serviços, de catálogo de fornecedores, de gerenciamento de processos 
licitatórios, de banco de preços e de sistema de registro de preços. 
Atualmente, com as customizações realizadas (e em realização), solução de 
Bl, novos módulos operantes - tais como o de recebimento de materiais - e 
integrações com os sistemas de administração financeira, de controle de 
estoques e de gestão de contratos, caminhamos com o objetivo de 
desenvolver um sistema ERP para o Estado do Amazonas. 

Desde sua implantação, o sistema e-Compras.AM tem proporcionado ao 
Estado do Amazonas maior agilidade, segurança e controle das licitações, 
além de uma redução substancial do gasto público, especialmente em 
economias de escala com a otimização do sistema de registro de preços. Em 
sua nova fase, potencializará todos os ganhos até então obtidos e permitirá 
maior democratização das informações, controle social (transparência 
pública) e a consecução de políticas públicas efetivas. 10 

6.2.6 www.e-compras.dfgov.br (Distrito Federal) 

O fluxo de trabalho do processo licitatório é totalmente automatizado, existindo 

paralelamente com o processo físico. Sua atuação inicia-se com a requisição, juntamente com 

a catalogação dos produtos e serviços, cadastro de fornecedores, criação de processo, edital e 

licitação. 

O Governo do Distrito Federal por intermédio da Subsecretaria de Compras 
e Licitações - Central de Compras - da Secretaria de Estado de Fazenda 
concluiu o desenvolvimento de um sistema personalizado, totalmente 
parametrizado, capaz de atender toda a cadeia de suprimento de bens e 
serviços do Distrito Federal: o e-ComprasDF11 

Esse sistema é muito parecido com o SIGA, do Estado do Rio de Janeiro. 

10 Disponível em:< http://treinaecompras.sefaz.am.gov.br/publico/regulamentacao.asp> Acesso em: 14/10/14. 

11 Disponível em: <http:/ /www.mulher.df.gov.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes.html> Acesso em: 14/10/14. 
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6.2. 7 www.e-compras.es.gov.br (Espírito Santo) 

Este sistema é de fácil acesso. Não disponibiliza a economicidade das contratações. 

Permite visualizar o resultado das licitações por órgãos do Estado. 

O Portal de Compras do Governo do Estado do Espírito Santo foi criado 
visando melhorar a comunicação entre o Estado e seus fornecedores, além de 
facilitar o acesso ao Sistema de Compras do Governo e suas funcioualidades. 

No site é possível obter todas as informações sobre licitações dos órgãos e 
eutidades do Estado, inclusive as compras diretas. 

Esse espaço é importante no aprimoramento da Gestão Pública Estadual, 
oferecendo informações a sociedade e aos demais envolvidos uo sistema de 
compras. 12 

6. 2. 8 www. aquisicoes. sad mt. gov. br (Mato Grosso) 

Esse site possui informações sobre valores licitados e economicidade atualizados, 

porém suas notícias governamentais são referentes ao ano de 2013. 

Ele é de fácil acesso e permite ao cidadão uma navegação ampla sobre as contratações, 

disponibilizando os valores tmitários e os fornecedores dos objetos e serviços. 

6.2.9 www.centraldecompras.ms.gov.br (Mato Grosso do Sul) 

O site de compras do Estado do Mato Grosso do Sul disponibiliza inf01mações sobre 

aquisições de bens e serviços desde 2002. Algtms dados não estão disponibilizados 

abertamente para o cidadão, pois existe a obrigatoriedade de cadaslmmento para a obtenção 

de chave de acesso e senha. 

Seus demonstrativos e comparativos de compras são dos anos 2002 a 2006. Os 

resultados das licitações e editais estão disponíveis até o ano de 2007. O site parece estar 

abandonado, pois não possui nenhuma informação atualizada. 

12 Disponível em: <http://www.compras.es.gov.br/default.asp> Acesso em: 14/10/14. 
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[ ... ]A Central de Compras representa um avru1ço de características históricas 
na organização, gerencirunento, modernização e desburocratização dos 
processos de compras governamentais em Mato Grosso do Sul, apresentando 
como principais resultados uma grande economia nos gastos públicos e 
efetiva interação, ágil e funcional, entre órgãos do governo, governo e 
fornecedores e governo e cidadãos. 

A relação entre os órgãos do governo (governo-governo) é caracterizada pela 
rapidez, trru1sparência e segurança nos processos de compras, hoje iniciados, 
tramitados e concluídos pela internet, com participação e acompanhaJ11ento 
dos órgãos, gerando economia de tempo, material e dinheiro. 

A relação entre governo e fornecedores (governo-negócio) tem como 
característica maior o acesso funcional ao cadastrrunento: relação de 
documentos, inscrição, situação da empresa (ativa ou suspensa), alterações 
cadastrais, certidões negativas, criação e alteração de senhas, bem como 
acesso aos editais e à participação nas licitações, pregão presencial e 
eletrônico. 

A relação com a população (governo-cidadão) pnonza ao maxtmo a 
compreensão, participação e acompanhamento transparente das contas 
públicas através da internet. 13 

6.2.10 www.compras.mg.gov.br (Minas Gerais) 

O site de compras do Estado de Minas possui mn banco de notícias atualizado, 

contendo informações sobre a realização das licitações. Não foi localizado qualquer dado 

sobre valores licitados e a economicidade das contratações. Para maiores informações, é 

necessário acessar o Portal da Transparência do Estado. 

Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais, por meio do endereço 
www.transparencia.mg.gov.br possibilitará a qualquer cidadão o acesso a 
informações sobre o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais requerido 

I L . 14 pe a e1. 
O portal disponibiliza valores de despesas totais, ou seja, não informa sobre valores 

licitados. Através da busca sobre pregões, tm1a das modalidades de licitações, aparece a 

seguinte mensagem: 

13 Disponível em: <http://www.servicos.ms.gov.br/central_compras/Estruturacentral.asp> Acesso em: 

14/10/14. 

14 Disponível em: <http://www.planejamento.mg.gov.br/transparencia> Acesso em: 14/10/14. 
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Os processos de compra do Governo do Estado de Minas Gerais, seja por 
licitação, dispensa ou inexigibilidade de licitação, bem como o resultado das 
compras realizadas pelos órgãos e entidades do Estado, podem ser 
consultados por meio do Portal de Compras. Acesse essas informações no 
link abaixo: Pmtal de Compras do Estado de Minas Gerais. 15 

6.2.11 www.pregaoonlinebanrisul.com.br (Rio Grande do Sul) 

Disponibiliza o leilão, o pregão eletrônico e presencial, as dispensas e cotações 

eletrônicas. 

Pregão On Line Banrisu I é um moderno Portal de Compras via Internet 
direcionado às Empresas Públicas da Administração Indireta e às Prefeituras 
Municipais. Este portal permite a realização de: 
• Compras Eletrônicas por pregão; 
• Compras Eletrônicas por dispensa de licitação; 
• Cotações Eletrônicas para pesquisa de preços; 

Através desta ferramenta o gestor público poderá receber on-line proposta de 
preço, possibilitando maior economicidade no planejamento financeiro, 
assim como acompanhar e controlar todas as negociações realizadas durante 
o processo. Por outro lado, as empresas fornecedoras cadastradas poderão 
oferecer seus ptodutos, criando novas opotiunidades de negócios. 
Todas as sessões de disputas são publicas e podem ser acompanhadas no 
Portal pelo cidadão sem a necessidade de cadastramento prévio ou uso de 
senha eletrônica. 

O Sistema de Compras está homologado para usar os navegadores Internet 
Explorer, versão 7.0 ou superior (recomendado versão 8.0) e Firefox, versão 
3.0 ou superior. O sistema é melhor visualizado com resolução de vídeo 
800x600. 1 

Ele permite acompanhar as licitações em tempo real e demonstra os valores 

contratados e a economicidade em valores e em percentual, juntamente com a quantidade de 

sessões realizadas referente aos anos de 2011 a 2014. 

6.2.12 www.bec.sp.gov.br (São Paulo) 

O site está atualizado e é de fácil acesso. Contém informações desde o ano de 2000 até 

2014. Informa valores totais, além das despesas por família e por órgão. 

15 Disponível em: <http://www.planejamento.mg.gov.br/transparencia> Acesso em: 14/10/14. 

16 Disponível em: <http://www.pregaoonlinebanrisul.eom.br/pcb/lnstitucional.do> Acesso em: 14/10/14. 
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O Governo do Estado de São Paulo visando modernizar e padronizar a 
gestão de seus contratos públicos vem desenvolvendo metodologias de 
estudo, assim como ferramentas por meio da tecnologia da informação e 
comunicação capazes de orientar as novas práticas e formas de gestão 
contratual. 
Dessa forma, o Governo Estadual tem implementado ações inovadoras em 
seus modelos de contratações de Prestações de Serviços Terceirizados, numa 
crescente linha de aprimoramento no qual estão inseridos diversos estudos 
técnicos focados em diversos segmentos de mercado. 11 

Possui um Tutorial do Painel de Negociação do Fornecedor que contém o histórico das 

negociações, visualização de todos os procedimentos de aquisições, informações sobre suas 

cotações e localização geográfica das unidades compradoras, tudo por meio de mapas, 

gráficos e estatísticas. 

Estabelece acesso através de links para sites e documentos que definem 
regras, diretrizes ou características acerca de um material, produto, processo 

• 18 ou serv1ço. 

Em 2014, o Painel de Negociação do Fornecedor da Bolsa Eletrônica de Compras

BEC/SP ganhou o Prêmio E-Gov2014 de excelência em Governo Eletrônico. O Prêmio e-Gov 

é um reconhecimento aos melhores trabalhos desenvolvidos em TIC no Brasil. Ele é realizado 

desde 2002. 

Cabe informar que foram feitas perguntas sobre o sistema através do Fale Conosco, 

por e-mail, e as respostas foram recebidas em menos de tuna hora. Inclusive, após envio das 

respostas, foi recebida uma ligação para confirmar o recebimento do e-mail, e se colocarem à 

disposição para maiores esclarecimento. F oi impressionante o pronto atendimento e a atenção 

recebecida. 

6. 3.13 www.pregao. to.gov. br (Tocantins) 

Esse site disponibiliza poucas licitações de 2010 a 2012. Não possui qualquer 

informação atualizada. Parece estar abandonado. 

17 Disponível em: <http:/ /www.cadterc.sp.gov.br/BEC_Servicos_ U 1/cadterc/ui_ CadTercApresentacao.aspx> 

Acesso em: 14/10/14. 

18 Disponível em: <http:/ /www.cadterc.sp.gov.br /BEC_Servicos_ U 1/cadterc/ui_ CadTercApresentacao.aspx> 

Acesso em: 14/10/14. 
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Através do site do portal de Tocantins (http://portal.to.gov.br/), que divulga 

informações atualizadas sobre o Estado em geral, afirma que seu objetivo é levar informação 

sobre as ações de governo aos cidadãos tocantinenses. 

Após muitas tentativas, através do site da transparência do Estado, foi possível acessar 

o resultado das licitações de 2013 a 2014. Contudo, trazia informações incompletas e de 

difícil acesso. 

' •I 
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7 ANÁLISE DOS DADOS 

Foram usados como análise do conteúdo os indicadores de avaliação, relacionados no 

item 4 Método de Pesquisa, conforme determinação da Lei 12.527/11: 

Elaborou-se uma planilha contendo todos os sistemas utilizados pelos Estados 

brasileiros e Distrito Federal, mensurando seu desenvolvimento baseado em avaliação e 

monitoramento (A&M). 

As buscas de informações nos sites foram realizadas sem chave de acesso e senha, nas 

condições de qualquer interessado, seja fornecedor não cadastrado ou cidadão. 

Ações realizadas conforme requisitos da Tabela de avaliação dos sites, anexo B: 

• Na averiguação de facilidade na navegação, com linguagem de fácil 

compreensão e possibilidade de acompanhamento da licitação em tempo real, 

no exato momento da disputa do certame, somemte dois sites não tiveran1 a 

pontuação máxima. Conforme SLTI do Ministério do Planejamento no site do 

ComprasNet: 

Nesse contexto, as informações apresentadas ratificam a importância dessa 
modalidade de contratação para a redução dos gastos públicos, além de 
proporcionar maior transparência, tendo em vista que todos os certames 
podem ser acompanhados em tempo real no Portal de Compras do Governo 
Federal [ ... ]19 

• Os registros das despesas relacionadas aos valores contratados nas licitações 

foram mapeados conforme sua divulgação em cada site, contendo dados do 

objeto licitado, fornecedor contratado e a quantidade das licitações realizadas, 

juntamente com seus respectivos resultados. Ficou comprovado que todos os 

sites disponibilizan1 essas informações; 

• Na observação dos sites que demonstram a economicidade obtida nas 

licitações, comprovada através da divulgação da diferença entre os valores 

estimados e os preços contratados, somente quatro sites receberam pontuação 

máxima, dentre eles, o SIGA; 

• Outro ponto analisado foi a visualização dos editais e anexos da licitação, 

contendo todas as exigências e condições para participação da licitação. 

Exatamente todos os sites receberam pontuação excelente, ou seja, todos 

disponibilizam essas informações; 

19 Disponível em: <www.comprasnet.gov.br>. Acesso em: 23/04/13. 
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• Ocorreu a verificação de acesso aos fornecedor penalizados. Infelizmente, 

somente três sites atenderam completamente a essa exigência. O SIGA não 

disponibiliza essa informação a todos os interessados, somente aos Pregoeiros 

cadastrados. Cabe informar que na próxima versão, todos terão acesso livre; 

• Em relação as quantidades de licitações realizadas durante o ano, cinco dos 

sites divulgam esses dados, incluindo o sistema do Rio de Janeiro; 

• Conforme exigência da Lei de Acesso à Informação, foi verificada, em todos 

os sites pesquisados, a existência de link contendo as perguntas feitas por 

usuários, interessados ou cidadãos, e respostas do ente público. Dos doze sites, 

sete não possuem esse item, inclusive o SIGA, porém será inserido na sua 

atualização; 

• Foi registrada a existência de planilhas e relatórios explicativos para facilitar a 

análise sobre contratações e demonstrar o resultado da análise de transparência. 

Poucos sites atendem a esse requisito. A maioria não disponibiliza relatórios, 

principalmente planilhas com dados sobre as aquisições realizadas e 

economicidade obtida. A versão atual do SIGA, também não contém essas 

informações, porém, está previsto em sua atualização variados relatórios e 

demonstrativos em planilhas, que serão elaborados conforme a solicitação do 

interessado; 

• Foram anotados os sites que possibilitam a visualização dos detalhes das 

licitações através dos resmnos das reuniões e contatos entre o pregoeiro e o 

licitante através de um histórico do chat mensagem. Nesse item, todos os sites 

obtiveram pontuação máxima. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A transparência dos atos públicos requerida pela sociedade, a globalização, a evolução 

da legislação e o avanço que vêm ocorrendo no setor de comunicação eletrônica, cada vez 

mais têm levado as organizações públicas a melhorarem os procedimentos adotados nos 

processos de compras, utilizando a Tecnologia da Infonnação. 

Ao finalizar este estudo é possível observar que a pesquisa qualitativa favoreceu a 

compreensão do tema, desde seu arcabouço legal, passando por sua gestão, dinâmica e 

recursos virtuais. Além disso, as entrevistas oportunizaram um detalhamento de 

especificidades nas compras públicas de modo amplo e aprofundado, dentro do escopo desta 

dissertação. 

A utilização do Pregão Eletrônico como modalidade de licitação para a aquisição de 

bens e serviços comuns simplifica o procedimento licitatório, possibilita a redução dos custos 

com publicidade de editais, privilegia a celeridade que é proporcionada pelos prazos mais 

curtos, dá transparência de todos os atos e culmina com a consequente redução dos preços 

pagos pelos bens e serviços contratados. A economicidade é comprovada pela aproximação 

do valor contratado ao preço de mercado, muitas vezes abaixo do estimado pela 

Administração. Essa modalidade propicia a mnpliação da disputa com o avanço das inovações 

tecnológicas, aumentando o leque de interessados em participar do pleito, pois evita o 

deslocmnento físico dos licitm1tes impactm1do, também, os valores ofertados. O pregão se 

coaduna com um modelo de Estado Participativo, em que os cidadãos podem participar 

efetivamente do controle dos atos governamentais. 

Com o advento dessa nova modalidade, pela transparência e evolução tecnológica que 

ela necessita, foram analisados todos os sites de compras eletrônicas dos Estados brasileiros e 

Distrito Federal. Esta pesquisa mais ampla ocorreu objetivando balizar o Sistema Integrado de 

Gestão de Aquisições - SIGA, do Estado do Rio de Janeiro, montando um ranking de 

transparência. Nessa classificação, nosso site ficou em quarto lugar, empatado com o Estado 

da Amazonas, logo atrás de Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo. Cabe deixar 

consignado que não existe qualquer ligação sistêmica entre os sites de compras eletrônicas 

existentes, dificultando a circulação das informações, sendo importante destacar que, apesar 

da divisão dos Estados, somos um único país. 

Após m1álise dos critérios contidos no Inciso IV do artigo 8° da Lei de Acesso à 

Informação, conclui-se que o SIGA é um sistema que disponibiliza informações a todos os 

interessados, sem senha e chave de acesso, com facilidade para encontrar as informações 
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utilizando linguagem de fácil compreensão; permite acompa11har as licitações em tempo real, 

registra11do as despesas relacionadas aos valores contratados; demonstra a economicidade 

através do valor adjudicado e o valor estimado pela contratação; possibilita acesso aos editais, 

a11exos, chat mensagens, atas e todos os detalhes das licitações realizadas, inclusive 

qua11tidades separadas por situações. 

Até 2014, não é possível encontrarmos a relação dos licita11tes penalizados e 

impedidos de licitar. Foi detectada a ausência de perguntas e respostas frequentes dos 

interessados ou usuários. Não existem relatórios e planilhas com dados e informações sobre as 

compras públicas. Dessa forma, em resposta à problemática desta pesquisa, o sistema de 

compras do Estado do Rio de Ja11eiro atende parcialmente aos itens exigidos no inciso IV do 

art. 8° na Lei de Acesso à Informação. 

Está sendo elaborada a versão 2.0 desse sistema, que já está em teste, cuja impla11tação 

está prevista para março de 2015. Nessa atualização, serão corrigidos o não atendimento de 

todos os itens exigidos na Lei 12.527/11, que estimula a expectativa de pesquisa futura! 
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lO ANEXOS 

ANEXO A- Sites de compras eletrônicas para realização de licitações na modalidade Pregão 

Eletrônico por Estados e Distrito Federal 
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Amazon.às, Distrito Rondônia, Roraima, Pará, Acre, Amapá, Ceará, Paraíba, 

Federal, Espíritó Santos, Goiás, Rio Grande do Norte, Paraná, Pernambuco, Piài!Í, e 

M!llto Gros$0,Mato ÜfóS$0 Bahia, Sergipe, Alagoas e Santa Catarina, 

do Sul, Minas Gétl)is, Rio Maranhão. 

d!:l Jlllh~il:o, Ri!\ Grande do 

Sul, São Pàu1o e Tocantins. 

Esfera Federal- \VWw.comprasnet.gov.br 

Banco do Brasil - www.licitações-e-com. br 

Amazonas- www.e-compras.am.gov.br 

Distrito Federal- www.compras.df.gov.br 

Mato Grosso- www.aquisicoes.sad.mt.gov.br 

Mato Grosso do Sul- www.centraldecompras.ms.gov.br 

Minas Gerais- www.compras.mg.gov.br 

Rio de Janeiro- www.compras.rj.gov.br 

São Paulo- www.bec.sp.gov.br 

Espírito Santo- www.compras.es.gov.br 

Rio Grande do Sul- www.pregaoonlinebanrisul.com.br 

Tocantins- www.pregao.to.gov.br 

i! 

J ,,,I 
'I 

I' ,I ,, 

i! 
,, 

:1 

'"~! 
,, 

li 
li 
" 
11 

:1 
'I 



ANEXO B -Tabela de avaliação dos sites existentes para a realização de licitação na 

modalidade Pregão Eletrônico 

n SITES PRÓPRIOS 

~~ Critérios para avaliação BB 
..,~ AM DF ES MG MT MS RJ RS SP 

iJ1 

I 
Fácil acesso às 

I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
informações 

1.1 
Acompanbamento da o 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

licitação em tempo real 

2 
Registro das despesas I 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
valor contratado 

2.1 
Demonstração da 

I o o o o o 3 I 3 3 3 
economicidade 

3 
Acesso aos editais e 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
anexos 

3.1 
Fornecedores 

3 o 3 o I 3 I I o o o 
penalizados 

3.3 
Quantidade de o 3 o 3 o o o o 3 3 3 

licitações realizadas 
Perguntas e Respostas 

4 mais frequentes da 3 o 3 o o o 3 o o 3 3 
sociedade 

Pesquisa objetiva, com 
5 linguagem de fácil 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

compreensão 

6 Relatórios 2 o o o o o o o o o 3 

6.1 Planilhas 3 o o o o o o o o o 3 

Detalhes da Licitação I 
7 ATASeCHAT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

MENSAGEM 

PONTUAÇÃO TOTAL 23 21 24 21 19 21 25 20 24 27 33 

52 

TO 

I 

I 

3 

o 

3 

o 

o 

o 

1 

o 

o 

3 

12 



53 

ANEXO C- Entrevista do Sr. Fabio Andrade Nunes, Subsecretário Geral de Planejamento e 

Gestão do Estado do Rio de Janeiro, sobre a criação do sistema 

"Tudo começou com uma consultoria feita pelo INDO no início do governo Sergio 

Cabral, em 2007. É fato que, naquela época, várias iniciativas foram endereçadas na busca de 

soluções de tecnologia para melhorias de processo. Naquela ocasião, já se falava não só sobre 

a aquisição de uma ferramenta de aquisições, como também no sistema de gestão de viagens, 

como no sistema de melhoria na qualidade de comunicação e controle de protocolo e em 

gestão eletrônica de documentos. Foi iniciada, a partir desse início, pela equipe que assumiu a 

antiga Subsecretaria de Gestão, a busca de soluções de tecnologia para a utilização em 

diversos processos do Estado. O Sr. Henrique Garcia Lima, atual Subsecretário de 

Governança Eletrônica da Secretaria de Planejamento e Gestão, trabalhou na Subsecretaria de 

Recursos Logísticos da SEPLAG. [ ... ] 

[ ... ] O SIGA é uma ferramenta que vai trabalhar a logística do Estado e que só tem a 

regulamentação da logística saindo junto com a obrigatoriedade do uso da ferramenta, que foi 

em outubro de 2009, na conclusão do trabalho estruturante, adequando os procedimentos. 

Como se deu e de que forma foi feito. [ ... ] 

O fato é que em 2008 começou o processo de aquisição dos sistemas da SEPLAG 

como um todo. Tanto o SIPLAG quanto o SIGRH e o SIGA foram todos licitados ao longo 

desse ano. 

[ ... ] Vários caminhos que foram decididos. Alguns deles foram abandonados, como 

parte da gestão de viagens, parte de gestão de documentos, porque a SEPLAG não tinha 

fôlego e foi necessário priorizar os projetos. O GED (Gestão Eletrônica de Documento) e a 

Casa Civil trabalhavam juntos, e aí que eu vejo a importância do INDO, porque ele foi a 

ligadura dessa estrutura. O INDO foi uma consultoria trazida pelo grupo chamado MBC 

(Movimento Brasil Competitivo), grupo de empresários liderados pelo grupo GUERDAL, que 

se associou e apoiou a candidatura do governador. Esse grupo investiu nesse diagnóstico. O 

grupo contratou o INDO lá de Minas e o trouxe para cá, para fazer isso. Esse trabalho para o 

grupo foi um investimento barato e saiu como benefício fiscal, mas, para o Estado, 

oficialmente, foi um bom trabalho. O INDG mergulhou nos processos do Estado e em suas 

contas. Identificou várias oportunidades c desperdícios que o Estado praticava em diversos 

processos. Em todos os trabalhos com que eu tive contato, observei que ele não apresenta 

como resolver o problema. Exemplo: Temos nesse modelo um gasto de tanto e isso bem 

administrado podemos ter uma redução de tantos por cento. Ao final da análise, eles disseram 
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que o Estado tinha a oportunidade de fazer, viabilizar milhões em economia. Se por mn lado 

ela não aponta como fazer, ele pelo menos sinalizou que várias ações tinham que ser 

executadas, que tinham vários caminhos a serem percorridos. 

A SEPLAG trabalhava muito em parceria junto com a Casa Civil, com a Subsecretaria 

de Gestão da Casa Civil, e de algmna forma trazia um pouco das conclusões dessas 

orientações que o INDG implementou, apesar de que o INDG tenha sido mn trabalho muito 

mais de identificação do que apontamento de solução. O INDG fez um bom diagnóstico e 

identificou várias possibilidades. 

A tomada de decisão efetiva para a contratação do sistema começa no início de 2008 

com o ciclo de grandes licitações dos sistemas. A partir daí, a tomada de decisão foi da 

SEPLAG como mn todo. 

Não existia mn sistema de compras, e sim uma ferramenta de compras do Banco do 

Brasil, que na realidade o Estado não usava. Porque até 2006 o Estado havia feito quatro 

licitações eletrônicas utilizando essa ferramenta. 

Ações na área de compras públicas. Eu não vivi esse período com esse olhar, porque 

eu estava na área do orçamento. A modelagem de gestão do Estado foi muito espelhada pelo 

Governo de Minas. Minas já tinha quatro anos do governo de Aécio Neves, que foi um 

governo muito impactante na área de gestão. Ele conseguiu montar uma equipe de gestores 

concursados de origem federal e criou mna estrutura de gestão pública com práticas bem 

modernas de gestão de resultados. Montou uma infraestrutura para implantar mn programa de 

modernização. Levou para Minas Gerais as consultorias da Publix e outras grandes empresas. 

Aécio montou mna infi·aestrutura de gestão e produziu uma série de modernizações. Uma 

delas na área do planejamento, que foi o plano estratégico. Primeiro, segundo e terceiro plano 

mineiro exportando efetivamente mna infraestrutura de plm1ejamento, onde o planejamento 

foi a mola propulsora do avanço. É a prática de gestão consagrada no mercado privado. Ele 

trouxe para o serviço público um pouco dessa prática e montou o programa. Nós, quando 

estivemos lá em 2006, quando o Cabral foi eleito, mna comissão foi a Minas avaliar e 

conhecer a estrutura que havia sido montada lá. Tanto que, em 2007, um dos primeiros 

projetos da SEPLAG foi o avanço do plano estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Nunca 

havia tido um plano estruturado, com linhas estruturantes para orientações de governo, 

concretas, com objetivos definidos. Isso nasceu no início do govemo, [ ... ] mna orientação 

voltada para a melhoria da qualidade de gestão. E aí a SEPLAG, como uma das principais 

secretarias de atividade meio, capitaneou esse processo. Essas iniciativas nascem todas nessa 

época. Avaliação e identificação de ações. [ ... ] 
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Assim que o governador Sergio Cabral assumiu, entre 2 e 10 de janeiro, o conjunto de 

decretos estruturantes foi publicado. Reestruturação, revisão da Organização do Estado. Um 

deles foi emblemático, o que falava sobre compras públicas. Dizendo que passava a ser 

prioridade do Governo, que as aquisições fossem conduzidas por pregão, preferencialmente 

eletrônico. Esse foi o primeiro decreto que nasceu, na primeira semana de governo. Esse foi o 

primeiro orientador que mudou o cenário. 

Nesse momento, o Banco do Brasil surge como uma alternativa para implementar uma 

decisão de governo. Ainda não era melhoria de gestão, mas era a melhoria da qualidade de 

compras. Era uma ação concreta para trazer uma modernidade em um procedimento que já 

vinha acontecendo em outros Estados. O Governo do Rio já fazia pregões, desde 2002, mas 

de forma presencial. Uma das grandes impossibilidades para realizar o pregão eletrônico era a 

ausência de ferramenta. O BB lançou o portal de compras dele em 2005. Ele nasceu em 

paralelo com o Comprasnet, sistema de compras federal, que também começou devagar. A 

partir desse acontecimento, começou uma mudança, e o Estado ainda não tinha feito essa 

adesão. [ ... ] 

[ ... ] O modelo de gestão era inspirado em comissões de licitação. Cada órgão deveria 

ler sua comissão de licitação com um membro SUPRIM, um membro da SARE, antiga 

SEPLAG, como representante para poder servir para dar padronização, ou estabelecer um link 

de entendimento entre os modelos de processos. [ ... ] 

[ ... ] O que o Estado está comprando efetivamente? Porque o registro contábil não 

reflete isso. Os mecanismos que nós tínhamos para olhar isso, para tentar entender as práticas 

de aquisição do Estado, eram muito frágeis. [ ... ] Se pergtmtasse o que o Estado estava 

comprando ou como ele poderia melhorar esse modelo, eu não poderia responder. [ ... ] 

A modernização da gestão ocorreu com o planejamento estratégico e a orientação 

geral da SEPLAG era atuar nessa área de identificação dos processos e apropriação desses 

processos. Era a SEPLAG, através da SARE, Secretaria de Administração e Reestruturação 

do Estado, que já tinha essa centralização dos processos. [ ... ) 

[ ... ] Em 2008, quando se inicia esses processos de aquisições, a SEPLAG contratou 

uma consultoria da Fundação Getúlio Vargas - FG V. Essa consultoria veio para fazer mn 

diagnóstico da Secretaria. Foi uma consultoria não olhando para o Estado, e sim olhando para 

a SEPLAG. Nasceu uma série de recomendações. Uma delas era a reorganização da 

Secretaria por áreas de atuação. Separou o patrimônio da logística. Criou uma Subsecretaria 

de Patrimônio e uma Subsecretaria de Logística. E, ao invés de ser só de compras públicas, a 

antiga SUPRIM estendeu a parte de suprimentos [ ... ] 
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Deu-se início aos grandes projetos e às licitações dos sistemas. Nasceu o SIGA." 
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ANEXO D- Entrevista do Sr. Benjamin Zymler, Ministro do TCU 

"Conforme dados divulgados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, as compras públicas de bens e serviços realizadas pelo Governo Federal no ano de 
2013 atingem a importância de R$ 68,4 bilhões. Para tanto, foram realizados 223,2 mil 
processos licitatórios, sendo o pregão eletrônico a modalidade mais utilizada pela 
Administração Pública Federal (60% das aquisições). Somem-se a esse valor os gastos 
realizados pelos 26 estados, pelo Distrito Federal e pelos 5.570 municípios brasileiros. 

Evidente que tais gastos contribuem para proporcionar maior bem-estar à 
população, em especial àqueles que mais necessitam do apoio estatal. As aquisições de 
remédios, vacinas e camas hospitalares, por exemplo, representam gastos pelo Govemo 
Federal da ordem de R$ 9,3 bilhões, valor que, em termos percentuais, corresponde a 
aproximadamente 14% do total das aquisições no ano de 2013. 

Sabe-se também que mna das estratégias adotadas para manter o crescimento 
econômico é o uso do poder de compras pelo poder público para alavancar o desenvolvimento 
de micro e pequenas empresas. A Lei Complementar 123/2006 trouxe algmnas novidades 
nesse sentido, de que são exemplos: a) a previsão de a Administração Pública realizar 
processo licitatório destinado exclusivan1ente 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); 
b) a possibilidade, em certames para contratação de obras e serviços, de exigir dos licitantes a 
subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte; e c) a previsão, em licitações 
cujo objeto tenha natureza divisível, de ser estabelecida cota de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

Por último, mas não menos relevante, o poder público induz, em suas compras, 
determinados padrões que não raro são replicados para toda a sociedade. Nesse contexto, o 
Programa de Contratações Públicas Sustentáveis conduzido pelo Governo Federal, que tem 
como objetivo promover a compra de produtos utilizando-se parâmetros ambientais, 
econômicos e sociais em todas as etapas de ciclo de vida, induz novos comportamentos e 
tecnologias que beneficiam a sociedade como um todo. 

Toda instituição e todo gestor públicos devem necessariamente zelar pela correta 
aplicação dos recursos públicos de que dispõem - obrigação ainda mais imperiosa quando se 
está diante de um procedimento licitatório. Nesse contexto, deve-se franquear aos cidadãos o 
direito a todo tipo de informação, dentre os quais a motivação dos atos, a justificativa dos 
preços e a razão para escolha de determinado bem ou serviço. 

A amplitude de informação possibilita maior competitividade dos certames e 
favorece a coletividade, na medida em que se seleciona a oferta mais vantajosa. Evidente que 
tais benefícios só são auferidos por meio de uma Administração Pública transparente. 

Sem dúvida, as informações divulgadas na rede eletrônica de dados (intemet) 
servem como importante subsídio para a atuação dos Tribunais de Contas. Nos sites 

.;i ., 
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normalmente são publicadas atas dos eventos mais importantes ocorridos no certame -
documentos muito úteis para a formação do convencimento por parte do julgador. Todavia, a 
atuação não se restringe a tais fontes, pois muitas vezes os auditores utilizam evidências 
colhidas em outros locais, de que são exemplos as correspondências internas dos 
órgãos/entidades e os registros cadastrais existentes em outras bases de dados". 

Fonte dos dados 

< htt.P;i/wwiYJll<m~;Jm:n~m_Q,gQ_YJ1r[ç.9n\~_tJ.çlQ,ª§llJP.'~!1QJjçj_ª~!_çr::J..Q9JQ>. Data da consulta: 
11/12/2014. 
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ANEXO E- Questionários preenchidos por Pregoeiros e Membro de Comissão em março de 

2014. 
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