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RESUMO 

 

As compras governamentais, no Brasil, devem ser procedidas, em regra, por 

meio de licitação. Não obstante tal princípio tenha se tornado norma constitucional 

somente a partir da Carta de 1988, sua existência em nosso ordenamento remonta 

ao século XVI: à época, as Ordenações Filipinas regulamentavam-no em um único 

artigo. Desde então, diversas normas jurídica foram incorporadas ao sistema de 

compras governamental, sobretudo durante o século XX, enrijecendo os 

procedimentos e restringindo a discricionariedade dos gestores públicos. 

O atual sistema de compras governamentais foi instituído pela Lei nº 

8.666/1993, a qual, todavia, não provocou ruptura com o sistema anterior: com 

poucas inovações e mais restrições, limitou-se a reproduzir os instrumentos 

previstos pelo sistema do Decreto-Lei nº 2.300/1986 e anteriores. Em seu texto 

original, a Lei nº 8.666/1993 previa, para compras, três procedimentos licitatórios: 

concorrência, tomada de preços e convite, além dos procedimentos excepcionais da 

dispensa e da inexigibilidade de licitação. 

Tendo-se revelado um sistema rígido, diversas medidas foram implementadas 

no sentido de flexibilizá-lo, tendo por objetivos norteadores a celeridade e a redução 

de custos, desde discretas alterações de artigos de leis à inserção do pregão entre 

as modalidades de licitação – inicialmente, sob a forma presencial e, pouco tempo 

depois, sob a forma eletrônica. 

Este trabalho de pesquisa tem por foco a análise do impacto da flexibilização 

sobre a eficiência do sistema governamental de compras. Embora a literatura 

especializada, os estudos realizados por órgãos governamentais e a própria 

propaganda estatal exaltem os resultados alcançados com a utilização do pregão 
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eletrônico, instrumento mais representativo da flexibilização do sistema, o 

desenvolvimento das análises que levam a tal conclusão assenta-se sobre 

premissas questionáveis. Os estudos sobre a eficiência do pregão eletrônico 

restringem este conceito tão-somente à sua dimensão econômica, interpretando-o 

como redução de custos. Outrossim, a metodologia de análise desta redução de 

custo tem por referência valores hipotéticos e definidos por padrões aleatórios. 

Eis, portanto, o objetivo deste estudo: analisar, a partir da percepção dos 

gestores públicos, a relação entre a flexibilidade ou rigidez de um procedimento e 

sua eficiência, sob uma perspectiva multidimensional – considerando, além dos 

preços obtidos para os objetos, o tempo de tramitação, a qualidade dos objetos e a 

segurança do procedimento. A partir das respostas aos questionários aplicados a 

gestores de licitações e membros de comissões de licitações obtiveram-se três tipos 

de informações: dados descritivos concernentes a variáveis ordinais ou nominais, 

extraídos da análise dos campos objetivos do questionário; dados não-estruturados, 

extraídos diretamente dos campos subjetivos do questionário; e, finalmente, dados 

tratados, obtidos das hipóteses formuladas na pesquisa e analisadas 

estatisticamente. 

As reflexões sobre as informações obtidas permitem concluir que a 

flexibilização dos procedimentos de compras governamentais amplia sua eficiência, 

considerando-a em uma acepção ampla. Restringindo a análise, todavia, ao pregão 

eletrônico, conclui-se que ele é mais eficiente sob as perspectivas econômica e 

temporal, em relação aos procedimentos clássicos; todavia, sob a perspectiva da 

segurança não se distingue significativamente daqueles e, sob a perspectiva 

qualitativa, é menos eficiente que os procedimentos clássicos, implicando na 

redução da qualidade dos objetos adquiridos ou contratados. 
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ABSTRACT 

 

Governmental acquisitions, in Brazil, must be proceeded, as a rule, by means 

of licitation. Though this principle became constitutional rule only from 1988´s 

Constitution, its existence in Brazilian legal system retraces century XV: by that time, 

the Filipinas Ordinations ruled it in one only law article. Since then, several rules of 

law had been incorporated to the Brazilian governmental acquirement system, 

especially during century XX, hardening the procedures and restricting public 

manager’s discritionarity. 

Current governmental acquirement system was instituted by the Law nº 

8,666/1993, which, however, did not disrupt previous system: with few innovations 

and more restrictions, it only copied the instruments in the system of the Decree nº 

2,300/1986 and previous ones. In its original text, Law nº 8,666/1993 had three 

licitation procedures for acquisitions – concorrência, tomada de preços, convite – and 

the exceptional procedures - dispensa and inexigibilidade. 

Once revealed itself a rigid system, several measures were implemented in 

order to make it more flexible, having for objectives celerity and price reduction, from 

discrete alterations of articles of laws to the creation of pregão as a new licitation 

procedure – initially, there was only the pregão presencial, proceeded face to face – 

and no longer, the pregão eletrônico, proceeded through web. 

This research focuses the analysis of the impact of the rigidity / flexibility on 

Government acquirement system. Despite specialized literature, studies carried 

through for governmental agencies and state publicity praises the results reached 

with the use of the pregão eletrônico, the analyses that lead to such conclusion are 

based on questionable premises. The studies on the efficiency of the pregão 
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eletrônico restrict this concept to its economic dimension, interpreting it as costs 

reduction. Beyond, the methodology of analysis of this cost reduction has for 

reference hypothetical values which are also defined by random standards. 

Here it is, therefore, the objective of this study: to analyze, from the perception 

of the public managers, the relation between flexibility or rigidity of a procedure and 

its efficiency, under a multidimensional perspective – taking into consideration, 

beyond the prices gotten for objects, the time of transaction, the quality of objects 

and the security of the procedure. From the answers to the questionnaires applied to 

licitation managers and to members of licitations permanent commissions it was 

raisen three kinds of information: descriptive data concerning to the ordinal or 

nominal variables, extracted from the analysis of the objective fields of the 

questionnaire; not-structuralized, extracted directly from the subjective fields of the 

questionnaire; e, finally, treated data, extracted from the hypotheses formulated in 

the research and statistically analyzed. 

The reflections on the information allowed concluding that the acquirement 

governmental procedures flexibility extends its efficiency. Restricted the analysis to 

the pregão eletrônico, it is concluded that it is more efficient under the economic and 

time perspectives, in relation to the classic procedures; however, under the 

perspective of the security it does not significantly differs from those; under the 

qualitative perspective, it is less efficient than the classic procedures, implying in the 

reduction of the quality of acquired or contracted objects. 

 



vii 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ao Prof. Saravia, pela preciosa, 

segura e imprescindível orientação, e, 
sobretudo, pelo companheirismo e 
compreensão. 

 

Aos meus pais e irmãos, pelo apoio 
sempre presente em minha vida. 

 

À Ana Paula, minha esposa, pelo 
pela compreensão e pela resignação com 
que compreendeste o sacrifício dos longos 
anos, cujas memórias se confundem com 
as linhas deste trabalho; pelo carinho e 
ternura com que me apoiaste noites 
adentro e dias seguidos; por manter acesa 
a chama do amor e de nossa união. 

 

Ao pequeno Guilherme, meu filho, 
por ter-nos mostrado, em sua luta para vir à 
vida, em meio a esta caminhada, o quanto 
podemos superar as dificuldades; pelo “eu 
te amo” em cada olhar e sorriso teus. 

 

A Deus, pelo que sou, pelo que me 
concedeu e, principalmente, por tê-los 
colocados em minha vida... 



viii 

AGRADECIMENTOS 

Às seguintes Unidades Gestoras Executoras: 
• Agência Nacional De Cinema 
• Centro de Treinamento da Escola de Administração Fazendária no Rio de Janeiro  
• Base Aérea dos Afonsos 
• Casa Gerontológica Brigadeiro Eduardo Gomes 
• Depósito Central de Intendência 
• Hospital de Aeronáutica dos Afonsos 
• Parque de Material Bélico do Rio de Janeiro 
• Batalhão Naval 
• Comando do 1º Distrito Naval 
• Instituto de Pesquisas da Marinha 
• Laboratório Farmacêutico da Marinha 
• Policlínica Naval Nossa Senhor da Glória 
• 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado 
• 25º Batalhão Logístico (Escola) 
• Arsenal de Guerra do Rio 
• Centro de Instrução de Operações Especiais 
• Comando da 1ª Divisão do Exército 
• Comando Militar do Leste 
• Departamento de Ensino e Pesquisa 
• Diretoria de Pesquisa e Estudo de Pessoal 
• Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
• Escola de Comunicações 
• Escola de Saúde do Exército 
• Hospital de Guarnição da Vila Militar 
• Instituto de Biologia do Exército 
• Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército 
• Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ-II 
• Fundação Oswaldo Cruz - Diretoria de Administração do Campus 
• Fundação Oswaldo Cruz - Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca 
• INCRA SR/7 - Superintendência Estadual do Rio de Janeiro 
• Instituto Benjamin Constant 
• Instituto Nacional de Tecnologia 
• Museu da República 
• Museu de Astronomia e Ciências Afins 
• Museu Histórico Nacional 
• Museu Villa Lobos 
• Polícia Federal - Superintendência Regional no Rio de Janeiro 
• Superintendência Regional da Receita Federal na 7ª Região Fiscal 
• Serviço de Processamento De Dados 
• Sítio Roberto Burle Marx 
• Superintendência de Seguros Privados 
• Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Pesca 
• Decanato do Centro de Letras e Artes da UFRJ 
• Escola Nacional de Belas Artes 

 



ix 

LISTA DE QUADROS 
 
Quadro 1 – Modelos de licitações ....................................................................... 12 
Quadro 2 – Índice de Percepção da Corrupção, elaborado pela ONG 

Transparência Internacional ................................................................ 15 
Quadro 3 – Tempo médio despendido com cada etapa da licitação ................... 68 
Quadro 4 – Elementos e pressupostos do ato administrativo ............................. 76 
Quadro 5 – Classificação dos princípios ............................................................. 80 
Quadro 6 – Estrutura da Lei nº 8.666/1993 ......................................................... 114 
Quadro 7 – Modificações das normas aplicáveis às licitações ............................ 115 
Quadro 8 – Sistema Clássico de compras governamentais ................................ 120 
Quadro 9 – Limites das modalidades clássicas .................................................. 120 
Quadro 10 – Requisitos exigidos para o Edital ..................................................... 125 
Quadro 11 – Habilitação ........................................................................................ 128 
Quadro 12 – Bens e serviços comuns................................................................... 168 
Quadro 13 – Valor do objeto e meios de divulgação ............................................. 172 
Quadro 14 – Valor do objeto e meios de divulgação – Pregão Eletrônico ............ 179 
Quadro 15 – Proposta de tipologia das disfunções do processo licitatório ........... 193 
Quadro 16 – Avaliação da eficiência dos procedimentos – modelo 

pluridimensional .................................................................................. 385 
Quadro 17 – Avaliação da eficiência dos procedimentos – modelo 

unidimensional .................................................................................... 386 
 



x 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Estrutura argumentativa proposta .................................................... 9 
Figura 2 – Espécies de amostragem ................................................................. 19 
Figura 3 – Sistema termodinâmico clássico: a máquina térmica ....................... 23 
Figura 4 – Maximização do rendimento da máquina térmica: o Ciclo de 

Carnot.................................................................................................. 24 
Figura 5 – Máquina frigorífica. A origem, na Física, do princípio da eficiência .. 25 
Figura 6 – Simplificação cartesiana da máquina térmica .................................. 27 
Figura 7 – Simplificação cartesiana da máquina frigorífica ............................... 27 
Figura 8 – Evolução histórica da Administração Pública no Brasil .................... 36 
Figura 9 – Representação sistêmica dos programas sociais sob a 

perspectiva dos sistemas abertos ....................................................... 38 
Figura 10 – Representação do sistema governamental de compras a partir do 

modelo para programas sociais de Marinho e Façanha (2001) .......... 40 
Figura 11 – Representação dos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade .. 42  
Figura 12 – Representação genérica dos sistemas............................................. 51 
Figura 13 – Concepção sistêmica da Administração Pública brasileira............... 53 
Figura 14 – Estrutura genérica do sistema de compras em empresas privadas . 59 
Figura 15 – Espécies de contratações do poder público ..................................... 62 
Figura 16 – Recebimento de objetos nas compras governamentais ................... 72 
Figura 17 – Espécies de procedimentos ............................................................. 81 
Figura 18 – Representação da discricionariedade dos administradores público 

e privado.............................................................................................. 84 
Figura 19 – Relação entre direito e moral ........................................................... 86 
Figura 20 – Relação entre direito e moral: proposta alternativa .......................... 87 
Figura 21 – Perspectivas sobre as etapas da licitação ........................................ 122 
Figura 22 – Estrutura procedimental – Concorrência Menor Preço ..................... 136 
Figura 23 – Estrutura procedimental – Concorrência Técnica e Preço ............... 138 
Figura 24 – Estrutura procedimental – Concorrência Melhor Técnica ................. 140 
Figura 25 – Estrutura procedimental – Tomada de Preços Melhor Técnica ........ 142 
Figura 26 – Estrutura procedimental – Tomada de Preços Técnica e Preço ...... 144 
Figura 27 – Estrutura procedimental – Tomada de Preços Melhor Técnica ........ 146 
Figura 28 – Estrutura procedimental – Convite ................................................... 148 
Figura 29 – Rigidez e Flexibilidade...................................................................... 153 
Figura 30 – Flexibilidade: opções ........................................................................ 154 
Figura 31 – Estrutura procedimental resumida – Sistema de Registro de 

Preços ................................................................................................. 161 
Figura 32 – Negociação de valores – Sistema de Registro de Preços ................ 164 
Figura 33 – Proposta de tipologia das disfunções do processo licitatório ........... 191 
Figura 34 – Avaliação multivariável para aquisição – exemplo ........................... 199 
Figura 35 – Proposta da avaliação multivariável para aquisição ......................... 201 
Figura 36 – Representação gráfica resumida do processo licitatório .................. 211 
Figura 37 – Avaliação comparativa da eficiência - Hipótese 1 ............................ 212 
Figura 38 – Avaliação comparativa da eficiência - Hipótese 2 ............................ 212 
Figura 39 – Avaliação comparativa da eficiência - Hipótese 3 ............................ 212 
Figura 40 – Proposta de avaliação da eficiência do sistema governamental de 

compras............................................................................................... 214 



xi 

Figura 41 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 1 ....... 218 
Figura 42 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 2 ....... 222 
Figura 43 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 3 

(item 3.1) ............................................................................................. 224 
Figura 44 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 3 

(item 3.2) ............................................................................................. 229 
Figura 45 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 3 

(item 3.3) ............................................................................................. 232 
Figura 46 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 4 

(primeira parte) .................................................................................... 236 
Figura 47 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 4 

(segunda parte) ................................................................................... 251 
Figura 48 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 5 ....... 261 
Figura 49 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 6 ....... 266 
Figura 50 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 7 ....... 271 
Figura 51 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 8 ....... 277 
Figura 52 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 9 ....... 283 
Figura 53 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 10 ..... 290 
Figura 54 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 11 ..... 293 
Figura 55 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 12 ..... 298 
Figura 56 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 13 ..... 303 
Figura 57 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 14 ..... 306 
Figura 58 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 15 ..... 314 
Figura 59 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 16 ..... 315 



xii 

LISTA DE TABELAS 
 
Tabela 1 – Avaliação do Governo Federal sobre a Eficiência do Pregão 

Eletrônico ............................................................................................ 203 
Tabela 2 – Relevância do critério “preço” para a seleção da melhor proposta 

com plena liberdade de escolha .......................................................... 218 
Tabela 3 – Relevância do critério “custo de manutenção” para a seleção da 

melhor proposta com plena liberdade de escolha ............................... 219 
Tabela 4 – Relevância do critério “custo de operação” para a seleção da 

melhor proposta com plena liberdade de escolha ............................... 220 
Tabela 5 – Relevância do critério “tempo de fornecimento do bem / 

conclusão do serviço” para a seleção da melhor proposta com 
plena liberdade de escolha.................................................................. 220 

Tabela 6 – Critérios mencionados espontaneamente como relevantes para a 
seleção da melhor proposta com plena liberdade de escolha e 
respectivas qualificações..................................................................... 221 

Tabela 7 – Relevância do critério “qualidade” para a seleção da melhor 
proposta com plena liberdade de escolha ........................................... 222 

Tabela 8 – Efeito da rigidez processual sobre os afastamentos do rito do 
processo com finalidades ilícitas ......................................................... 223 

Tabela 9 – Efeito da rigidez processual sobre os afastamentos do rito do 
processo com finalidade de atender às necessidades da 
organização ......................................................................................... 223 

Tabela 10 – Utilização do planejamento orçamentário como meio de superar a 
rigidez dos procedimentos clássicos (concorrência, tomada de 
preços e convite) quanto ao tempo de tramitação ............................... 225 

Tabela 11 – Utilização de Registro de Preços, do próprio órgão, como meio de 
superar a rigidez dos procedimentos clássicos (concorrência, 
tomada de preços e convite) quanto ao tempo de tramitação ............. 225 

Tabela 12 – Adesão à Registro de Preços de outro órgão ou entidade como 
meio de superar a rigidez dos procedimentos clássicos 
(concorrência, tomada de preços e convite) quanto ao tempo de 
tramitação ............................................................................................ 226 

Tabela 13 – Realização de aquisições periódicas por procedimentos mais 
simples em vez de uma aquisição por procedimento mais complexo 
como meio de superar a rigidez dos procedimentos clássicos 
(concorrência, tomada de preços e convite) quanto ao tempo de 
tramitação ............................................................................................ 226 

Tabela 14 – Formação de estoques como meio de superar a rigidez dos 
procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e 
convite) quanto ao tempo de tramitação ............................................. 227 

Tabela 15 – Contratação por dispensa como meio de superar a rigidez dos 
procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e 
convite) quanto ao tempo de tramitação ............................................. 227 

Tabela 16 – Contratação por dispensa como meio de superar a rigidez dos 
procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e 
convite) quanto ao tempo de tramitação ............................................. 228 

Tabela 17 – Outras estratégias mencionadas como meio de superar a rigidez 
dos procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e 
convite) quanto ao tempo de tramitação ............................................. 228 



xiii 

Tabela 18 – Detalhamento da especificação como meio de superar a rigidez 
dos procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e 
convite) quanto à qualidade dos materiais / serviços .......................... 229 

Tabela 19 – Especificação da marca desejada seguida de expressões de 
equivalência como meio de superar a rigidez dos procedimentos 
clássicos (concorrência, tomada de preços e convite) quanto à 
qualidade dos materiais / serviços ...................................................... 230 

Tabela 20 – Aceitação do material / serviço entregue, independentemente da 
qualidade, como meio de superar a rigidez dos procedimentos 
clássicos (concorrência, tomada de preços e convite) quanto à 
qualidade dos materiais / serviços ...................................................... 230 

Tabela 21 – Ajuste nas quantidades e valores entre bens / serviços cotados e 
bens / serviços efetivamente entregues como meio de superar a 
rigidez dos procedimentos clássicos (concorrência, tomada de 
preços e convite) quanto à qualidade dos materiais / serviços ........... 231 

Tabela 22 – Realização de testes para mensuração da qualidade dos itens 
como meio de superar a rigidez dos procedimentos clássicos 
(concorrência, tomada de preços e convite) quanto à qualidade dos 
materiais / serviços .............................................................................. 231 

Tabela 23 – Outras estratégias mencionadas como meio de superar a rigidez 
dos procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e 
convite) quanto à qualidade dos materiais / serviços .......................... 232 

Tabela 24 – Aceitação dos preços obtidos com imposição informal de 
contraprestação como meio de superar a rigidez dos 
procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e 
convite) quanto aos preços obtidos ..................................................... 232 

Tabela 25 – Repetição do processo licitatório como meio de superar a rigidez 
dos procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e 
convite) quanto aos preços obtidos ..................................................... 233 

Tabela 26 – Convocação informal dos licitantes para refazerem suas 
propostas a preços mais baixos como meio de superar a rigidez 
dos procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e 
convite) quanto aos preços obtidos ..................................................... 233 

Tabela 27 – Anulação da licitação e contratação por dispensa como meio de 
superar a rigidez dos procedimentos clássicos (concorrência, 
tomada de preços e convite) quanto aos preços obtidos .................... 234 

Tabela 28 – Adesão a Registro de Preços realizado por outro órgão ou 
entidade como meio de superar a rigidez dos procedimentos 
clássicos (concorrência, tomada de preços e convite) quanto aos 
preços obtidos ..................................................................................... 234 

Tabela 29 – Outras estratégias mencionadas como meio de superar a rigidez 
dos procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e 
convite) quanto aos preços obtidos ..................................................... 235 

Tabela 30 – Avaliação do tempo de tramitação – concorrência ........................... 236 
Tabela 31 – Avaliação do tempo de tramitação – tomada de preços ................... 237 
Tabela 32 – Avaliação do tempo de tramitação – convite .................................... 238 
Tabela 33 – Avaliação do tempo de tramitação – pregão presencial ................... 238 
Tabela 34 – Avaliação do tempo de tramitação – pregão eletrônico .................... 239 
Tabela 35 – Avaliação do tempo de tramitação – dispensa ................................. 240 
Tabela 36 – Avaliação do tempo de tramitação – inexigibilidade ......................... 240 



xiv 

Tabela 37 – Avaliação da qualidade dos bens ou serviços fornecidos – 
concorrência ........................................................................................ 241 

Tabela 38 – Avaliação da qualidade dos bens ou serviços fornecidos – 
tomada de preços ................................................................................ 242 

Tabela 39 – Avaliação da qualidade dos bens ou serviços fornecidos – convite . 242 
Tabela 40 – Avaliação da qualidade dos bens ou serviços fornecidos – pregão 

presencial ............................................................................................ 243 
Tabela 41 – Avaliação da qualidade dos bens ou serviços fornecidos – pregão 

eletrônico ............................................................................................. 244 
Tabela 42 – Avaliação da qualidade dos bens ou serviços fornecidos – 

dispensa .............................................................................................. 244 
Tabela 43 – Avaliação da qualidade dos bens ou serviços fornecidos – 

inexigibilidade ...................................................................................... 245 
Tabela 44 – Avaliação do custo dos bens ou serviços – concorrência ................ 246 
Tabela 45 – Avaliação do custo dos bens ou serviços – tomada de preços ........ 246 
Tabela 46 – Avaliação do custo dos bens ou serviços – convite.......................... 247 
Tabela 47 – Avaliação do custo dos bens ou serviços – pregão presencial ........ 248 
Tabela 48 – Avaliação do custo dos bens ou serviços – pregão eletrônico ......... 248 
Tabela 49 – Avaliação do custo dos bens ou serviços – dispensa....................... 249 
Tabela 50 – Avaliação do custo dos bens ou serviços – inexigibilidade .............. 250 
Tabela 51 – Avaliação da segurança – concorrência ........................................... 251 
Tabela 52 – Avaliação da segurança – tomada de preços ................................... 252 
Tabela 53 – Avaliação da segurança – convite .................................................... 253 
Tabela 54 – Avaliação da segurança – pregão presencial ................................... 253 
Tabela 55 – Avaliação da segurança – pregão eletrônico .................................... 254 
Tabela 56 – Avaliação da segurança – dispensa ................................................. 255 
Tabela 57 – Avaliação da segurança – inexigibilidade ......................................... 255 
Tabela 58 – Avaliação da utilização – concorrência............................................. 256 
Tabela 59 – Avaliação da utilização – tomada de preços .................................... 257 
Tabela 60 – Avaliação da utilização – convite ...................................................... 257 
Tabela 61 – Avaliação da utilização – pregão presencial ..................................... 258 
Tabela 62 – Avaliação da utilização – pregão eletrônico ..................................... 259 
Tabela 63 – Avaliação da utilização – dispensa ................................................... 259 
Tabela 64 – Avaliação da utilização – inexigibilidade........................................... 260 
Tabela 65 – Opção pelo procedimento que permita alcançar melhor qualidade 

de bens / serviços quando há possibilidade de utilização de mais 
de uma modalidade de licitação .......................................................... 261 

Tabela 66 – Opção pelo procedimento que permita a participação do maior 
número possível de licitantes quando há possibilidade de utilização 
de mais de uma modalidade de licitação............................................. 262 

Tabela 67 – Opção pelo procedimento que permita a participação do menor 
número possível de licitantes quando há possibilidade de utilização 
de mais de uma modalidade de licitação............................................. 262 

Tabela 68 – Opção pelo procedimento que não exija tramitação externa 
quando há possibilidade de utilização de mais de uma modalidade 
de licitação .......................................................................................... 263 

Tabela 69 – Opção pelo procedimento com edital mais simples, quando há 
possibilidade de utilização de mais de uma modalidade de licitação .. 263 



xv 

Tabela 70 – Opção pelo procedimento menos suscetível a receber controle 
externo, quando há possibilidade de utilização de mais de uma 
modalidade de licitação ....................................................................... 264 

Tabela 71 – Opção pelo procedimento menos suscetível a receber controle 
externo, quando há possibilidade de utilização de mais de uma 
modalidade de licitação ....................................................................... 264 

Tabela 72 – Respostas espontâneas quanto aos critérios utilizados para 
seleção do procedimento a ser utilizado quando há possibilidade de 
utilização de mais de uma modalidade de licitação ............................. 265 

Tabela 73 – Temas ínsitos aos comentários livres quanto aos critérios 
utilizados para seleção do procedimento a ser utilizado quando há 
possibilidade de utilização de mais de uma modalidade de licitação .. 265 

Tabela 74 – Opção pelo procedimento que permita alcançar melhor qualidade 
de bens / serviços quando há possibilidade de utilização de mais 
de um tipo de licitação ......................................................................... 267 

Tabela 75 – Opção pelo procedimento que permita a participação do maior 
número possível de licitantes quando há possibilidade de utilização 
de mais de um tipo de licitação ........................................................... 267 

Tabela 76 – Opção pelo procedimento que permita a participação do menor 
número possível de licitantes quando há possibilidade de utilização 
de mais de um tipo de licitação ........................................................... 268 

Tabela 77 – Opção pelo procedimento que não exija tramitação externa 
quando há possibilidade de utilização de mais de um tipo de 
licitação ............................................................................................... 268 

Tabela 78 – Opção pelo procedimento com edital mais simples, quando há 
possibilidade de utilização de mais de um tipo de licitação ................. 269 

Tabela 79 – Opção pelo procedimento menos suscetível a receber controle 
externo, quando há possibilidade de utilização de mais de um tipo 
de licitação .......................................................................................... 269 

Tabela 80 – Opção pelo procedimento menos suscetível a receber controle 
externo, quando há possibilidade de utilização de mais de uma um 
tipo de licitação .................................................................................... 270 

Tabela 81 – Respostas espontâneas quanto aos critérios utilizados para 
seleção do procedimento a ser utilizado quando há possibilidade de 
utilização de mais de um tipo de licitação ........................................... 270 

Tabela 82 – Temas ínsitos aos comentários livres quanto aos critérios 
utilizados para seleção do procedimento a ser utilizado quando há 
possibilidade de utilização de mais de um tipo de licitação ................. 270 

Tabela 83 – Procedimento licitatório preferido se houvesse plena liberdade de 
escolha – Concorrência Menor Preço ................................................. 271 

Tabela 84 – Procedimento licitatório preferido se houvesse plena liberdade de 
escolha – Concorrência Técnica e Preço ............................................ 272 

Tabela 85 – Procedimento licitatório preferido se houvesse plena liberdade de 
escolha – Concorrência Melhor Técnica ............................................. 272 

Tabela 86 – Procedimento licitatório preferido se houvesse plena liberdade de 
escolha – Tomada de Preços Menor Preço ........................................ 273 

Tabela 87 – Procedimento licitatório preferido se houvesse plena liberdade de 
escolha – Tomada de Preços Técnica Preço ...................................... 273 

Tabela 88 – Procedimento licitatório preferido se houvesse plena liberdade de 
escolha – Tomada de Preços Melhor Técnica .................................... 274 



xvi 

Tabela 89 – Procedimento licitatório preferido se houvesse plena liberdade de 
escolha – Convite ................................................................................ 274 

Tabela 90 – Procedimento licitatório preferido se houvesse plena liberdade de 
escolha – Pregão Presencial ............................................................... 275 

Tabela 91 – Procedimento licitatório preferido se houvesse plena liberdade de 
escolha – Pregão Eletrônico ................................................................ 275 

Tabela 92 – Temas ínsitos aos comentários livres quanto aos procedimentos 
licitatórios que seriam utilizados com maior freqüência caso 
houvesse plena liberdade de opção pelo gestor ................................. 276 

Tabela 93 – Procedimento utilizado com menor freqüência se houvesse plena 
liberdade de escolha – Concorrência Menor Preço ............................. 277 

Tabela 94 – Procedimento utilizado com menor freqüência se houvesse plena 
liberdade de escolha – Concorrência Técnica e Preço ....................... 278 

Tabela 95 – Procedimento utilizado com menor freqüência preferido se 
houvesse plena liberdade de escolha – Concorrência Melhor 
Técnica ................................................................................................ 278 

Tabela 96 – Procedimento utilizado com menor freqüência preferido se 
houvesse plena liberdade de escolha – Tomada de Preços Menor 
Preço ................................................................................................... 279 

Tabela 97 – Procedimento utilizado com menor freqüência preferido se 
houvesse plena liberdade de escolha – Tomada de Preços Técnica 
Preço ................................................................................................... 279 

Tabela 98 – Procedimento utilizado com menor freqüência preferido se 
houvesse plena liberdade de escolha – Tomada de Preços Melhor 
Técnica ................................................................................................ 280 

Tabela 99 – Procedimento utilizado com menor freqüência preferido se 
houvesse plena liberdade de escolha – Convite ................................. 280 

Tabela 100 – Procedimento utilizado com menor freqüência preferido se 
houvesse plena liberdade de escolha – Pregão Presencial ................ 281 

Tabela 101 – Procedimento utilizado com menor freqüência preferido se 
houvesse plena liberdade de escolha – Pregão Eletrônico ................. 281 

Tabela 102 – Temas ínsitos aos comentários livres quanto aos procedimentos 
utilizado com menor freqüências que seriam utilizados com maior 
freqüência caso houvesse plena liberdade de opção pelo gestor ....... 282 

Tabela 103 – Grau de rigidez – Concorrência Menor Preço .................................. 283 
Tabela 104 – Grau de rigidez – Concorrência Técnica e Preço ............................. 284 
Tabela 105 – Grau de rigidez – Concorrência Melhor Técnica .............................. 284 
Tabela 106 – Grau de rigidez – Tomada de Preços Menor Preço ......................... 285 
Tabela 107 – Grau de rigidez – Tomada de Preços Técnica e Preço .................... 286 
Tabela 108 – Grau de rigidez – Tomada de Preços Melhor Técnica ..................... 286 
Tabela 109 – Grau de rigidez – Convite ................................................................. 287 
Tabela 110 – Grau de rigidez – Pregão Presencial ................................................ 288 
Tabela 111 – Grau de rigidez – Pregão Eletrônico................................................. 288 
Tabela 112 – Grau de rigidez – Dispensa .............................................................. 289 
Tabela 113 – Grau de rigidez – Inexigibilidade ...................................................... 290 
Tabela 114 – Procedimento capaz de alcançar melhores resultados quanto à 

variável “preço” .................................................................................... 291 
Tabela 115 – Procedimento capaz de alcançar melhores resultados quanto à 

variável “tempo” ................................................................................... 291 



xvii 

Tabela 116 – Procedimento capaz de alcançar melhores resultados quanto à 
variável “segurança” ............................................................................ 292 

Tabela 117 – Procedimento capaz de alcançar melhores resultados quanto à 
variável “qualidade” ............................................................................. 292 

Tabela 118 – Avaliação do Pregão Eletrônico quanto à catalogação de 
materiais .............................................................................................. 293 

Tabela 119 – Temas ínsitos aos comentários livres acerca da avaliação do 
pregão eletrônico quanto à catalogação de materiais ......................... 294 

Tabela 120 – Avaliação do Pregão Eletrônico quanto às funcionalidades do 
sistema ................................................................................................ 295 

Tabela 121 – Temas ínsitos aos comentários livres acerca da avaliação do 
pregão eletrônico quanto às funcionalidades do sistema .................... 295 

Tabela 122 – Avaliação do Pregão Eletrônico quanto ao treinamento para 
utilização do sistema ........................................................................... 296 

Tabela 123 – Temas ínsitos aos comentários livres acerca da avaliação do 
pregão eletrônico quanto ao treinamento para utilização do sistema .. 296 

Tabela 124 – Avaliação do Pregão Eletrônico quanto aos equipamentos 
necessários para sua realização ......................................................... 297 

Tabela 125 – Temas ínsitos aos comentários livres acerca da avaliação do 
pregão eletrônico quanto aos equipamentos necessários para sua 
realização ............................................................................................ 297 

Tabela 126 – Utilização de pesquisa de mercado, feita por servidor da 
organização, como método para fixação de valores nos editais ......... 298 

Tabela 127 – Utilização de pesquisa de mercado, feita por servidor da 
organização, corrigida por um fator, como método para fixação de 
valores nos editais ............................................................................... 299 

Tabela 128 – Solicitação de cotação a fornecedores, como método para 
fixação de valores nos editais ............................................................. 299 

Tabela 129 – Solicitação de cotação a fornecedores, corrigidas por um fator, 
como método para fixação de valores nos editais ............................... 300 

Tabela 130 – Utilização da média dos preços praticados historicamente, como 
método para fixação de valores nos editais ........................................ 300 

Tabela 131 – Utilização da média dos preços praticados historicamente, 
corrigidos por um fator, como método para fixação de valores nos 
editais .................................................................................................. 301 

Tabela 132 –Fixação de valores nos editais pela experiência do gestor ............... 301 
Tabela 133 – Outros critérios mencionados para definição de valores nos 

editais .................................................................................................. 302 
Tabela 134 – Temas ínsitos aos comentários livres acerca da definição de 

valores nos editais ............................................................................... 302 
Tabela 135 – Comportamento da variável “preço” no pregão eletrônico em 

relação às modalidades do sistema clássico ....................................... 303 
Tabela 136 – Comportamento da variável “tempo” no pregão eletrônico em 

relação às modalidades do sistema clássico ....................................... 304 
Tabela 137 – Comportamento da variável “segurança” no pregão eletrônico em 

relação às modalidades do sistema clássico ....................................... 304 
Tabela 138 – Comportamento da variável “qualidade” no pregão eletrônico em 

relação às modalidades do sistema clássico ....................................... 305 
Tabela 139 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 

Concorrência Menor Preço .................................................................. 306 



xviii 

Tabela 140 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 
Concorrência Técnica e Preço ............................................................ 307 

Tabela 141 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 
Concorrência Melhor Técnica .............................................................. 308 

Tabela 142 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 
Tomada de Preços Menor Preço ......................................................... 308 

Tabela 143 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 
Tomada de Preços Técnica e Preço ................................................... 309 

Tabela 144 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 
Tomada de Preços Melhor Técnica ..................................................... 310 

Tabela 145 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 
Convite ................................................................................................ 310 

Tabela 146 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 
Pregão Presencial ............................................................................... 311 

Tabela 147 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 
Pregão Eletrônico ................................................................................ 312 

Tabela 148 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 
Dispensa ............................................................................................. 312 

Tabela 149 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 
Inexigibilidade ...................................................................................... 313 

Tabela 150 – Relevância de critérios para determinação da proposta mais 
vantajosa ............................................................................................. 317 

Tabela 151 – Análise da relação entre rigidez procedimental e segurança ........... 319 
Tabela 152 – Análise da relação entre rigidez procedimental e segurança ........... 321 
Tabela 153 – Estratégias utilizadas para superar a rigidez dos procedimentos 

clássicos (Concorrência, Tomada de Preços e Convite) quanto ao 
tempo de tramitação ............................................................................ 322 

Tabela 154 – Estratégias utilizadas para superar a rigidez dos procedimentos 
clássicos (Concorrência, Tomada de Preços e Convite) quanto à 
qualidade dos materiais / serviços ...................................................... 323 

Tabela 155 – Estratégias utilizadas para superar a rigidez dos procedimentos 
clássicos (Concorrência, Tomada de Preços e Convite) quanto aos 
preços obtidos ..................................................................................... 324 

Tabela 156 – Avaliação das licitações quanto ao tempo de realização ................. 327 
Tabela 157 – Avaliação das licitações quanto à qualidade dos bens / serviços 

adquiridos / contratados ...................................................................... 328 
Tabela 158 – Avaliação das licitações quanto ao preço obtido para os bens / 

serviços adquiridos / contratados ........................................................ 330 
Tabela 159 – Avaliação das licitações quanto à segurança ................................... 331 
Tabela 160 – Avaliação das licitações quanto à utilização ..................................... 332 
Tabela 161 – Critério(s) utilizado(s) para seleção, quando a lei permite a 

utilização de mais de uma modalidade de licitação ............................. 335 
Tabela 162 – Critério(s) utilizado(s) para seleção, quando a lei permite a 

utilização de mais de um tipo de licitação ........................................... 336 
Tabela 163 – Procedimentos que seriam utilizados com maior freqüência caso 

houvesse plena liberdade de escolha do gestor ................................. 338 
Tabela 164 – Procedimentos que seriam utilizados com menor freqüência caso 

houvesse plena liberdade de escolha do gestor ................................. 339 
Tabela 165 – Grau de rigidez dos procedimentos .................................................. 341 



xix 

Tabela 166 – Método utilizado para fixação dos valores das licitações (máximo, 
mínimo, referência, etc.) ...................................................................... 344 

Tabela 167 – Comparação entre pregão eletrônico e sistema clássico ................. 346 
Tabela 168 – Avaliação da eficiência dos procedimentos ...................................... 348 
Tabela 169 – Estatística descritiva dos fatores– graduados – para seleção da 

proposta mais vantajosa...................................................................... 351 
Tabela 170 – ANOVA dos fatores para seleção da proposta mais vantajosa ........ 352 
Tabela 171 – Teste de Contrastes (Post Hoc de Scheffé) dos fatores para 

seleção da proposta mais vantajosa ................................................... 352 
Tabela 172 – Grupos homogêneos dos fatores para seleção da proposta mais 

vantajosa determinados pelo método de Scheffé ................................ 353 
Tabela 173 – Estatística descritiva da avaliação do impacto da rigidez sobre o 

comportamento dos gestores .............................................................. 354 
Tabela 174 – ANOVA do impacto da rigidez sobre o comportamento dos 

gestores............................................................................................... 355 
Tabela 175 – Estatística descritiva da avaliação da utilização dos 

procedimentos ..................................................................................... 356 
Tabela 176 – ANOVA da avaliação da utilização dos procedimentos .................... 356 
Tabela 177 – Teste de Contrastes (Post Hoc de Scheffé) para a avaliação da 

utilização dos procedimentos .............................................................. 357 
Tabela 178 – Grupos homogêneos para a avaliação da utilização dos 

procedimentos determinados pelo método de Scheffé ....................... 358 
Tabela 179 – Estatística descritiva da avaliação da segurança dos 

procedimentos ..................................................................................... 359 
Tabela 180 – ANOVA da avaliação da segurança dos procedimentos .................. 360 
Tabela 181 – Teste de Contrastes (Post Hoc de Scheffé) para a avaliação da 

utilização dos procedimentos .............................................................. 360 
Tabela 182 – Grupos homogêneos para a avaliação da segurança dos 

procedimentos determinados pelo método de Scheffé ....................... 361 
Tabela 183 – Estatística descritiva da avaliação dos preços obtidos para os 

objetos em cada procedimento ........................................................... 362 
Tabela 184 – ANOVA da avaliação dos preços obtidos para os objetos em 

cada procedimento .............................................................................. 362 
Tabela 185 – Teste de Contrastes (Post Hoc de Scheffé) para a avaliação dos 

preços obtidos para os objetos em cada procedimento ...................... 363 
Tabela 186 – Grupos homogêneos para a avaliação dos preços obtidos para os 

objetos em cada procedimento determinados pelo método de 
Scheffé ................................................................................................ 365 

Tabela 187 – Estatística descritiva da avaliação da qualidade dos objetos em 
cada procedimento .............................................................................. 365 

Tabela 188 – ANOVA da avaliação da qualidade dos objetos em cada 
procedimento ....................................................................................... 366 

Tabela 189 – Teste de Contrastes (Post Hoc de Scheffé) para a avaliação da 
qualidade dos objetos em cada procedimento .................................... 367 

Tabela 190 – Grupos homogêneos para a avaliação da qualidade dos objetos 
em cada procedimento determinados pelo método de Scheffé ........... 368 

Tabela 191 – Estatística descritiva da avaliação do tempo de tramitação de 
cada procedimento .............................................................................. 369 

Tabela 192 – ANOVA da avaliação do tempo de tramitação de cada 
procedimento ....................................................................................... 369 



xx 

Tabela 193 – Teste de Contrastes (Post Hoc de Scheffé) para a avaliação do 
tempo de tramitação de cada procedimento ....................................... 370 

Tabela 194 – Grupos homogêneos para a avaliação do tempo de tramitação de 
cada procedimento determinados pelo método de Scheffé................. 371 

Tabela 195 – ANOVA da avaliação do grau de rigidez dos procedimentos ........... 372 
Tabela 196 – Grupos homogêneos para a avaliação do grau de rigidez dos 

procedimentos, determinados pelo método de Scheffé....................... 373 
Tabela 197 – ANOVA da avaliação do grau de eficiência dos procedimentos ....... 374 
Tabela 198 – Grupos homogêneos para a avaliação do grau de eficiência dos 

procedimentos, determinados pelo método de Scheffé....................... 375 
Tabela 199 – Consolidação dos graus das variáveis eficiência e rigidez e dos 

fatores de variação tempo, qualidade, preço e segurança .................. 376 
Tabela 200 – Correlações entre as variáveis eficiência e rigidez e os fatores de 

variação tempo, qualidade, preço e segurança ................................... 376 
Tabela 201 – Consolidação dos graus das variáveis eficiência e rigidez e do 

quantitativo de indicações de rejeição ou preferência de cada 
modelo procedimental ......................................................................... 377 

Tabela 202 – Correlações entre as variáveis eficiência e rigidez e os fatores de 
variação tempo, qualidade, preço e segurança ................................... 378 



xxi 

LISTA DE GRÁFICOS 
 
Gráfico 1 – Comparação entre preço de mercado e preço de referência 

utilizado para licitação – Exemplo 1 .................................................... 206 
Gráfico 2 – Comparação entre preço de mercado e preço de referência 

utilizado para licitação – Exemplo 2 .................................................... 208 
Gráfico 3 – Comparação entre preço de mercado e preço de referência 

utilizado para licitação – Exemplo 3 .................................................... 209 
Gráfico 4 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 

1.1.1 .................................................................................................... 219 
Gráfico 5 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 

1.1.2 .................................................................................................... 219 
Gráfico 6 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 

1.1.3 .................................................................................................... 220 
Gráfico 7 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 

1.1.4 .................................................................................................... 221 
Gráfico 8 – Representação gráfica das freqüências das respostas 

concernentes ao fator “qualidade” nos campos 1.1.5 a 1.1.10 ............ 222 
Gráfico 9 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 

2.1.1 .................................................................................................... 223 
Gráfico 10 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 

2.2.1 .................................................................................................... 224 
Gráfico 11 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 

3.1.1 .................................................................................................... 225 
Gráfico 12 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 

3.1.2 .................................................................................................... 225 
Gráfico 13 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 

3.1.3 .................................................................................................... 226 
Gráfico 14 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 

3.1.4 .................................................................................................... 226 
Gráfico 15 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 

3.1.5 .................................................................................................... 227 
Gráfico 16 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 

3.1.6 .................................................................................................... 227 
Gráfico 17 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 

3.1.7 .................................................................................................... 228 
Gráfico 18 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 

3.2.1 .................................................................................................... 229 
Gráfico 19 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 

3.2.2 .................................................................................................... 230 
Gráfico 20 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 

3.2.3 .................................................................................................... 230 
Gráfico 21 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 

3.2.4 .................................................................................................... 231 
Gráfico 22 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 

3.2.5 .................................................................................................... 231 
Gráfico 23 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 

3.3.1 .................................................................................................... 233 
Gráfico 24 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 

3.3.2 .................................................................................................... 233 



xxii 

Gráfico 25 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
3.3.3 .................................................................................................... 234 

Gráfico 26 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
3.3.4 .................................................................................................... 234 

Gráfico 27 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
3.3.5 .................................................................................................... 235 

Gráfico 28 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.1.1 .................................................................................................... 237 

Gráfico 29 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.1.2 .................................................................................................... 237 

Gráfico 30 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.1.3 .................................................................................................... 238 

Gráfico 31 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.1.4 .................................................................................................... 239 

Gráfico 32 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.1.5 .................................................................................................... 239 

Gráfico 33 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.1.6 .................................................................................................... 240 

Gráfico 34 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.1.7 .................................................................................................... 241 

Gráfico 35 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.2.1 .................................................................................................... 241 

Gráfico 36 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.2.2 .................................................................................................... 242 

Gráfico 37 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.2.3 .................................................................................................... 243 

Gráfico 38 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.2.4 .................................................................................................... 243 

Gráfico 39 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.2.5 .................................................................................................... 244 

Gráfico 40 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.2.6 .................................................................................................... 245 

Gráfico 41 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.2.7 .................................................................................................... 245 

Gráfico 42 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.3.1 .................................................................................................... 246 

Gráfico 43 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.3.2 .................................................................................................... 247 

Gráfico 44 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.3.3 .................................................................................................... 247 

Gráfico 45 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.3.4 .................................................................................................... 248 

Gráfico 46 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.3.5 .................................................................................................... 249 

Gráfico 47 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.3.6 .................................................................................................... 249 

Gráfico 48 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.3.7 .................................................................................................... 250 

Gráfico 49 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.4.1 .................................................................................................... 252 



xxiii 

Gráfico 50 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.4.2 .................................................................................................... 252 

Gráfico 51 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.4.3 .................................................................................................... 253 

Gráfico 52 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.4.4 .................................................................................................... 254 

Gráfico 53 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.4.5 .................................................................................................... 254 

Gráfico 54 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.4.6 .................................................................................................... 255 

Gráfico 55 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.4.7 .................................................................................................... 256 

Gráfico 56 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.5.1 .................................................................................................... 256 

Gráfico 57 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.5.2 .................................................................................................... 257 

Gráfico 58 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.5.3 .................................................................................................... 258 

Gráfico 59 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.5.4 .................................................................................................... 258 

Gráfico 60 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.5.5 .................................................................................................... 259 

Gráfico 61 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.5.6 .................................................................................................... 260 

Gráfico 62 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
4.5.7 .................................................................................................... 260 

Gráfico 63 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
5.1.1 .................................................................................................... 261 

Gráfico 64 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
5.1.2 .................................................................................................... 262 

Gráfico 65 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
5.1.3 .................................................................................................... 262 

Gráfico 66 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
5.1.4 .................................................................................................... 263 

Gráfico 67 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
5.1.5 .................................................................................................... 263 

Gráfico 68 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
5.1.6 .................................................................................................... 264 

Gráfico 69 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
5.1.7 .................................................................................................... 264 

Gráfico 70 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
6.1.1 .................................................................................................... 267 

Gráfico 71 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
6.1.2 .................................................................................................... 267 

Gráfico 72 – Representação gráfica das freqüências das respostas a campo 
6.1.3 .................................................................................................... 268 

Gráfico 73 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
6.1.4 .................................................................................................... 268 

Gráfico 74 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
6.1.5 .................................................................................................... 269 



xxiv 

Gráfico 75 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
6.1.6 .................................................................................................... 269 

Gráfico 76 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
6.1.7 .................................................................................................... 270 

Gráfico 77 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
7.1.1 .................................................................................................... 272 

Gráfico 78 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
7.1.2 .................................................................................................... 272 

Gráfico 79 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
7.1.3 .................................................................................................... 273 

Gráfico 80 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
7.1.4 .................................................................................................... 273 

Gráfico 81 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
7.1.5 .................................................................................................... 274 

Gráfico 82 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
7.1.6 .................................................................................................... 274 

Gráfico 83 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
7.1.7 .................................................................................................... 275 

Gráfico 84 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
7.1.8 .................................................................................................... 275 

Gráfico 85 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
7.1.9 .................................................................................................... 276 

Gráfico 86 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
8.1.1 .................................................................................................... 278 

Gráfico 87 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
8.1.2 .................................................................................................... 278 

Gráfico 88 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
8.1.3 .................................................................................................... 279 

Gráfico 89 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
8.1.4 .................................................................................................... 279 

Gráfico 90 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
8.1.5 .................................................................................................... 280 

Gráfico 91 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
8.1.6 .................................................................................................... 280 

Gráfico 92 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
8.1.7 .................................................................................................... 281 

Gráfico 93 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
8.1.8 .................................................................................................... 281 

Gráfico 94 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
8.1.9 .................................................................................................... 282 

Gráfico 95 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
9.1.1 .................................................................................................... 283 

Gráfico 96 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
9.1.2 .................................................................................................... 284 

Gráfico 97 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
9.1.3 .................................................................................................... 285 

Gráfico 98 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
9.1.4 .................................................................................................... 285 

Gráfico 99 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
9.1.5 .................................................................................................... 286 



xxv 

Gráfico 100 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
9.1.6 .................................................................................................... 287 

Gráfico 101 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
9.1.7 .................................................................................................... 287 

Gráfico 102 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
9.1.8 .................................................................................................... 288 

Gráfico 103 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
9.1.9 .................................................................................................... 289 

Gráfico 104 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
9.1.10 .................................................................................................. 289 

Gráfico 105 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
9.1.11 .................................................................................................. 290 

Gráfico 106 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
10.1.1 .................................................................................................. 291 

Gráfico 107 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
10.1.2 .................................................................................................. 291 

Gráfico 108 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
10.1.3 .................................................................................................. 292 

Gráfico 109 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
10.1.4 .................................................................................................. 292 

Gráfico 110 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
11.1.1 .................................................................................................. 294 

Gráfico 111 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
11.2.1 .................................................................................................. 295 

Gráfico 112 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
11.3.1 .................................................................................................. 296 

Gráfico 113 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
11.4.1 .................................................................................................. 297 

Gráfico 114 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
12.1.1 .................................................................................................. 298 

Gráfico 115 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
12.1.2 .................................................................................................. 299 

Gráfico 116 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
12.1.3 .................................................................................................. 299 

Gráfico 117 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
12.1.4 .................................................................................................. 300 

Gráfico 118 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
12.1.5 .................................................................................................. 300 

Gráfico 119 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
12.1.6 .................................................................................................. 301 

Gráfico 120 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
12.1.7 .................................................................................................. 301 

Gráfico 121 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
13.1.1 .................................................................................................. 303 

Gráfico 122 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
13.1.2 .................................................................................................. 304 

Gráfico 123 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
13.1.3 .................................................................................................. 305 

Gráfico 124 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
13.1.4 .................................................................................................. 305 



xxvi 

Gráfico 125 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
14.1.1 .................................................................................................. 307 

Gráfico 126 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
14.1.2 .................................................................................................. 307 

Gráfico 127 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
14.1.3 .................................................................................................. 308 

Gráfico 128 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
14.1.4 .................................................................................................. 309 

Gráfico 129 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
14.1.5 .................................................................................................. 309 

Gráfico 130 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
14.1.6 .................................................................................................. 310 

Gráfico 131 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
14.1.7 .................................................................................................. 311 

Gráfico 132 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
14.1.8 .................................................................................................. 311 

Gráfico 133 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
14.1.9 .................................................................................................. 312 

Gráfico 134 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
14.1.10 ................................................................................................ 313 

Gráfico 135 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 
14.1.11 ................................................................................................ 313 

Gráfico 136 – Representação gráfica (freqüências relativas) da relevância dos 
critérios para determinação da proposta mais vantajosa .................... 317 

Gráfico 137 – Representação gráfica (freqüências relativas) da relevância dos 
critérios para determinação da proposta mais vantajosa .................... 318 

Gráfico 138 – Representação gráfica (graus) da relevância dos critérios para 
determinação da proposta mais vantajosa .......................................... 318 

Gráfico 139 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação da relação 
entre rigidez procedimental e segurança............................................. 320 

Gráfico 140 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação da relação 
entre rigidez procedimental e segurança............................................. 320 

Gráfico 141 – Representação gráfica (graus) da relação entre rigidez 
procedimental e segurança ................................................................. 321 

Gráfico 142 – Representação gráfica (freqüências) das estratégias utilizadas 
para superar a rigidez dos procedimentos clássicos (Concorrência, 
Tomada de Preços e Convite) quanto ao tempo de tramitação .......... 323 

Gráfico 143 – Representação gráfica (freqüências) das estratégias utilizadas 
para superar a rigidez dos procedimentos clássicos (Concorrência, 
Tomada de Preços e Convite) quanto à qualidade dos materiais / 
serviços ............................................................................................... 324 

Gráfico 144 – Representação gráfica (freqüências) das estratégias utilizadas 
para superar a rigidez dos procedimentos clássicos (Concorrência, 
Tomada de Preços e Convite) quanto aos preços obtidos .................. 325 

Gráfico 145– Representação gráfica (freqüências) da avaliação das licitações 
quanto ao tempo de realização ........................................................... 327 

Gráfico 146 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação das licitações 
quanto ao tempo de realização ........................................................... 327 

Gráfico 147 – Representação gráfica (graus) da avaliação das licitações quanto 
ao tempo de realização ....................................................................... 328 



xxvii 

Gráfico 148 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação das licitações 
quanto à qualidade dos bens / serviços adquiridos / contratados ....... 328 

Gráfico 149 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação das licitações 
quanto à qualidade dos bens / serviços adquiridos / contratados ....... 329 

Gráfico 150 – Representação gráfica (graus) da avaliação das licitações quanto 
à qualidade dos bens / serviços adquiridos / contratados ................... 329 

Gráfico 151 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação das licitações 
quanto ao preço obtido para os bens / serviços adquiridos / 
contratados .......................................................................................... 330 

Gráfico 152 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação das licitações 
quanto ao preço obtido para os bens / serviços adquiridos / 
contratados .......................................................................................... 330 

Gráfico 153 – Representação gráfica (graus) da avaliação das licitações quanto 
ao preço obtido para os bens / serviços adquiridos / contratados ....... 331 

Gráfico 154 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação das licitações 
quanto à segurança ............................................................................. 331 

Gráfico 155 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação das licitações 
quanto à segurança ............................................................................. 332 

Gráfico 156 – Representação gráfica (graus) da avaliação das licitações quanto 
à segurança ......................................................................................... 332 

Gráfico 157 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação das licitações 
quanto à utilização .............................................................................. 333 

Gráfico 158 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação das licitações 
quanto à utilização .............................................................................. 333 

Gráfico 159 – Representação gráfica (graus) da avaliação das licitações quanto 
à utilização .......................................................................................... 334 

Gráfico 160 – Representação gráfica (freqüências) do(s) critério(s) utilizado(s) 
para seleção, quando a lei permite a utilização de mais de uma 
modalidade de licitação ....................................................................... 335 

Gráfico 161 – Representação gráfica (freqüências) do(s) critério(s) utilizado(s) 
para seleção, quando a lei permite a utilização de mais de um tipo 
de licitação .......................................................................................... 337 

Gráfico 162 – Representação gráfica (freqüências) dos procedimentos que 
seriam utilizados com maior freqüência caso houvesse plena 
liberdade de escolha do gestor ........................................................... 338 

Gráfico 163 – Representação gráfica (freqüências) dos procedimentos que 
seriam utilizados com menor freqüência caso houvesse plena 
liberdade de escolha do gestor ........................................................... 340 

Gráfico 164 – Representação gráfica (freqüências) do grau de rigidez dos 
procedimentos ..................................................................................... 342 

Gráfico 165 – Representação gráfica (freqüências) do grau de rigidez dos 
procedimentos ..................................................................................... 342 

Gráfico 166 – Representação gráfica (graus) da rigidez dos procedimentos ......... 343 
Gráfico 167 – Representação gráfica (freqüências) dos métodos utilizados para 

fixação de preços de referência .......................................................... 344 
Gráfico 168 – Representação gráfica (freqüências) da comparação entre 

pregão eletrônico e sistema clássico ................................................... 346 
Gráfico 169 – Representação gráfica (freqüências) da comparação entre 

pregão eletrônico e sistema clássico ................................................... 346 



xxviii 

Gráfico 170 – Representação gráfica (graus) da avaliação do pregão eletrônico 
em relação aos procedimentos do sistema clássico ........................... 347 

Gráfico 171 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação da eficiência 
dos procedimentos .............................................................................. 349 

Gráfico 172 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação da eficiência 
dos procedimentos .............................................................................. 349 

Gráfico 173 – Representação gráfica (graus) da avaliação da eficiência dos 
procedimentos ..................................................................................... 350 

Gráfico 174 – Gráfico das médias dos fatores – graduados – para seleção da 
proposta mais vantajosa...................................................................... 352 

Gráfico 175 – Gráfico das médias do impacto – graduado – da rigidez sobre o 
comportamento dos gestores .............................................................. 355 

Gráfico 176 – Gráfico das médias da avaliação da utilização dos procedimentos . 357 
Gráfico 177 – Gráfico das médias da avaliação da segurança dos 

procedimentos ..................................................................................... 360 
Gráfico 178 – Gráfico das médias da avaliação dos preços obtidos para os 

objetos em cada procedimento ........................................................... 363 
Gráfico 179 – Gráfico das médias da avaliação da qualidade dos objetos em 

cada procedimento .............................................................................. 366 
Gráfico 180 – Gráfico das médias da avaliação do tempo de tramitação de cada 

procedimento ....................................................................................... 370 
Gráfico 181 – Gráfico das médias da avaliação do grau de rigidez dos 

procedimentos ..................................................................................... 372 
Gráfico 182 – Gráfico das médias da avaliação do grau de eficiência dos 

procedimentos ..................................................................................... 374 
 



 
 



2 

SUMÁRIO 
 

VOLUME 1 
 
1. O PROBLEMA ...................................................................................... 5 
1.1 Introdução ............................................................................................ 5 
1.2 Objetivos .............................................................................................. 10 
1.2.1 Objetivo final .......................................................................................... 10 
1.2.2 Objetivos intermediários ........................................................................ 10 
1.3 Delimitação do Estudo ........................................................................ 11 
1.4 Relevância do Estudo ......................................................................... 13 
 
2 METODOLOGIA ................................................................................... 17 
2.1 Tipo de Pesquisa ................................................................................. 17 
2.1.1 Quanto aos fins ..................................................................................... 17 
2.1.2 Quanto aos meios ................................................................................. 18 
2.2 Universo e amostra ............................................................................. 18 
2.3 Seleção de sujeitos ............................................................................. 20 
2.4 Coleta de dados ................................................................................... 20 
2.5 Tratamento de dados .......................................................................... 21 
 
3 CONCEITO DE EFICIÊNCIA. DIMENSÕES ......................................... 22 
3.1 Origens: Termodinâmica .................................................................... 22 
3.2 A perspectiva da Ciência Administrativa .......................................... 27 
3.2.1 Enfoque histórico ................................................................................... 28 
3.2.2 Enfoque teleológico. Eficiência, eficácia e efetividade........................... 36 
3.3 Perspectiva jurídica: o princípio da eficiência .................................. 42 
 
4 O SISTEMA DE COMPRAS DA LEI Nº 8.666/93 ................................. 48 
4.1 Sistemas ............................................................................................... 48 
4.2 Sistema privado e sistema governamental ....................................... 53 
4.2.1 Sistema privado ..................................................................................... 53 
4.2.2 Sistema Governamental ........................................................................ 61 
4.2.3 Análise comparativa .............................................................................. 64 
4.3 Limitações ao sistema governamental .............................................. 74 
4.3.1 Limitações decorrentes da natureza do instituto ................................... 74 
4.3.2 Limitações decorrentes de leis (lato sensu) ........................................... 77 
4.3.3 Limitações decorrentes de princípios jurídicos ...................................... 78 
4.3.4 Limitações por interpretações restritivas dos órgãos de controle e 

assessoria ............................................................................................. 97 
4.4 As origens do modelo ......................................................................... 104 
4.4.1 Breve histórico dos sistemas de aquisições governamentais no Brasil . 104 
4.4.2 A lei nº 8.666 de 1993 ........................................................................... 112 
4.5 Estruturas procedimentais: sistema clássico ................................... 118 
4.5.1 Fases da licitação .................................................................................. 121 
4.5.2 Concorrência ......................................................................................... 135 
4.5.3 Tomada de Preços ................................................................................ 141 
4.5.4 Convite .................................................................................................. 147 
4.5.5 Dispensa e inexigibilidade ..................................................................... 149 
 



3 

5 EXPERIÊNCIAS DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES ............... 153 
5.1 Sistema de Registro de Preços .......................................................... 158 
5.1.1 Procedimento ........................................................................................ 161 
5.2 Pregão presencial ................................................................................ 165 
5.2.1 Procedimento ........................................................................................ 170 
5.3 Pregão eletrônico ................................................................................ 175 
5.3.1 Procedimento ........................................................................................ 176 
5.3.2 O sistema eletrônico .............................................................................. 183 
 
6 RIGIDEZ DO SISTEMA CLÁSSICO ..................................................... 187 
6.1 Efeitos da rigidez ................................................................................. 189 
6.2 Corrupção ............................................................................................ 193 
6.3 Impropriedades .................................................................................... 196 
6.4 Disfunções ........................................................................................... 197 
6.5 Ineficiência do modelo clássico ......................................................... 197 
 
7 EFICIÊNCIA DO SISTEMA FLEXIBILIZADO: ANÁLISE DO 

PREGÃO ELETRÔNICO ....................................................................... 199 
7.1 Crítica à avaliação atual – unidimensional ........................................ 201 
7.2 Avaliação proposta – pluridimensional ............................................. 209 
 

VOLUME 2 
 
8 AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO MODELO FLEXIBILIZADO ........... 217 
8.1 Estatística descritiva das respostas ao questionário ...................... 217 
8.1.1 Questão 1 .............................................................................................. 218 
8.1.2 Questão 2 .............................................................................................. 222 
8.1.3 Questão 3 .............................................................................................. 224 
8.1.4 Questão 4 .............................................................................................. 236 
8.1.5 Questão 5 .............................................................................................. 261 
8.1.6 Questão 6 .............................................................................................. 266 
8.1.7 Questão 7 .............................................................................................. 271 
8.1.8 Questão 8 .............................................................................................. 277 
8.1.9 Questão 9 .............................................................................................. 283 
8.1.10 Questão 10 ............................................................................................ 290 
8.1.11 Questão 11 ............................................................................................ 293 
8.1.12 Questão 12 ............................................................................................ 298 
8.1.13 Questão 13 ............................................................................................ 303 
8.1.14 Questão 14 ............................................................................................ 306 
8.1.15 Questão 15 ............................................................................................ 314 
8.1.16 Questão 16 ............................................................................................ 315 
8.2 Análise comparativa das variáveis básicas ...................................... 316 
8.2.1 Questão 1 .............................................................................................. 316 
8.2.2 Questão 2 .............................................................................................. 319 
8.2.3 Questão 3 .............................................................................................. 322 
8.2.4 Questão 4 .............................................................................................. 325 
8.2.5 Questão 5 .............................................................................................. 334 
8.2.6 Questão 6 .............................................................................................. 336 
8.2.7 Questão 7 .............................................................................................. 337 
8.2.8 Questão 8 .............................................................................................. 339 



4 

8.2.9 Questão 9 .............................................................................................. 340 
8.2.10 Questão 12 ............................................................................................ 344 
8.2.11 Questão 13 ............................................................................................ 345 
8.2.12 Questão 14 ............................................................................................ 347 
8.3 Análise estatística dos dados obtidos............................................... 351 
8.3.1 Análise dos fatores para seleção da proposta mais vantajosa .............. 351 
8.3.2 Análise do impacto da rigidez sobre o fator “segurança” ....................... 353 
8.3.3 Análise da utilização de cada modelo procedimental pelas 

organizações do Governo Federal, na cidade do Rio de Janeiro / RJ ... 355 
8.3.4 Análise da eficiência, sob a perspectiva de cada dimensão proposta, 

dos modelos procedimentais ................................................................. 359 
8.3.5 Análise da rigidez dos procedimentos ................................................... 371 
8.3.6 Análise da eficiência dos procedimentos ............................................... 373 
8.3.7 Análise das variáveis principais – rigidez e eficiência – e dos fatores 

de variação ............................................................................................ 375 
8.3.8 Variáveis que determinam a preferência / rejeição na escolha dos 

procedimentos ....................................................................................... 377 
 
9 CONCLUSÕES ..................................................................................... 380 
 
10 LIMITAÇÕES DO ESTUDO .................................................................. 391 
 
11 PROPOSTAS DE NOVOS ESTUDOS / PESQUISAS .......................... 393 
 
12 BIBLIOGRAFIA ..................................................................................... 395 
 
APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA ..................................................... 401 
 
APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO ........................................................................ 402 
 
 



5 

1. O PROBLEMA 

 

Serão apresentados, neste capítulo, o problema de pesquisa e a forma pelo 

qual o mesmo será abordado, contextualizando-o no tema. Assim, realizar-se-á uma 

breve introdução sobre os processos de aquisição e contratação no setor público, 

apresentando, em seguida, os objetivos, a delimitação e a relevância do estudo. 

 

 

1.1. Introdução 

 

O Estado, para a consecução de seus objetivos, desenvolve, por meio de 

seus órgãos, diversas atividades e programas, cujas execuções são circunscritas 

por normas de direito público. O planejamento e a execução destas atividades, não 

obstante este delineamento normativo, materializam-se por atos administrativos 

praticados por servidores cuja atuação situa-se entre a plena vinculação e a plena 

discricionariedade, conforme dispuserem in abstracto o ordenamento jurídico e os 

princípios constitucionais e administrativos. 

O exercício da atividade estatal demanda, invariavelmente, a aquisição de 

bens e a contratação de serviços, as quais são, por imposição constitucional, 

precedidas por processos licitatórios cujos procedimentos são detalhados 

pormenorizadamente pela legislação infraconstitucional. Neste sentido, o sistema de 

aquisições e contratações em âmbito governamental apresenta elevado grau de 

rigidez, com inúmeros instrumentos de controle insertos nos procedimentos com as 

finalidades precípuas de: 



6 

- assegurar a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento 

convocatório, igualdade, julgamento objetivo e, finalmente, da eficiência; e 

- minimizar a possibilidade de ocorrências de práticas incompatíveis com a 

finalidade pública. 

Não obstante a conformação normativa dada pela Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, ao sistema de aquisições e contratações, impusesse alto grau de 

rigidez e formalismo aos procedimentos do processo licitatório, os resultados 

alcançados na realização de despesas pelos modelos outrora disponíveis revelaram-

se insatisfatórios ao adequado desenvolvimento das atividades estatais e, por 

conseguinte, prejudiciais, ou mesmo impeditivos, à obtenção de melhores resultados 

em termos de prestação de serviços pelo Estado ou de políticas públicas. Outrossim, 

tampouco se revelou eficaz no sentido de minimizar a ocorrência de práticas 

indesejáveis. A rigidez do sistema revelou-se não apenas incapaz de assegurar-lhe 

o atingimento de suas finalidades precípuas como também fomentadora destas 

práticas – a rigidez do sistema, em outras palavras, revelou-se fator associado à sua 

ineficiência. 

Com a consolidação do sistema e a conseqüente possibilidade de realização 

de análises mais consistes sobre o mesmo, iniciou-se um período, ainda não 

concluído, de reformulação: ante os resultados dos estudos e análises procedidas, 

no sentido de flexibilizá-lo. Esta reestruturação do sistema culminou com a 

implementação de nova modalidade de licitação, o pregão – inicialmente, presencial 

e, por fim, eletrônico. Embora não se afigure possível avaliar-se de forma 

consistente as conseqüências deste novo modelo para o sistema de aquisições e 



7 

contratações, os estudos já realizados apontam no sentido de uma “maior eficiência” 

do mesmo. Neste sentido, poder-se-ia associar a flexibilização à eficiência. 

Tal constatação, entretanto, assenta-se, sobretudo, na dimensão econômica 

do sistema: afirma-se que o modelo flexibilizado afigura-se mais eficiente com base 

na análise comparativa entre os valores dos bens adquiridos ou dos serviços 

contratados e os valores- referência das aquisições / contratações contidos nos 

processos licitatórios. Faz-se objeções, entretanto, neste trabalho, à concepção de 

eficiência sobre a qual se desenvolvem os estudos mencionados: a restrição do 

conceito de eficiência à sua dimensão econômica simplifica exageradamente a 

atividade estatal de aquisição de bens e contratação de serviços. Não basta às 

atividades finalísticas do Estado, das quais o sistema de aquisição / contratação é 

mera etapa intermediária, que estes bens e serviços sejam adquiridos / contratados 

pelo menor preço. Há que se impor, inquestionavelmente, que estes bens e serviços 

possuam qualidade e que suas aquisições e contratações se façam 

tempestivamente. Outrossim, o procedimento por meio do qual se realizam as 

compras governamentais devem assegurar a lisura dos atos praticados, dimensão 

denominada “segurança”, neste trabalho. Em outras palavras, criticar-se-á o 

conceito unidimensional da eficiência, desenvolvendo a análise da eficiência do 

modelo pátrio sob um conceito pluridimensional. 

Questiona-se, portanto, o impacto na eficiência do sistema de aquisições e 

contratações causado pela inserção da modalidade pregão eletrônico, com base na 

concepção pluridimensional, uma vez que se tem, por percepção do sistema, 

empiricamente, que as aquisições e contratações procedidas em âmbito público 

remanescem inadequadas, caracterizadas por baixa qualidade, intempestividade e 

preços superiores aos praticados no mercado. 
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Indaga-se, ainda: a experiência brasileira de flexibilização do sistema de 

aquisições e contratações permite concluir-se que uma maior flexibilidade implica em 

maior grau de eficiência também sob sua concepção pluridimensional? Se sim, 

como desenvolver o sistema em sua plenitude de forma a reverter os resultados 

ainda limitados nas aquisições e contratações em termo de eficiência; se não, que 

instrumentos estão ausentes para permitir-lhe atingir um nível adequado de 

eficiência. Ambas as dimensões, embora aparentemente paradoxais, tem por 

escopo a maior eficiência do sistema de aquisições. 

Considerando-se a natureza pública da atividade estatal, e, portanto, a 

limitação dos procedimentos pelo ordenamento jurídico, ante o princípio da 

legalidade estrita vigente no direito administrativo, chega-se ao eixo de 

desenvolvimento do trabalho: como aumentar a eficiência das compras e aquisições 

apesar das limitações legais? 

A Figura 1 ilustra a proposta de desenvolvimento deste trabalho de pesquisa: 
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Figura 1 – Estrutura argumentati va proposta 
Fonte: Autor 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo final 

 

Avaliar o impacto da rigidez e da flexibilização de procedimentos sobre os 

processos de aquisição e contratação no âmbito do governo federal, permitindo 

evidenciar instrumentos capazes de aumentar a eficiência destes processos apesar 

da conformação jurídico-normativa imposta pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

 

 

1.2.2 Objetivos intermediários 

 

• Identificar a estrutura procedimental para aquisições e contratações no 

âmbito do Governo Federal; 

• Identificar disfunções do processo derivadas direta ou indiretamente da 

rigidez normativa; 

• Identificar instrumentos de flexibilidade insertos no ordenamento jurídico; 

• Sintetizar a experiência brasileira de flexibilização dos processos de 

aquisições e contratações com a introdução do pregão como modalidade 

de licitação, nas modalidades presencial e eletrônica; 

• Analisar a percepção dos Gestores Públicos sobre o atual modelo de 

aquisições e contratações, destacando os aspectos positivos e os óbices 

apontados pelos mesmos; 

• Analisar a percepção dos Gestores Públicos sobre a eficiência do modelo 

de aquisições e contratações; 
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• Avaliar a eficiência dos instrumentos de flexibilização, sob as dimensões 

qualitativa e quantitativa; 

 

 

1.3 Delimitação do estudo 

 

Considerando-se a complexidade do tema a ser desenvolvido na dissertação 

ora em delineamento, faz-se mister sua delimitação para reduzi-lo a uma dimensão 

possível de estudo. 

O procedimento licitatório delineado pelo ordenamento jurídico e de 

observância cogente a todos os órgãos públicos, independentemente de sua 

natureza jurídica, comporta diversas modalidades: concurso, leilão, convite, tomada 

de preços, concorrência e, por fim, o pregão, presencial ou eletrônico. 

Estas modalidades não se devem confundir com os tipos de licitações, 

vinculados ao critério pelo qual as propostas dos concorrentes do certame licitatório 

são ordenadas. São reconhecidos pelo ordenamento, quatro tipos de licitações: 

- menor preço, segundo o qual, conforme se depreende do próprio nomen 

juris do instituto, a proposta vencedora é aquela de menor preço; 

- melhor técnica, segundo o qual a proposta vencedora é aquele que alcançar 

a maior pontuação com base em critérios técnicos previamente estabelecidos no 

edital do certame; 

- técnica e preço, no qual a melhor proposta é aquela que obtiver maior 

pontuação com base em uma média ponderada entre critérios técnicos e preços; e 

- maior lance ou oferta, nos casos de alienação de bens ou concessão de 

direito real de uso. 
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Há que se mencionar, ainda, a possibilidade de utilização do sistema de 

registro de preços com as modalidades concorrência e pregão. 

O sistema de aquisições e contratações no âmbito do setor público é 

composto, assim, pelos seguintes modelos procedimentais: 

 MENOR PREÇO MELHOR TÉCNICA TÉCNICA E PREÇO OUTROS 

LEILÃO    LEILÃO 

CONCURSO    CONCURSO 

CONVITE CONVITE, MENOR 
PREÇO 

CONVITE, MELHOR 
TÉCNICA 

CONVITE, TÉCNICA E 
PREÇO  

CONCORRÊNCIA 

CONCORRÊNCIA, 
MENOR PREÇO 

CONCORRÊNCIA, 
MELHOR TÉCNICA 

CONCORRÊNCIA, 
TÉCNICA E PREÇO  

CONCORRÊNCIA, 
MENOR PREÇO, COM 

REGISTRO DE 
PREÇOS 

 

CONCORRÊNCIA, 
TÉCNICA E PREÇO, 
COM REGISTRO DE 

PREÇOS 

 

TOMADA DE PREÇOS 
TOMADA DE 

PREÇOS, MENOR 
PREÇO 

TOMADA DE 
PREÇOS, MELHOR 

TÉCNICA 

TOMADA DE PREÇOS, 
TÉCNICA E PREÇO  

PREGÃO 

PRESENCIAL 

PREGÃO 
PRESENCIAL    

PREGÃO 
PRESENCIAL COM 

REGISTRO DE 
PREÇOS 

   

ELETRÔNICO 

PREGÃO 
ELETRÔNICO    

PREGÃO 
ELETRÔNICO COM 

REGISTRO DE 
PREÇOS 

   

Quadro 1 – Modelos de licitações 
Fonte: Lei nº 8.666/93; Lei nº 10.520/02; Decreto nº 5.450/05; Decreto nº 3.931/01 

No desenvolvimento da pesquisa, não foram considerados os modelos leilão 

e concurso, uma vez que não se destinam à aquisição de materiais tampouco à 

contratação de serviços. 

As demais categorias, entretanto, foram consolidadas para análise do efeito 

da rigidez e da flexibilidade sobre a eficiência dos processos de aquisições e 

contratações: convite, tomada de preços e concorrência, ante o grande número de 

fases procedimentais e exigências e restrições legais foram tomados sob a 

perspectiva da rigidez, enquanto o utilizou-se o pregão eletrônicopara a análise do 

efeito da flexibilização. 
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1.4 Relevância do estudo 

 

A abordagem acerca da relevância do estudo centrar-se-á em dois principais 

enfoques complementares, contemplando a importância da pesquisa para a 

Administração Pública, para a academia e para a sociedade em geral. 

Reveste-se, a pesquisa, de expressiva significância para a sociedade, 

sobretudo ao se considerar o sistema de aquisições e contratações como 

instrumentos essenciais ao Estado para a consecução dos objetivos de suas 

políticas, programas e atividades, bem assim como instrumentos de gestão pública. 

No Brasil, as causas do desperdício de recursos públicos são relacionadas, 

essencialmente, à má gestão da coisa pública – originada, sobretudo, pela imperícia 

ou negligência na observância de normas de gestão contidas no ordenamento 

jurídico e de princípios jurídicos, administrativos e contábeis – e à corrupção – 

violação voluntária a tais normas e princípios com o intuito de privilegiar, a si ou a 

terceiros; em outras palavras, costuma-se restringir as causas às ações humanas. 

Ante tal percepção, não obstante os esforços despendidos desde a década de 1990 

no sentido da implementação do modelo gerencial de Estado no Brasil, predominam, 

ainda hoje, paradoxalmente, nos desenhos procedimentais pertencentes ao sistema 

de aquisições e contratações do setor público, os controles – expressos e ínsitos 

(imanentes) – a priori, em contraposição às concepções do New Public 

Management, um dos elementos basilares do Estado gerencial. 

Em outra dimensão, a tendência à flexibilização do setor público apresenta-se 

ainda insipiente no Brasil, podendo-se mencionar, no escopo do trabalho ora em 

delineamento, a experiência do pregão eletrônico, cuja análise contida em estudos 
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acadêmicos e dos órgãos de controle apontam no sentido de uma maior eficiência 

com relação aos modelos que lhe são pré-existentes. 

A pesquisa a ser realizada mostra-se potencialmente contributiva, neste 

contexto, sob duas perspectivas fundamentais: 

- por ampliar as dimensões de análise da eficiência do pregão eletrônico, 

pondo à prova a correlação entre flexibilização e maior eficiência; neste mesmo 

sentido, enriquecendo a análise da eficiência do sistema pela inserção de novas 

dimensões de análise; 

- por estimar a parcela de participação na ineficiência do sistema 

correspondente à má gestão e a correspondente ao modelo normatizado e assim, 

permitir-se criticar o modelo vigente e apontar soluções para a elevação da 

eficiência do sistema. 

Para a sociedade, o estudo revela-se interessante ante o fato de que, quanto 

à corrupção, a percepção negativa acerca desta extrapola os limites internos, reduz 

as perspectivas do mercado internacional sobre a economia brasileira e provoca a 

retração no volume de investimentos externos. Desde o ano 2000, a ONG 

Transparência Brasil, associada à Transparency International, divulga um rol com 

seu índice de percepção da corrupção em diversas nações, no qual o Brasil tem 

obtido graus entre 3,5 e 4,1 em uma escala de zero – maior grau de corrupção – a 

dez – menor grau de corrupção, situando-se entre a 46ª e a 72ª posições em um 

universo de aproximadamente 180 países, demonstrando que as soluções 

apresentadas pelo país no combate à corrupção não tem sido reconhecidas como 

suficientes pela comunidade internacional. A adequada avaliação da eficiência das 

contratações e aquisições, de suas causas e de meios para aumentá-la, possibilita à 

sociedade um novo instrumento para reversão desta percepção. 
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Posição 2001 2004 2007 

1ª ao 20ª 
 1º Finlândia (9,9) 

 9º Luxemburgo (8,7) 

 15º Áustria (7,8) 

 1º Finlândia (9,7) 

 9º Austrália (8,8) 

 15º Alemanha (8,2) 

 1º Dinamarca (9,4) 

 9º Canadá (8,7) 

 15º Áustria (8,1) 

21ª ao 40ª 

 22º Espanha (7,0) 

 28º Estônia (5,6) 

 38º África do Sul (4,8) 

 22º França (7,1) 

 28º Uruguai (6,2) 

 38º Catar (5,2) 

 22º Chile (7,0) 

 28º Portugal (6,5) 

 38º Botsuana (5,4) 

41ª ao 60ª 

 46º Brasil (4,0) 

 53º Eslováquia (3,7) 

 57º China (3,5) 

 46º África do Sul (4,6) 

 53º Trinidad e Tobago (4,2) 

 59º Brasil (3,9) 

 

 46º Costa Rica (5,0) 

 53º Jordânia (4,7) 

 57º Namíbia (4,5) 

61ª ao 80ª 

 68º Zimbábue (2,9) 

 71º Índia (2,7) 

 75º Vietnã (2,6) 

 78º Nicarágua (2,4) 

 80º Rússia (2,3) 

 68º Colômbia (3,5) 

 71º China (3,4) 

 71º Arábia Saudita (3,4) 

 71º Síria (3,4) 

 77º Egito (3,2) 

 68º Colômbia (3,8) 

 72º Brasil (3,5) 

 72º China (3,5) 

 72º Índia (3,5) 

 72º México (3,5) 

81ª ao 
último 

 82º Tanzânia (2,2) 

 84º Bolívia (2,0) 

 91º Bangladesh (0,4) 

 94º Índia (2,8) 

 131º Iraque (2,1) 

 146º Haiti (1,5) 

 94º Tanzânia (3,2) 

 131º Líbia (2,5) 

 179º Somália (1,4) 
Quadro 2 – Índice de Percepção da Corrupção, elaborado pela ONG Transparência Internacional 
Fonte: International Transparency (disponível em www.transparency.org) 

Destaca-se, ainda, a representatividade das despesas governamentais em 

relação ao Produto Interno Bruto brasileiro. O PIB representa a soma dos valores de 

todos os bens e serviços produzidos em um país em um período estabelecido, 

normalmente de um ano, sendo calculado pela seguinte fórmula: 

PIB = C + I + G + X - M, onde: 

C = consumo privado; 
I = total de investimentos; 
G = gastos do governo; 
X = volume das exportações; e 
M = volume das importações. 

Em 2002, as despesas do governo totalizaram R$ 304,044 bilhões, 

representando 20,57% do PIB daquele ano, de R$ 1,478 trilhão; em 2006, 

totalizaram R$ 474,773 bilhões, representando 20,03% do PIB de R$ 2,370 trilhões. 

Neste capítulo, foram expostos os elementos básicos de delineamento do 

objeto da pesquisa ora proposta. Após breve introdução acerca do problema a ser 
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estudado, qual seja, a avaliação do impacto da rigidez e da flexibilização de 

procedimentos sobre os processos de aquisição e contratação no âmbito do governo 

federal, evidenciando instrumentos capazes de aumentar a eficiência destes 

processos apesar da conformação jurídico-normativa imposta pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, foram elencados o objetivo final a ser alcançado e os objetivos 

intermediários que permitirão a sua consecução. Ante a grandiosidade do sistema a 

ser estudado, bem como a complexidade que permeia todas as dimensões da 

sociedade, as quais tornam inviáveis uma completa análise de todas as variáveis 

envolvidas, foi apresentada, ainda, neste capítulo, a delimitação do estudo. Por fim, 

expuseram-se os motivos que tornam a pesquisa relevante para a sociedade, para a 

Administração Pública e para a academia. Expostos, assim, o problema a ser 

pesquisado e seus contornos, no segundo capítulo explanar-se-á a metodologia da 

pesquisa. 
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2 METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem como objetivo explicitar a metodologia a ser utilizada, 

definindo o tipo de pesquisa, o universo e a amostra, a seleção dos sujeitos da 

pesquisa, a coleta e tratamento de dados e, ainda, as limitações que o método 

utilizado possui. 

 

2.1 Tipo de pesquisa 

 

De acordo com os critérios propostos por Vergara (2006), o estudo pode ser 

classificado quanto aos fins e quanto aos meios. Observando estes dois critérios, o 

presente estudo apresentará as seguintes características: 

 

2.1.1 Quanto aos fins 

 

A pesquisa foi descritiva e exploratória. Descritiva no sentido de que no 

estudo expor-se-ão as características do sistema de contratações e aquisições no 

setor público bem como serão sistematizadas as suas disfunções; outrossim, 

procurar-se-á descobrir possíveis relações entre a rigidez normativa e as disfunções 

do sistema e entre a flexibilização de procedimentos e o aumento de eficiência; por 

fim, serão descritas, ainda, as tendências quanto à reestruturação dos 

procedimentos para as contratações e aquisições. Finalmente, exploratória no 

sentido de que, não obstante a existência de vasta literatura sobre procedimentos 

licitatórios - instrumento-base do sistema de contratações e aquisições do setor 

público – o conteúdo dos estudos publicados cinge-se à análise da eficiência do 
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processo sob sua dimensão financeira; outrossim, objetiva-se inová-la pela 

conjugação de conceitos administrativos e jurídicos, comumente representadas 

isoladas uma das outra. 

 

2.1.2 Quanto aos meios 

 

Foram utilizados para a coleta de dados: pesquisa de campo em órgãos da 

Administração Pública federal, direta e indireta, com aplicação de questionários e 

realização de entrevistas ; pesquisa bibliográfica, em revistas, livros, jornais, redes 

eletrônicas, teses, dissertações e em relatórios de órgãos executores ou de controle; 

e pesquisa documental, em documentos internos de órgãos da Administração 

Pública federal, direta e indireta, processos do Tribunal de Contas da União e em 

documentos e dados contidos em sistemas informatizados de gestão no âmbito do 

Governo Federal. 

 

2.2 Universo e amostra 

 

O procedimento precípuo para a realização de despesas concernentes a 

aquisições de bens e contratações de serviços no setor público é o processo 

licitatório, conforme impõe a Constituição de 1988, em seu art. 37, inciso XXI: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 

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

Lei nº 8.666/1993, que em seu art. 1º ratifica a obrigatoriedade do processo licitatório 

em todos os órgãos da Administração Pública. 

Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da 
administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações 
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 

Eis, portanto, o universo da pesquisa: todos os órgãos públicos da 

administração direta ou indireta, de quaisquer Poderes – da União, dos vinte e seis 

Estados, do Distrito Federal e dos 5.565 Municípios. Ante a distribuição físico-

geográfica do sistema e a quantidade de órgãos e gestores públicos envolvidos nas 

aquisições e contratações do setor público, trabalhou-se com uma amostra do 

universo supracitado para a realização do estudo. 

Vergara (2006) sintetiza da seguinte forma as espécies de amostragem: 

 
Figura 2 – Espécies de Amostragem 

 

A amostra foi definida por meio da conjugação de dois critérios de 

amostragem: por acessibilidade e aleatória. 

AMOSTRAGEM

PROBABILÍSTICA

NÃO-PROBABILÍSTICA

ALEATÓRIA SIMPLES

ESTRATIFICADA

POR CONGLOMERADO

POR ACESSIBILIDADE

POR TIPICIDADE
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O processo de seleção de amostras configurou-se como amostragem por 

acessibilidade ante a opção por trabalhar apenas com Unidades Gestoras 

Executoras, da esfera federal, localizadas apenas na cidade do Rio de Janeiro. A 

escolha deste processo baseou-se nas seguintes perspectivas: 

- redução de custos; e 

- facilidade para esclarecimento pessoal de dúvidas. 

Os questionários de pesquisa foram enviados para 295 Unidades Gestoras 

Executoras. Junto com os questionários foram enviados uma carta explicativa sobre 

o objetivo da pesquisa e um envelope, já selado, para o retorno dos questionários. 

Considerando a independência da devolução dos questionários com relação ao 

pesquisador, portanto, a independência da seleção das unidades observáveis, 

afigura-se pertinente classificar o processo de amostragem, por analogia, como 

aleatório. 

 

2.3 Seleção de sujeitos 

 

Os sujeitos da pesquisa serão gestores públicos pertencentes a órgãos civis 

ou militares, da administração direta ou indireta, da União, localizados na cidade do 

Rio de Janeiro, abrangendo as funções de Gestor de Licitações ou de Membros de 

Comissões Permanentes de Licitações. 

 

2.4. Coleta de dados 

 

Procedeu-se a coleta de dados por meio de pesquisas bibliográfica e 

documental em livros, revistas especializadas em Administração Pública, jornais, 
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Diários Oficiais da União, teses, dissertações e artigos em bibliotecas, processos do 

Tribunal de Contas da União, documentos internos de órgãos da Administração 

Pública federal, direta e indireta, e em documentos e dados contidos em sistemas 

informatizados de gestão no âmbito do Governo Federal. 

No campo, as informações foram coletadas por meio da aplicação de 

questionários a servidores envolvidos nos processos de aquisição e contratação, 

com o escopo de avaliar a eficiência da estrutura do referido sistema, bem como 

levantar aspectos positivos e negativos do mesmo. 

 

2.5 Tratamento de dados 

 

O desenvolvimento do trabalho assentou-se sobre o pensamento hipotético-

dedutivo, e os dados coletados foram tratados, precipuamente, de forma estatística, 

procurando confirmar ou rejeitar, por meio de testes paramétricos, as hipóteses 

formuladas ao longo da pesquisa, bem como estabelecer relações entre as variáveis 

estudadas. 

Neste capítulo, explicitou-se, através da definição de seus elementos, a 

metodologia utilizada. Esclarecida a classificação da pesquisa como descritiva e 

exploratória, quanto aos fins, e pesquisa de campo, documental e bibliográfica, 

quanto aos meios, foram apresentados, em seguida, os elementos delimitadores da 

pesquisa: seu universo, a amostra e a seleção de sujeitos. Estabelecidas as 

fronteiras do estudo, foram expostas a forma de obtenção dos dados bem como a 

forma de tratá-los, essencialmente estatística. 
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3. CONCEITO DE EFICIÊNCIA. DIMENSÕES 

 

Neste capítulo, o princípio da eficiência será analisado, não apenas sob os 

enfoques da administração e do direito, como também pela sua perspectiva 

originária, da física clássica. 

A eficiência, por seu caráter multidisciplinar, apresenta ampla diversidade 

conceitual, todas derivadas do conceito termodinâmico de eficiência. Malmegrin e 

Filho (s.d., p.6) destacam sua aplicação em três áreas de conhecimento: na 

economia, no direito e na administração. Segundo os autores, sob a perspectiva da 

economia, “a eficiência tem a ver com o incremento da relação entre saídas e 

entradas, sendo as saídas os bens ou serviços produzidos e as entradas os insumos 

utilizados na produção dos mesmos bens ou serviços”; tal relação pode ser 

analisada economicamente pela razão entre o valor de um produto e seu custo 

unitário, mantidos os padrões de qualidade. 

No âmbito do direito, Malmegrin e Filho (s.d.) destacam a inserção da 

eficiência no texto da Constituição de 1988, elevando-o à categoria de princípio 

constitucional, e a pluralidade de interpretações concernentes ao princípio, 

centradas no debate sobre os deveres que este impõe aos gestores públicos e aos 

direitos dele decorrentes para os administrados. Por fim, sob a perspectiva da 

ciência administrativa, destacam as relações entre eficiência, eficácia e efetividade. 

 

3.1 Origens: Termodinâmica 

 

A origem do conceito de eficiência remonta à Física Clássica, mais 

especificamente, à Termodinâmica (ramo da Física que estuda as relações entre 
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calor, temperatura, trabalho e energia), no desenvolvimento dos estudos das 

máquinas térmicas. 

Denomina-se máquina térmica qualquer dispositivo para transformar calor em 

trabalho, sendo representada pelo seguinte esquema geral: 

 

Figura 3 – Sistema termodinâmico clássico : a máquina térmica (SAMPAIO e CALÇADA, 2001) 
 

Uma fonte quente, de temperatura Tq, fornece uma quantidade de calor Qq à 

máquina térmica, a qual transforma parte da quantidade de calor recebido em 

trabalho (W) e transfere o restante (Qf) à fonte fria, de temperatura Tf, inferior à Tq. 

Como os estudos eram desenvolvidos como sistema fechado, ou seja, sem 

interações com o ambiente externo, tem-se que Qq = W + Qf. 

Na análise de tais dispositivos importava a definição do seu rendimento (η), o 

quanto do calor fornecido era transformado pela máquina térmica em trabalho. 

Assim, tem-se que: 

η = 
W  = Qq – Qf  = 1 –  Qf 
Qq Qq Qq 

Em 1824, Nicolas Leonard Sadi Carnot, desenvolvendo estudos sobre as 

máquinas térmicas, propôs um ciclo de transformações – duas isotérmicas e duas 
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adiabáticas – que, utilizado naqueles dispositivos, permitiria a maximização do seu 

rendimento. 

 

Figura 4 – Maximização do rendimento da máquina térmica: o Ciclo de Carnot (SAMPAIO e 
CALÇADA, 2001) 

 

Considerando o estado inicial da máquina térmica em A, o ciclo inicia-se com 

a expansão isotérmica (aumento do volume com temperatura constante) AB, à 

temperatura Tq, durante a qual a máquina recebe a energia térmica Qq da fonte 

quente. 

A segunda fase do ciclo é a transformação adiabática (que não envolve troca 

de calor com o meio externo) BC, na qual a temperatura diminui de Tq para Tf. 

Na terceira fase, ocorre a contração isotérmica (diminuição do volume à 

temperatura constante) CD, à temperatura Tf, durante a qual a máquina fornece a 

parcela de energia térmica Qf à fonte fria. 

Por fim, o ciclo se encerra com a segunda transformação adiabática CD, na 

qual a temperatura do sistema se eleva de Tf para Tq. 

Carnot demonstra, em sua obra Réflexions sur la Puissance Motrice du Feu et 

sur les Machines Propres a Développer Cette Puissance, que a operação com este 
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ciclo permite o maior rendimento possível de uma máquina térmica que opere entre 

as temperaturas Tq e Tf, bem como que, nestas condições, Qf / Qq = Tf / Tq. Conclui-

se, por fim, que máximo rendimento possível de uma máquina térmica é uma relação 

exclusiva entre estas temperaturas Tq e Tf. 

ηmáx = ηCarnot 
W  = 1 – Qf  = 1 –  Tf 
Qq Qq Tq 

Em um segundo momento, desenvolveram-se os estudos sobre as máquinas 

frigoríficas, dispositivos que operam de forma inversa às máquinas térmicas: retiram 

calor de uma fonte fria e a entrega a uma fonte quente. Eis que, tal troca de energia 

não se sucede espontaneamente1: o trabalho é assim, exercido sobre a máquina, do 

ambiente para o sistema (Qq = Qf + W). 

 

Figura 5 – Máquina frigorífica. A origem, na Física, do princípio da eficiência (SAMPAIO e 
CALÇADA, 2001) 

 

Para estas máquinas, não se define o rendimento, mas sua eficiência: 

e = Qf  = Qf  
W Qq – Qf 

                                                        
1 Esta proposição é uma das formas de enunciar a segunda lei da termodinâmica. Em Halliday & 
Resnick (1991): “É impossível haver fluxo de calor de um corpo para outro a uma temperatura mais 
alta, sem ocorrer nenhuma mudança. ” 
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Assim como as máquinas térmicas, as máquinas frigoríficas também 

apresentam máxima eficiência quando operando com o ciclo de Carnot (idêntico ao 

das máquinas térmicas, porém em sentido anti-horário), no qual Qf / Qq = Tf / Tq, e, 

assim: 

emáx = eCarnot 
Qf  = Qf  = Tf 
W Qq – Qf Tq – Tf 

A eficiência ou rendimento máximo de uma máquina, todavia, é inatingível. 

Todo o desenvolvimento teórico sobre as máquinas, as transformações dos gases, 

os ciclos, teve por fundamento o mecanicismo clássico. As leis basilares da 

termodinâmica, a lei de Boyle, as leis de Gay-Lussac, a Lei de Clapeyron, enfim, 

todas as formulações desenvolvidas, assim como nos demais campos da física 

clássica, assentaram-se sobre a premissa do isolamento do sistema em relação ao 

meio ambiente, em uma perspectiva denominada de sistema fechado. 

Na prática, os rendimentos e as eficiências máximas obtidas são inferiores 

àquelas calculadas em função das perdas internas ou da interação da máquina com 

o ambiente no qual se insere, como por exemplo: o atrito, a inexistência do 

isolamento perfeito, a imperfeição das transformações adiabáticas, etc. 

Analisando os coeficientes e máquinas sob outra perspectiva: 

- como dispositivos elaborados para transformar energia térmica em trabalho, 

as máquinas térmicas têm por entrada, assim considerada o(s) insumo(s) 

necessário(s) ao seu funcionamento, a quantidade de calor recebida de uma fonte 

quente e por produto o trabalho produzido; 
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Figura 6 – Simplificação cartesiana da máquina térmica 

 
- como dispositivos elaborados para retirarem calor de uma fonte fria e, para 

tal processo necessitarem que se exerça um trabalho sobre o sistema, as máquinas 

frigoríficas têm por entrada o trabalho e por produto a quantidade de energia térmica 

retirada da fonte fria. 

 

Figura 7 – Simplificação cartesiana da máquina frigorífica 

 
Sendo o rendimento (η) definido por W / Qq, e a eficiência (e) definida por Qf / 

W, temos que ambos os coeficientes exprimem relações entre produtos e insumos, 

as quais, em função do desenvolvimento sob a égide do pensamento científico 

clássico, trabalham com poucas variáveis e desconsidera tanto a influência das 

interações entre o sistema e seu ambiente como as interações entre variáveis. 

 

3.2 A perspectiva da Ciência Administrativa 

 

Sob a perspectiva da administração, a eficiência será analisada, inicialmente, 

sob o enfoque histórico, demonstrando seu conteúdo material ao longo do 

Máquina Térmica WQq

ENTRADA PRODUTO

Máquina Frigorífica QfW

ENTRADA PRODUTO
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desenvolvimento da administração pública no Brasil. Em seguida, abordar-se-á sua 

distinção e as inter-relações com os conceitos de eficácia e efetividade. 

 

3.2.1 Enfoque histórico 

 

A Reforma implementada no Governo Vargas, por Maurício Nabuco e Luiz 

Simões Lopes assentou as bases do Estado Administrativo2 no Brasil. Dentre as 

medidas adotadas sob o escopo de implementar o modelo burocrático de gestão em 

substituição ao modelo de administração patrimonialista, à época, destacam-se: a 

criação da Comissão Permanente de Padronização, em 1930; a inserção do 

princípio do mérito na Constituição Federal, em seus artigos 168 e 170, § 2º; e, 

sobretudo, a criação do DASP, por meio do Decreto-Lei nº 579, de 30 de julho de 

1938. 

Em 1954, no Governo de Juscelino Kubitschek, foi enviado ao Congresso o 

primeiro projeto de reforma da estrutura geral e dos métodos da Administração 

Federal, não aprovada. Apenas em 1956 é retomado o debate sobre a Reforma 

Administrativa, sendo editados o Decreto nº 39.510, de 04 de julho (criando a 

Comissão de Simplificação Burocrática – COSB) e o Decreto nº 39.855, de 24 de 

agosto (criando a Comissão de Estudos e Projetos Administrativos – CEPA). 

A COSB tinha por finalidade precípua a simplificação das normas e das 

rotinas administrativas, de modo a evitar a duplicidade de atribuições e o excesso de 

pareceres e despachos interlocutórios, tinha por atribuições principais o estudo de 

meios de descentralização dos serviços mediante delegação de competência, 

fixação de responsabilidades e prestação de contas; o exame da situação das 
                                                        
2 Kleber Nascimento (1967, p. 12): “A expressão refere-se a um conjunto de características 
decorrentes do crescimento da burocracia governamental e da reconcepção da natureza da função 
pública nos governos modernos.” 



29 

repartições e das rotinas que merecessem correção imediata; e a supervisão das 

atividades das Subcomissões de cada Ministério, implementadas para promover, em 

seu âmbito ministerial, as medidas necessárias à consecução dos objetivos 

definidos no Decreto nº 39.510/1956, sobretudo a simplificação de rotinas, a fixação 

de responsabilidades, o reagrupamento de funções com unidades de execução, a 

descentralização de execução por delegação de competência e a supressão de 

organismos inoperantes ou desnecessários. 

Quanto à criação da CEPA pelo Decreto nº 39.855/1956, a exposição de 

motivos desta norma aludia expressamente à necessidade de reformas para a 

simplificação dos trabalhos administrativos e para reestruturação de certos órgãos e 

níveis de autoridade como meios de acelerar a capacidade executiva da 

administração federal. O escopo fundamental das atribuições da CEPA deveria 

deslocar-se da estrutura para os processos. Todavia, como resultados práticos de 

seus trabalhos, houve apenas mudanças estruturais: a criação do Ministério das 

Minas e Energia e a criação do Ministério da Indústria e do Comércio. 

Em 1963, durante o Governo João Goulart, é editado o decreto nº 51.705, de 

14 de fevereiro, que definia as atribuições do Ministro Extraordinário para a Reforma 

Administrativa, cargo criado em 23 de janeiro daquele mesmo ano. O art. 3º desta 

norma impunha, entre as atribuições, identificar as causas da ineficiência, 

desperdício, inadequação e obsoletismo funcionais, resultantes seja da estrutura, 

seja do funcionamento dos serviços públicos federais, estabelecendo, como 

prioridades: o reexame de sistema administrativo federal; a elaboração de normas 

para assegurar o controle da execução orçamentária e dos planos governamentais; 

a revisão da política salarial, das repartições e autarquias; o plano de estruturação 

administrativa do Distrito Federal; a preservação e revigoramento do sistema do 
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mérito; e a implantação e institucionalização do planejamento administrativo em 

todos os setores integrantes do Poder Executivo. 

Entre as diretrizes para o desenvolvimento dos trabalhos para a reforma, 

coordenados por Amaral Peixoto, mencionava-se a parcimônia na criação de 

órgãos, sobretudo quando acarretasse a criação de cargos, estando expressamente 

descrita, nas orientações, a interpretação da diretriz: “O objetivo da Reforma é 

aumentar a eficiência: aumentar rendimentos e reduzir gastos”. 

O conceito de eficiência também é encontrada nas palavras do próprio 

Ministro Amaral Peixoto, justificando a diretriz que determinava, não elaborar 

propostas de “desautarquização”, mas que se evitasse a criação de novas 

autarquias: 

O comportamento das autarquias e de várias empresas públicas criadas 
nos últimos vinte anos comprova que a proclamada eficiência dessas 
entidades deixa muito a desejar. Basta dizer que de dois terços a três 
quartos do déficit da União, coberto mediante emissão de papel-moeda e 
endividamento, correspondem aos déficits somados de autarquias e 
empresas públicas criadas sob o pretexto de se tornarem financeiramente 
auto-suficientes. 
[...] Torna-se, portanto, cada vez menos consistente o argumento da 
eficiência a que se tem recorrido para justificar as propostas de 
autarquização. 
Os Grupos de Estudo e Reforma intuirão que, no momento, quando a fase 
autarquizante parece estar no apogeu, propostas de desautarquização, 
mesmo bem fundamentadas, não seriam oportunas, nem viáveis. Incumbe-
nos evitar, porém, sobretudo, que se criem novas autarquias e sociedades 
de economia  mista sob o patrocínio da Reforma Administrativa [...].” 

Em 1964, durante o regime militar, iniciou-se a Reforma Castello Branco, na 

verdade, nome dado ao conjunto de reformas que ora se iniciavam em diversas 

áreas: agrária, fiscal e tributária, da educação e, por fim, administrativa. Foi então, 

designada, pelo Decreto nº 54.401, de 09 de outubro de 1964, a Comissão Especial 

de Estudos de Reforma Administrativa – COMESTRA, sob presidência do Ministro 

Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica, Hélio Beltrão, com a 

finalidade de examinar os projetos de reforma elaborados e o preparo de outros 

essenciais à obtenção de rendimento e produtividade da Administração Federal. No 
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relatório de diagnóstico das “causas do entravamento” do Serviço Público, Hélio 

Beltrão elenca: (1) a centralização; (2) a execução direta pelo Governo; (3) a 

centralização de poderes na União em detrimento dos governos locais; (4) leis 

minuciosas e regulamentares; (5) falta de continuidade administrativa e (6) 

tramitação obrigatória. Com relação ao detalhismo das normas, Hélio Beltrão afirma 

que o problema é, muitas vezes, causado pelo próprio Executivo, que encaminha ao 

Legislativo projetos de leis desta forma, 

[...] escravizando aos pormenores de execução de uma lei que rapidamente 
se desatualiza. Há uma série de repartições que são obrigadas a respeitar, 
em matéria processual, dispositivos de lei que já não se coadunam com a 
realidade, mas que só podem ser modificados ou revogados por outra lei. 
A Organização é dinâmica, tem que ser freqüentemente alterada em nome 
da eficiência ou da adaptação às novas realidades. 

Finalmente, em 1967, promulga-se o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro, 

instrumento normativo que implementava as modificações necessárias à Reforma 

Administrativa proposta. Tinha-se por imprescindível que a reforma haveria de 

começar por uma clara definição de sua filosofia básica, que deveria fundamentar-se 

na descentralização, no planejamento, na coordenação, na desburocratização e na 

dinamização das atividades do Governo. Neste sentido, a reforma não poderia 

restringir-se a modificações na estrutura administrativa, a qual não seria causa da 

ineficiência estatal, mas sim efeito de uma concepção errada do papel do Estado e 

da forma de exercê-lo. 

Segundo Meirelles (2001), foi por intermédio do Decreto-Lei nº 200/1967 que 

foi incorporado ao nosso ordenamento o dever de eficiência, correspondente ao 

“dever de boa administração” da doutrina jurídica italiana, ao prever a submissão de 

toda a atividade do Poder Executivo ao controle de resultados3, ao fortalecer o 

                                                        
3Art. 13 O contrôle das atividades da Administração Federal deverá exercer-se em todos os níveis e 
em todos os órgãos, compreendendo, particularmente: 
a) o contrôle, pela chefia competente, da execução dos programas e da observância das normas que 
governam a at ividade específica do órgão controlado; 
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sistema de mérito4, ao sujeitar a Administração indireta à supervisão ministerial 

quanto à eficiência administrativa5 e ao recomendar a demissão ou dispensa de 

servidores comprovadamente ineficientes ou desidiosos6. 

Após a denominada Reforma de 1967, apenas em 1995 verificou-se outro 

movimento reformista concentrado, por seu escopo ampliado, chamado de Reforma 

do Estado, em substituição ao termo tradicional Reforma Administrativa. 

A primeira reforma foi a burocrática de 1936. A reforma de 1967 foi um 
ensaio de descentralização e desburocratização. A atual reforma apóia-se 
na proposta de administração pública gerencial, como uma resposta à 
grande crise dos anos 80 e à globalização da economia – dois fenômenos 
que estão impondo, em todo mundo, a redefinição das funções do Estado e 
de sua burocracia. (PEREIRA, 2003, p. 237) 

Eis, portanto, a finalidade última da Reforma de 1995: a implantação do 

modelo gerencial de Administração Pública. Para Pereira (2003), se outrora os 

Estados podiam ter como um de seus objetivos fundamentais proteger as 

respectivas economias da competição internacional, com a globalização, diminuíram 

significativamente as possibilidades destes mesmos Estados continuarem a exercer 

esse papel, substituído pela perspectiva do Estado como instrumento facilitador para 

que a economia nacional se torne economicamente competitiva. 

O conceito de eficiência permeou todo o desenvolvimento histórico da gestão 

pública no Brasil, sempre constituindo um dos focos de cada um dos movimentos 
                                                                                                                                                                             
b) o contrôle, pelos órgãos próprios de cada sistema, da observância das normas gerais que regulam 
o exercício das atividades auxiliares; 
c) o contrôle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens da União pelos órgãos 
próprios do sistema de contabilidade e auditoria. 
Art. 25. A supervisão ministerial tem por principal objetivo, na área de competência do Ministro de 
Estado: 
[...] V - Avaliar o comportamento administrativo dos órgãos supervisionados e diligenciar no sentido 
de que estejam confiados a dirigentes capacitados. 
4 Art. 25. A supervisão ministerial tem por principal objetivo, na área de competência do Ministro de 
Estado: 
[...] VII - Fortalecer o sistema do mérito. 
5 Art. 26. No que se refere à Administração Indireta, a supervisão ministerial visará a assegurar, 
essencialmente: 
[...] III - A eficiência administrativa. 
6 Art. 100. Instaurar-se-á processo administrativo para a demissão ou dispensa de servidor efetivo ou 
estável, comprovadamente ineficiente no desempenho dos encargos que lhe competem ou desidioso 
no cumprimento de seus deveres. 



33 

reformistas. Como observa Pereira (2003), no Estado liberal, a atuação estatal 

deveria restringir-se a poucas atividades, sobretudo aquelas concernentes ao 

exercício do poder de polícia, à defesa, à fazenda, às relações exteriores e à 

administração da justiça. Neste sentido, o Estado reduzido prescinde, em sua 

concepção, da eficiência – “O problema da eficiência não era, na verdade, essencial” 

(PEREIRA, 2003, p.242). Todavia, no século XX, principalmente a partir da Segunda 

Guerra Mundial, iniciou-se o declínio deste Estado, que passara a assumir um 

crescente número de serviços sociais – educação, saúde, previdência e assistência 

social, entre outros – e tornara-se intervencionista na atividade econômica. Tornava-

se, então, essencial a questão da eficiência deste novo Estado. Embora neste 

mesmo momento histórico, do pós-guerra, verifique-se a reafirmação dos valores 

burocráticos, estes passam a ser cada vez mais influenciados por valores da 

administração de empresas: “as idéias de descentralização e flexibilização 

administrativa ganham espaço em todos os governos” (PEREIRA, 2003, p.242). Eis 

que, contudo, apenas a partir da década de 70, com a crise do Welfare State, é que 

o modelo racional-legal é abalado, culminando em profundas reformas por todo o 

mundo, instaurando-se o modelo ora denominado gerencial, de gestão pública. 

Em Pereira (2003, p.242-3), encontramos os delineamentos basilares deste 

modelo de administração pública: 

- descentralização política, consubstanciada na transferência de recursos e 

atribuições aos níveis regionais e locais; 

- descentralização administrativa, consubstanciada na delegação de 

autoridade aos administradores públicos, ampliando-se sua autonomia; 

- redução dos níveis hierárquicos; 



34 

- pressuposição da confiança limitada, em contraposição à absoluta 

desconfiança dos modelos anteriores; 

- controle a posteriori, em vez de controle rígidos e simultâneos aos 

processos; e, por fim, 

- administração orientada ao cidadão, em contraposição à administração auto-

referida do modelo racional-legal weberiano. 

Segundo Pereira (2003, p. 243), as idéias basilares da administração 

gerencial estiveram presentes na primeira reforma administrativa, na década de 30, 

bem como deu origem à reforma de 1967, a qual entende como a primeira tentativa 

de superar a rigidez ínsita à administração weberiana: o primeiro momento da 

administração gerencial no Brasil. Os princípios que nortearam esta reforma são, em 

grande parte, idênticos aos princípios basilares da administração gerencial: 

reconhecia-se a incapacidade de a administração direta atender às crescentes 

demandas sociais e econômicas (sobretudo ante a assunção do papel 

desenvolvimentista assumido pelos Governos militares) com presteza, pela 

inflexibilidade do modelo de administração prevalecente à época. Por meio do 

Decreto-Lei nº 200/1967 as atividades produtivas foram transferidas para a 

administração indireta: “Colocou-se toda a ênfase na descentralização, mediante a 

autonomia da administração indireta, a partir do pressuposto da rigidez da 

administração direta e da maior eficiência da administração descentralizada” 

(PEREIRA, 2003, p. 244). Esta assertiva de Pereira (2003) demonstra a associação, 

à época da reforma de 67, entre rigidez e ineficiência; flexibilidade e eficiência. 

Quando da transição para a redemocratização, não obstante instituído o 

poder constituinte originário, não houve qualquer modificação significativa no 

aparelho estatal. A Constituição de 1988 manteve os traços de rigidez do modelo 
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racional-legal na administração pública; o sistema de compras vigente à época, 

regulamentado pelo Decreto-Lei nº 2.300/1986, foi recepcionado, servindo, ainda, de 

base ao sistema que o substituiu, o sistema da Lei nº 8.666/1993, igualmente rígido. 

Pereira (2003) identifica quatro fatores para o “retrocesso burocrático” do novo 

governo que se instalava, enquanto ao redor do mundo diversos países 

implementavam significativas mudanças em direção a uma administração gerencial: 

- a transição democrática ocorreu em meio à crise, no Brasil, do modelo de 

Estado social; as novas forças políticas que assumiam o poder associaram, 

erroneamente, a crise do Estado à descentralização promovida pelo Governo militar 

a partir da reforma de 1967; 

- a formação de novas alianças políticas por meio do patrimonialismo; 

- ressentimento da burocracia com a reforma implementada, durante o 

Governo militar, na administração central, levando-a a tentativa de restabelecer suas 

regalias; e 

- o movimento pela desestatização, levando à intensificação dos controles 

sobre as empresas estatais como reação à autonomia que lhes fora dada no regime 

anterior. 

As estratégias adotadas para retomar o desenvolvimento econômico do país 

retrocederam a gestão pública às iniciativas das primeiras reformas: substituição de 

importações, aumento do gasto público, etc. 

Os constituintes e, mais amplamente, a sociedade brasileira revelaram 
nesse momento uma incrível falta de capacidade de ver o novo. 
Perceberam apenas que a administração burocrática clássica, que 
começara a ser implantada no país nos anos 30, não havida sido 
plenamente instaurada. [...] Não perceberam que as formas mais 
descentralizadas e flexíveis da administração, que o Decreto-Lei nº 200 
havia consagrado, eram uma resposta à necessidade de o Estado 
administrar com eficiência as empresas e os serviços sociais. E decidiram 
completar a revolução burocrática antes de pensar nos princípios da 
moderna administração pública. (PEREIRA, 2003, p.246) 
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Com a reforma do Estado de 1995, orientada para o modelo gerencial, 

passou-se a buscar a flexibilização na gestão pública, refletindo-se este movimento 

nas modificações feitas à Lei nº 8.666/93. 

 

 

Figura 8 – Evolução histórica da Administração Públi ca no Brasil 

 

3.2.2 Enfoque teleológico. Eficiência, eficácia e efetividade 

 

Segundo Katz e Kahn (1975), a eficiência é apresentada, assim como em 

suas origens na termodinâmica, como uma relação entre output (ou produto) e input 
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(custo). Na concepção destes autores, a eficiência nas organizações consubstancia-

se, em curto prazo, no lucro; em longo prazo, em seu crescimento e sua capacidade 

de sobrevivência. Demonstram, entretanto, que este conceito não se limita às 

organizações de natureza empresarial, mas são inerentes a qualquer espécie de 

organização social se consideradas como sistemas abertos. 

O conceito de eficiência apresenta-se, sob a perspectiva da ciência 

administrativa, em estreita correlação com os conceitos de eficácia e efetividade7, 

embora sejam bastante distintos. 

Frisson (2001), ao pesquisar os critérios de eficiência, eficácia e efetividade 

utilizados por ONG’s financiadoras de projetos sociais, propõe as seguintes 

definições para estes conceitos: 

- Eficiência: otimização na aplicação dos recursos financeiros e materiais em 

relação aos resultados alcançados pelo projeto. 

- Eficácia: capacidade demonstrada pelo projeto de atingir os objetivos e 

metas previamente estabelecidos. 

- Efetividade: capacidade que os resultados do projeto têm de produzir 

mudanças significativas e duradouras no público beneficiário. 

Marinho e Façanha (2001) propõem um modelo para programas sociais sob a 

perspectiva da avaliação da efetividade organizacional, que utilizam para abordar os 

conceitos de eficiência, eficácia e efetividade como dimensões da avaliação destes 

programas. Tal modelo, na verdade, corresponde à representação dos programas 

sociais sob a perspectiva dos sistemas abertos: o modelo representa um sistema 

                                                        
7 FRISSON (2001) menciona a posição de TRIPODI et al. (TRIPODI, Tony et al. Avaliação de 
Programas Sociais. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975) segundo a qual uma avaliação, para ser 
considerada completa, deve ser realizada com base em um sistema de indicadores de eficiência, 
eficácia e efetividade, haja vista estes critérios estarem necessariamente inter-relacionados. 
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que transforma recursos8 (entradas / inputs) em resultados (saídas / outputs). Neste 

sentido, tal representação, bem como a abordagem explanatória acerca daqueles 

conceitos resulta adequada também à análise dos sistemas de compras. 

 

Figura 9 – Representação sistêmica dos programas sociais sob a perspectiva dos sistemas abertos 
Fonte: Marinho e Façanha, 2001 

 

Na formulação de Marinho e Façanha (2001), em AO1 estão representados 

todos os recursos disponíveis ao sistema. Os autores consideram insertos nesta 

categoria as competências e os aprendizados de desempenhos passados, 

justificando, portanto, a inclusão, nela, da hierarquia, por eles compreendida como “a 

representação dos processos formais do programa”. O ponto AO2 representa a 

organização e a sistematização dos dados provenientes de AO1, os quais, 

“informarão os processos decisórios, atividades e esforços situados no componente 

do sistema que transforma recursos em resultados”; neste componente, denominado 

caixa, na Teoria Geral dos Sistemas (nome utilizado pelos autores), encontra-se o 

gerente (principal), responsável pelas missões e objetivos gerais atribuídos ao 

                                                        
8 Os autores atribuem ao termo “recursos”, em suas palavras, “significado amplo, não circunscrito a 
recursos orçamentários e financeiros”, mas também materiais, humanos, patrimoniais, gerenciais e 
informacionais. Neste mesmo sentido, também os resultados não se circunscrevem a produtos e 
materiais, abrangendo, ainda, por exemplo, realizações e desenho / implementação de estratégias. 
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programa. No ponto AO3 são representados não apenas os resultados provenientes 

da caixa – no caso da análise desenvolvida pelos autores, estes produtos são 

estratégias deliberadas, resultantes de ações sobre os insumos – mas também, 

produtos emergentes, originados sem planejamento. Em AO4 representa-se os 

“resultados finais do conjunto de atividades empreendidas”, os efeitos provenientes 

da ação sistêmica. Finalmente, o ponto AO5 refere-se aos mecanismos de 

realimentação e controle (guidance). 

A efetividade, neste modelo, é representada pela capacidade de 

implementação e aprimoramento de objetivos: para Marinho e Façanha (2001), 

“organizações são efetivas quando seus critérios decisórios e suas realizações 

apontam para a permanência”. Quanto à eficiência, consiste na análise dos 

benefícios e dos custos dos programas sociais. Por fim, a eficácia é definida como a 

consecução dos efeitos desejados. 

Com relação ao conceito de eficiência, os autores fazem importante assertiva: 

“De imediato, deve-se reconhecer, organizações só estariam sendo eficientes se 

demonstrassem antes ser efetivas”. Seguem o mesmo raciocínio ao abordarem a 

eficácia: “programas sociais só serão eficazes se forem antes efetivos e eficientes”. 

A partir do modelo de Marinho e Façanha (2001), pode-se conceber um 

modelo similar para análise dos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade no 

sistema governamental de compras: 
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Figura 10 – Representação do sistema governamental  de compras a part ir do modelo para programas 
sociais de Marinho e Façanha (2001) 
Fonte: Marinho e Façanha (2001) 

 

Assim como no modelo anteriormente abordado, em AO1 encontram-se todos 

os recursos disponíveis, incluindo não apenas aqueles de ordem econômico-

financeira, mas todos os meios e estruturas que participam do sistema, tais como 

pessoal, patrimônio, conhecimento, etc. Estes recursos, após planejamentos e 

processos decisórios convergem para AO2, onde se tem os recursos efetivamente 

disponíveis para a caixa – em visão microscópica, um procedimento licitatório, por 

exemplo; em um escopo maior, esta mesma análise pode ser ampliada para todas 

as aquisições de um órgão ou mesmo do Governo. Os materiais adquiridos ou 

serviços contratados são representados pelo ponto AO3; a aplicação ou uso destes 

materiais e bens na atividade a que se destinam encontram-se representados em 

AO4. Por fim, a avaliação destes bens e serviços considerados em si próprios, bem 

como a avaliação destes em sua aplicação ou utilização, retroalimentam as 

entradas, tanto em AO1 quanto em AO2. 

Para que se torne possível, todavia, uma adequada compreensão entre os 

conceitos ora analisados, faz-se necessário distinguir produtos ou outputs – 
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representados pelos bens adquiridos ou contratados, a saída imediata do sistema de 

compras – dos objetivos. O objetivo do sistema de compras não é a aquisição de 

materiais e serviços, mas a manutenção das atividades do Estado ou a 

implementação de novas políticas. Assim, portanto, os conceitos podem ser 

definidos da seguinte forma: 

- Efetividade – relação entre AO4 e AO1; entre os objetivos a serem 

alcançados por meio das metas e aqueles estabelecidos no planejamento realizado 

em AO1. 

- Eficácia – relação entre AO3 e AO1; entre as metas de aquisições 

realizadas e as metas de aquisições estabelecidas no planejamento realizado em 

AO1. 

- Eficiência – relação entre AO3 e AO2; entre o valor efetivamente 

despendido na aquisição ou contratação e seu valor estimado de entrada. Sob este 

aspecto discorrer-se-á mais adiante com a crítica quanto ao parâmetro a ser 

utilizado. 

Em Malmegrin e Filho (s.d., p.9) o conceito de eficiência, em sentido amplo, 

abrange os conceitos de eficácia, efetividade e eficiência stricto sensu, definindo-os 

a estes da seguinte forma: 

- Efetividade – “efeito ou impacto transformador causado pelos serviços 

prestados ou pelos bens disponibilizados por uma organização”; consubstancia-se 

no atendimento às necessidades dos clientes, específicos ou difusos, da 

organização. 

- Eficácia – “atendimento aos requisitos dos serviços prestados ou dos bens 

disponibilizados definidos por clientelas específicas, ou pelo atendimento a 

compromissos implícitos assumidos com clientelas difusas”. 
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- Eficiência (stricto sensu)– “utilização racional de um conjunto de insumos, 

necessários à produção de bens ou à disponibilização de serviços”; a autora segue 

as definições tradicionais de relação entre o custo e o benefício envolvidos. 

As inter-relações dos conceitos por Malmegrin e Filho (s.d.) podem ser 

representadas graficamente como a seguir: 

 

Figura 11 – Representação dos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade 
Autor: Malmegrin e Filho (s.d.) 

 

3.3 Perspectiva jurídica: o princípio da eficiência 

 

Sob o enfoque do direito, a eficiência apresenta-se como princípio jurídico. 

Assim, portanto, neste contexto, analisar-se-á, inicialmente, o significado de 

“princípio jurídico” e as implicações da eficiência sob esta categoria e, 

posteriormente, serão expostas as principais interpretações existentes. 

Segundo MONTORO (1999, p.381) há duas concepções básicas sobre o 

conceito de princípio jurídico: uma, de origem positivista, segundo a qual os 

“princípios gerais de direito são aqueles princípios historicamente contingentes e 

variáveis, que inspiraram a formação de cada legislação concretamente 

considerada”. 

SILVA (2004, p.90) define os princípios jurídicos como mandamentos 

nucleares de um sistema, “ordenações que se irradiam e imantam os sistemas de 
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normas”; portanto, os princípios seriam parâmetros conformadores das normas, 

assim definidas: 

As normas são preceitos que tutelam situações subjetivas de vantagem ou 
de vínculo, ou seja, reconhecem, por um lado, a pessoas ou a entidades a 
faculdade de realizar certos interesses por ato próprio ou exigindo ação ou 
abstenção de outrem, e, por outro lado, vinculam as pessoas ou entidades à 
obrigação de submeter-se às exigências de realizar uma prestação, ação ou 
abstenção em favor de outrem. 

Reconhece, o mesmo autor, todavia, mencionando concepção idêntica de 

Canotilho e Moreira (apud Silva, 2004, p.92), que, embora os princípios constituam a 

base das normas jurídicas, podem estar positivados, constituindo-se em normas-

princípios, preceitos básicos de organização, por isso distintas dos princípios. 

Ainda em Silva (2004), encontramos a ressalva da existência de 

doutrinadores que concebem as normas como gênero das quais seriam espécies as 

regras e os princípios. 

O princípio da eficiência, nunca previsto expressamente em qualquer das 

Constituições anteriores, foi elevado à categoria de princípio constitucional pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, acrescentando-a ao rol dos 

princípios basilares da administração pública – moralidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade –, elencados na redação original do art. 37, caput, da Carta 

Magna. 

Malmegrin e Filho (s.d.) destacam que a inserção da eficiência entre os 

princípios constitucionais expressos criou duas implicações principais: para os 

agentes da administração, a sua observância em caráter cogente; para os 

administrados, a possibilidade de reclamação desta observância. Segundo estes 

autores, a discussão doutrinária sobre a eficiência centram-se, objetivamente, sobre 

quais os deveres gerados para a Administração Pública e quais os direitos para a 

sociedade. Ilustram a controvérsia com a opinião de Batista Júnior (2004): “a 
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caracterização de um Princípio Constitucional da Eficiência é, sem margem de 

dúvidas, um desafio por certo árduo. Da mera constatação da multiplicidade 

moderna das atuações da Administração Pública, podemos perceber o caráter 

multiforme do referido princípio e o seu próprio matiz cambiante”. 

Na concepção de Meirelles (2001, p. 90), “o princípio da eficiência exige que a 

atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento 

funcional”. Segundo o autor, o princípio relaciona-se à exigência de resultados 

positivos por parte da administração pública. Neste sentido, a definição de eficiência 

aproxima-se da perspectiva administrativa. 

Para Motta (2005, p. 13), a eficiência é representada por duas vertentes na 

doutrina jurídica brasileira: “uma, ‘burocrática’, voltada para a legalidade, os 

procedimentos corretos, a ritualística e os controles; outra, chamada por alguns de 

‘tecnocrática’, talvez de sentido mais amplo e ambicioso, voltada para a qualidade 

final dos serviços públicos e a satisfação do usuário.” Segundo o autor, na 

Administração esta dupla perspectiva corresponde à dicotomia consolidada entre 

eficiência e eficácia. “Eficiência: fazer as coisas bem feitas, resolver problemas, 

cumprir com seu dever, reduzir custos; eficácia: fazer bem as coisas certas, produzir 

alternativas criativas, obter resultados, aumentar lucros” 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: [...] 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado; [...] (BRASIL, 1988)  

Para o constitucionalista Moraes (2005, p.300), o princípio da eficiência tem 

correlação com a persecução do bem comum, ampliando seu escopo com relação à 

concepção tradicional – e predominante na literatura administrativa – de mera 

relação entre entradas e saídas: 
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Assim, princípio da eficiência é aquele que impõe à Administração Pública 
direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio 
do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, 
participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, 
primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a 
melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se 
desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social. Note-se que não 
se trata da consagração da tecnocracia, muito pelo contrário, o princípio da 
eficiência dirige-se para a razão e fim maior do Estado, a prestação dos 
serviços sociais essenciais à população, visando a adoção de todos os 
meios legais e morais possíveis para satisfação do bem comum. 

Neste mesmo sentido, Canotilho e Moreira (apud MORAES, 2005) entendem 

que “não se trata de uma perspectiva meramente tecnocrática, pois, como resulta do 

princípio da gestão participativa, à Constituição interessam não apenas os meios 

tecnológicos de organização, mas também as condicionantes sócio-políticas em que 

se move a Administração Pública.” 

A exposição de motivos da Mensagem Presidencial nº 886, de 1995, ao 

mencionar o princípio da eficiência, adotava, todavia, a perspectiva tecnocrática, 

semelhante à perspectiva da ciência administrativa: “o aparelho do Estado deverá se 

revelar apto a gerar mais benefícios, na forma de prestação de serviços à 

sociedade, com os recursos disponíveis, em respeito ao cidadão contribuinte”. 

Moraes (2005) destaca as seguintes características do princípio da eficiência: 

- direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem 

comum; 

- imparcialidade, no sentido de independência com relação a interesses 

privados (individuais ou de grupos), a interesses partidários e a interesses políticos 

do Governo; 

- neutralidade, no sentido de o Estado isentar-se na valoração dos interesses 

envolvidos; 

- transparência;  

- participação e aproximação dos serviços públicos da população; 
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- eficácia – quanto a este aspecto, Moraes (2005) distingue a eficácia 

material, consubstanciada no cumprimento, pela Administração Pública, de suas 

atribuições, da eficácia formal, concernente à ação da Administração Pública ante 

uma petição a ele formulada pela sociedade; 

- desburocratização, em contraposição à burocratização na acepção que 

empresta de Canotilho e Moreira (MORAES, 2005, p. 304): 

“[...] burocracia administrativa, considerada como entidade substancial, 
impessoal e hierarquizada, com interesses próprios, alheios à legitimação 
democrática, divorciados dos interesses da população, geradora dos vícios 
imanentes às estruturas burocráticas, como a mentalidade de especialistas, 
rotina e demora na resolução dos assuntos dos cidadãos, compadrio na 
seleção de pessoal [...]” 
 

- busca da qualidade. 

Em Silva (2004), a eficiência é trabalhada, em sua própria percepção, como 

conceito econômico. Para o autor, a eficiência “não qualifica normas, mas 

atividades”. Neste sentido, define eficiência como “fazer acontecer com 

racionalidade, o que implica medir os cursos que a satisfação das necessidades 

públicas importam em relação ao grau de utilidade alcançado”; ou, na sua síntese, 

consiste na regra da “consecução do maior benefício com o menor custo possível”. 

Silva (2004) destaca, ainda, a dificuldade em adotar um conceito econômico 

que envolve relação entre insumos e produtos para análise de atividades 

administrativas, sobretudo em se tratando do serviço público, onde o produto nem 

sempre é identificável e tampouco opera com insumos tais como concebidos na 

doutrina econômica. O autor supera a dificuldade traduzindo a eficiência 

administrativa como o “melhor emprego dos recursos e meios (humanos, materiais e 

institucionais) para melhor satisfazer às necessidades coletivas num regime de 

igualdade dos usuários”. 
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A análise de Carvalho Filho (2003) aproxima-se da ciência administrativa: 

[...] o princípio da eficiência não alcança apenas os serviços públicos 
prestados diretamente à coletividade. Ao contrário, deve ser observado 
também em relação aos serviços administrativos internos das pessoas 
federativas e das pessoas a elas vinculadas. Significa que a Administração 
deve recorrer à moderna tecnologia e aos métodos hoje adotados para 
obter a qualidade total da execução das atividades a seu cargo, criando, 
inclusive, novo organograma em que se destaquem as funções gerenciais e 
a competência dos agentes que devem exercê-las. 

Esta perspectiva é também encontrada em Di Pietro (2005), que considera 

que o princípio da eficiência apresenta-se sob dupla dimensão: a primeira, 

relacionada ao “modo de atuação do agente público”, com foco no seu desempenho 

no exercício de suas funções; a segunda, de natureza tecnicista, concernente ao 

“modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública”. 

Mister faz-se, ainda, a reprodução da advertência da autora a respeito de 

possível exacerbação da importância da eficiência: “a eficiência é princípio que se 

soma aos demais princípios impostos à Administração, não podendo sobrepor-se a 

nenhum deles, especialmente ao da legalidade [...]”. 
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4 O SISTEMA DE COMPRAS DA LEI Nº 8.666/93 

 

4.1 Sistemas 

 

O conceito de sistema pré-existe ao pensamento científico, embora sob 

outras denominações; todavia, o enfoque de sua abordagem desenvolvida sob a 

égide do pensamento científico clássico modificou-se simultaneamente ao 

surgimento de novas concepções que se contrapunham aos paradigmas daquele 

método racional-dedutivo. 

O pensamento científico clássico assentava-se na abordagem da 

complexidade fenomenológica por intermédio de leis gerais e princípios simples por 

considerar tal complexidade tão-somente como aparência do real, sendo a 

simplicidade a sua verdadeira natureza. Neste sentido, predominavam as seguintes 

doutrinas (KUMPERA, 1979, p.13): 

- reducionismo: possibilidade de redução do todo em suas partes constituintes 

fundamentais e indivisíveis. 

- pensamento analítico: proveniente do método cartesiano, consiste na 

análise das partes constituintes do todo – análise – e posterior consolidação dos 

resultados parciais para explicação do todo – síntese; e 

- mecanicismo: propõe a abordagem de causa e efeito entre dois fenômenos, 

abstraindo a influência do meio ambiente; originou-se da física clássica do século 

XIX. 

Sob o pensamento científico clássico, a abordagem dos conjuntos ou 

sistemas se restringia ao conhecimento de suas partes componentes, 
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desconsiderando os efeitos do ambiente no qual se insere. Eis, neste sentido, as 

palavras de Kumpera (1979:16): 

Como uma causa era suficiente para explicar seu efeito, nada, além da 
causa, era necessário para explicar o efeito. Conseqüentemente, a 
investigação das causas não considerava o “ambiente”. Essa investigação 
era efetuada dentro do que hoje denominamos de um “sistema fechado”. 

O pensamento científico clássico mostrou-se imprescindível ao 

desenvolvimento das ciências em seus primórdios. Não obstante, como salienta 

Morin (2005), em face deste mesmo desenvolvimento, surgiram novos horizontes e 

perspectivas cuja abordagem por meio do método clássico revelara-se insuficiente. 

Em sua concepção, um paradigma de complexidade impunha-se ao clássico 

paradigma de simplificação centrado sobre o processo de separação / redução, 

tendência universalista, redução do conhecimento dos conjuntos ou sistemas ao 

conhecimento de suas partes componentes, a compreensão das aleatoriedades 

como reflexo de nossa ignorância e o isolamento entre objeto, ambiente e 

observador. 

Neste contexto de transformação do pensamento científico foi desenvolvida, 

por Ludwig Von Bertalanffy, a Teoria Geral dos Sistemas, inserta no novo paradigma 

de complexidade. Segundo Bertalanffy (1978), a necessidade da abordagem dos 

sistemas tornara-se imprescindível pelo fato de o “esquema mecanicista das séries 

causais isoláveis e do tratamento por partes” ter se mostrado insuficiente para lidar 

com os problemas teóricos das ciências biológicas e sociais e com os problemas 

práticos da tecnologia. Ainda segundo o autor: 

A aplicação do procedimento analítico depende de duas condições. A 
primeira é que as interações entre as “partes” ou não existam ou sejam 
suficientemente fracas para poderem ser desprezadas nas finalidades de 
certos tipos de pesquisa. Só com esta condição as partes podem ser 
“esgotadas” real, lógica e matematicamente, sendo em seguida “reunidas”. 
A segunda condição é que as relações que descrevem o comportamento 
das partes sejam lineares, pois só então é dada a condição de aditividade, 
isto é, uma equação que descreve o comportamento do todo é da mesma 
forma que as equações que descrevem o comportamento da partes. Os 
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processos parciais podem ser sobrepostos para obter o processo total. 
(BERTALANFFY, 1978, p.33) 

Eis, portanto, os fundamentos da Teoria Geral dos Sistemas proposta por 

Bertalanffy em contraposição aos fundamentos do método clássico (KUMPERA, 

1979, p.18): 

- expansionismo: considera todo fenômeno como parte de um fenômeno 

maior com o qual interage; 

- pensamento sintético: o foco desloca-se das partes constituintes do 

fenômeno para o papel desempenhado pelo todo no fenômeno maior no qual se 

insere; 

- teleologia: aborda um fenômeno sob a perspectiva dos efeitos que produz, 

analisando-o a partir do conjunto das variáveis e suas inter-relações. 

Em síntese, enquanto o método clássico restringia-se, por limitações de seus 

princípios e postulados, aos sistemas fechados – isolados do seu ambiente, o novo 

enfoque do pensamento científico expande o conhecimento à abordagem dos 

sistemas abertos, definidos por Bertalanffy (1978, p.193) como sistemas que trocam 

matéria com seu ambiente, “apresentando importação e exportação, construção e 

demolição dos materiais que o compõem”. 

A definição de sistema, como aponta Kumpera (1979), não se modificou com 

a abordagem sistêmica introduzida pelo pensamento sintético: “todo complexo ou 

conjunto de elementos ou partes inter-relacionados”; a inovação assenta-se na 

maior complexidade da análise dos sistemas. Na definição de Chiavenato (2004), 

“sistema é um conjunto de elementos dinamicamente relacionados, formando uma 

atividade para atingir um objetivo, operando sobre dados / energia / matéria para 

fornecer informação / energia / matéria”. 

A concepção expansionista comporta as noções de subsistema e de níveis de 

agregação. Segundo Kumpera (1979), esta subdivisão de um sistema distingue-se 
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daquela do pensamento analítico por não objetivar a análise de suas partes 

constituintes indivisíveis, mas tão-somente “em partes que apresentem certa riqueza 

de intercomunicação, até o ponto em que os processos possam ser claramente 

identificados”. Para a consecução de uma subdivisão adequada que permita 

alcançar tal objetivo, prossegue o autor, “a melhor maneira consiste em observar 

toda a ação e então dividi-lo de acordo com qualquer articulação estrutural que se 

perceba esteja operando dentro do sistema”. Quanto aos níveis de agregação, ante 

a premissa expansionista de que todo sistema está inserto em um sistema maior, há 

que se concluir, necessariamente, que cada sistema compõe-se de subsistemas e, 

por sua vez, constitui-se subsistema de um sistema ainda maior, estabelecendo-se, 

assim, níveis de hierarquia. 

A representação fundamental dos sistemas abertos envolve os conceitos de 

entrada, saída e caixa negra / branca. As entradas, também denominadas inputs ou 

insumos, são informações, energia ou materiais que o sistema recebe ou importa do 

ambiente; as saídas, ou outputs, são os produtos do sistema. O conceito de caixa 

negra aplica-se aos sistemas cujos elementos internos e suas respectivas inter-

relações não possam ser conhecidos e, desta forma, o sistema apenas pode ser 

abordado como um todo através da manipulação de suas entradas e avaliação de 

suas saídas; desvendado o conteúdo interno, utiliza-se o conceito de caixa branca, 

sendo possível operar com seu processamento interno. 

 
Figura 12 – Representação genérica dos sistemas 
Fonte: Autor 
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Dois outros conceitos pertinentes à Teoria dos Sistemas são a retroação, ou 

feedback, e a homeostasia, ambas inter-relacionadas. A retroação é um mecanismo 

de retorno da saída do sistema à sua entrada, por meio de um subsistema de 

comunicação e comparação a um padrão, inibindo-a (retroação negativa) ou a 

expandindo (retroação positiva), corrigindo assim, a ação do sistema, aproximando a 

saída ao padrão estabelecido. A homeostasia, segundo Chiavenato (2005, p.421), “é 

a capacidade que tem o sistema de manter certas variáveis dentro de limites, 

mesmo quando os estímulos do meio externo forçam estas variáveis a assumir 

valores que ultrapassam os limites da normalidade” por intermédio do autocontrole 

ou auto-regulação: a retroação mantém a homeostasia do sistema. 

A Teoria Geral dos Sistemas desenvolveu-se e fundamenta-se 

essencialmente sobre três postulados: 

- cada sistema compõe-se de subsistemas e constitui-se subsistema de um 

sistema maior; 

- os sistemas são abertos; e 

- a estrutura dos sistemas condiciona suas funções. 

A concepção da administração pública como sistema remonta à década de 

70, como demonstra o modelo proposto por Fernandes (1978): 
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Figura 13 – Concepção sistêmica da Administração Pública brasileira 
Fonte: Fernandes (1978) 

Levando em consideração a perspectiva da administração pública como um 

sistema, pode-se considerar a estrutura de compras como um de seus subsistemas; 

e assim, portanto, exsurge pertinente considerar-se tal estrutura um sistema. 

 

4.2 Sistema privado e sistema governamental 

 

4.2.1 Sistema privado 

 

Segundo De Mario (2002), até a década de 70, “a função compras era 

considerada uma atividade simplesmente burocrática e repetitiva”, abrangendo as 

tarefas concernentes à compra, guarda e distribuição dos materiais solicitados; 

prossegue o autor: “compra era considerado como sendo um centro de despesa, e 



54 

não de lucros”. Somente a partir do aumento generalizado de preços, ocasionado 

pela crise do petróleo, passou ocupar posição de relevância dentro das 

organizações, adquirindo natureza estratégica. Tal transformação impôs o 

desenvolvimento de novos instrumentos de gestão, de maior complexidade, e, por 

conseguinte, levou à crescente utilização de sistemas de tecnologia da informação. 

Outrossim, tal mudança de perspectiva reflete-se, ainda, segundo o autor, no fato de 

as organizações “estarem começando a avaliar a performance de compras com 

muito mais precisão do que anos atrás, chegando a atingir avaliações precisas e 

equiparáveis a trabalhos desenvolvidos em outras funções administrativas”. 

Gonçalves (2007) distingue a atividade de compra da função compras. Em 

sua concepção, a atividade de compras é definida como “o ato e a responsabilidade 

funcional para promover a procura dos materiais e dos serviços e, então, supri-los 

para serem utilizados pela empresa”, enquanto a função compras seria mais 

abrangente, englobando-a. Segundo o autor, “ela requer planejamento e 

acompanhamento, processos de decisão, pesquisas e decisão das fontes supridoras 

dos diversos materiais, diligenciamento para assegurar que o produto será recebido 

no momento esperado, inspeção quantitativa e qualitativa dos bens”, bem como 

demanda a coordenação entre os diversos setores da organização. 

A função compras diz respeito a todo o complexo que envolve o processo 
de planejamento da aquisição, licitação, julgamento das propostas de 
fornecimento de materiais e de serviços, bem como a contratação de 
fornecedores destinada ao fornecimento dos materiais e serviços utilizados 
pelas empresas. (GONÇALVES, 2007) 

Ainda em Gonçalves (2007), os objetivos da função compras são sintetizados 

sob a perspectiva da garantia de que os materiais e serviços sejam fornecidos com a 

qualidade necessária, no tempo desejado e nas quantidades corretas. Tal conceito 

aproxima-se do idealizado por Alijan (1973): 

“Purchasing” is the term used […] to denote the act of and the functional 
responsibility for procuring materials, supplies and services. In simple terms 
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the basic elements involved in performing the purchasing function are 
obtaining the proper equipment, material, supplies and services in the right 
quality, at the right price and from the right source. 

Também para Heinritz & Farrell (1947) são três os fatores a serem 

considerados na atividade de compra: a qualidade; o serviço (do fornecedor) e o 

preço. Para Baily (1987, p.4), a compra deve abranger qualidade, quantidade, 

tempo, fornecedor e preço certos. 

A interpretação do fator qualidade necessária, em Dias (1993, p.105), tem 

caráter comparativo / seletivo: 

Um dos objetivos das Compras tem sido definido como o de comprar a 
qualidade adequada. A “qualidade adequada” não significa, 
necessariamente, a melhor qualidade disponível, por mais desejável que 
esta possa ser. As compras são efetivadas para satisfazer determinadas 
exigências. [...] No vocábulo das Compras, “qualidade adequada” significa a 
melhor qualidade para um determinado fim. Isto envolve tanto 
considerações econômicas quanto físicas. 

Prossegue o autor. Restringindo sua análise às dimensões envolvidas, para 

determinar a adequação de um bem às necessidades da organização, as enumera 

sob duas categorias: 

- suprimentos de manutenção e operacionais: utilidade, facilidade de 

aplicação ou emprego, eficiência, economia de emprego e durabilidade; 

- maquinarias e equipamentos: produtividade, versatilidade, confiança, 

durabilidade, economia de operação e manutenção e características poupadoras de 

tempo e trabalho. 

Segundo Dias (1993) a definição concreta da qualidade adequada para 

compra inicia-se com o estabelecimento de parâmetros mínimos de aceitabilidade, o 

que pressupõe, do comprador, o conhecimento da qualidade exigida e das 

qualidades disponíveis. Nem sempre a compra da qualidade superior é a mais 

vantajosa: “Se o comprador paga preços excessivos por qualidade além da 

necessária para o fim almejado, o dinheiro gasto é um desperdício absoluto”. Para o 
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autor, portanto, “a responsabilidade das compras é adquirir qualidade adequada ao 

mais baixo custo possível”. 

Tal posição alinha-se à de Heinritz & Farrell (1972) para quem a qualidade 

adequada é a melhor qualidade para um determinado fim. Trabalham, entretanto, 

estes autores, com uma definição material do que seja qualidade, interpretando-a 

como “a soma, ou a composição, das propriedades inerentes em um produto ou 

material”. Entre estas propriedades, destaca o autor suas dimensões; propriedades 

físicas, químicas e dielétricas; uniformidade; viabilidade; e outros características que 

permitam aumentar “a vendabilidade do produto”, tais como aparência, acabamento, 

aceitação popular, e conveniência, por exemplo. 

Com relação à dimensão “preço certo” proposta por Alijan, Dias (1993) 

adverte quanto à exacerbação de sua importância na aquisição de materiais e 

contratação de serviços: 

O preço é sem dúvida, uma consideração da maior importância [...]; porém, 
para o leigo, ele pode se tornar um fator superestimado. 
O preço [...] não tem qualquer significado, a não ser quando é apoiado em 
uma qualidade adequada, na certeza da entrega do material, na confiança 
que se tem em relação ao suprimento propriamente dito e à continuidade de 
seu fornecimento, além, finalmente, da presença de relações comerciais 
satisfatórias. 

Para Christopher (2003), o preço perdeu grande parte da influência que 

exercia na decisão da compra, em detrimento da dimensão temporal, o “custo do 

tempo”, termo definido pelo autor como representativo dos “custos adicionais 

incorridos a um cliente enquanto espera pela entrega ou procura alternativas”. O 

preço certo, portanto, não é relevante para avaliar, por si próprio, a eficiência da 

compra, que depende de outros fatores-meios associados aos objetivos 

operacionais da empresa. 

Heinritz & Farrell (1947) destacam, ainda, outro aspecto relevante na 

aquisição: a disponibilidade dos bens. 
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Mas há também outros casos em que as Compras podem ser feitas 
rigorosamente de acordo com as exigências, no momento exato e a preços 
favoráveis e, no entanto, o custo final venha a ser desnecessariamente alto. 
Isso se dá, por exemplo, quando as especificações não dão uma 
consideração adequada à disponibilidade do material, ou às possibilidades 
de materiais alternativos [...] 

Para Gonçalves (2007), a função compras envolve: a compra eficiente, com 

maximização de ganho para a organização, dentro de padrões éticos; atendimento 

às quantidades e prazos; criação e desenvolvimento de cadastro de fornecedores, 

assegurando um fluxo contínuo de suprimentos; articulação interna e com o 

mercado; e a criação de rotinas e procedimentos, “dentro dos processos de 

aquisição que sejam ágeis e que permitam um efetivo controle de todo o processo”. 

Todas estas atividades podem ser concebidas sob duas dimensões: 

- administração da requisição, com o objetivo de processar as compras, 

abrangendo todos os procedimentos para a sua consecução; e 

- administração do fornecimento, com o objetivo de garantir o cumprimento 

dos contratos de fornecimento em conformidade com os termos avençados. 

A competitividade no cenário operacional das organizações de natureza 

privada lhes impõe a constante reestruturação organizacional e procedimental como 

pressuposto ao seu crescimento – ou mesmo sua sobrevivência. Neste contexto, no 

qual o aumento da produtividade e a minimização de custos são essenciais, a 

atividade de compras tem essencial importância, não apenas pela porcentagem de 

custos diretos que representa como também pelo papel estratégico que 

desempenha na operacionalidade da organização (custos indiretos). Heinritz & 

Farrell (1947) categorizam os efeitos das compras sobre os demais custos da 

organização em (1) gastos diretos com materiais, (2) efeitos com demoras e atrasos 

(levando a interrupções de funcionamento e tempo de espera), e (3) disponibilidade 

dos materiais necessários. Quanto a este último aspecto, todavia, ressalta que esta 
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disponibilidade condiciona-se à uniformidade na qualidade e dimensões dos 

materiais que, se inadequadas, implicam na ineficiência da produção. Gonçalves 

(2007) destaca, com base nos resultados de programas estratégicos de compras de 

grandes empresas, a redução de custos proporcionada como “fator de alavancagem 

nos negócios e vetor de crescente aumento da eficiência operacional e financeira”. 

Para Gonçalves (2007), o desenvolvimento da função compras assenta-se, 

basicamente, sobre três aspectos: processo para seleção do melhor fornecedor; 

negociação para obter o melhor conjunto de vantagens (preço, condições de 

fornecimento, etc.); e manutenção de relacionamentos profícuos e duradouros com 

fornecedores pelo acompanhamento dos seus desempenhos. Entre as dificuldades 

apontadas, pelo autor, para este desenvolvimento, têm relevo para este estudo o 

“excesso de burocracia nos processos que são formalizados em um razoável volume 

de documentos” e a “falta de um processo bem estruturado para a seleção e 

avaliação do leque de fornecedores”. 

O planejamento estratégico das compras, pressupõe a qualificação de 

pessoal, adequação da estrutura organizacional, suporte da tecnologia da 

informação e política e procedimentos consonantes com as melhores práticas 

administrativas. 

Gonçalves (2007) apresenta a seguinte estrutura procedimental das compras 

nas empresas privadas: 
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Figura 14 – Estrutura genérica do sistema de compras em empresas privadas 
Fonte: GONÇALVES (2007) 

 

O desenvolvimento tecnológico, sobretudo na área de tecnologia da 

informação, apresentou diversas ferramentas e soluções às atividades gerenciais e 

operacionais das empresas. Neste contexto, também a atividade de compra passou 

a utilizá-las em seu desenvolvimento, como meio de elevar a eficiência dos seus 

processos, destacando-se o e-procurement, processo de negócio, por meio da 

Internet, “onde compradores e vendedores se ‘encontram’ para efetuar transações 

comerciais”, por vezes, com o auxílio de um intermediário, responsável pela gestão 

do fluxo entre a organização compradora e os fornecedores (GONÇALVES, 2007, 

p.295): eles são os responsáveis pelas pesquisas de cotações entre fornecedores, 
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substituindo-se às empresas. Na maior parte dos casos, estes intermediários 

operam por meio de portais virtuais, como serviços on-line business-to-business, 

com grande potencial de redução de custos e prazos, uma vez que todo o processo 

passa a ser gerido pelo portal. Dentre as ferramentas utilizadas no e-procurement 

destacam-se: 

- a solicitação de cotação de preços (RFQ), no qual se utiliza um portal para 

exibir uma requisição de cotação de um comprador à qual os fornecedores têm 

acesso e apresentam suas ofertas, eliminando o trabalho de envio de pedidos de 

cotação, recebimento e mapeamento, pelo setor de compras; e 

- leilão reverso: o comprador define as condições das compras (quantidades, 

fretes, prazos, etc.) e, aberto o leilão por um prazo determinado, os fornecedores 

oferecem lances.  

Segundo Christopher (1992), um conceito chave para o sucesso de uma 

empresa é o de vantagem competitiva, um diferencial que ela dispõe, em relação 

aos seus concorrentes, que lhe assegure a preferência do consumidor. Em sua 

concepção, a vantagem competitiva pode originar-se da alta produtividade, do valor 

do produto ou de uma combinação de ambos. Com relação à alta produtividade, o 

autor conclui que os estoques na cadeia de suprimentos aumentam, 

invariavelmente, o comprimento do fluxo logístico, reduzindo a eficiência do 

processo produtivo. Prossegue esclarecendo que, se no passado tais estratégias de 

estoques – de produtos acabados, insumos ou intermediários – fundamentavam-se 

no “princípio da proteção”, reduzia, todavia, a flexibilidade da organização; ante a 

contingência, portanto, conclui o autor pela adoção dos princípios de just-in-time: 

sob a égide destes princípios, a cooperação com os fornecedores, seja por meio 
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medidas de desenvolvimento dos mesmos9 ou de parcerias, afigura-se como forma 

adequada de “se obter maior sensibilidade às variações das necessidades do 

mercado”. 

Plantullo (2000) ratifica o emprego da filosofia just-in-time permite como 

estratégia de redução de custos e alavancagem operacional, demonstrando, 

matematicamente, por meio de processo de generalização de modelo, que, quanto 

mais freqüentes as entregas de materiais, menores são os custos totais. Outros 

aspectos relacionados a um sistema de compras just-in-time são apresentados pelo 

mesmo autor10: 

- lotes reduzidos e entregas freqüentes: selecionar fornecedores que possam 

entregar produtos de qualidade em pequenos lotes; 

- redução do número de fornecedores: estabelecer uma rede administrável de 

fornecedores; 

- estabelecer relacionamento de longo prazo com os fornecedores; e 

- envolver o suporte técnico do fornecedor. 

 

4.2.2 Sistema Governamental 

 

O sistema governamental de aquisição de bens e contratação de serviços, 

correspondente ao sistema de compras do setor privado compreende, 

essencialmente, os procedimentos licitatórios, por imposição do ordenamento 

jurídico pátrio. 

                                                        
9 Christopher (2003) menciona diversas vantagens no desenvolvimento de fornecedores pelo 
comprador; entre estas, a conclusão de que o fornecedor é fonte crescente de inovação do produto 
ou dos processos. Outrossim, permite que o cliente não realize inspeções de recebimento e utilize 
algum gerenciamento de estoque just-in-time. 
10 Plantullo (2000, p.153) 
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O texto constitucional (CFRB/1988, art. 37, inciso XXI) determina que as 

obras, serviços e compras sejam contratadas por meio de licitação pública. A 

licitação, todavia, não é um instituto aplicável apenas para aquisição de bens e 

serviços, como se infere do art. 2º da Lei nº 8.666/1993, que a regulamenta: 

Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 
contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 

A licitação, portanto, é aplicável não apenas para a aquisição de bens e 

contratação de serviços (incluindo-se nesta categoria as obras) – que 

corresponderiam ao sistema governamental de compras – como também para 

alienações, concessões, permissões e locações. Destarte, o sistema de licitações é 

mais amplo que o sistema de compras, englobando-o; em outras palavras, o sistema 

governamental de compras é uma parte do sistema de licitações. 

 

Figura 15 – Espécies de contratações do poder público 
Fonte: Lei nº 8.666/1993 

As definições de licitação encontradas na literatura acadêmica são de duas 

categorias: 

- definição material – concernentes ao seu conteúdo: 

Cotejo de ofertas (propostas), feitas pelos particulares ao poder público, 
visando a execução de uma obra pública, a prestação de um serviço, um 
fornecimento, ou mesmo uma alienação pela administração, donde se há de 
escolher aquela (proposta) que maior vantagem oferecer, mediante um 
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procedimento regrado, que proporcione um tratamento igualitário aos 
proponentes, findo o qual poderá ser contratado aquele que oferecer a 
melhor proposta. (MUKAI, 1990, p.1) 
 
[...] é um certame que as entidades governamentais devem promover e no 
qual abrem disputa entre os interessados em com elas travar determinadas 
relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta mais vantajosa 
às conveniências públicas (MELLO, 2005, p.492) 

- definição formal – concernentes ao seu rito e institutos: 

Ante a norma contida no art. 1º da Lei nº 8.666/1993, torna-se pertinente a 

conclusão acerca da existência de um sistema de compras do poder público, uma 

vez que todos os órgãos das três esferas de governo, da administração direta ou 

indireta, estão sujeitos à obrigatoriedade da realização de procedimento licitatório 

prévio para suas contratações. 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da 
administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações 
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 

Há que se mencionar, todavia, com relação à abrangência da lei, que as 

sociedades de economia mista, as empresas públicas e as fundações públicas do 

âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Territórios, bem como as entidades por 

eles controladas, direta ou indiretamente, podem ter regulamentos próprios para 

suas licitações (Lei nº 8.666/93, art. 118 e 119), sem, contudo, que contrariem as 

disposições previstas na lei geral. 

Segundo Meirelles (2001), a obrigatoriedade de licitação compreende dois 

sentidos: (1) à exceção das hipóteses expressamente previstas no ordenamento, a 

realização prévia de licitação é pressuposto para a celebração de quaisquer 

contratos de despesa, inclusive aqueles concernentes a materiais e serviços; e (2) 

há que se observar, em função da natureza e do valor do objeto a ser contratado, a 
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utilização da modalidade prevista em lei, “pois atenta contra os princípios de 

moralidade e eficiência o uso da modalidade mais singela quando se exige a mais 

complexa”. 

 

 

4.2.3 Análise comparativa 

 

Costa (1994) apresenta uma análise comparativa entre os modelos de 

compras do setor privado e do setor público focada em dez variáveis: 

- seleção de fornecedores: na concepção do autor, seria a atividade 

precípua dos sistemas de compras. Com extrema diversificação de procedimentos, a 

análise da seleção de fornecedores do sistema privado afigura-se atividade 

significativamente complexa, abordada de forma genérica pela literatura de 

Administração; por outro lado, o ordenamento jurídico detalha pormenorizadamente 

os procedimentos licitatórios. Outrossim, destaca, ainda, a ênfase dada pelo sistema 

privado à análise das condições de mercado, inexistente, segundo o autor, no setor 

público, à exceção de empresas públicas com alto grau de capacitação tecnológica. 

Neste sentido, apresenta crítica contundente ao sistema público por pressupor que 

para uma seleção de fornecedores adequada basta, tão somente, ampla divulgação 

dos bens /serviços a serem adquiridos / contratados. Por fim, para a seleção de 

fornecedores no sistema privado de compras a análise do fornecedor tem caráter 

estratégico, sendo apreciadas, cita o autor, a capacidade de fornecimento, a 

organização pela qualidade, o controle do processo e a situação financeira; no 

sistema de compras do setor público, tal análise corresponde à habilitação do 

fornecedor a qual se circunscreve à habilitação jurídica, qualificação técnica, 
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qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal. Como destaca Costa (1994), 

embora por vezes a lei seja mais minudente quanto à qualificação do fornecedor, 

muitas das exigências têm caráter essencialmente formal, admitindo-se 

comprovações por meio de documentos ou atestados. 

Uma análise mais criteriosa, com visitas de representantes do setor público 
à instalação dos fornecedores, análise técnica de seu aparato produtivo e 
sua estrutura organizacional, parece, quando feita por critérios 
anteriormente estabelecidos (consistentes e objetivos) ter mais eficiência e 
eficácia que a simples apreciação de documentos. A lei muitas vezes não 
impede esta prática, mas também não a estimula. (COSTA, 1994, p.150) 

Ainda quanto à seleção dos fornecedores, cumpre mencionar a dissonância 

entre os sistemas quanto à obtenção dos preços dos materiais e serviços. O método 

adotado pelo sistema de compras do setor público assemelha-se àquele 

denominado cotação, utilizado pelo sistema de compras do setor privado em 

meados do século XX. Segundo Costa (1994, p.150), “não existe acaso na 

semelhança, porquanto os procedimentos licitatórios nasceram de sistemas 

administrativos conhecidos”. Todavia, as profundas modificações nos cenários 

social, político e econômico, sobretudo a partir da década de 1980 impunham a 

adoção de metodologia mais eficiente de compras. Ante a ampla liberdade de 

gestão de que dispõem os administradores de organizações privadas, o processo 

negocial tornou-se regra. 

O critério fundamental para a seleção de fornecedores no setor público é o 

preço; no setor privado, o preço é apenas um dos critérios. 

Por fim, há que se mencionar a impossibilidade de múltiplos fornecedores no 

sistema de compras governamentais tampouco de políticas de parceria de longo 

prazo. 

- avaliação dos fornecedores: é um dos instrumentos mais 

sistematicamente utilizados pelo sistema de compras do setor privado para a 
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seleção de fornecedores. O resultado da avaliação do fornecedor influi diretamente 

sobre decisões de novas contratações. No setor público, a avaliação torna-se prática 

de todo ineficaz neste sentido, sendo impossível a ponderação da atuação do 

fornecedor em futuras seleções: ocorrendo o descumprimento das obrigações pelo 

fornecedor, a ele é aplicável as sanções de suspensão ou de inidoneidade para 

contratação com o poder público e não poderá participar de futuras seleções; 

ocorrendo o adimplemento contratual, ainda que com contratempos, inaplicáveis são 

as punições e ele participará em absoluta igualdade com os demais concorrentes. 

Destaca, ainda, Costa (1994), a dificuldade de implementação no sistema de 

compras governamentais, ante o imprescindível tratamento igualitário entre os 

concorrentes, da prática de desenvolvimento de fornecedores. 

- custo de pedido: entendido como as despesas concernentes ao 

desenvolvimento das atividades de compras, ou seja, os gastos com a manutenção 

das atividades de aquisições e contratações, são, em regra, maiores no setor 

público em função de sua complexidade e do excesso de formalidades11. 

Excepcionam-na, entretanto, os gastos com pesquisas de fornecedores potenciais e 

com desenvolvimento de fornecedores. Outrossim, muitas organizações públicas 

concentram grande parte no atendimento das formalidades-meios em detrimento da 

aquisição propriamente dita. Ainda quanto ao custo de pedido, adequada a 

reprodução de excerto de Costa (1994, p. 159): 

Segundo Hahan, Kim & Kim, o método de competição forçada pode, de um 
lado, “servir como um incentivo para que fornecedores se tornem mais 
inovadores e competitivos. Por outro lado, fornecedores individuais são 
forçados a operar num meio incerto de negócios, no qual, inerentemente, 
proporcionam um horizonte de planejamento estreito. Estas incertezas 
freqüentemente forçam fornecedores a tomarem decisões de operação que 

                                                        
11 Neste ponto, interessante reproduzir a observação feita por Costa (1994, p.157): “O sistema de 
compras público é tão mais complexo que o utilizado pelo setor privado que alguns fornecedores se 
especializaram em participar de licitações e, neste caso, possuem uma vantagem sobre seus 
concorrentes apenas porque possuem melhor conhecimento técnico-jurídico do sistema de compras.” 
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poderão aumentar seus custos de longa duração de produção e material, os 
quais, eventualmente, elevam o nível de preço de seus produtos. 
Cria um paradoxo ilusório: a concorrência que, na teoria tinha o poder de 
equalizar os preços do mercado ao menor nível, torna-se agora criadora de 
custos. 

- tamanho do lote de compra: Costa (1994) apresenta a seguinte fórmula 

para mensuração de uma quantidade de compra que minimiza o custo total do 

processo de aquisição:  

 

Onde: 

- Qe = lote de compra que minimiza o custo total anual (lote econômico de 

compra); 

- cup = custo unitário do pedido; 

- D = demanda anual; 

- i = taxa de manter; 

- c = custo ou preço do produto. 

Costa (1994, p.159-160), no desenvolvimento de sua pesquisa, conclui que “o 

lote de compra, quando analisado exclusivamente pelos custos envolvidos no 

processo de compra e armazenagem, tende a ser maior no setor público que no 

privado”, tendo em vista o maior custo unitário do pedido no sistema governamental. 

Outrossim, segundo o autor, também o custo de manutenção dos estoques, dada 

pela fórmula a seguir, é maior para o setor público. 

 

Onde, 

- Cm = custo de manutenção dos estoques; 
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- i = índice de posse; 

- c = custo ou preço do produto; e 

- Q = lote de compra. 

Considerando que o custo de manutenção, como se observa na fórmula, é 

diretamente proporcional ao lote de compra, a aquisição do lote econômico, maior 

para o governo do que para as organizações privadas, implica em maior custo para 

aquele. 

Com base nestas fórmulas e observações, conclui o autor que à 

administração pública é significativamente difícil a adoção de sistemas just-in-time, já 

que prevê lotes tão pequenos quanto possível. Também pelo fato de esta filosofia 

trabalhar a redução de custos valendo-se de parcerias, incompatíveis, pelo 

ordenamento jurídico, com o âmbito público. 

- tempo de reposição: o tempo de reposição, segundo Costa (1994) 

compreende as etapas de seleção do fornecedor (com a emissão do contrato ou 

ordem de compra) e de entrega do material pelo fornecedor selecionado. Quanto a 

esta variável, conforme o autor, o tempo de reposição no setor público é maior que 

no setor privado, em função do maior tempo despendido com a realização do 

necessário processo licitatório, estimando-o, para a concorrência, em 

aproximadamente 66 dias, conforme quadro a seguir: 

FASE TEMPO PREVISTO 
(dias úteis) OBSERVAÇÕES 

Requisição + Objeto 2 A definição do objeto é bastante demorada, porém 
pode ser feita em paralelo, antes da emissão da 
requisição e apenas juntada ao processo 

Pesquisa de mercado 2 Apenas pesquisa de preço 
Previsão orçamentária 1 Deve ser feita após pesquisa de mercado, 

procedimento previsto em lei 
Elaboração do edital 2 Atividade também demorada, porém pode ser feita 

paralelamente, procedimento razoável para compras 
periódicas. Foi considerado apenas tempo para 
análise e adequação ao processo 

Prazo legal 30 Previsto em lei 
Habilitação 11 Considerados os prazos para recurso e julgamento. 
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Deve haver publicidade 
Julgamento 11 Também considerados os prazos de recursos e 

julgamento. Deve haver publicidade 
Adjudicação 1 Deve haver publicidade 
Homologação 1 Deve haver publicidade 
Contrato 5 Atividade demorada, porém pode ser feita 

paralelamente. Concorrência não admite nota de 
empenho. Prazo para o fornecedor analisar o contrato 
(juridicamente) 

Quadro 3 – Tempo médio despendido com cada etapa da licitação 
Fonte: Costa (1998) 

Na concepção de Costa (1994), o registro de preços seria uma alternativa aos 

prazos dilatados para reposição no setor público, todavia, apresenta três 

inconvenientes, que seriam a forma de reajuste dos contratos, a rigidez das 

especificações e a duração do registro de preços. 

Torna-se relevante mencionar uma alternativa apresentada pelo autor, qual 

seria, a contínua aquisição de bens por meio de licitações sucessivas, a qual 

ressalva, todavia, poderia ser considerada, conforme o caso, infração a dispositivo 

da lei geral de licitações (fracionamento). Neste sentido, o dimensionamento do lote 

de compra deve considerar as limitações legais à realização de procedimentos 

licitatórios sucessivos. 

- preço e concorrência: a concorrência afigura-se como um dos princípios 

basilares dos processos licitatórios. Para Costa (1994), “o hábito da concorrência no 

setor de compras geraria, segundo a teoria do mercado concorrencial, o preço mais 

baixo possível”, e esclarece, “porque se espera que com a competição entre os 

participantes haja uma diminuição dos preços até o limite suportado pelos custos 

dos fornecedores”. 

Todavia, o autor apresenta quatro pressupostos da concepção hipotética de 

um mercado em concorrência perfeita, que seriam a homogeneidade do produto, a 

existência de um grande número de pequenas empresas, a livre mobilidade de 

recursos e o perfeito conhecimento do mercado. 



70 

- especificações dos produtos: são flexíveis no sistema de compras em 

âmbito privado, no qual os contratos podem ser renegociados em qualquer tempo. 

No âmbito público, todavia, são extremamente rígidas em função das imposições de 

ordem legal. 

A especificação detalhada, todavia, não implica, necessariamente, na 

aquisição de materiais ou na contratação de serviços com qualidade. Neste sentido, 

Costa (1994), menciona Deming (1990): “um superintendente mostrou-me dois 

exemplares de um determinado item, de dois fornecedores diferentes, mesmo 

número de código, ambos muito bem feitos; ambos satisfaziam às especificações, e, 

no entanto, eram tão diferentes em si que um era plenamente utilizável, enquanto 

que o outro somente poderia ser utilizado após um retrabalho dispendioso [...]. A 

explicação era a de que um dos fornecedores sabia para que o item seria utilizado, 

enquanto que o outro não sabia, mas apenas preocupava-se em atender às 

especificações.” 

O sistema de compras das organizações privadas, por sua flexibilidade, 

permite o desenvolvimento de materiais em conjunto com os fornecedores, em 

regime de parceria, permitindo a aquisição de itens completamente customizados às 

necessidades do comprador. 

O sistema governamental de compras impede qualquer especificação 

detalhada a ponto de excluir a possibilidade de competição; é possível apenas a 

especificação dos parâmetros mínimos necessários ao atendimento das 

necessidades da administração, sem, contudo, que se estabeleçam tantas 

características que apenas um determinado item as atendam. Há que se criticar, 

todavia, a exegese prevalecente dada à norma, pois, ainda que as definições levem 

a um único produto, remanesce a possibilidade de competição entre os fornecedores 
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daquele item; outrossim, é recorrente na literatura a advertência de que não é 

possível assegurar a qualidade de um material ou serviço meramente por suas 

especificações. 

Argumenta-se, em contrapartida, que exames sobre os materiais ou serviços 

poderiam assegurar a qualidade necessária: olvidam os que defendem esta tese, 

todavia, que os exames apenas justificam a não aceitação de um item se a 

característica reprovável consta dos parâmetros definidos objetivamente no edital – 

os exames, assim, exigiram minucioso detalhamento do objeto, criando, assim, uma 

referência cíclica. Por fim, cumpre mencionar que uma das características, se não a 

principal, que determinam a qualidade de um item é sua durabilidade, aferida 

apenas estatisticamente e por simulação nos testes; apenas o uso pode comprová-

la, e o mercado já se encarrega deste trabalho. É inquestionável a existência de 

marcas de produtos com qualidade amplamente reconhecida pelo mercado. 

Outra flexibilidade do sistema de compras em âmbito privado é a 

possibilidade de o comprador elaborar especificações de desempenho, infensa ao 

sistema da lei de licitações. 

- inspeção de qualidade: no sistema privado, a busca pela qualidade levou 

os compradores a controlarem a qualidade dos produtos de seus fornecedores 

desde o processo de elaboração dos mesmos. Segundo Costa (1994), a seleção de 

fornecedores passou a ser orientada por sua capacidade de “controlar o processo de 

produção e entregar o produto, sem inspeção, com qualidade”, tendência que levou 

à elaboração de normas internacionais de qualidade, entre as quais se destacam as 

normas ISO. Neste contexto, menciona-se o caráter do trabalho em parceria entre 

comprador e fornecedor, uma vez que a inspeção do material ou serviço apenas se 

torna dispensável após longo período de desenvolvimento conjunto. 
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O sistema de aquisições e contratações governamentais, por outro lado, 

torna-se impeditivo a tais práticas. O recebimento dos materiais e serviços é 

disciplinado pelos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, podendo ser provisório ou 

definitivo: 

 

Figura 16 – Recebimento de objetos nas compras governamentais 
Fonte: Lei nº 8.666/1993 

 

- contratos: este o maior ponto de distanciamento entre os sistemas de 

compras privado e público. Os contratos firmados no sistema de compras do âmbito 

privado têm por fundamentos basilares os princípios da igualdade entre as partes, 

da lex inter partes e do pacta sunt servanda. 

Embora não seja vedado à Administração Pública firmar contratos de 

natureza privada, os contratos administrativos do sistema de aquisições 

governamentais têm natureza pública nos quais, embora também se observe os 
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princípios da lex inter partes e do pacta sunt servanda, ainda que mitigados, 

predomina o princípio da supremacia do poder público, consubstanciado na 

possibilidade de inserção de cláusulas exorbitantes. 

Embora típica de Direito Privado, a instituição do contrato é utilizada pela 
Administração Pública na sua pureza originária (contratos privados 
realizados pela Administração) ou com as adaptações necessárias aos 
negócios públicos (contratos administrativos propriamente ditos). 
(MEIRELLES, 2001, p. 201) 

Para Meirelles (2001), é exatamente a supremacia de poder da Administração 

a principal característica dos contratos administrativos, e aquela que o distingue dos 

privados. Segundo o administrativista, nem a finalidade pública, nem o interesse 

público prestam-se à distinção, pois presentes em qualquer contrato firmado pelo 

Poder Público, quer de natureza pública ou privada; tampouco o objeto, o qual pode 

ser idêntico em ambos. 

Por cláusulas exorbitantes entendem-se aquelas que “excedem do Direito 

Comum para consignar uma vantagem ou uma restrição à Administração ou ao 

contratado” (MEIRELLES, 2001, p.203), sendo as principais aquelas concernentes à 

possibilidade de alteração e rescisão unilateral do contrato, ao equilíbrio econômico-

financeiro, à revisão de preços e tarifas, ao controle do contrato e à inoponibilidade 

da exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contratus). 

Segundo Meirelles (2001), “o poder de alteração e rescisão unilaterais do 

contrato administrativo é inerente à Administração, pelo quê podem ser feitas ainda 

que não previstas expressamente em lei ou consignadas em cláusula contratual”. 

Não se trata, contudo, de um poder ilimitado, sendo restrito pelas normas contidas 

nos art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

A alteração do contrato retrata, sob alguns ângulos, uma competência 
discricionária da Administração. Não existe, porém, liberdade para a 
Administração impor a alteração como e quando melhor lhe aprouver. Existe 
uma competência anômala, não uma prerrogativa propriamente dita. A 
Administração, depois de realizada a contratação, não pode impor a 
alteração da avença mediante a simples invocação da sua competência 



74 

discricionária. A administração tem o dever de evidenciar a superveniência 
do motivo justificador da alteração contratual. (JUSTEN FILHO, 2005, 
p.364) 
 

Faz-se necessário mencionar, todavia, como destaca Costa (1994), que os 

contratos privados são mais flexíveis que os contratos administrativos uma vez que 

não estão adstritos às hipóteses e limites legais para modificá-los posteriormente. 

As cláusulas exorbitantes, embora confiram um grau de proteção maior ao 

interesse público, implicam, todavia, em custos maiores, participando da composição 

dos valores propostos pelos concorrentes. 

 

 

4.3 Limitações ao sistema governamental 

 

As limitações ao sistema de aquisições e contratações públicas são de quatro 

ordens: as intrínsecas à sua própria natureza; as decorrentes de leis (lato sensu); as 

decorrentes de princípios jurídicos; e as decorrentes de interpretações dos órgãos 

de controle. 

 

4.3.1 Limitações decorrentes da natureza do instituto 

 

A licitação é um procedimento formal, no sentido de que a ele se impõe a 

estrita vinculação às normas emanadas não apenas do ordenamento jurídico como 

também dos instrumentos convocatórios e cadernos de especificações. Meirelles 

(2001) explicita com clareza a distinção entre formalidade e formalismo, este 

compreendido por exigências inúteis e desnecessárias. 
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Considerando que as licitações têm a natureza jurídica de procedimento 

administrativo, e, como tal, desenvolvem-se como uma série ordenada de atos 

praticados no âmbito da Administração Pública, estes, necessariamente, devem 

satisfazer aos pressupostos de validade dos atos administrativos. 

A concepção clássica de Meirelles (2001) reconhece a existência de cinco 

requisitos para a formação dos atos administrativos: 

Competência: impõe-se como requisito de validade do ato que este seja 

emanado por autoridade competente para sua prática. A competência, segundo 

Meirelles (2001), emana tão-somente da lei, sendo por ela delimitada; assim, é 

insuscetível de transferência ou prorrogação pela vontade dos interessados, sendo-

lhe permitidas apenas a delegação e a avocação. 

Finalidade: representa o objetivo público a ser atingido. Na concepção do 

autor, é elemento vinculado do ato, pois não se admite ato administrativo, 

independentemente do seu tipo, sem finalidade pública. 

Forma: na definição de Meirelles (2001, p.144), é “o revestimento 

exteriorizador do ato administrativo”, sendo elemento vinculado e imprescindível. 

Contrapondo-se à regra geral da livre escolha da forma predominante do Direito 

Privado, no Direito Público esta regra constitui exceção: no Direito Administrativo a 

regra é que o ato seja escrito. Em qualquer caso, as modificações ou revogações de 

quaisquer atos devem ocorrer pela mesma forma do ato originário. 

Motivo: em Meirelles (2001, p.145) é “a situação de direito ou de fato que 

determina ou autoriza a realização do ato”. Pode estar consignado em lei (vinculado) 

ou competir ao gestor público (discricionário). Difere da motivação, que seria “a 

exposição ou a indicação por escrito dos fatos e dos fundamentos jurídicos do ato”. 

Quanto à motivação, a regra é que ela seja obrigatória, apenas dispensada pela lei 
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ou caso a natureza do ato seja com ela incompatível; todavia, se o gestor praticar o 

ato expondo a motivação fica a ela vinculado. 

Objeto: é o conteúdo do ato. 

Para Mello (2005), a estrutura do ato administrativo é mais complexa, 

abrangendo elementos e pressupostos: 

Elementos do 
ato 

Conteúdo 
Corresponde ao “objeto” de MEIRELLES (2001). 
Segundo MELLO (2005) “é o próprio ato em sua 
essência”. Se ilícito, o ato é nulo. 

Forma 
Assim como em MEIRELLES (2001), MELLO o define 
como o elemento exterior do ato, modo pelo qual 
revela sua existência. 

Pressupostos 
do ato 

de 
existência 

Objeto 
Embora homônimo, não corresponderia, segundo o 
autor, ao “objeto” de MEIRELLES (2001), 
representando a disposição do ato. 

Função 
Administrativa 

O ato deve ter relação de pertinência com a função 
administrativa. 

de validade 

Sujeito É o elemento produtor do ato, o qual deve ser capaz 
e competente para sua prática. 

Motivo Fato autorizador ou que exige a prática do ato, 
sendo-lhe externo (e antecedente).12 

Requisitos 
Procedimentais 

Corresponde à realização prévia dos atos que, por 
imposição normativa, devem-lhe preceder. 

Finalidade Concerne ao elemento homônimo encontrado em 
MEIRELLES (2001). 

Causa Segundo MELLO, “é o vínculo de pertinência entre o 
motivo e o conteúdo”. 

Formalização É a maneira específica pela qual o ato deve ser 
externado. 

Quadro 4 – Elementos e pressupostos do ato administrativo 
Fonte: Mello (2005) 

Em Justen Filho (2005), os elementos do ato são semelhantes àqueles 

formulados por Meirelles (2001): com denominações e significados idênticos, a 

forma, o motivo e a finalidade; o objeto é denominado, à semelhança de Mello 

(2005), conteúdo; e, por fim, o elemento sujeito, correspondendo à competência. 

Esta mesma concepção é utilizada por Di Pietro (2005). 

                                                        
12 MELLO (2005, p.369-370): “O motivo pode ser previsto em lei ou não. Quando previsto em lei, o 
agente só pode praticar o ato se houver ocorrido a situação prevista. Quando não há previsão legal, o 
agente tem liberdade de escolha da situação (motivo) em vista da qual editará o ato [...] em todo e 
qualquer caso, se o agente se embasar na ocorrência de um dado motivo a validade do ato 
dependerá da existência do motivo que houver sido enunciado. [...] É esta vinculação do 
administrador ao motivo que houver alegado que se conhece doutrinariamente como ‘teoria dos 
motivos determinantes’ ”. 
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Conclui-se, portanto, que, além do rito processual, o gestor público, no 

desenvolvimento das atividades concernentes ao sistema de compras há que 

observar, na prática de cada um dos atos que compõe a licitação correspondente, 

seus pressupostos e elementos, ambos necessários à sua validade. 

 

4.3.2 Limitações decorrentes de leis (lato sensu) 

 

Ante o princípio da legalidade, o administrador público tem sua liberdade de 

ação, ou discricionariedade, significativamente restringida na execução das 

atividades concernentes ao sistema governamental de compras. No setor privado, 

ao contrário, o administrador tem ampla liberdade de criação e atuação, apenas 

restringidas pelos impedimentos legais – que também existem no restrito âmbito de 

atuação dos gestores públicos.  

 [...] o princípio da legalidade no Direito Administrativo [...] exige não apenas 
relação de não-contradição com a lei, mas demanda relação de subsunção, 
isto é, de conformidade com a lei. (MELLO; 2005, p.366) 

As limitações decorrentes das leis serão abordadas mais detalhadamente 

adiante, quando analisado o princípio da legalidade. 

Um dos principais reflexos desta espécie de limitação imposta ao sistema 

governamental de compras é a falta de liberdade para estabelecer procedimentos de 

aquisição e contratação, excessivamente padronizados no âmbito público, 

desconsiderando qualquer espécie de peculiaridades porventura existentes entre as 

compras realizadas, quer em função do local onde se realizam, da natureza do 

órgão, ou da natureza do objeto. 
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4.3.3 Limitações decorrentes de princípios jurídicos 

 

Ferreira Filho (2006) considera os princípios como normas jurídicas de maior 

amplitude, tanto quanto sua hipótese quanto ao seu dispositivo; as regras 

corresponderiam às normas jurídicas de menor amplitude; ambos, princípios e 

regras, extremidades de um continuum que comporta gradações intermediárias. 

Esta a distinção clássica, assentada sobre um critério de formalidade. 

Segundo Madeira (2005, p.299), 

Prevalescente, hoje, uma concepção pós-positivista do Direito, torna-se 
inegável a relevância do estudo dos princípios jurídicos para a compreensão 
dos institutos jurídicos. Ignorada essa importância, não se alcançaria uma 
compreensão complexa do ponto a ser estudado. 

 

Apresenta o autor, ainda, outra distinção, diferenciando-os, regras e 

princípios, por meio de critério substancialista. Destaca, entretanto, mencionando 

adeptos desta doutrina – Dworkin, Alexy, Eros Grau e Umberto Ávila – que não há 

consenso sobre tal critério substantivo de diferenciação. Sob esta perspectiva, dois 

conceitos afiguram-se basilares: otimização e flexibilização. 

Certamente há pontos comuns entre os substancialistas [...]. Um é a 
“otimização” inerente ao princípio. Quer dizer a afirmação do princípio 
importa numa ordem, a ordem de otimizá-lo nos casos em que cabe a sua 
aplicação. Outro, a “flexibilização”. O princípio, ao contrário da regra, admite 
temperamentos na sua aplicação. 

 

Um dos aspectos de maior indefinição na aplicação dos princípios é sua 

densificação: sendo norma jurídica de ampla hipótese e dispositivo, torna-se 

necessário reduzi-la a regras de abrangência mais restrita possibilitando sua 

aplicação às hipóteses concretas. Todavia, não se afasta, pela omissão do 

legislador na densificação de um princípio, a aplicabilidade do mesmo. Em nosso 

ordenamento, há uma hierarquia de institutos portadores de normas jurídicas que 

devem nortear a sociedade: leis (abrangendo toda sua hierarquia), analogia, 
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costumes e princípios (também em sua hierarquia). Desta forma, os princípios, como 

normas norteadoras de todo o direito, seriam diretamente aplicáveis a situações não 

solucionadas pelos demais institutos. 

Outro expressivo problema quanto à aplicabilidade direta dos princípios 

jurídicos é a colisão de direitos, situações regidas por dois ou mais princípios cujas 

soluções se contrapõem. Nestes casos, encontram-se na doutrina jurídica três 

possibilidades de dirimir o conflito: (1) conciliá-los, princípios e soluções; (2) utilizar o 

critério da pertinência, adotando o princípio que mais se aproxima da matéria; e (3) 

utilizar o critério da importância, indesejável por pressupor a valoração dos 

princípios, ato discricionário e questionável. 

Quanto à finalidade dos princípios, assim se manifesta Silva (2004, p. 647): 

A Administração Pública é informada por diversos princípios gerais, 
destinados, de um lado, a orientar a ação do administrador na prática dos 
atos administrativos, e, de outro lado, a garantir a boa administração, que se 
consubstancia na correta gestão dos negócios públicos e no manejo dos 
recursos públicos (dinheiro, bens e servidores) no interesse coletivo, como o 
que também se assegura aos administrados o seu direito a práticas 
administrativas honestas e probas. 

 
Segundo Carvalho Filho (2003), princípios administrativos seriam “os 

postulados fundamentais que inspiram todo o modo de agir da Administração 

Pública”, representando “cânones pré-normativos” norteadores da atividade 

administrativa do Estado. 

Carvalho Filho (2003) classifica os princípios em: expressos, quando 

positivados, contidos em normas escritas; ou reconhecidos, quando aceitos pela 

doutrina. 

Para Di Pietro (2005, p. 67), “Sendo o Direito Administrativo de elaboração 

pretoriana e não codificado, os princípios representam papel relevante nesse ramo 

do direito, permitindo à Administração e ao Judiciário estabelecer o necessário 

equilíbrio entre os direitos dos administrados e as prerrogativas da Administração.” 
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Não existe consenso sobre os princípios que regem o direito administrativo 

(CARVALHO FILHO, 2003), tampouco as licitações (DI PIETRO, 2005). 

CRETELLA (1986) apresenta a seguinte classificação dos princípios, 

considerados em sua concepção ampla: 

Classificação Aplicabilidade Exemplo(s) 13 

Onivalentes / Universais Todas as áreas do conhecimento Identidade; razão suficiente 

Plurivalentes / Regionais Áreas de interpenetração entre 
um grupo de ciências Causalidade  

Monovalentes Toda uma ciência - 

Setoriais Um setor de uma ciência - 

Quadro 5 – Classificação dos princípios 
Fonte: Cretella (1986) 

Sob outro enfoque, como apresentado, os princípios jurídicos podem ser 

classificados em expressos, quando positivados em normas jurídicas escritas, ou 

reconhecidos, decorrentes da interpretação do direito. 

Consolidando ambas as perspectivas, poder-se-ia conceber, hipoteticamente, 

oito categorias de princípios aplicáveis às licitações: 

  

                                                        
13 Di Pietro (2005) 
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Figura 17 – Espécies de procedimentos 
Fonte: Autor 

 

Aplicando esta classificação às licitações pode-se conceber a cadeia de 

princípios que regem as licitações: 

- Princípios Gerais de Direito (onivalentes): possuem aplicabilidade em todos 

os ramos do Direito; 

- Princípios Constitucionais Administrativos (plurivalentes): princípios de 

Direito Constitucional concernentes a matérias ínsitas ao Direito Administrativo; a 

Constituição Federal enumera expressamente (art. 37, caput) cinco princípios desta 

categoria: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte [...] 

Segundo Madeira (2005), “a maior parte dos princípios do Direito 

Administrativo encontra-se positivada, implícita ou explicitamente, na Constituição 

ONIVALENTES / 
UNIVERSAIS

PLURIVALENTES / 
REGIONAIS

MONOVALENTES

SETORIAIS

EXPRESSOS IMPLÍCITOS



82 

Federal. Possuem eficácia jurídica direta e imediata e exercem a função de diretrizes 

superiores do sistema (função programática).” 

- Princípios da Administração Pública (monovalentes): aplicáveis a todos os 

segmentos do Direito Administrativo; e 

- Princípios das Licitações (setoriais): aplicáveis aos procedimentos 

licitatórios. 

 

A) Legalidade 

Princípio basilar do Estado de Direito, originou-se com o surgimento do 

mesmo (DI PIETRO, 2005) como limite à atuação do jus imperii, o poder estatal, 

outrora ilimitado e concentrado em todas suas formas de manifestação na pessoa do 

soberano. O princípio da legalidade corresponde à submissão do Estado às suas 

próprias leis (FILHO, 2003). Neste mesmo sentido, a lição de Madeira (2005): “O seu 

sentido histórico decorreu da necessidade de se subordinar o governante, 

irresponsável no auge do absolutismo, ao ordenamento jurídico, eliminando-se 

favoritismos e desejos pessoais”. Sob esta acepção ampla, o princípio da legalidade 

se aplica a toda a atividade estatal e a todo o direito, correspondendo à norma do 

art. 5º, inciso II, da Constituição de 1988. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...] 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei; [...] 

Neste sentido, o princípio sempre se fez presente no ordenamento jurídico 

pátrio, tendo sido expressamente previsto em todos os textos constitucionais 

republicanos14, à exceção da Carta de 1937. 

                                                        
14 1967 (art. 150, §2º e, após a Emenda Constitucional nº 1/1969, art. 153, §2º), 1946 (art.141, §2º), 
1934 (art. 113, item 2), 1891 (art. 72, §1º). 
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A aplicabilidade do princípio à Administração Pública, todavia, reveste-se de 

maior rigor (MORAES, 2005), ensejando, por vezes, o reconhecimento da existência 

de uma espécie de sub-princípio denominado princípio da legalidade administrativa 

ou princípio da legalidade estrita, o qual, em realidade, corresponde tão-somente ao 

princípio da legalidade aplicada no âmbito do Direito Administrativo. 

Com relação à aplicação deste princípio específico aos atos administrativos, 

até 1965, era um princípio implícito, sustentado apenas pela doutrina jurídica, sendo 

positivada com a promulgação, nesse ano, da lei da ação popular, reconhecendo a 

nulidade de atos lesivos ao patrimônio público quando praticados com violação à lei, 

regulamento ou ato normativo. Foi inserido, finalmente, no texto da Constituição 

Federal de 1988, tornando-se princípio constitucional expresso (art. 37). 

Carvalho Filho (2003): “o princípio da legalidade é a diretriz básica da conduta 

dos agentes da Administração”. 

Conforme Di Pietro (2005) aborda o princípio, a Administração Pública só 

pode fazer o que a lei permite, contrapondo-se ao princípio da autonomia da 

vontade. Segundo a autora, ante este princípio, à Administração Pública não se 

permite a concessão de direitos, a criação de obrigações ou a imposição de 

concessões por ato administrativo. Neste mesmo sentido a exegese de Carvalho 

Filho (2003), para quem “toda e qualquer atividade administrativa deve ser 

autorizada por lei”. Eis, sob este aspecto, a principal diferença entre a flexibilidade 

da gestão privada e a rigidez da gestão pública, exposta com clareza pelas palavras 

de Meirelles (2001): 

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto 
na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na 
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. 
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Na Fig.18 encontra-se representada este aspecto distintivo. A imagem da 

esquerda representa a ampla discricionariedade do gestor privado (em verde) e as 

poucas restrições às suas ações (em vermelho). À direita, encontra-se a 

representação da discricionariedade do setor público: ele apenas pode atuar, em 

todo o universo jurídico possível, apenas nas hipóteses permitidas em lei (em 

verde), dentro da qual se lhe impõem, ainda, diversas restrições (em vermelho 

escuro). 

 
Figura 18 – Representação da discricionariedade dos administradores público e privado 
Fonte: Autor 

 

Por fim, menciona-se a percepção de Madeira (2005) que entende haver um 

enfraquecimento do princípio da legalidade em função, basicamente, de três fatores: 

(1) o aumento da atividade legislativa do Poder Executivo, retirando legitimidade das 

normas; (2) distanciamento entre parlamentares e sociedade, com crescente 

descrédito daqueles; e (3) o crescente desprendimento entre legalidade e 

legitimidade consubstanciado na menor percepção de identidade entre o justo e o 

legal. 

B) Impessoalidade 

Expresso na Constituição Federal, possui inteligibilidade controversa, 

aproximando-se dos princípios da igualdade e da legalidade (MORAES, 2005, 

p.295), ou mesmo da finalidade pública (MEIRELLES, 2001). 

Para Moraes (2005), o princípio é corolário da concepção do administrador 

público como elemento da manifestação da vontade do Estado, devendo, portanto, 
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seus atos corresponderem aos interesses de quem representa. Analogamente 

entende Silva (2004, p.648), que afirma que “as realizações administrativo-

governamentais não são do funcionário ou autoridade, mas da entidade pública em 

nome de que as produzira”, apoiando sua assertiva com base no art. 37, §1º, da 

Constituição. 

§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 
social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

Segundo Di Pietro (2005), a impessoalidade pode referir-se à Administração 

em relação aos particulares – neste sentido, aproximando-se, segundo a autora, do 

princípio da finalidade pública15, impõe à Administração que suas ações sejam 

orientadas pelo interesse público – ou a si mesma. 

Também em Madeira (2005) encontramos esta dupla acepção do princípio, 

que pode referir-se à atuação da Administração com relação aos administrados, 

conferindo igual tratamento a todos os cidadãos, aproximando-se, como em Di 

Pietro (2005), da finalidade púbica, ou com relação à própria Administração, 

objetivando, segundo o autor, “impedir o uso indevido da máquina administrativa”. 

As exegeses de Carvalho Filho (2003) e Madeira (2005) sobre o princípio 

apóiam-se sobre o significado do termo impessoal, concernente àquilo que não 

pertence a uma pessoa em particular, ou, como o interpreta o primeiro autor, “aquilo 

que não pode ser voltado especialmente a determinadas pessoas”. Sob esta 

perspectiva o princípio da impessoalidade teria por objetivo a igualdade de 

tratamento entre os interessados que se encontrem em idêntica situação jurídica, 

vedando-se, por conseguinte, que se favoreça ou prejudique alguns indivíduos em 

detrimento de outros. 

                                                        
15 Este o mesmo entendimento de Carvalho Filho (2003). Meirelles (2001) amplia esta aproximação, 
entendendo que o princípio da impessoalidade substi tuiu o princípio clássico da finalidade. 
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C) Moralidade 

Faz-se necessário mencionar, inicialmente, que a própria existência deste 

princípio é controversa entre os doutrinadores, como nos informa Di Pietro (2005). 

Segundo a autora, alguns entendem que seu conteúdo é impreciso, enquanto outros 

o entendem ínsito ao princípio da legalidade16. A jurista, entretanto, destaca a 

clássica distinção entre moral e direito (aquela englobando este), consubstanciada 

nos conceitos de licitude e honestidade. 

 
Figura 19 – Relação entre direito e moral 
Fonte: Di Pietro, 2005 

Aos atos administrativos não basta que sejam praticados em conformidade 

com a lei, sendo-lhes exigível que também estejam em consonância com a 

moralidade. Faz-se necessário, todavia, primeiramente, distinguir a moralidade de 

que trata o princípio – a moralidade jurídica17 – da moralidade comum. 

Di Pietro (2005) e Meirelles (2001), citam a definição de moralidade 

administrativa dada por Hauriou18: “conjunto de regras de conduta tiradas da 

disciplina interior da Administração”; “é imposta de dentro e vigora no próprio 

ambiente institucional e condiciona a utilização de qualquer poder jurídico, mesmo o 

discricionário”. 

                                                        
16 Esta a exegese de Madeira (2005), ao afirmar que a legalidade não se resume à conformidade do 
ato à lei, mas também com a moralidade administrativa. 
17 Moralidade administrativa, para Di Pietro (2005) 
18 HAURIOU, Maurice. Précis de Droit Administratif. 10 ed. 1926 
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Explica a autora que a concepção do anti-conceito do princípio, a imoralidade 

administrativa, surgiu e desenvolveu-se em associação à idéia de desvio de poder, 

pois em ambos o agente estaria se utilizando de meios lícitos para alcançar 

“finalidades metajurídicas irregulares”. Esta seria, portanto, a origem da idéia da 

imoralidade ínsita à ilegalidade, pois aquela nada mais seria do que uma ilegalidade 

quanto aos fins do ato, uma modalidade de desvio de poder. Em sua formulação, 

todavia, a moralidade tem maior abrangência: 

[...] sempre que em matéria administrativa se verificar que o comportamento 
da Administração ou do administrado que com ela se relaciona 
juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a moral, os bons 
costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e de 
eqüidade, a idéia comum de honestidade, estará havendo ofensa ao 
princípio da moralidade administrativa. (DI PIETRO, 2005, p.79) 

 
Tal proposição apresenta-se consonante com a opinião de Meirelles (2001, 

p.83): 

Além de atender à legalidade, o ato do administrador público deve 
conformar-se com a moralidade e a finalidade administrativas para dar 
plena legitimidade à sua atuação [...] Cumprir simplesmente a lei na frieza 
de seu texto não é o mesmo que atendê-la na sua letra e no seu espírito. 

 
Conclui-se, portanto, que o direito não está inserto na moral, sendo possível a 

existência de atos legais e, ao mesmo tempo, desonestos: em outras palavras, nem 

tudo que é direito é moral. 

 
Figura 20 – Relação entre direito e moral: proposta alternativa 
Fonte: Meirelles (2001) 

Em Carvalho Filho (2003), o princípio da moralidade assume contornos de 

observância aos preceitos éticos, impondo aos gestores públicos a abstenção da 
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prática de atos desonestos. Esta a concepção também compartilhada por Madeira 

(2005), que associa ao princípio a noção de “boa administração”, conferindo caráter 

finalista ao princípio, já que esta noção refere-se à conduta externa do gestor, ao 

resultado por ele produzido. 

 

D) Publicidade 

O princípio da publicidade atua, basicamente, em duas dimensões: (1) 

restringe os atos sigilosos às hipóteses expressamente previstas em lei, tornando-os 

excepcionalidades à regra geral; e (2) constitui-se pressuposto de validade dos atos 

administrativos, cuja eficácia condiciona-se à divulgação do ato19, sobretudo aqueles 

destinados a surtirem efeito fora do âmbito da Administração. 

Em Meirelles (2001), o princípio da publicidade impõe a divulgação oficial dos 

atos administrativos com duas finalidades básicas: para dar conhecimento ao 

público do ato e para se iniciarem os efeitos externos do mesmo. 

Para Carvalho Filho (2003), a inserção do princípio da publicidade no texto 

constitucional de 1988 tem por objetivo dar conhecimento dos certames licitatórios 

ao maior número possível de interessados. Em suas palavras, “quanto maior for a 

quantidade de pessoas que tiverem conhecimento da licitação, mais eficiente poderá 

ser a forma de seleção, e, por conseguinte, mais vantajosa poderá ser a proposta 

vencedora.” 

Silva (2004) aponta, ainda, uma terceira utilidade, a de permitir que os 

administrados tenham conhecimento do que os administradores públicos estão 

fazendo. Neste mesmo sentido, Carvalho Filho (2003) aponta como fundamento do 

                                                        
19 Meirelles (2001, p.88): “A publicidade, contudo, não é um requisito de forma do ato administrativo, 
não é elemento formativo do ato; é requisito de eficácia e moralidade. Por isso mesmo os atos 
irregulares não se convalidam com a publicação, nem os regulares a dispensam para sua 
exeqüibilidade, quando a lei ou o regulamento a exige.” 
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princípio possibilitar aos administrados o “controle da legitimidade da conduta dos 

agentes administrativos”. Sob ambas as perspectivas, relaciona-se aos conceitos de 

transparência e accountability. 

E) Eficiência 

Princípio já analisado no capítulo anterior. 

F) Vinculação ao edital / convite 

Considerando que os procedimentos licitatórios não são apenas regidos pelas 

normas contidas no ordenamento, mas também por princípios e, sobretudo, por 

regras impostas pela Administração Pública em conformidade com os princípios da 

razoabilidade / proporcionalidade, a vinculação ao instrumento convocatório – 

denominação utilizada por Carvalho Filho (2003) para designar este princípio – 

exsurge como garantia para o Poder Público e para os administrados. 

Nas palavras de Meirelles (2001), “o edital é a lei interna da licitação”. Os 

critérios estabelecidos no instrumento convocatório devem nortear toda a tramitação 

e julgamentos, não se permitindo a alteração discricionária destes critérios no 

decorrer do procedimento. A alteração do edital fica vinculada  à verificação de vício 

que implique na nulidade do instrumento, quando a Administração deve, a qualquer 

tempo, invalidar todo o procedimento e reabri-lo com saneamento do vício. 

G) Igualdade entre os licitantes 

Princípio consubstanciado no art. 37, inciso XXI, da Constituição de 1988, o 

qual impõe que o procedimento licitatório deve assegurar a “igualdade de condições 

a todos os concorrentes”. 

Carvalho Filho (2003) esclarece que a igualdade de que trata o princípio é a 

igualdade formal, ou seja, igualdade de expectativas. Eis, assim, o porquê de ao 
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administrador ser permitido o estabelecimento de critérios objetivos para seleção da 

melhor proposta para a Administração. 

A aplicabilidade do princípio estende-se a todos os julgamentos e fases do 

procedimento, constituindo-se em desvio de poder a prática de atos que afaste a 

isonomia entre os partícipes do certame e sujeitando-os à nulidade. 

H) Julgamento objetivo 

Impõe a objetividade dos critérios seletivos estabelecidos pela Administração 

Pública para seleção da proposta mais vantajosa, abrangendo não apenas o 

julgamento das propostas como também todas as demais fases onde ocorra outras 

espécies de julgamentos, afastando a possibilidade de favorecimento pessoal. 

Meirelles (2001) esclarece que julgamento objetivo “é aquele que se baseia 

no critério indicado no edital e nos termos específicos das propostas”. 

I) Sigilo na apresentação das propostas 

Princípio elencado por Meirelles (2001), é corolário do princípio da igualdade 

entre os licitantes, tendo por objetivo precípuo assegurar a observância do mesmo, 

haja vista o inequívoco rompimento do equilíbrio entre os interessados caso um ou 

alguns destes tivesse conhecimento do conteúdo de uma ou mais propostas 

adversárias. 

J) Adjudicação compulsória ao vencedor 

Segundo Meirelles (2001), este princípio de desdobra em três dimensões: 

- a adjudicação do objeto ao concorrente vencedor do certame é obrigatória, à 

exceção de existência de justa causa; 

- após a seleção da melhor proposta, segundo os critérios estabelecidos no 

instrumento convocatório, a Administração não pode atribuir seu objeto a outro 

concorrente; e 
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- torna vedada a realização de novo certame com o mesmo objeto enquanto 

válida a adjudicação anterior. 

K) Supremacia do interesse público / Finalidade Pública20 

Conforme Di Pietro (2005), o princípio da supremacia do interesse público ou 

da finalidade pública encontra-se presente tanto na elaboração legislativa – 

consagrando a clássica distinção entre direito privado, abrangendo normas de 

interesse individual, e direito público, abrangendo normas de interesse coletivo – 

quanto na aplicação das leis aos casos concretos pelo administrador público. 

Em um primeiro momento histórico, com o surgimento do Estado de Direito, 

houve o primado dos direitos individuais. Tinha-se por objetivo desenvolver e 

consolidar os ainda insipientes direitos humanos. No final do século XIX, todavia, 

como conseqüência das radicais transformações nas ordens econômica, política e 

social decorrentes da revolução industrial, e segundo Di Pietro (2005), da própria 

exacerbação do individualismo jurídico, iniciou-se uma reação do Estado em 

contraposição ao liberalismo, instaurando-se um movimento de intervenção na 

sociedade. Em suas palavras, “o Direito deixou de ser apenas instrumento de 

garantia dos direitos individuais e passou a ser visto como meio para consecução da 

justiça social, do bem comum, do bem-estar coletivo”. A posição de Carvalho Filho 

(2003) coaduna-se à da autora ao afirmar que o destinatário da atividade 

administrativa não é um indivíduo em particular, mas todo um grupo social. 

A inobservância deste princípio na prática dos atos administrativos implica na 

ilegalidade destes, pois eivados do vício de desvio de poder ou desvio de finalidade. 

  

                                                        
20 Di Pietro (2005) 
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Silva (2004) o considera implícito ao princípio da legalidade, não possuindo 

existência autônoma, formulando tal concepção no fato de o legislador constitucional 

não o ter incluído no rol dos princípios da Administração Pública. 

O princípio da supremacia do interesse público consubstancia-se, segundo Di 

Pietro (2005), em prerrogativas ou privilégios, destacando “a auto-executoriedade, a 

autotutela, o poder de expropriar, o de requisitar bens e serviços, o de ocupar 

temporariamente o imóvel alheio, o de instituir servidão, o de aplicar sanções 

administrativas, o de alterar e rescindir unilateralmente os contratos, o de impor 

medidas de polícia”. 

Menciona-se, por fim, a posição dissonante de Madeira (2005), para quem os 

princípios da supremacia do interesse público e da finalidade pública são 

autônomos, confundidos, segundo o autor, porque “os interesses são os mesmos e 

o objetivo é comum”. 

L) Ampla defesa 

O direito pátrio desde há muito reconhece aos acusados em processo penal o 

direito à ampla defesa. No âmbito do Direito Administrativo, este direito era 

reconhecido no processo administrativo. A Constituição de 1988, todavia, ampliou o 

alcance material deste princípio com a redação dada ao inciso LV do art. 5º: “aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes”. Tal a interpretação de Meirelles (2001, p.95) citando GRINOVER: 

A Constituição não mais limita o contraditório e a ampla defesa aos 
processos administrativos (punitivos) em que haja acusados, mas estende 
as garantias a todos os processos administrativos, não-punitivos ou 
punitivos, ainda que neles não haja acusados, mas simplesmente litigantes. 
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M) Economicidade 

Segundo Madeira (2005), o princípio da economicidade é implícito à própria 

idéia de licitação, já que a imposição de sua realização à Administração tem por 

finalidade exatamente a seleção da melhor proposta. Não obstante o autor trate, 

como regra, a melhor proposta como aquela de menor valor, ressalva a necessidade 

de ponderação com outros fatores conforme o objeto da contratação, mencionando 

neste sentido os demais critérios de seleção: “técnica e preço” e “melhor técnica”. 

N) Autotutela 

Carvalho Filho (2003) o define como a possibilidade de a Administração 

Pública rever, de ofício, seus atos. Neste sentido, afigurar-se-ia incompatível a 

categorização do princípio da autotutela como limite à ação dos gestores públicos. 

Todavia, o exercício do poder de revisão dos seus atos, pelo Poder Público 

relaciona-se, segundo o mesmo autor, às seguintes dimensões: 

- legalidade dos atos, por meio da análise da conformidade dos mesmos aos 

ditames legais; e 

- mérito dos atos, por meio da análise da conveniência e da oportunidade da 

manutenção do ato ou do seu desfazimento. 

A definição do princípio para Madeira (2005) coaduna-se com esta: “refere-se 

ao dever da Administração de controlar a legalidade, conveniência e oportunidade 

dos atos que pratica, independentemente de provocação”. 

Distingue Di Pietro (2005) cada uma destas dimensões pelos efeitos do 

exercício da autotutela em cada uma: a possibilidade de anular os atos ilegais ou 

revogar os inconvenientes ou inoportunos. 

Verificada, portanto, a ilegalidade de um ato ou a inconveniência de sua 

manutenção, bem como o considerando inoportuno, impõe-se, em sua concepção, 
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verdadeiro dever da Administração em revê-lo. Esta também a posição de Madeira 

(2005) e Carvalho Filho (2003). 

Embora não positivado, o princípio da autotutela tem-se revelado 

incontroverso na doutrina jurídica, sendo objeto de duas súmulas do Supremo 

Tribunal Federal: 

Súmula 346: “A administração pública pode declarar a nulidade dos seus 
próprios atos”. 
Súmula 473: “A administração pode anular seus próprios atos quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial”. 

O) Razoabilidade / Proporcionalidade 

O princípio da razoabilidade, segundo Barroso (1999), tem sua origem e 

desenvolvimento associados ao due process of law, instituto jurídico originário do 

direito anglo-saxão, cuja evolução histórica faz-se essencial à compreensão daquele 

princípio. 

O desenvolvimento histórico do due process of law abrange duas fases 

principais, cada qual correspondendo a uma perspectiva, as quais, todavia, não se 

antagonizam, mas convivem ainda nos dias atuais: 

- a primeira, o procedural due process, de caráter processual, rejeitava 

qualquer possibilidade de aplicação substantiva que permitisse ao Poder Judiciário 

apreciar a justiça ou arbitrariedade de ato legislativo. Tinha por objetivo, inicialmente, 

a garantia da regularidade do processo penal, depois se estendendo aos processos 

civil e administrativo, sobretudo com relação à observância do contraditório e da 

ampla defesa. 

- a segunda, o substantive due process, de perspectiva material associada à 

proteção dos direitos individuais, abriu precedente para apreciação do mérito dos 

atos do Poder Público, traduzindo-se no conceito de razoabilidade e redefinindo o 
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conceito de discricionariedade. Consubstancia-se na “verificação da compatibilidade 

entre o meio empregado pelo legislador e os fins visados, bem como a aferição da 

legitimidade dos fins”. (BARROSO, 1999) 

Esta segunda dimensão, material, desenvolveu-se em três etapas. 

Inicialmente, o devido processo legal substantivo surgiu, no final do século XIX, em 

contraposição à crescente intervenção do Estado na Economia, quando a Suprema 

Corte norte-americana, alinhada ao pensamento liberal, declarou a 

inconstitucionalidade de diversas leis consideradas intervencionistas, ainda que 

assegurando direitos individuais. Em seguida, a reação deu-se com o New Deal, 

após a crise de 1929, quando o governo Roosevelt ampliou a legislação social e a 

intervenção na economia. Como a Suprema Corte mantivera sua orientação, 

Roosevelt enviou proposta ao Congresso para modificar a sua composição e 

garantir-lhe a maioria na mais alta corte – a lei não foi aprovada, mas a Suprema 

Corte sucumbiu à pressão e mudou de orientação, abdicando de apreciar o mérito 

das normas, pondo fim, portanto, ao substantive due process. Por fim, a última etapa 

iniciou-se a partir da distinção entre liberdades econômicas e não-econômicas: os 

tribunais mantiveram-se alheios à apreciação do seu mérito apenas quanto às 

primeiras. 

Assim Barroso (1999) define o princípio da razoabilidade: 

O princípio da razoabilidade é um parâmetro de valoração dos atos do 
Poder Público para aferir se eles estão informados pelo valor superior 
inerente a todo ordenamento jurídico: a justiça. [...] É razoável o que seja 
conforme a razão, supondo equilíbrio, moderação e harmonia; o que não 
seja arbitrário ou caprichoso; o que corresponda ao senso comum, aos 
valores vigentes em dado momento ou lugar21. 

                                                        
21 A definição de BARROSO é construída a partir das concepções de BIELSA (BIELSA, Rafael. 
Estudios de derecho público: derecho administrativo. Buenos Aires: Depalma, 1950. p.485), do 
caso Nebbia vs. New York (291 US 502, de 1934); QUINTANA (QUINTANA, Linares. Derecho 
constitucional y instituciones políticas. Buenos Aires: Editora Plus Ultra, 1981. p.122) e POUND 
(citado em BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo e Constituição: o devido processo 
legal. Belo Horizonte: Editora da UFMG, s.d. p.90) 
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O autor o interpreta, ainda, sob outra perspectiva. Considerando que o 

exercício da atividade normativa pelo Estado objetiva a realização de determinados 

fins pelo emprego de determinados meios, a razoabilidade é aferida, internamente, 

pela verificação da relação razoável entre motivos, meios e fins. Há, ainda, a 

razoabilidade externa, a qual define como a adequação da norma aos meios e fins 

admitidos pela Constituição, expressos ou implícitos. 

O princípio da proporcionalidade, embora por vezes considerado como o 

próprio princípio da razoabilidade, distingue-se deste desde sua origem no direito 

germânico, sendo necessário, contudo, reconhecer a semelhança entre ambos. 

No direito alemão, o conteúdo da proporcionalidade pressupõe a exigibilidade 

(ou necessidade) do ato, a natureza imperiosa da intervenção pelos meios utilizados 

para a consecução dos fins e que estes meios sejam os menos onerosos dentre as 

alternativas. Outro pressuposto também desenvolvido na doutrina alemã é a 

proporcionalidade stricto sensu, resultado positivo da ponderação entre os danos e 

os resultados. Assim sintetiza Barroso (1999) o princípio da proporcionalidade no 

direito brasileiro: 

A doutrina [...] reproduz e endossa essa tríplice caracterização do princípio 
da proporcionalidade. [...] Assim é que dele se extraem os requisitos: (a) da 
adequação, que exige que as medidas adotadas pelo Poder Público se 
mostrem aptas a atingir os objetivos pretendidos; (b) da necessidade ou 
inexigibilidade, que impõe a verificação da inexistência de meio menos 
gravoso para atingimento dos fins visados; e (c) da proporcionalidade em 
sentido estrito, que é a ponderação entre o ônus imposto e o benefício 
trazido. 

Embora ambos os princípios tenham construção pretoriana, o seu campo 

tradicional de estudo e incidência, como nos revela Barroso (1999) é no direito 

administrativo, como “medida de legitimidade do exercício do poder de polícia e da 

interferência dos entes públicos na vida privada”. Neste mesmo sentido a 

interpretação dada por Madeira (2005), segundo o qual o Estado não deve agir com 

demasia, tampouco de forma insuficiente: “as competências administrativas só 
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podem ser validamente exercidas na extensão e intensidade proporcionais ao que 

seja realmente demandado para cumprimento da finalidade do interesse público a 

que estão atreladas”. 

P) Probidade administrativa 

O princípio da probidade administrativa encontra-se expressamente previsto 

na Lei nº 8.666/1993, tendo, conforme Carvalho Filho (2003) e Madeira (2005), o 

sentido de honestidade, boa-fé e moralidade dos administradores para com os 

administrados e, sobretudo, com a própria Administração. 

 

4.3.4 Limitações por interpretações restritivas dos órgãos de controle e assessoria 

 

A última espécie de limitações impostas ao sistema governamental de 

compras concerne às interpretações restritivas das normas dadas pelos órgãos de 

controle – interno, de cada Poder, e externo, o Tribunal de Contas da União – e de 

assessoria, sobretudo os Núcleos de Assessoramento Jurídico, ampliando o alcance 

das restrições existentes no já limitado campo de atuação dos gestores públicos. 

São apresentadas, a seguir, algumas destas limitações: 

A) Caracterização de Fracionamento: 

O critério precípuo para determinação da modalidade de licitação adequada 

para cada aquisição / contratação é o valor do seu objeto, nele incluídas quaisquer 

espécies de acréscimos ou prorrogações, conforme os parâmetros estabelecidos no 

art. 23 da Lei nº 8.666/1993. As aquisições e contratações de maior vulto devem ser 

procedidas por meio da modalidade concorrência, com iter processual mais longo, 

mais formalidades e maior publicidade; as de menor vulto podem ser realizadas na 

modalidade convite, o rito procedimental mais simples dentre os previstos no 
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sistema de compras estabelecido pela redação original da Lei nº 8.666/1993; entre 

ambas, para valores intermediários, pode-se utilizar a modalidade tomada de 

preços, de complexidade também intermediária. 

O texto original do §5º, art. 23, da Lei nº 8.666/1993 vedava, em regra, a 

utilização das modalidades convite ou tomada de preços para a realização de 

parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou mesmo obras e serviços de mesma 

natureza que pudessem ser realizados simultânea ou sucessivamente, caso a soma 

daquelas parcelas ou destas obras e serviços se enquadrassem nos limites das 

modalidades tomada de preços ou concorrência. Excepcionava a regra geral tão-

somente a hipótese de existirem parcelas que, por sua natureza, pudessem ser 

executadas por contratado de especialidade específica e distinta daquele contratado 

para as demais. 

§ 5º É vedada a utilização da modalidade convite ou tomada de preços, 
conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda 
para obras ou serviços da mesma natureza que possam ser realizados 
simultânea ou sucessivamente, sempre que o somatório de seus valores 
caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência, respectivamente, 
nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza específica que 
possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa 
daquela do executor da obra ou serviço. 

Tal dispositivo vedava o fracionamento de despesas, a subdivisão do objeto – 

quando obras ou serviços - em tantas partes quanto necessárias para realizarem 

sua contratação ou aquisição por meio de modalidade mais simples que a 

estabelecida em lei. O texto da lei estabelecia, expressamente, que para a 

determinação da modalidade adequada deveriam ser consideradas todas as 

parcelas daquela obra ou serviço, bem como todas as obras ou serviços que, 

porventura, pudessem ser realizadas simultaneamente ou sucessivamente ao 

objeto. 
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Em 1994, o art. 23 foi alterado pela Lei nº 8.883, que lhe acrescentou novos 

dispositivos e lhe alterou outros. Eis o texto atual sobre o princípio da vedação de 

fracionamento de despesa: 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do 
artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo 
em vista o valor estimado da contratação:  
[...] 
§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão 
divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade, sem perda da economia de escala. 
§ 2º Na execução de obras e serviços e nas compras de bens, parceladas 
nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da 
obra, serviço ou compra, há de corresponder licitação distinta, preservada a 
modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. 
[...] 
§ 5º É vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada de preços", 
conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda 
para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam 
ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de 
seus valores caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência", 
respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de 
natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas 
de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço. 

Na nova redação, a Lei impõe a divisão dos objetos – quer obras, compras ou 

serviços – em parcelas, sempre que esta divisão permitir um melhor aproveitamento 

dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competição do 

procedimento. Nestas hipóteses, devem ser realizadas tantas licitações quantas 

forem as parcelas, mantendo-se, todavia, a modalidade adequada à totalidade do 

objeto – à soma de todas as parcelas daquela mesma obra ou serviço. 

Não obstante, no texto original computavam-se, ainda, para a determinação 

da modalidade adequada as demais obras ou serviços de mesma natureza, 

independentemente do local de sua execução, e que pudessem ser realizadas 

simultânea ou sucessivamente – termo que permitia diversas interpretações quanto 

ao lapso temporal que se considerava como serviços sucessivos. O texto atual 

inquestionável e expressamente rompe com tal concepção, restringindo a 

consolidação das demais obras ou serviços àqueles de mesma natureza, de 
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execução no mesmo local, e que possam ser realizadas conjunta e 

concomitantemente – eliminou-se o lapso temporal da exegese da norma. 

Com relação às compras de materiais, há que se observar que não há 

qualquer menção restritiva, na lei, à dimensão temporal; tampouco a lei define o 

objeto – quando concernentes a materiais – como o conjunto de todos os itens de 

mesma natureza. 

O Tribunal de Contas da União opta, majoritariamente, pela interpretação 

restritiva, considerando que todas as obras, serviços ou compras, de mesma 

natureza, no mesmo exercício, devem ser consideradas para a determinação da 

modalidade adequada. 

Por relevante, cabe lembrar que a realização de despesas deve estar 
diretamente vinculada ao planejamento, atributo decorrente do princípio 
constitucional da anualidade do orçamento (art. 165 da Constituição 
Federal). Assim sendo, entendemos que o fracionamento da despesa 
configura-se com a inobservância a esse princípio, que fixa a realização de 
despesas do exercício, e aos limites que determinam as modalidades de 
licitação (art. 23 da Lei nº 8.666/93). (Acórdão 402/2006 - Plenário) 

Outrossim, seus julgados ampliam ainda mais o alcance da vedação: 

[...] quando da realização de suas despesas, proceda a um adequado 
planejamento de seus procedimentos licitatórios, em conformidade com a 
disponibilidade de créditos orçamentários e recursos financeiros, 
objetivando contratações mais abrangentes e abstendo-se de proceder a 
sucessivas contratações de serviço e aquisições de pequeno valor, de igual 
natureza, semelhança ou afinidade, realizadas por dispensa de licitação 
fundamentada no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93. (Decisão 253/1998 - 
Primeira Câmara) 

 
No mesmo sentido posiciona-se Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, in 
Contratação Direta sem Licitação (Brasília Jurídica, 5ª ed., 2000, p. 150): 
‘Foi demonstrado que a licitação é um procedimento prévio à realização de 
despesa, motivo pelo qual, para se evitar o fracionamento da mesma, é 
obrigatório considerar o consumo ou uso do objeto, ou contratação do 
serviço, no exercício financeiro. 
No caso, porém, de contratos, cuja execução é prevista para ultrapassar o 
exercício financeiro, deverá ser considerado o tempo estimado e o 
correspondente ao valor total a ser despendido, para fins de enquadramento 
na tabela de valores constante do art. 23 da Lei de Licitações’. (Acórdão 
2372/2007 - Primeira Câmara) 
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É pacífico o entendimento desta Corte de Contas (Acórdãos 73/2003 - 2ª 
Câmara; 66/99 - Plenário) no sentido de que as compras devem ser 
programadas pelo total para todo o exercício financeiro, observando o 
princípio da anualidade do orçamento, consoante o estabelecido no art. 8º, 
caput, da Lei nº 8.666/1993. Na situação sob exame constata-se que não 
houve planejamento adequado da s compras, na forma do inciso II do §7º do 
art. 15 da Lei nº 8.666/1993, ensejando o fracionamento da despesa, cujo 
total superou o limite fixado no art. 24, inciso II, do citado diploma legal. 
(Acórdão 3373/2006 - Primeira Câmara) 

B) Exigência de projeto básico 

A Lei nº 8.666/1993 impõe, no seu art. 7º, que as licitações para obras e 

prestação de serviços sejam precedidas da elaboração do projeto básico, o qual 

deve compor o seu instrumento convocatório. 

Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de 
serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte 
seqüência: 
[...] 
§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível 
para exame dos interessados em participar do processo licitatório; [...] 

 

Todavia, a lei, em interpretação autêntica, define, em seu art. 6º, projeto 

básico como: 

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou 
complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas 
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, 
e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e 
do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global 
da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 
forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante 
as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e 
montagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que 
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o 
caráter competitivo para a sua execução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a 
obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as 
normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados; 
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Ao definir o projeto básico e os elementos que o constitui, a lei impõe a 

interpretação da aplicabilidade da norma contida no art. 7º apenas aos serviços de 

engenharia ou de natureza semelhante – haja vista a onipresença da referência 

inequívoca ao termo “obra”. Eis a interpretação do TCU: 

8.4.1. observar a exigência da elaboração do projeto básico e orçamento 
detalhado em planilha quando da contratação de obras ou serviços de 
engenharia; [...] (Acórdão 21/2000 - Primeira Câmara) 

Poder-se-ia, validamente, conceber, ainda, a interpretação de que o projeto 

básico é exigível, no que couber, também para os serviços que não sejam obras. 

Nenhuma destas, todavia, é a interpretação, por exemplo, que vem sido dada 

pelo Núcleo de Assessoramento Jurídico do Rio de Janeiro, que tem exigido o 

projeto básico para todas as naturezas de serviço, como demonstraram alguns 

gestores ao longo da pesquisa: como, por exemplo, elaborar projetos básicos para 

cursos de capacitação de servidores, já existentes no mercado? Ou para serviços de 

tradução? 

 

C) Requisitos para contratação por dispensa de licitação na hipótese do 

art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/1993 

A lei nº 8.666/1993 impõe à contratação por dispensa de licitação, a 

concorrência dos seguintes pressupostos: 

Art. 24.  É dispensável a licitação: 
[...] 
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 
institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, 
desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional 
e não tenha fins lucrativos; 

- a instituição contratada deve ser brasileira; 

- a instituição contratada deve ser incumbida, regimental ou estatutariamente, 

na hipótese concreta, do ensino; 
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- a instituição contratada deve possuir inquestionável reputação ético-

profissional; 

- a instituição contratada não deve ter fins lucrativos. 

Art. 26. [...] 
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os 
seguintes elementos: 
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a 
dispensa, quando for o caso; 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III - justificativa do preço. 
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens 
serão alocados.  (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

- razão da escolha da Instituição contratada; 

- justificativa do preço; 

Todavia, o Tribunal de Contas da União impõe, por interpretação restritiva, a 

concorrência de mais um pressuposto aos expressamente previstos: 

Ementa 
LICITAÇÃO. PRESSUPOSTOS PARA A UTILIZAÇÃO DO ART. 24, XIII, DA 
LEI 8.666/1993, NA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS 
LUCRATIVOS. 
A contratação, com dispensa de licitação, de instituição sem fins lucrativos, 
com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93, somente é admitida nas 
hipóteses em que houver nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, a 
natureza da instituição e o objeto contratado, além de comprovada 
razoabilidade do preço cotado. 
[...] 
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos da Representação 
formulada pela 6ª Secretaria de Controle Externo, resultante do 
acompanhamento efetuado nos termos do art. 41, inciso I, alínea b, da Lei 
8.443/1992, no que se refere à Dispensa de Licitação [...] fundamentada no 
art. 24, inciso XIII, da Lei n. 8.666/1993 [ ...] 
9.2.3 - restrinja as contratações por dispensa de licitação, com fulcro no art. 
24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, aos específicos casos em que esteja 
comprovado o nexo entre o mencionado dispositivo, a natureza da 
instituição e o objeto a ser contratado, observando sempre a razoabilidade 
do preço cotado; 
[...] 
(TCU, Acórdão 1448/2005 – Plenário; AC-1448-35/05-P) 

- efetivo nexo entre a natureza da instituição e o objeto a ser contratado (a 

razoabilidade do preço seria ínsita ao pressuposto legal da justificativa do preço); e 

A interpretação do TCU tem por alvo, principalmente, as contratações com 

fundamento no art. 24, inciso XIII, concernentes a instituições incumbidas, 
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regimental ou estatutariamente, do desenvolvimento institucional, termo cuja 

interpretação pode comportar serviços de inúmeras naturezas e, portanto, vinham 

sendo amplamente utilizadas por diversos órgãos. Eis que, todavia, a coibição de 

possíveis abusos fez-se por interpretação restritiva que enrijece o sistema de 

compras. 

 

D) Solidariedade da responsabilidade do assessor jurídico 

O Tribunal de Contas da União entende haver responsabilidade solidária dos 

assessores jurídicos (como por exemplo, em TC 001.318/2001-4) por atos lesivos ao 

patrimônio. Esta postura do órgão de controle externo leva, mais do que à maior 

cautela dos assessores, a atuações no sentido de interpretar restritivamente as 

normas, minimizando a possibilidade de eles serem incluídos entre os responsáveis 

pelo ato, independentemente da isenção técnica que lhes assegura o Estatuto da 

Advocacia, lei específica ao exercício de sua atividade. 

Não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha se manifestado (mandado de 

segurança nº 24.073/DF), como demonstra Madeira (2005, p. 362-267) pela 

independência profissional dos assessores, ante a não vinculação da administração 

aos pareceres bem como à natureza não-decisória destes instrumentos, o TCU tem 

mantido sua interpretação como regra, a qual somente seria adequada em havendo 

conluio dos assessores com a administração.2 

 
4.4 As origens do modelo 

 
4.4.1 Breve histórico dos sistemas de aquisições governamentais no Brasil 

A conformação normativa dos procedimentos de aquisições e contratações, 

no Brasil, remonta ao primeiro ordenamento a viger em nosso país, as Ordenações 

Filipinas. Datadas de 1592, entre suas normas previa: 
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E não se fará obra alguma, sem primeiro andar em pregão, para se dar de 
empreitada a quem houver de fazer melhor e por menos preço; porém as 
que não passarem de mil réis, se poderão mandar fazer por jornais, e umas 
e outras se lançarão em livro, em que se declare a forma de cada uma, 
lugar em que se há de fazer, preço, e condições de contrato. E assim como 
forem pagando aos empreiteiros, farão ao pé do contrato conhecimento do 
dinheiro, que vão recebendo, e assinarão os mesmos empreiteiros e o 
Escrivão da Câmara; e as despesas que os Provedores não levarem em 
conta, pagá-las-ão os Vereadores, que as mandaram fazer.22 

Eis, à semelhança do direito privado, o escopo principal da realização da 

licitação: selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, 

garantindo-lhe, assim, a realização da melhor aquisição / contratação. À época do 

Império mantivera-se a mesma regra geral, positivada na Lei de 29 de agosto de 

1828. 

Aprovado o plano de algumas referidas obras, imediatamente será a sua 
construção oferecida a Empresários por via de Editais Públicos e, havendo 
concorrentes, se dará a preferência a quem oferecer maiores vantagens. 

Todavia, os ditames genéricos das Ordenações do período colonial, cuja 

fórmula fora repetida pelo art. 5º da Lei de 29 de agosto de 1828, à época do Império 

do Brasil, foram aos poucos substituídos por normas cada vez mais pormenorizadas, 

com crescente detalhamento de procedimentos e a implementação de controles 

ínsitos a estes. 

Eis, a seguir, os principais diplomas legais disciplinadores, direta ou 

indiretamente, da realização das despesas no período Republicano: 

A) Lei nº 2.221, de 30 de dezembro de 1909; 

B) Decreto-Legislativo nº 4.536, de 20 de janeiro de 1922: organizava o 

Código de Contabilidade da União e disciplinava as aquisições no âmbito do 

Governo Federal. As contratações de despesa deviam ser precedidas de contrato 

mediante concorrência pública para o fornecimento de bens, ainda que parcelado, 

de valor total superior a 5:000$000 e para a realização de obras de valor superior a 

10:000$000, sendo dispensável a concorrência nas cinco seguintes hipóteses: 
                                                        
22 Ordenações Filipinas, v. 1, Tít. 76, 17, 37. 
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ocorrência de circunstâncias imprevistas ou de interesse nacional; quando o 

fornecimento dos materiais ou realização dos serviços somente pudesse ser 

efetuados pelo produtor ou por profissionais especializados; para a aquisição de 

materiais para os serviços militares; para compra ou arrendamento de prédios ou 

terrenos para serem utilizados no serviço público; ou quando não houvesse 

interessados na primeira concorrência. O termo concorrência não designava, como 

nos dias atuais, uma modalidade de licitação, mas a própria licitação. A lei não 

descrevia seu procedimento, impondo tão-somente sua divulgação por meio do 

Diário Oficial ou nos jornais oficiais dos Estados contendo as suas condições e a 

indicação das autoridades responsáveis por sua adjudicação, além da data, hora e 

lugar. Da mesma forma, era absolutamente silente sobre a habilitação dos 

fornecedores, à época denominada “verificação de idoneidade”, sem detalhar, 

todavia, como procedê-la, sendo permitido aos concorrentes opor-se a inclusão ou 

exclusão na lista de inidoneidade. As propostas deveriam ser entregues lacradas e, 

posteriormente, no momento e local estabelecidos na publicação, abertas e lidas 

perante todos os concorrentes presentes; o critério para seleção da mais vantajosa 

era exclusivamente o menor preço, que, nos termos da lei, não poderia “exceder de 

10% os preços concorrentes da praça”. Por fim, previa-se, ainda, um procedimento 

conceitualmente semelhante ao atual sistema de registro de preços “para 

fornecimentos ordinários às repartições públicas”.  

C) Decreto nº 15.783, de 22 de novembro de 1922; 

D) Lei nº 4.632, de 06 de janeiro de 1923; 

E) Decreto nº 41.019, de 26 de fevereiro de 1957: regulamentava os serviços 

de energia elétrica. Define, no art. 71 e subseqüentes, normas para concorrências 

públicas para o estabelecimento e a exploração dos serviços de energia elétrica. 
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Assim como no Decreto Legislativo nº 4.536/1922, também é extremamente 

superficial quanto aos procedimentos para a licitação. Amplia, contudo, a prévia 

verificação da idoneidade (art. 73), mencionando, expressamente, as dimensões 

técnica, moral e financeira, ainda que sem detalhá-las. 

F) Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964: estatui normas gerais de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Ao definir normas quanto à execução 

das despesas estatais estabelece o procedimento em três fases – empenho, 

liquidação e pagamento – determinando, no art. 70, que a aquisição de materiais, o 

fornecimento e a adjudicação de obras e serviços deveriam ser reguladas por lei, 

respeitando o princípio da concorrência. Ainda neste diploma a denominação 

concorrência era interpretada como sinônimo de licitação. 

G) Lei nº 4.401, de 10 de novembro de 1964: estabelecia, conforme 

determinava o art. 70 da Lei nº 4.320/64, normas para a licitação de serviços e obras 

e aquisição de materiais no Serviço Público da União. Implementava duas 

modalidades de licitação: a concorrência pública para serviços e obras de valor 

superior a quinhentas vezes o maior salário mínimino e para equipamentos e 

materiais de valor igual ou superior a este parâmetro; e a concorrência 

administrativa, para serviços e obras de valor igual ou inferior a quinhentas vezes o 

maior salário mínimo e para equipamentos e materiais de valor inferior a este 

montante. A lei menciona, ainda, em seu §1º, art. 1º, a modalidade tomada de 

contas. Assim como no Decreto Legislativo nº 4.536/1922, o diploma legal é 

extremamente sucinto quanto aos procedimentos, descrevendo-lhes algumas 

poucas regras de caráter geral. O procedimento licitatório era precedido por uma 

coleta de preços, dispensada para serviços e obras de valor inferior a cem vezes o 
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maior salário mínimo e para materiais e equipamentos de valor inferior a oitenta 

vezes o maior salário mínimo, bem como por determinação do Presidente ou de 

Ministro. As hipóteses de dispensa das concorrências previstas desde o Decreto 

Legislativo nº 4.536/1922, até então a lei geral sobre licitações, tiveram seu alcance 

ampliado e novas hipóteses foram criadas. Quanto ao critério de seleção, o foco 

continuou sobre o menor preço, sendo possível, contudo, segundo o texto desta lei, 

a comissão julgadora considerar outra proposta como mais vantajosa com base em 

critério técnicos. 

H) Emenda Constitucional n° 15 (à Constituição Federal de 1946), de 1965: 

inseriu no texto constitucional dispositivo que proibia a contratação de obras e a 

aquisição de máquinas e equipamentos, exceto se efetuadas por concorrência 

pública, no período compreendido entre noventa dias antes das eleições para 

Presidente da República, Governadores e Prefeitos e o término dos respectivos 

mandatos. 

I) Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965: regula a ação popular. Permite a 

qualquer cidadão pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao 

patrimônio público, mencionando, expressamente, entre outros, a empreitada, tarefa 

ou concessão de serviço público quando: seu contrato não houver sido precedido de 

concorrência pública ou administrativa e não se houver configurado hipótese de 

dispensa; no edital da concorrência tenha sido inserido dispositivo que lhe frustre ou 

reduza o caráter competitivo; na concorrência administrativa, esta for processada de 

forma a limitar as possibilidades normais de competição. Considerando que a 

enumeração da lei é meramente exemplificativa, numerus apertus, quaisquer outros 

atos praticados em procedimento licitatório que impliquem em lesão ao patrimônio 

são passíveis de questionamento em sede de ação pública. 
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J) Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967: dispunha sobre a 

organização da Administração Federal; foi o instrumento normativo basilar da 

Reforma Administrativa de 1967. Em seu Título XII, do art. 125 ao art. 144, 

apresentava normas sobre licitações para compras, obras, serviços e alienações. A 

filosofia das normas gerais sobre licitações que a antecederam fora mantida: por 

regra, exigia-se a realização do procedimento licitatório para compras, obras e 

serviços, dispensando-o apenas nas hipóteses enumeradas numerus clausus, ou 

seja em rol taxativo, na lei – ampliadas em relação à norma anterior. O Decreto-Lei 

nº 200/1967 estabeleceu três modalidades de licitação para compras: a 

concorrência, para objetos de valor igual ou superior a dez mil vezes o maior salário 

mínimo, para materiais ou serviços, ou quinze mil vezes, para obras, permitindo a 

possibilidade de participação de qualquer licitante e prevendo ampla publicidade; a 

tomada de preços, para objetos de valor igual ou superior a cem vezes o maior 

salário mínimo, para materiais ou serviços, ou quinhentas vezes, para obras, 

permitindo a participação apenas de licitantes previamente inscritos nos registros 

cadastrais de habilitação de firma mantidos pelas unidades administrativas; e o 

convite, para objetos de valor inferior a cem vezes o maior salário mínimo, para 

materiais e serviços, ou quinhentas vezes, para obras, permitindo a participação de 

qualquer licitante, registrados ou não, convidados pela administração com no 

mínimo três dias de antecedência. Quanto à habilitação, eram exigíveis 

documentações concernentes à personalidade jurídica, à capacidade técnica e à 

idoneidade financeira. Relevante, ainda, o rompimento com a tradição de 

estabelecer poucas regras sobre os procedimentos licitatórios, sendo 

expressivamente detalhista o diploma de 1967. 
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K) Lei nº 5.456, de 20 de junho de 1968: estendeu a aplicabilidade das 

normas contidas nos art.125 a 144 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 

1967, concernentes às licitações, aos Estados e Municípios, permitindo aos Estados 

legislarem supletivamente sobre o tema e efetuar ajustes nos limites estabelecidos 

para as modalidades de licitação, por meio de lei, obedecidos os seguintes 

parâmetros: tais limites não poderiam ser superiores em 50% àqueles estabelecidos 

no âmbito do Governo Federal, para Estados, capitais e municípios com mais de 

200.000 habitantes, nem superiores a 25% para os demais municípios. 

L) Decreto nº 73.140, de 09 de novembro de 1973: regulamentou os art. 125 a 

144 do Decreto-Lei nº 200/1967. Inseria no sistema de licitações ora vigente 

diversas normas de interpretação autêntica, normas de caráter procedimentais 

detalhando os ritos das compras e normas restritivas à atuação dos licitantes e da 

própria administração. Foram estabelecidos prazos mínimos para os atos de 

convocação. Ampliou a documentação necessária para a habilitação, que passou a 

compreender, além daqueles pertinentes à personalidade jurídica e às idoneidades 

técnica e financeira, agora denominadas “parte básica” da habilitação, documentos 

relativos ao enquadramento do interessado na atividade concernente ao objeto 

licitado, denominado “parte específica” da habilitação, como por exemplo, a 

indicação dos setores especializados da empresa, atestados de clientes quanto ao 

desempenho em outras contratações, elementos demonstrativos da capacidade 

gerencial da empresa e quadro de funcionários. Outras novidades do Decreto nº 

73.140/1973 foram: a possibilidade de participação de pessoas físicas ou jurídicas 

em consórcio, a regulamentação dos recursos nos procedimentos e o detalhamento 

das penalidades administrativas, das atividades de fiscalização e do recebimento. 
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M) Decreto nº 84.701, de 13 de maio de 1980: instituiu o Certificado de 

Regularidade de Situação Jurídico-Fiscal (CRJF) no âmbito do Governo Federal, 

com o objetivo de comprovar a regularidade da situação fiscal e a capacidade 

jurídica dos interessados em contratar com a administração pública federal, sendo o 

precursor do atual SICAF. O interessado deveria apresentar os documentos exigidos 

pelo Decreto em um dos órgãos federais com serviço de cadastramento, o qual 

deveria expedir o CRJF, com prazo de validade de um ano, em até dez dias. O 

CRJF dispensava a apresentação dos documentos exigidos nos incisos I e II, e nos 

itens 1 a 9 do inciso III, do art. 16 do Decreto nº 73.140/1973, concernentes à 

habilitação, à exceção do item 7 do inciso I, quanto a pessoas físicas. 

N) Decreto nº 86.025, de 22 de maio de 1981: apresentou nova 

regulamentação para habilitação em licitações promovidas no âmbito do Governo 

Federal, revogando dispositivos do Decreto nº 73.140/1973.  

O) Decreto-Lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986: revogou 

expressamente (art. 90) todas as disposições em contrário e instituiu novo sistema 

de licitações sem, contudo, romper com as concepções que lhe antecederam. Criou 

nova modalidade de licitação: o concurso, e redefiniu a documentação necessária 

para a habilitação. O sistema atual, instituído pela Lei nº 8.666/1993 replica muitos 

de seus artigos, pouco inovando com relação aos dispositivos de 1986. 

P) Decreto nº 30, de 27 de fevereiro de 1991. 

Q) Decreto nº 449, de 17 de fevereiro de 1992: instituiu o Catálogo Unificado 

de Materiais e Serviços da Administração, o Sistema Integrado de Registro de 

Preços – SIREP, e o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF. Alterando a norma anterior, segundo a qual o registro cadastral era exigível 

apenas para participação das licitações realizadas na modalidade tomada de contas, 
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o §2º do art. 3º passou a exigir o cadastramento no SICAF também para a 

modalidade convite. A finalidade precípua do SIREP era proporcionar parâmetros 

aos gestores para analisar a compatibilidade das propostas de um procedimento 

licitatório aos preços praticados no mercado; ratifica-se esta finalidade ante a 

determinação para que a homologação fosse precedida de pesquisa com, pelo 

menos, duas outras empresas do ramo do objeto licitado para aferir-lhes a 

compatibilidade com os preços do mercado enquanto não implementado o SIREP. 

Outrossim, ainda neste decreto foram inseridas normas concernentes ao sistema de 

licitações ora vigente. 

Por fim, menciona-se a Constituição Federal de 1988, primeiro texto 

constitucional a dispor expressamente (art. 37, XXI) sobre a obrigatoriedade de 

licitação para a realização de despesas, e, por conseguinte, compras. A partir da 

regulamentação da sua norma, por meio da Lei nº 8.666/1993 iniciava-se a 

estruturação do sistema atual, embora com inquestionável influência dos sistemas 

anteriores. 

 

4.4.2 A lei nº 8.666 de 1993 

 

Informa-nos Motta (2005, p.19) que, à época da promulgação da Constituição 

de 1988, o procedimento licitatório, então normatizado pelo Decreto-Lei nº 2.300, de 

21 de novembro de 1986, tornara-se “mera ritualística, tanto insuficiente para ocultar 

a ‘ferida exposta’ em que se transformara o sistema de aquisições e contratos como 

inócua no sentido de reabilitá-lo”. 

Assim, promulgada a atual Constituição, em 15 de outubro de 1998, foram 

elaborados diversos projetos de uma nova lei de licitações, mencionando-se, entre 
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outros os projetos: 1.251/88, 1.643/89, 2.019/89, 2.320/89, 2.577/89, 2.884/89, 

3.678/89, 5.013/90, 5.433/90, 5.510/90, 6.103/90, 6.124/90 e 860/91. Todavia, pode-

se considerar como primeira proposta concernente à atual lei de licitações o Projeto 

de Lei nº 1.491, apresentado pelo Deputado Luiz Roberto Pontes em 07 de agosto 

de 1991. Conforme nos relata Motta (2005, p. 20), durante a tramitação deste 

Projeto, outros subsídios importantes para a elaboração do texto final foram: o 

Projeto de Lei nº 47/92, apresentado em 24 de maio de 1992, pelo então Senador 

Fernando Henrique Cardoso; o Projeto de Lei Complementar encaminhado ao 

Congresso pelo Presidente da República por meio da Mensagem nº 715, de 05 de 

dezembro de 1991; a Subemenda Tidei de Lima, apresentada em 20 de maio de 

1992; o Projeto de Lei nº 52/92, apresentado em 25 de junho de 1992; o Anteprojeto 

de Lei elaborado pelo Tribunal de Contas da União na Decisão nº 292/92, de 16 de 

junho de 1992; o Substitutivo apresentado pelo Senado, anexo ao parecer 17, de 

1993, denominado “Projeto Pedro Simon”. O texto original do Projeto sofreu diversas 

alterações até sua forma final, o Projeto nº 1.491-F, de 1991, apresentado pelo 

Relator, Deputado Walter Nory, em 31 de maio de 1993, após votação dos 

destaques e depois das adaptações, alterações e análises. Submetido à sanção do 

Presidente da República, o Projeto nº 1.491-F transformou-se na Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

A) A estrutura da Lei nº 8.666/1993 

A Lei nº 8.666/1993 tem por finalidade precípua regulamentar o inciso XXI, do 

art. 37, da Constituição de 1988, que impõe a realização prévia de licitação para a 

contratação de serviços, obras, compras e alienações. Neste sentido, estabelece 

normas estritamente concernentes às licitações e aos contratos, bem como outras 

que dispõem sobre assuntos correlatos. Eis a síntese da estrutura da lei: 
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CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES 

GERAIS 

Seção I 
Dos Princípios Art. 1º ao art. 5º Finalidade e aplicabilidade da lei, princípios, vedações 

aos agentes públicos 
Seção II 

Das Definições Art. 6º Definições 

Seção III 
Das Obras e Serviços Art. 7º ao art. 12 

Normas para licitação de obras e serviços; vedações 
para participar das licitações; formas de execução; 
projetos e requisitos. 

Seção IV 
Dos Serviços Técnicos 

Profissionais Especializados 
Art. 13 Enumeração dos serviços técnicos profissionais 

especializados; disposições 

Seção V 
Das Compras Art. 14 ao art. 16 Disposições de caráter geral para compras; sistema 

de registro de preços 
Seção VI 

Das Alienações Art. 17 ao art. 19 Disposições de caráter geral para alienações;  

CAPÍTULO II 
DA LICITAÇÃO 

 

Seção I 
Das Modalidades, Limites e 

Dispensa 
Art. 20 ao art. 26 

Local de realização; publicação dos resumos dos 
editais: meios e prazos; modalidades e limites; 
hipóteses de dispensa; inexigibilidade; disposições 
para o processo de dispensa ou inexigibilidade 

Seção II 
Da Habilitação Art. 27 ao art. 33 

Habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação 
econômico-financeira; regularidade fiscal; empresas 
em consórcio;  

Seção III 
Dos Registros Cadastrais Art. 34 ao art. 37 Disposições de caráter geral sobre registros cadastrais 

para efeito de habilitação (SICAF),  

Seção IV 
Do Procedimento e 

Julgamento 
Art. 38 ao art. 53 

Disposições gerais sobre o procedimento licitatório; 
processo administrativo: documentos; audiência 
pública; requisitos do edital; vinculação ao edital e 
impugnação; editais de concorrências internacionais; 
processamento e julgamento das propostas; 
inexeqüibilidade; tipos de licitação; revogação; 
anulação; disposições sobre as modalidades concurso 
e leilão;  

CAPÍTULO III 
DOS CONTRATOS 

 

Seção I 
Disposições Preliminares Art. 54 ao art. 59 

Normas aplicáveis aos contratos; cláusulas 
obrigatórias; garantia; duração; prerrogativas da 
Administração Pública; efeitos da nulidade do contrato. 

Seção II 
Da Formalização dos 

Contratos 
Art. 60 ao art. 64 Lugar; formas escrita e verbal; requisitos; casos de 

obrigatoriedade; prazos para assinatura. 

Seção III 
Da Alteração dos Contratos Art. 65 

Hipóteses de modificação unilateral pela 
Administração; alteração por acordo entre as partes; 
acréscimos e supressões; equilíbrio econômico-
financeiro; reajuste. 

Seção IV 
Da Execução dos Contratos Art. 66 ao art. 76 Fiscalização; responsabilidades do contratado; 

subcontratação; recebimentos definitivo e provisório. 
Seção V 

Da Inexecução e da Rescisão 
dos Contratos 

Art. 77 ao art. 80 Hipóteses de rescisão contratual; iniciativa da 
rescisão; conseqüências;  

CAPÍTULO IV 
DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 
E DA TUTELA 

JUDICIAL 

Seção I 
Disposições Gerais 

 
Art. 81 ao art. 85 Disposições de caráter geral; tentativa; definição de 

servidor público; acréscimo de pena. 

Seção II 
Das Sanções Administrativas Art. 86 ao art. 88 

Advertência; Multa; Suspensão de participação em 
licitação; impedimento de contratar com a 
Administração; inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração;  

Seção III 
Dos Crimes e das Penas Art. 89 ao art. 99 Definição de crimes e estabelecimento de penas 

Seção IV 
Do Processo e do 

Procedimento Judicial 

Art. 100 ao art. 
108 

Definição de rito especial para os processos penais 
relativos aos crimes tipificados na Lei nº 8.666/93; 
prazos; recurso; aplicação subsidiária do CPP e da 
LEP. 

CAPÍTULO V 
DOS RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 
 Art. 109 Recurso; representação; reconsideração; prazos; 

efeito suspensivo; impugnação 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES 

FINAIS E 
TRANSITÓRIAS 

 Art. 110 ao art. 
126 

Contagem de prazos; controle pelo TCU; delegação 
de competência legislativa; aplicabilidade da Lei aos 
convênios e outros instrumentos semelhantes; 
exceções  

Quadro 6 – Estrutura da Lei nº 8.666/1993 
Fonte: Lei nº 8.666/1993 
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B) Modificações à Lei nº 8.666/1993 

Desde sua edição, a lei geral das licitações sofreu diversas modificações em 

seus dispositivos, a maioria no sentido de flexibilizá-la, como se observa na tabela a 

seguir, na qual os itens verdes indicam alterações no sentido da flexibilização; os 

itens vermelhos, no sentido da rigidez; os itens sem destaque não implicaram em 

nenhuma destas tendências (novas referências ou novas numerações em função de 

outras alterações, por exemplo): 

Decreto nº 852, de 30de junho de 1993  Dispõe sobre a correção dos valores fixados no art. 
23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

Medida Provisória nº 351, de 14 de 
setembro de 1993  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 360, de 18 de outubro de 1993.  

Medida Provisória nº 360, de 18 de 
outubro de1993  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 372, de 17 de novembro de 1993. 

Medida Provisória nº 372, de 17 de 
novembro de 1993  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 388, de 16 de dezembro de 1993 

Medida Provisória nº 388, de 16 de 
dezembro de 1993  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 412, de 14 de janeiro de 1994. 

Medida Provisória nº 412, de 14 de janeiro 
de 1994  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 429, de 16 de fevereiro de 1994. 

Medida Provisória nº 429, de 16 de 
fevereiro de 1994  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 450, de 17 de março de 1994. 

Medida Provisória nº 450, de 17 de março 
de 1994  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 472, de 15 de abril de 1994. 

Medida Provisória nº 472, de 15 de abril 
de 1994  Convertido na Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994. 

Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994  

art. 5º, § 2º; art. 6º, VIII e XIII; art. 8º, parágrafo 
único; art. 10, II; art. 12, VI; art. 13, III; art. 16, caput 
e parágrafo único; art. 17, I, e e f, §4º, §5º e §6º; art. 
19, III; art. 21, I, II e III, §2º, §3º; art. 22, §5º, §6º e 
§9º; art. 23, §1º, §2º, §3º, §5º e §6º; art. 24, I,VIII, X, 
XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVII, XVIII, XIX, XX;art. 26; 
art. 29, IV; art. 30, §1º, §2º; §10; art. 31, §1º, §5º; art. 
32; art. 38,parágrafo único; art 39, parágrafo único; 
art. 40, X, XI, XIV, a e c, §2º,II, §4º, I e II; art. 41, 
§2º; art. 42, §2º e §5º; art.43, §4º; art. 44, §3º e §4º; 
art. 45, §1º, IV, §3º e §4º; art. 46; art. 48, II e 
parágrafo único; art. 53, §3º e §4º; art. 56, §1º, I, II e 
III, §2º, §3º; art. 57, II; art. 61, parágrafo único; art. 
62, §2º; art. 65, II, d; art. 92; art. 109, I, e, e §6º; art. 
113, §2º; art. 120, parágrafo único; art. 121; art. 124, 
parágrafo único; art. 18, parágrafo único. 

Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995  art. 71, §1º e §2º 
Medida Provisória nº 1.081, de 28 de julho 
de 1995  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.108, de 29 de agosto de 1995 

Medida Provisória nº 1.108, de 29 de 
agosto de 1995  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.140, de 28 de setembro de 1995. 

Medida Provisória nº 1.140, de 28 de 
setembro de 1995  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.173, de 27 de outubro de 1995. 

Medida Provisória nº 1.173, de 27 de Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
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outubro de 1995  Provisória nº 1.207, de 24 de novembro de 1995. 
Medida Provisória nº 1.207, de 24 de 
novembro de 1995  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.242, de 14 de dezembro de 1995. 

Medida Provisória nº 1.242, de 14 de 
dezembro de 1995  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.279, de 12 de janeiro de 1996. 

Medida Provisória nº 1.279, de 12 de 
janeiro de 1996  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.318, de 09 de fevereiro de 1996. 

Medida Provisória nº 1.318, de 09 de 
fevereiro de 1996  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.358, de 12 de março de 1996. 

Medida Provisória nº 1.358, de 12 de 
março de 1996  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.400, de 11 de abril de 1996. 

Medida Provisória nº 1.400, de 11 de abril 
de 1996  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.452, de 10 de maio de 1996. 

Medida Provisória nº 1.452, de 10 de maio 
de 1996  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.500, de 07 de junho de 1996. 

Medida Provisória nº 1.500, de 07 de 
junho de 1996  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.500-12, de 09 de julho de 1996. 

Medida Provisória nº 1.500-12, de 09 de 
julho de 1996  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.500-13, de 08 de agosto de 1996 

Medida Provisória nº 1.500-13, de 08 de 
agosto de 1996  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.500-14, de 05 de setembro de 1996 

Medida Provisória nº 1.500- 14, de 05 de 
setembro de 1996  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.500-15, de 02 de outubro de 1996 

Medida Provisória nº 1.500-15, de 02 de 
outubro de 1996  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.500-16, de 31 de outubro de 1996 

Medida Provisória nº 1.500-16, de 31 de 
outubro de 1996  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.500-17, de 29 de novembro de 1996 

Medida Provisória nº 1.500-17, de 29 de 
novembro de 1996  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.531, de 03 de dezembro de 1996 

Medida Provisória nº 1.531, de 03 de 
dezembro de 1996  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.531-1, de 31 de dezembro de 1996 

Medida Provisória nº 1.531-1, de 31 de 
dezembro de 1996  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.531-2, de 30 de janeiro de 1997 

Medida Provisória nº 1.531-2, de 30 de 
janeiro de 1997  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.531-3, de 27 de fevereiro de 1997 

Medida Provisória nº 1.531-3, de 27 de 
fevereiro de 1997  

Perdeu a eficácia; foi reeditado pela Medida 
Provisória nº 1.531-4, de 26 de março de 1997 

Medida Provisória nº 1.531- 4, de 26 de 
março de 1997  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.531-5, de 24 de abril de 1997 

Medida Provisória nº 1.531- 5, de 24 de 
abril de1997  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.531-6, de 23 de maio de 1997 

Medida Provisória nº 1.531- 6, de 23 de 
maio de 1997  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.531-7, de 20 de junho de 1997 

Medida Provisória nº 1.531- 7, de 20 de 
junho de 1997  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.531-8, de 22 de julho de 1997 

Medida Provisória nº 1.531- 8, de 22 de 
julho de 1997  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.531-9, de 21 de agosto de 1997 

Decreto nº 2.295, de 04 de agosto de 1997  Regulamenta o art. 24, XI, da Lei nº 8.666/1993. 
Medida Provisória nº 1.531-9, de 21 de 
agosto de 1997  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.531-10, de 18 de setembro de 1997 

Medida Provisória nº 1.531-10, de 18 de 
setembro de 1997  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.531-11, de 17 de outubro de 1997 

Medida Provisória nº 1.531-11, de 17 de 
outubro de 1997  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.531-12, de 13 de novembro de 1997 

Medida Provisória nº 1.531-12, de 13 de 
novembro de 1997  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.531-13, de 11 de dezembro de 1997 

Medida Provisória nº 1.531-13, de 11 de 
dezembro de 1997  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.531-14, de 08 de janeiro de 1998 

Medida Provisória nº 1.531-14, de 08 de Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
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janeiro de 1998  Provisória nº 1.531-15, de 05 de fevereiro de 1998 
Medida Provisória nº 1.531-15, de 05 de 
fevereiro de 1998  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.531-16, de 05 de março de 1998 

Medida Provisória nº 1.531-16, de 05 de 
março de 1998  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.531-17, de 02 de abril de 1998 

Medida Provisória nº 1.531-17, de 02 de 
abril de 1998  

Perdeu a eficácia; foi reeditada pela Medida 
Provisória nº 1.531-18, de 29 de abril de 1998 

Medida Provisória nº 1.531-18, de 29 de 
abril de 1998  Convertida na Lei nº 9648, de 27 de maio de 1998 

Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 

art. 5º, §3º; art. 17, §3º, I e II; art. 23, I, II e §7º; art. 
24, I, II, XXI, XXII, XXIII, XIV, e parágrafo único; art. 
26, caput e IV; art. 32, §2º; art. 40, X; art. 45, §6º; 
art. 48, §1º, §2º e §3º; art. 57, II e §4º; art. 65, §2º, II; 
art. 120 

Decreto nº 2.743, de 21 de agosto de 1998  
Regulamenta o Sistema de Registro de Preços. 
Revogado pelo Decreto nº 3.931, de 19 de setembro 
de 2001. 

Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 art. 27, V; art. 78, XVIII 

Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001 Regulamenta o Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF 

Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 
2001 

Regulamento o Sistema de Registro de Preços. 
Revogou o Decreto nº 2.743, de 21 de agosto de 
1998. 

Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004 art. 24, XXV 
Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004  art 56, §1º, I 

Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005  art. 23, §8º; art. 24, XXVI e parágrafo único; art. 26, 
caput; art. 112, §1º e §2º 

Lei nº 11.196, 21 de novembro de 2005  art. 3º, §2º, IV; art. 17, I, g, §2º, §2º-A, §2º-B; art. 24, 
XXVII 

Decreto nº 5.732, de 23 de março de 2006  
Regulamenta o art. 17, §2º, II, da Lei nº 8.666/1993. 
Revogado pelo Decreto nº 6.232, de 11 de outubro 
de 2007 

Medida Provisória nº 292, de 26 de abril 
de 2006  Perdeu a eficácia 

Medida Provisória nº 335, de 23 de 
dezembro de 2006 Convertida na Lei nº 11.481, de 31 de maio de 2007 

Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007  art. 24, XXVII 
Medida Provisória nº 352, de 22 de janeiro 
de 2007  Convertida na Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007. 

Lei nº 11.481, de 31 de maio de 2007  art. 17, I, b, f e h. 
Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007  art. 24, XXVIII. 
Decreto nº 6.232, de 11 de outubro de 
2007  

Regulamenta o art. 17, §2º, II. Revoga o Decreto nº 
5.732, de 23 de março de 2006. 

Medida Provisória nº 422, de 25 de março 
de 2008  art. 17, §2º-B, II 

Quadro 7 – Modificações das normas aplicáveis às licitações (rigidez: vermelho; flexibilidade: verde) 
Fonte: www.senado.gov.br 
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4.5 Estruturas procedimentais: sistema clássico 

 

Na literatura acadêmica, as definições formais de licitação centram-se sobre 

sua natureza jurídica de procedimento administrativo. Sob este aspecto, há que se 

distinguir os conceitos de processo e procedimento, conforme claramente abordado 

por Grinover, Dinamarco e Cintra (2002, p.278): 

Processo é conceito que transcende ao direito processual. Sendo 
instrumento para o legítimo exercício do poder, ele está presente em todas 
as atividades estatais (processo administrativo, legislativo) e mesmo não-
estatais (processos disciplinares dos partidos políticos ou associações, 
processos das sociedades mercantis para aumento de capital, etc.). 
Terminologicamente é muito comum a confusão entre processo, 
procedimento e autos. Mas, como se disse, procedimento é o mero aspecto 
formal do processo, não se confundindo conceitualmente com estes; autos, 
por sua vez, são a materialidade dos documentos em que se corporificam 
os atos do procedimento. Assim, não se deve falar, por exemplo, em fases 
do processo, mas do procedimento; nem em “consultar o processo” mas os 
autos. 

Denomina-se procedimento administrativo, segundo Meirelles (2001), a 

“sucessão ordenada de operações que propiciam a formação de um ato final 

objetivado pela administração. É o iter legal a ser percorrido pelos agentes públicos 

para a obtenção dos efeitos regulares de um ato administrativo principal”. Segundo o 

mesmo autor, os atos intermediários que compõem o procedimento, embora 

interligados de forma a permitir a consecução do ato final, são autônomos, 

operando, por isso, a preclusão administrativa dos meios invalidatórios à medida que 

são realizados sem que haja manifestação de oposição por parte dos interessados. 

Para Grinover, Dinamarco e Cintra (2002), a noção de procedimento é 

puramente formal, concernente à coordenação dos atos que se sucedem; quanto ao 

processo, concebem-no como um conceito essencialmente teleológico, “uma força 

que motiva e justifica a prática dos atos do procedimento”. 

Sendo o procedimento uma sucessão de atos, pode-se conceber, com a 

finalidade de melhor analisá-lo, sua divisão em fases, cada qual agrupando atos 
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tendentes ao alcance de um mesmo objetivo – intermediário, no contexto do 

procedimento tal. 

Havendo mais de um caminho – rito ou iter – para se alcançar um objetivo, ou 

seja, mais de um procedimento, pode-se falar em modelos procedimentais ou ritos 

procedimentais, cada um com uma seqüência distinta – quer quanto à ordenação, 

quanto aos atos que a compõe, ou por ambos –, ou, mais propriamente, com uma 

estrutura procedimental distinta. Podem existir ainda, variações internas nos atos do 

procedimento decorrentes de critérios diferenciados, prazos, ou outro fator - que não 

chegue a constituí-lo em novo procedimento, mantendo-lhe as características 

precípuas – permitindo-se, assim, conceber a existência de diversas estruturas 

procedimentais para um mesmo modelo ou procedimento. 

O sistema de compras da Lei nº 8.666/93 é composto por três espécies de 

ritos procedimentais para a aquisição de bens ou a contratação de serviços pela 

Administração denominados modalidades de licitação23: (1) convite, (2) tomada de 

preços e (3) concorrência. Outrossim, prevê, ainda, o mesmo diploma legal, três 

critérios para selecionar, dentre as propostas validadas no rito procedimental, aquela 

tida como mais vantajosa para a Administração, denominados tipos de licitação: (1) 

menor preço, (2) melhor técnica e (3) técnica e preço. Poder-se-ia, conceber, desta 

forma, da combinação entre tipos e modalidades de licitação, nove estruturas 

procedimentais para aquisição de materiais e contratação de serviços. Excluem-se, 

todavia, as combinações hipotéticas “convite do tipo menor preço” e “convite do tipo 

técnica e preço” por absoluta falta de previsão legal. 

O sistema de compras contempla, ainda, não obstante se tenha por regra 

basilar a obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório para aquisição de 

                                                        
23 Existem, ainda, outras duas modalidades de licitação – leilão e concurso – que não se destinam à 
aquisição de materiais. 
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materiais e contratação de serviços, duas exceções, expressamente positivadas na 

Lei nº 8.666/93: a dispensa e a inexigibilidade de licitação. 

Infere-se, portanto, que o sistema de compras da Lei nº 8.666/93 à época de 

sua promulgação, ao qual denominamos sistema clássico, é composto por nove 

procedimentos: 

 MENOR PREÇO MELHOR TÉCNICA TÉCNICA E PREÇO 

CONVITE CONVITE, MENOR 
PREÇO   

TOMADA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS, 
MENOR PREÇO 

TOMADA DE PREÇOS, 
MELHOR TÉCNICA 

TOMADA DE PREÇOS, 
TÉCNICA E PREÇO 

CONCORRÊNCIA CONCORRÊNCIA, 
MENOR PREÇO 

CONCORRÊNCIA, 
MELHOR TÉCNICA 

CONCORRÊNCIA, 
TÉCNICA E PREÇO 

    

 DISPENSA 

    

 INEXIGIBILIDADE 

Quadro 8 - Sistema Clássico de compras governamentais 
Fonte: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

O critério básico estabelecido pela lei quanto à aplicabilidade de cada 

modalidade de licitação é o valor a ser contratado e a espécie do objeto (conforme 

seja para obras e serviços de engenharia ou para materiais e outros serviços). 

Imprescindível mencionar, para uma adequada compreensão deste critério básico o 

enunciado do §4º, do art. 23, da Lei nº 8.666/93: “Nos casos em que couber convite, 

a Administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a 

concorrência”. 

 OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA COMPRAS E OUTROS SERVIÇOS 

CONVITE Até R$ 150.000,00 Até R$ 80.000,00 

TOMADA DE PREÇOS Até R$ 1.500.000,00  Até R$ 650.000,00 

CONCORRÊNCIA  Qualquer valor Qualquer valor 

Quadro 9 – Limites das modalidades clássicas 
Fonte: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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4.5.1 Fases da licitação 

 

A estrutura procedimental de todos os procedimentos licitatórios comporta 

uma análise sob o enfoque dicotômico consagrado pela doutrina jurídica que 

reconhece a existência de uma fase interna e uma fase externa nas licitações. A 

distinção entre ambas torna-se clara nas palavras de Mukai (1990, p.54): “Os 

procedimentos de licitação compõem-se de uma fase interna que vai até a 

elaboração do edital ou da carta-convite, e de uma fase externa, que se inicia com a 

publicação do edital ou expedição da carta-convite e termina com a adjudicação do 

objeto da licitação”. Esta distinção entre as duas fases é consonante em Madeira 

(2005): “toda licitação compreende uma fase procedimental interna, assim 

considerada até o momento da publicação do instrumento convocatório, e outra 

externa, que vai daí em diante”. 

Como observa Motta (2005), todavia, esta separação de fases afigura-se 

relevante não apenas para abordagens teóricas das licitações como também 

apresenta expressivo potencial de melhorias na execução dos certames licitatórios. 

Segundo o autor, o adequado planejamento e a estrita observância das normas na 

fase interna implicam na otimização da fase externa, materializada na inexistência 

de atos inibidores ou protelatórios da adjudicação. 

Outro enfoque, também utilizado para análise dos procedimentos os divide 

em etapas. Para Di Pietro (2005), estas seriam cinco: edital, habilitação, 

classificação, adjudicação e homologação. Na formulação de Meirelles (2001), a 

fase externa é composta de sete etapas: audiência pública, edital ou convite de 

convocação dos interessados, recebimento da documentação e propostas, 

habilitação dos licitantes, julgamento das propostas, adjudicação e homologação. 
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Para Carvalho Filho (2003), estas etapas seriam formalização, edital, habilitação, 

procedimento seletivo, resultados, homologação e adjudicação e para Mello (2005), 

edital, habilitação, julgamento e classificação, homologação e adjudicação. Justen 

Filho (2005) utiliza classificação distinta, pressupondo a existência das seguintes 

etapas: divulgação e publicidade do ato convocatório, entrega de envelopes e 

julgamento da habilitação, publicidade da decisão da habilitação e exaurimento dos 

recursos, julgamento e classificação das propostas dos licitantes habilitados, 

publicidade da decisão do julgamento e classificação das propostas e exaurimento 

dos recursos, providências complementares e, por fim, adjudicação do objeto licitado 

ao vencedor. 

Ante a pluralidade de perspectivas, apresenta-se, a seguir, uma proposta de 

consolidação, que servirá de base à análise dos modelos procedimentais clássicos 

de licitação: 

 
Figura 21 – Perspectivas sobre as etapas da licitação 
Fonte:Di Pietro (2005); Meirelles (2001); Carvalho Filho (2003); Mello (2005); Justen Filho (2005). 
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A distinção entre cada modelo procedimental licitatório do sistema clássico – 

concorrência, tomada de preços e convite – assenta-se nas diferentes 

características internas destas fases, peculiares a cada modelo. 

Poder-se-ia acrescentar à proposta, ainda, uma fase preliminar, onde a 

Administração desenvolve atividades essenciais a uma adequada realização do 

procedimento licitatório, envolvendo, entre outros, o planejamento das aquisições, a 

emissão de requisição interna e a pesquisa de preços – necessária não apenas para 

instrução do processo como, aplicação ainda mais basilar, para determinar a própria 

modalidade de licitação a ser utilizada. Madeira (2005) menciona, ainda, a exigência 

do art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000, de haver expressa 

declaração do ordenador de despesas acerca da disponibilidade orçamentária para 

a realização da despesa, e a necessidade de parecer jurídico sobre o instrumento 

convocatório e o contrato – quanto a estas providências, contudo, podem ser 

desenvolvidas concomitantemente ao procedimento, ou seja, após aberto o 

processo administrativo respectivo. 

Todavia, tais atividades não se inserem no procedimento licitatório, embora 

seus produtos exerçam influência direta sobre este. 

Aborda-se a seguir as características comuns de cada fase: 

A) FORMALIZAÇÃO 

Estão compreendidas nesta fase todas as providências anteriores 

necessárias à instauração do processo licitatório; como se infere da própria 

denominação utilizada, consiste na prática de todos os atos necessários a formalizar 

a licitação. 

O caput do art. 38 da Lei nº 8.666/1993 determina que o procedimento da 

licitação iniciar-se-á com a abertura de processo administrativo – autuado, 
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protocolado e numerado – contendo a autorização para sua abertura e a indicação 

do seu objeto e do recurso para a contratação. Ao longo das demais fases, outros 

documentos serão acostados ao processo administrativo, tais como: o instrumento 

convocatório; comprovantes da entrega dos convites ou da publicação do edital 

resumido (também denominado minuta do edital) e, quando cabível, da minuta do 

contrato; ato de designação da comissão de licitação ou do responsável pela 

licitação, conforme o caso; documentos da habilitação; propostas; atas; pareceres; 

relatórios; recursos e respostas; etc. 

B) AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A realização de audiência pública é determinada pelo art. 39 da Lei nº 

8.666/1993 para uma licitação ou um conjunto de licitações simultâneas ou 

sucessivas cujo valor do objeto seja superior a R$ 150.000.000,00 (nos termos da 

lei, superior a cem vezes o limite contido no art. 23, inciso I, alínea c, da mesma lei, 

que corresponde ao valor a partir do qual se torna obrigatória a realização de 

licitação na modalidade concorrência para obras e serviços de engenharia). Em 

função do valor, pode-se concluir que esta fase não existe nos procedimentos 

licitatórios correspondentes às modalidades tomada de preços e convite. 

A audiência pública deve ser divulgada, pelos mesmos meios previstos para a 

divulgação da respectiva licitação, com antecedência mínima de dez dias úteis em 

relação à data de sua realização, a qual deve anteceder à publicação do edital em, 

no mínimo, quinze dias úteis. 

C) INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

Denomina-se instrumento convocatório o ato destinado a convocar os 

interessados em participar da licitação bem como divulgar as regras estabelecidas 

pela Administração para o certame. Para as modalidades concorrência e tomada de 



125 

preços, o edital; para o convite, a carta-convite. Esta terceira fase proposta consiste 

na elaboração e tramitação para aprovação do documento pertinente, conforme a 

modalidade de licitação a ser utilizada. Não há restrições às modificações no 

instrumento convocatório, nesta fase. 

A Lei nº 8.666/1993 elenca os requisitos do edital: 

Previsão Formalidade 
Art. 40, caput 1. No preâmbulo: 

 - número de ordem em série anual; 
 - nome da repartição interessada e de seu setor; 
 - modalidade; 
 - regime de execução; 
 - tipo da licitação; 
 - menção de que a licitação será regida pela Lei nº 8.666/1993; 
 - local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta; e 
 - local, dia e hora para início da abertura dos envelopes. 

Art. 40, inciso I 2. objeto da licitação em descrição sucinta e clara 
Art. 40, inciso II 3. prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como 

previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/1993 
Art. 40, inciso II 4. prazo e condições para execução do contrato 
Art. 40, inciso II 5. prazo e condições para entrega do objeto da licitação 
Art. 40, inciso III 6. sanções para o caso de inadimplemento 
Art. 40, inciso IV 7. local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico 
Art. 40, inciso V 8. se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local 

onde possa ser examinado e adquirido 
Art. 40, inciso VI 9. condições para participação na licitação, em conformidade com os art. 27 a 31 da Lei nº 

8.666/1993 (habilitação) 
Art. 40, inciso VI 10. forma de apresentação das propostas 
Art. 40, inciso VII 11. critério para julgamento 
Art. 40, inciso VIII 12. locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que 

serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às 
condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto 

Art. 40, inciso IX 13 condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no 
caso de licitações internacionais 

Art. 40, inciso X 14. critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso 
- permitida a fixação de preços máximos; 
- vedados (à exceção dos parâmetros determinados no §1º e §2º do art. 48) 
 - fixação de preços mínimos; 
 - critérios estatísticos; 
 - faixas de variação em relação a preços de referência 

Art. 40, inciso XI 15. critério de reajuste 
- deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices 
específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do 
orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela 
- poderá ser dispensado nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas 
com prazo de entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta 

Art. 40, inciso XIII 16. limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou 
serviços 
- estes limites deverão ser obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, 
etapas ou tarefas 

Art. 40, inciso XIV 17. condições de pagamento prevendo 
 - prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do 
período de adimplemento de cada parcela 
 - cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a 
disponibilidade de recursos financeiros 
 - critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final 
do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento (poderá ser 
dispensado nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de 
entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta, desde que não 
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superior a quinze dias) 
 - compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, 
por eventuais antecipações de pagamentos 
 - exigência de seguros, quando for o caso 

Art. 40, inciso XV 18. instruções e normas para os recursos previstos na Lei nº 8.666/1993 
Art. 40, inciso XVI 19. condições de recebimento do objeto da licitação 
Art. 40, inciso XVII 20. outras indicações específicas ou peculiares da licitação 
Art. 40, §1º O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela 

autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se 
cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos interessados 

Art. 40, §2º Anexos do edital: 
 - 21. projeto básico com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros 
complementos; 
 - 22. projeto executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros 
complementos; 
 - 23. orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; 
 - 24. a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor; 
 - 25. especificações complementares e as normas de execução pertinentes à 
licitação 

Quadro 10 – Requisitos exigidos para o Edital 
Fonte: Lei nº 8.666/1993. 

D) DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

Elaborado e aprovado o edital ou carta-convite, segue-se a publicação do 

resumo do instrumento para que comece a eficácia do mesmo. A partir deste ato, a 

Administração torna-se plenamente vinculada às normas e disposições que 

elaborou24, sendo-lhe impostas duas restrições à modificação superveniente do 

instrumento convocatório: (1) que as alterações sejam divulgadas pelos mesmos 

meios que o texto original, e, (2) caso a alteração tenha implicações na formulação 

das propostas dos interessados, que o prazo previsto par sua entrega seja reaberto. 

Qualquer cidadão pode impugnar o edital que contenha irregularidade, desde 

que exerça seu direito de petição perante o órgão responsável em até cinco dias da 

data designada para abertura dos envelopes contendo a documentação para 

habilitação. Não ficam excluídas, todavia, mesmo depois de transcorrido o termo 

prescrito em lei, a representação perante os órgãos de controle interno e externo, 

bem como a via judicial. Caso a impugnação seja protocolada por um dos partícipes 

do certame, o prazo dilata-se para até dois dias de antecedência à habilitação. 

  
                                                        
24 Lei nº 8.666/1993, art. 41.  
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E) RECEBIMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 

Os interessados em participar da licitação devem efetuar a entrega de toda a 

documentação correspondente à sua habilitação em um envelope lacrado, e de sua 

proposta, em outro. 

F) HABILITAÇÃO 

Carvalho Filho (2003) define a habilitação como a “fase do procedimento em 

que a Administração verifica a aptidão do candidato para futura contratação”. As 

exigências da Administração para habilitação devem ser compatíveis com o objeto 

da licitação, devendo limitar-se a critérios objetivos. 

A Constituição Federal, no dispositivo que impõe a realização de licitação 

prévia para as contratações, determina que as exigências concernentes à 

habilitação devem limitar-se àquelas de natureza técnica e econômica, e ainda, que 

sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações que serão 

assumidas pelo licitante vencedor. A Lei nº 8.666/1993, ao regulamentar a 

habilitação permite exigências de cinco dimensões: (1) habilitação jurídica, 

concernente à sua regularidade formal de sua personalidade jurídica; (2) 

qualificação técnica, concernente à capacidade profissional e operacional do licitante 

para a execução do objeto da licitação; (3) qualificação econômico-financeira, para 

verificar a capacidade do concorrente suportar os encargos econômicos ínsitos à 

execução do objeto; (4) regularidade fiscal, prova de sua quitação fiscal nas três 

esferas; e (5) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, o qual proíbe o trabalho noturno, insalubre ou perigoso aos menores de 

dezoito anos e qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, exceto como 

aprendiz, se maior de quatorze anos. 
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HABILITAÇÃO JURÍDICA 

- cédula de identidade;  
- registro comercial, no caso de empresa individual;  
- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores;  
- inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício;  
- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

- registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
- comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação (vedada a exigência de comprovação com limitações de tempo ou 
de época ou ainda em locais específicos, que inibam a participação na 
licitação), e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos; esta comprovação, no caso das 
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados 
nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a 
capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em 
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 
execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto da licitação (as quais devem estar definidas no instrumento 
convocatório), vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 
máximos; 
- comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação; 
- prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 
caso. 
- exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, 
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais 
para o cumprimento do objeto da licitação, mediante a apresentação de 
relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as 
penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização 
prévia. 
- metodologia de execução, no caso de obras, serviços e compras de grande 
vulto, de alta complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos 
licitantes a, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá 
sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios 
objetivos. 

QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRA 

- balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
- certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio 
da pessoa física; 
- garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1º 
do art. 56 da Lei nº 8.666/1993, limitada a 1% do valor estimado do objeto. 
- exigências de índices, limitadas à demonstração da capacidade financeira 
do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja 
adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de 
faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade; a 
comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma 
objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e 
devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha 
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dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores 
não usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira 
suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.. 
- capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo (não excedente a 10% do 
valor estimado da contratação), ou ainda as garantias previstas no § 1o do 
art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação 
econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao 
adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado, nas compras para 
entrega futura e na execução de obras e serviços; 
- relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem 
diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade 
financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua 
capacidade de rotação. 

REGULARIDADE FISCAL 

- prova de inscrição no CPF ou no CGC; 
- prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 
- prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  
- prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. 

Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal 
Quadro 11 - Habilitação 
Fonte: Lei nº 8.666/1993 

Para Carvalho Filho (2003), a enumeração da documentação para 

qualificação técnica é meramente exemplificativa, apoiando sua argumentação no 

próprio texto constitucional que limita as exigências àquelas de natureza técnica ou 

econômica, sem, contudo, enumerá-las. Portanto, segundo sua exegese, contanto 

que não se façam exigências para a habilitação com a intenção de restringir a 

competição, outros documentos poderão ser exigidos desde que pertinentes à 

verificação da capacidade do licitante executar o objeto. 

Toda a documentação elencada para a habilitação pode ser dispensada nas 

hipóteses de convite ou de fornecimento de bens para pronta entrega, entendido por 

este aquele cujo decurso de tempo entre a apresentação da proposta e a entrega 

dos materiais não exceda trinta dias. Outrossim, se assim dispuser o edital, poderá 

ser dispensada, ainda, por substituição pelo registro cadastral (SICAF), conforme 

permite o art. 32, §3º, da Lei 8.666/1993. 

Meirelles (2001, p.276) apresenta crítica contundente à prática que tem se 

expandido de exigir mais documentos que os elencados na lei para habilitação:  
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A orientação correta nas licitações é a dispensa de rigorismos inúteis e de 
formalidades e documentos desnecessários à qualificação dos 
interessados. Daí porque a lei (art. 27) limitou a documentação, 
exclusivamente aos comprovantes de capacidade jurídica, regularidade 
fiscal, capacidade técnica e idoneidade econômico-financeira. [...] Os bons 
contratos, observe-se, não resultam das exigências burocráticas, mas, sim, 
da capacitação dos licitantes e do criterioso julgamento das propostas. 

 

A abertura dos envelopes para habilitação deve ocorrer em ato público, na 

data, local e hora especificados no instrumento convocatório, lavrando-se a 

respectiva ata contendo todos os fatos da sessão, a qual será assinada, assim como 

toda a documentação, por todos os membros da Comissão de Licitação e licitantes 

presentes. Os licitantes cuja documentação, apresentada previamente à 

Administração em envelope lacrado, foi julgada consonante com as exigências de 

habilitação, são denominados habilitados, e suas propostas serão analisadas em 

fase posterior; os demais, os inabilitados, terão suas propostas devolvidas, 

aindalacradas, sendo excluídos do certame. 

Caso todos os licitantes sejam inabilitados, é permitido à Administração 

conceder aos licitantes habilitados prazo de oito dias úteis (para concorrência e 

tomada de preços; três dias úteis para convite) para apresentação de nova 

documentação com a correção dos vícios apontados. 

Da decisão da Administração acerca das habilitações cabe recurso 

administrativo e, para que se proceda à próxima fase, é necessário o implemento de 

uma das três condições seguintes25: 

- desistência expressa de interpor recursos – para Carvalho Filho (2003), por 

todos os inabilitados; 

- decurso in albis do prazo recursal 

- término do julgamento dos recursos. 

                                                        
25 Lei nº 8.666/1993, art. 43,  inciso III. 
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A habilitação implica em que os proponentes habilitados não podem desistir 

de suas propostas, à exceção de ocorrência de fato superveniente aceito pela 

Administração. 

G) ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

Posteriormente à fase de habilitação segue-se a fase de análise das 

propostas dos licitantes habilitados, na qual estas serão julgadas e classificadas em 

conformidade com os critérios e o tipo de licitação definidos no instrumento 

convocatório. 

Na síntese de Carvalho Filho (2003), nesta fase, são verificados dois 

aspectos: “a razoabilidade dos preços” e “a compatibilidade das propostas com a 

exigências do edital”. Segundo Meirelles (2001), a conformidade das propostas com 

as exigências do edital deve ser quanto à forma e quanto ao conteúdo. O mesmo 

autor enumera algumas possibilidades de critérios para o julgamento das propostas 

– desde que a licitação não seja do tipo menor preço: qualidade, rendimento, preço, 

condições de pagamento e prazos. 

Menor Preço 

É o tipo de licitação mais utilizado. O critério de seleção da melhor proposta é 

tão-somente o econômico: a proposta mais vantajosa é a de valor mais baixo. O 

julgamento das propostas as categoriza em propostas classificadas ou 

desclassificadas. 

Os motivos para desclassificação de uma proposta, conforme o art. 48 da Lei 

nº 8.666/1993, são: 

- elaboração dissonante das exigências contidas no instrumento convocatório; 

- preços superiores ao limite estabelecido; e 
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- preços inexeqüíveis26. 

Outro motivo é ainda elencado pelo art. 44, §3º, da mesma lei, que determina 

não seja admitida proposta com preços, globais ou unitários, “simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 

ou à totalidade da remuneração”. 

Caso todas as propostas sejam desclassificadas, é permitido à Administração 

conceder aos licitantes habilitados prazo de oito dias úteis (para concorrência e 

tomada de preços; três dias úteis para convite) para reformulação de suas propostas 

e saneamento dos vícios apontados. 

Melhor Técnica 

O julgamento das propostas na licitação do tipo melhor técnica é realizado em 

duas etapas: 

- na primeira, as propostas dos licitantes são valoradas em função dos 

critérios estabelecidos no instrumento convocatório; aquelas que não obtiverem uma 

pontuação mínima são desclassificadas. 

- na segunda, denominada por Carvalho Filho (2003) de fase negociação, ao 

candidato que obteve a maior pontuação pelo critério técnico é oferecida a 

contratação pelo valor mais baixo dentre as propostas dos licitantes que atingiram a 
                                                        
26 A Lei nº 8.666/1993 define o termo “inexeqüibilidade”, no art. 48, inciso II, como “aqueles que não 
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas 
no ato convocatório da licitação”. Em se tratando de obras ou serviços de engenharia, aplicam-se os 
parâmetros contidos no §1º do mesmo artigo: “Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo 
consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e 
serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do 
menor dos seguintes valores: a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou b) valor orçado pela administração. 
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pontuação mínima. Se ele aceita reduzir seu preço até este valor, encerra-se a 

licitação; caso não haja acordo, chama-se o licitante com a segunda maior 

pontuação no critério técnico. 

Carvalho Filho (2003, p.229) critica a disciplina legal deste critério de 

julgamento, assim como o tipo técnica e preço: 

“Os tipos de melhor técnica e de técnica e preço foram tratados com rara 
infelicidade na lei, para não dizer com injustificável complexidade e 
insondáveis mistérios. [...] Ora, é evidente a incoerência desse tipo de 
processo, porque dificilmente o candidato de melhor técnica vai submeter-
se a um preço oferecido por candidato de técnica inferior ...” 

 
Técnica e Preço 

A proposta vencedora é aquela que obtiver maior pontuação em uma média 

ponderada entre a valoração sob critério técnico e a valoração sob critério do preço, 

obtidas conforme os pesos estabelecidos no instrumento convocatório. Este tipo de 

licitação, todavia, é restrita a serviços de natureza predominantemente intelectual 

(tais como os enumerado exemplificativamente pelo texto da lei: projetos, cálculos, 

fiscalização, gerenciamento, etc.), sendo admitida, excepcionalmente, para 

fornecimento de bens, execução de obras ou prestação de serviços de grande vulto, 

dependentes de tecnologia sofisticada. 

H) HOMOLOGAÇÃO 

Segundo Carvalho Filho (2003), após a classificação das propostas pela 

comissão de licitação, o processo é encaminhado à autoridade superior – o 

ordenador de despesa ou seu delegado – para apreciação, sendo-lhe possíveis 

quatro posturas, as quais reproduzimos a seguir: 

- determinar o retorno dos autos para a correção das irregularidades, se estas 

forem supríveis; 
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- invalidar o procedimento, total ou parcialmente, se eivado de vício insanável; 

- revogar a licitação por razões de ordem administrativa, com a observância 

do art. 49 da Lei nº 8.666/1993; ou 

- homologar o ato da Comissão com o resultado final, assim atestando, 

tacitamente, a legalidade de todo o procedimento. Eis, nesta opção, a finalidade 

desta fase. 

I) ADJUDICAÇÃO  

Para Carvalho Filho (2003), é uma conseqüência jurídica da homologação. 

Em sua definição, a adjudicação é o “ato pelo qual a Administração, através de 

autoridade competente, atribui ao vencedor do certame a atividade (obra, serviço ou 

compra) que constitui o objeto da futura contratação”. Esclarece o autor, que tal 

concepção substitui a doutrina clássica segundo a qual a adjudicação seria o ato de 

resultado final da Comissão de Licitação e, assim, antecedente à homologação, 

exegese que não se coaduna com o texto da lei geral das licitações ante o disposto 

em seu art. 6º, inciso XVI e art. 43, inciso VI. 

Ressalva-se, porém, que a posição de Carvalho Filho acerca da adjudicação 

como conseqüência da homologação decorre do seu entendimento de que, 

homologado o resultado final da licitação, exsurge para o licitante vencedor o direito 

líquido e certo à contratação. Argumenta: “Se toda a licitação e o resultado final 

foram homologados, a Administração está vinculada à prática da adjudicação e à 

celebração do negócio contratual”, pois “uma vez homologados o resultado e a 

própria licitação, presume-se que a Administração tem interesse na atividade a ser 

contratada”. Contradiz-se, entretanto, o autor, uma vez que assume que a 

homologação tem por objetivo atestar a licitude do procedimento, omitindo-se de 

comprovar a existência de qualquer juízo de valor quanto à conveniência e 
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oportunidade da contratação que pudesse estar implícito naquele ato, bem como de 

justificar sua classificação, da adjudicação, como procedimento vinculado. Para 

Meirelles (2001), a licitação é apenas um procedimento administrativo para 

selecionar uma proposta para futura contratação, não conferindo ao seu vencedor o 

direito à contratação, mas uma mera expectativa de direito. Ressalva, porém, 

corretamente, que “não fica a Administração obrigada a celebrar o contrato, mas, se 

o fizer, há de ser com o proponente vencedor”. 

 

4.5.2 Concorrência 

Art. 22 [...] 
§ 1º Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu 
objeto. 

A concorrência é a modalidade de licitação obrigatória para a realização das 

aquisições e contratações de maior valor e, assim, aquela de publicidade mais 

ampla e maior formalidade. Neste mesmo sentido, permite a participação de 

quaisquer interessados que comprove possuir os requisitos fixados no edital, 

independentemente de inscrição prévia em registro cadastral. Eis a opinião 

consonante de Carvalho Filho (2003): “Duas são as características mais marcantes 

da concorrência. A primeira delas é o formalismo mais acentuado [...]. A segunda é a 

publicidade mais ampla”.  
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Figura 22 – Estrutura procedimental – Concorrência Menor Preço 
Fonte: Lei nº 8.666/1993   

Abertura de Processo Administrativo

Autuação

Protocolo

Numeração

Designação da 
Comissão de Licitação

Elaboração do Edital . Art. 40

Edital original. Art. 40, §1º

Projeto Básico. Art. 40, §2º, I

Projeto Executivo. Art. 40, §2º, I

Orçamento em Planilhas. Art. 40, 2º, II

Elaboração do Contrato

Impugnação (até 5 dias antes da 
data de abertura da 

homologação). Art. 41, §1º

Julgamento (até 3 dias após o 
recurso). Art. 41, §1º

Resposta ao recorrente (até 3 
dias após o recurso). Art. 41, §1º

Qualquer cidadão

Impugnação (até 2 dias antes da 
data de abertura da 

homologação). Art. 41, §2º

Julgamento

Resposta ao recorrente (até 3 
dias após o recurso). Art. 41, §1º

Qualquer concorrente

Publicação . Art. 21, caput

Concorrência (empreitada 
integral, melhor técnica 
ou técnica e preço). Art. 

21, §2º, I

Concorrência  ou Tomada 
de Preços (melhor técnica 
ou técnica e preço). Art. 

21, §2º, II

Modificação do Edital

Republicação.  Art. 21, §4º

A modificação não afeta a 
formulação das propostas.  
Art. 21, §4º

Art. 21, §3º

AUDIÊNCIA PÚBLICA
(Art. 39, caput)

Recebimento das Habilitações e Propostas

Assessoria Jurídica. Art. 
38, parágrafo único.

Divulgação da Audiência Pública
(pelos mesmos meios da licitação)

Cópias para divulgação. 
Art. 40,  §1º

Cópias para interessados. 
Art. 40,  §1º- Concorrência

- Tomada de Preços

Exceto se para 
compras com entrega 
imediata e integral; 
são dispensáveis.

Habilitação 
Preliminar

(Art. 114 e Art. 51)

Minuta do Contrato. Art. 40, §2º, III

Aprovação da Autoridade 
Superior

Resumo do Edital

Valor acima de
R$ 150.000.000,00

- Licitação única
- Licitações simultâneas
- Licitações sucessivas

Ex officio, pela Administração

Impugnação Procedente

Abertura dos envelopes da habilitação. Art. 43, I 

Julgamento dos documentos da habilitação. Art. 43, I 

Habilitados Não habilitados

Devolução dos envelopes das 
propostas fechados. Art. 43, 
II

Houve Recurso

Não houve recurso. Art. 43, II

Denegação Art. 43, II

Abertura dos envelopes 
das propostas. Art. 43, III

Transcurso do prazo 
sem interposição de 
recurso.  Art. 43, III

Desistência Expressa 
por todos os licitantes. 

Art. 43, III

Provimento. Art. 43, II

Verificação das propostas com (Art. 43, IV ):
- Requisitos do edital
- Conforme o caso, com:

- Preços de mercado;
- Preços fixados por órgão oficial competente; 
- Preços constantes do SRP

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Ata assinada pelos licitantes 

presentes e pela Comissão de 
Licitação. Art. 43, §1º

Todos os documentos devem 
ser assinados pelos licitantes 
presentes e pela Comissão de 

Licitação. Art. 43, §2º

Convite ou Fornecimento 
de Bens para Pronta 
Entrega. Art. 32, §1º

-Habilitação jurídica (Art. 28);
- Qualificação técnica (Art. 30);
- Qualificação econômico-financeira (Art. 31);
- Regularidade fiscal (Art. 29)

ou (Art. 32, §2º)
Certificado de Registro Cadastral  (Art. 36, §1º)

Encaminhamento para 
autoridade superior e 

julgamento. Art. 109, §4º

Presentes à Audiência Não Presentes à Audiência

Publicação na Imprensa OficialIntimação na própria Audiência

Comunicação aos 
Demais Licitantes. 

Art.109, §3º

Impugnação

Reconsideração
Art. 109, §4º

Impugnação Improcedente
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Figura 22 – Estrutura procedimental – Concorrência Menor Preço 
Fonte: Lei nº 8.666/1993   

Verificação das propostas com (Art. 43, IV ):
- Requisitos do edital
- Conforme o caso, com:

- Preços de mercado;
- Preços fixados por órgão oficial competente; 
- Preços constantes do SRP

Desconformes ou 
Incompatíveis

Conformes ou 
Compatíveis

Desclassificadas. Art. 
43, IV

Julgamento e 
classificação.

Art. 43, V

Homologação
Art. 43, VI

Adjudicação
Art. 43, VI

Empate na melhor proposta:
- produzidos ou prestados por empresa 
brasileira de capital nacional
- produzidos no país
- produzidos ou prestados por 
empresas brasileiras
- produzidos ou prestados por 
empresas que invistam em pesquisa e 
no desenvolvimento de tecnologia no 
País
- Sorteio (Art. 45, §2º)

Denegação Art. 43, II

Provimento. Art. 43, II
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Figura 23 – Estrutura procedimental – Concorrência Técnica e Preço 
Fonte: Lei nº 8.666/1993   

Abertura de Processo Administrativo

Autuação

Protocolo

Numeração

Designação da 
Comissão de Licitação

Elaboração do Edital . Art. 40

Edital original. Art. 40, §1º

Projeto Básico. Art. 40, §2º, I

Projeto Executivo. Art. 40, §2º, I

Orçamento em Planilhas. Art. 40, 2º, II

Elaboração do Contrato

Impugnação (até 5 dias antes da 
data de abertura da 

homologação). Art. 41, §1º

Julgamento (até 3 dias após o 
recurso). Art. 41, §1º

Resposta ao recorrente (até 3 
dias após o recurso). Art. 41, §1º

Qualquer cidadão

Impugnação (até 2 dias antes da 
data de abertura da 

homologação). Art. 41, §2º

Julgamento

Resposta ao recorrente (até 3 
dias após o recurso). Art. 41, §1º

Qualquer concorrente

Publicação. Art. 21, caput

Concorrência (empreitada 
integral, melhor técnica 
ou técnica e preço). Art. 

21, §2º, I

Concorrência  ou Tomada 
de Preços (melhor técnica 
ou técnica e preço). Art. 

21, §2º, II

Modificação do Edital

Republicação.  Art. 21, §4º

A modificação não afeta a 
formulação das propostas.  
Art. 21, §4º

Art. 21, §3º

AUDIÊNCIA PÚBLICA
(Art. 39, caput)

Recebimento das Habilitações e Propostas

Assessoria Jurídica. Art. 
38, parágrafo único.

Divulgação da Audiência Pública
(pelos mesmos meios da licitação)

Cópias para divulgação. 
Art. 40,  §1º

Cópias para interessados. 
Art. 40,  §1º- Concorrência

- Tomada de Preços

Exceto se para 
compras com entrega 
imediata e integral; 
são dispensáveis.

Habilitação 
Preliminar

(Art. 114 e Art. 51)

Minuta do Contrato. Art. 40, §2º, III

Aprovação da Autoridade 
Superior

Resumo do Edital

Valor acima de
R$ 150.000.000,00

- Licitação única
- Licitações simultâneas
- Licitações sucessivas

Ex officio, pela Administração

Impugnação Procedente

Abertura dos envelopes da habilitação. Art. 43, I 

Julgamento dos documentos da habilitação. Art. 43, I 

Habilitados Não habilitados

Devolução dos envelopes das 
propostas fechados. Art. 43, 
II

Houve Recurso

Não houve recurso. Art. 43, II

Denegação Art. 43, II

Abertura dos envelopes 
das propostas técnicas. 
Art. 46,  §1º, I e §2º

Transcurso do prazo 
sem interposição de 
recurso.  Art. 43, III

Desistência Expressa 
por todos os licitantes. 

Art. 43, III

Provimento. Art. 43, II

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Ata assinada pelos licitantes 

presentes e pela Comissão de 
Licitação. Art. 43, §1º

Todos os documentos devem 
ser assinados pelos licitantes 
presentes e pela Comissão de 

Licitação. Art. 43, §2º

Convite ou Fornecimento 
de Bens para Pronta 
Entrega. Art. 32, §1º

-Habilitação jurídica (Art. 28);
- Qualificação técnica (Art. 30);
- Qualificação econômico-financeira (Art. 31);
- Regularidade fiscal (Art. 29)

ou (Art. 32, §2º)
Certif icado de Registro Cadastral  (Art. 36, §1º)

Encaminhamento para 
autoridade superior e 

julgamento. Art. 109, §4º

Presentes à Audiência Não Presentes à Audiência

Publicação na Imprensa OficialIntimação na própria Audiência

Comunicação aos 
Demais Licitantes. 

Art.109, §3º

Impugnação

Reconsideração
Art. 109, §4º

Impugnação Improcedente

Avaliação e valorização (pontuação) das 
propostas técnicas . Art. 46, §1º, I e §2º
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Desconformes ou 
Incompatíveis. Art. 48

Conformes ou 
Compatíveis

Desclassificadas. 
Art. 48

Homologação
Art. 43, VI

Adjudicação
Art. 43, VI

Empate na melhor proposta:
- produzidos ou prestados por empresa 
brasileira de capital nacional
- produzidos no país
- produzidos ou prestados por 
empresas brasileiras
- produzidos ou prestados por 
empresas que invistam em pesquisa e 
no desenvolvimento de tecnologia no 
País
- Sorteio (Art. 45, §2º)

Denegação Art. 43, II

Provimento. Art. 43, II

Avaliação e valorização (pontuação) das 
propostas técnicas . Art. 46, §1º, I e §2º

Abertura dos envelopes 
das propostas de preços. 
Art. 46,  §1º, I e §2º

Desconformes ou 
Incompatíveis. Art. 48

Conformes ou 
Compatíveis

Média ponderada dos valores 
das propostas técnicas e de 

preços. Art. 46, §2º, II

Classificação pelas médias 
ponderadas. Art. 46, §2º, II

Desclassificadas. 
Art. 48

Denegação Art. 43, II

Provimento. Art. 43, II

Avaliação e valorização (pontuação) das 
propostas de preços. Art. 46, §2º, II
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Figura 24 – Estrutura procedimental – Concorrência Melhor Técnica 
Fonte: Lei nº 8.666/1993   

Abertura de Processo Administrativo

Autuação

Protocolo

Numeração

Designação da 
Comissão de Licitação

Elaboração do Edital . Art. 40

Edital original. Art. 40, §1º

Projeto Básico. Art. 40, §2º, I

Projeto Executivo. Art. 40, §2º, I

Orçamento em Planilhas. Art. 40, 2º, II

Elaboração do Contrato

Impugnação (até 5 dias antes da 
data de abertura da 

homologação). Art. 41, §1º

Julgamento (até 3 dias após o 
recurso). Art. 41, §1º

Resposta ao recorrente (até 3 
dias após o recurso). Art. 41, §1º

Qualquer cidadão

Impugnação (até 2 dias antes da 
data de abertura da 

homologação). Art. 41, §2º

Julgamento

Resposta ao recorrente (até 3 
dias após o recurso). Art. 41, §1º

Qualquer concorrente

Publicação. Art. 21, caput

Concorrência (empreitada 
integral, melhor técnica 
ou técnica e preço). Art. 

21, §2º, I

Concorrência  ou Tomada 
de Preços (melhor técnica 
ou técnica e preço). Art. 

21, §2º, II

Modificação do Edital

Republicação.  Art. 21, §4º

A modificação não afeta a 
formulação das propostas.  
Art. 21, §4º

Art. 21, §3º

AUDIÊNCIA PÚBLICA
(Art. 39, caput)

Recebimento das Habilitações e Propostas

Assessoria Jurídica. Art. 
38, parágrafo único.

Divulgação da Audiência Pública
(pelos mesmos meios da licitação)

Cópias para divulgação. 
Art. 40,  §1º

Cópias para interessados. 
Art. 40,  §1º- Concorrência

- Tomada de Preços

Exceto se para 
compras com entrega 
imediata e integral; 
são dispensáveis.

Habilitação 
Preliminar

(Art. 114 e Art. 51)

Minuta do Contrato. Art. 40, §2º, III

Aprovação da Autoridade 
Superior

Resumo do Edital

Valor acima de
R$ 150.000.000,00

- Licitação única
- Licitações simultâneas
- Licitações sucessivas

Ex officio, pela Administração

Impugnação Procedente

Abertura dos envelopes da habilitação. Art. 43, I 

Julgamento dos documentos da habilitação. Art. 43, I 

Habilitados Não habilitados

Devolução dos envelopes das 
propostas fechados. Art. 43, 
II

Houve Recurso

Não houve recurso. Art. 43, II

Denegação Art. 43, II

Abertura dos envelopes 
das propostas técnicas. 
Art. 46,  §1º, I

Transcurso do prazo 
sem interposição de 
recurso.  Art. 43, III

Desistência Expressa 
por todos os licitantes. 

Art. 43, III

Provimento. Art. 43, II

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Ata assinada pelos licitantes 

presentes e pela Comissão de 
Licitação. Art. 43, §1º

Todos os documentos devem 
ser assinados pelos licitantes 
presentes e pela Comissão de 

Licitação. Art. 43, §2º

Convite ou Fornecimento 
de Bens para Pronta 
Entrega. Art. 32, §1º

-Habilitação jurídica (Art. 28);
- Qualif icação técnica (Art. 30);
- Qualif icação econômico-f inanceira (Art. 31);
- Regularidade fiscal (Art. 29)

ou (Art. 32, §2º)
Certif icado de Registro Cadastral  (Art. 36, §1º)

Encaminhamento para 
autoridade superior e 

julgamento. Art. 109, §4º

Presentes à Audiência Não Presentes à Audiência

Publicação na Imprensa OficialIntimação na própria Audiência

Comunicação aos 
Demais Licitantes. 

Art.109, §3º

Impugnação

Reconsideração
Art. 109, §4º

Impugnação Improcedente

Avaliação e valorização (pontuação) das 
propostas técnicas . Art. 46, §1º, I

O instrumento convocatório deve 
fixar o preço máximo que a 
Administração se dispõe a pagar
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(Continuação) 

Figura 24 – Estrutura procedimental – Concorrência Melhor Técnica 
Fonte: Lei nº 8.666/1993 
 

 
4.5.3 Tomada de Preços 

Art. 22 [...] 
§ 2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. 

A tomada de preços possui aplicabilidade em aquisições e contratações de 

menor vulto do que a concorrência, sendo, por conseguinte, menos formal do que 

esta, bem como menor a publicidade do certame, deste somente podendo participar 

licitantes previamente cadastrados ou que comprovem, até o termo final para 

recebimento das propostas, preencher as condições para o cadastramento. 

Desconformes ou 
Incompatíveis. Art. 48

Conformes ou 
Compatíveis

Desclassificadas. 
Art. 48Empate na melhor proposta:

-produzidos ou prestados por empresa 
brasileira de capital nacional
-produzidos no país
-produzidos ou prestados por 
empresas brasileiras
-produzidos ou prestados por 
empresas que invistam em pesquisa e 
no desenvolvimento de tecnologia no 
País
-Sorteio (Art. 45, §2º)

Denegação Art. 43, II

Provimento. Art. 43, II

Avaliação e valorização (pontuação) das 
propostas técnicas . Art. 46, §1º, I

Abertura dos envelopes 
das propostas de preços. 
Art. 46,  §1º, I e §2º

Desconformes ou 
Incompatíveis. Art. 48

Conformes ou 
Compatíveis

Desclassificadas. 
Art. 48

Denegação Art. 43, II

Provimento. Art. 43, II

Avaliação e valorização (pontuação) das 
propostas de preços. Art. 46, §2º, II

Oferece ao concorrente com melhor pontuação técnica, o 
objeto, ao menor preço das propostas que atingiram a 
pontuação técnica mínima. Art. 46, §1º,II

Aceita Art. 46, §1º,II

Rejeita Art. 46, §1º,III

Oferece ao concorrente com a segunda melhor pontuação 
técnica, o objeto, ao menor preço das propostas que 
atingiram a pontuação técnica mínimaArt. 46, §1º,III

Oferece ao concorrente com a terceira melhor pontuação 
técnica, o objeto, ao menor preço das propostas que 
atingiram a pontuação técnica mínimaArt. 46, §1º,III

Aceita Art. 46, §1º,III

Rejeita Art. 46, §1º,III

Aceita Art. 46, §1º,III

Rejeita Art. 46, §1º,III

Licitantes que não 
atingiram a pontuação 
mínima. Art. 46 §1º, II

Licitantes que 
atingiram a pontuação 
mínima. Art. 46 §1º, II

Devolução dos envelopes 
das propostas fechados. 
Art. 46, §1º,IV

Homologação
Art. 43, VI

Adjudicação
Art. 43, VI

NEGOCIAÇÃO
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Com relação ao cadastramento, adequada faz-se a reprodução da 

advertência feita por Carvalho Filho (2003, p.217): 

O cadastramento de fornecedores é documento de extrema importância 
para a Administração, de modo que os órgãos por ele responsáveis devem 
precaver-se contra eventuais fraudes cometidas por empresas, inclusive 
uma que se tem repetido algumas vezes: a empresa fica inadimplente com 
as obrigações fiscais, previdenciárias ou sociais e, não podendo participar 
de novas licitações, dá lugar a uma outra, formada pelos mesmos sócios; 
como é recém-criada, a nova empresa não terá problemas na exibição das 
certidões negativas de débitos tributários. 

 

 

(Continua) 

Figura 25 – Estrutura procedimental – Tomada de Preços Menor Preço 
Fonte: Lei nº 8.666/1993   

Abertura de Processo Administrativo

Autuação

Protocolo

Numeração

Designação da 
Comissão de Licitação

Elaboração do Edital . Art. 40

Edital original. Art. 40, §1º

Projeto Básico. Art. 40, §2º, I

Projeto Executivo. Art. 40, §2º, I

Orçamento em Planilhas. Art. 40, 2º, II

Elaboração do Contrato

Impugnação (até 5 dias antes da 
data de abertura da 

homologação). Art. 41, §1º

Julgamento (até 3 dias após o 
recurso). Art. 41, §1º

Resposta ao recorrente (até 3 
dias após o recurso). Art. 41, §1º

Qualquer cidadão

Impugnação (até 2 dias antes da 
data de abertura da 

homologação). Art. 41, §2º

Julgamento

Resposta ao recorrente (até 3 
dias após o recurso). Art. 41, §1º

Qualquer concorrente

Publicação. Art. 21, caput

Tomada de Preços 
(melhor técnica ou 

técnica e preço). Art. 21, 
§2º, I

Tomada de Preços (menor 
preço). Art. 21, §2º, II Modificação do Edital

Republicação.  Art. 21, §4º

A modificação não afeta a 
formulação das propostas.  
Art. 21, §4º

Art. 21, §3º

Recebimento das Habilitações e Propostas

Assessoria Jurídica. Art. 
38, parágrafo único.

Cópias para divulgação. 
Art. 40,  §1º

Cópias para interessados. 
Art. 40,  §1º- Concorrência

- Tomada de Preços

Exceto se para 
compras com entrega 
imediata e integral; 
são dispensáveis.

Habilitação 
Preliminar

(Art. 114 e Art. 51)

Minuta do Contrato. Art. 40, §2º, III

Aprovação da Autoridade 
Superior

Resumo do Edital

Ex officio, pela Administração

Impugnação Procedente

Impugnação Improcedente
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(Continuação) 

Figura 25 – Estrutura procedimental – Tomada de Preços Menor Preço 
Fonte: Lei nº 8.666/1993 
  

Abertura dos envelopes da habilitação. Art. 43, I 

Julgamento dos documentos da habilitação. Art. 43, I 

Habilitados Não habilitados

Devolução dos envelopes das 
propostas fechados. Art. 43, 
II

Houve Recurso

Não houve recurso. Art. 43, II

Denegação Art. 43, II

Abertura dos envelopes 
das propostas. Art. 43, III

Transcurso do prazo 
sem interposição de 
recurso.  Art. 43, III

Desistência Expressa 
por todos os licitantes. 

Art. 43, III

Provimento. Art. 43, II

Verificação das propostas com (Art. 43, IV ):
- Requisitos do edital
- Conforme o caso, com:

- Preços de mercado;
- Preços fixados por órgão oficial competente; 
- Preços constantes do SRP

Desconformes ou 
Incompatíveis

Conformes ou 
Compatíveis

Desclassificadas. Art. 
43, IV

Julgamento e 
classificação.

Art. 43, V

Homologação
Art. 43, VI

Adjudicação
Art. 43, VI

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Ata assinada pelos licitantes 

presentes e pela Comissão de 
Licitação. Art. 43, §1º

Todos os documentos devem 
ser assinados pelos licitantes 
presentes e pela Comissão de 

Licitação. Art. 43, §2º

Empate na melhor proposta:
-produzidos ou prestados por empresa 
brasileira de capital nacional
-produzidos no país
-produzidos ou prestados por 
empresas brasileiras
-produzidos ou prestados por 
empresas que invistam em pesquisa e 
no desenvolvimento de tecnologia no 
País
-Sorteio (Art. 45, §2º)

Convite ou Fornecimento 
de Bens para Pronta 
Entrega. Art. 32, §1º

-Habilitação jurídica (Art. 28);
- Qualif icação técnica (Art. 30);
- Qualif icação econômico-financeira (Art. 31);
- Regularidade f iscal (Art. 29)

ou (Art. 32, §2º)
Certificado de Registro Cadastral  (Art. 36, §1º)

Encaminhamento para 
autoridade superior e 

julgamento. Art. 109, §4º

Presentes à Audiência Não Presentes à Audiência

Publicação na Imprensa OficialIntimação na própria Audiência

Comunicação aos 
Demais Licitantes. 

Art.109, §3º

Impugnação

Reconsideração
Art. 109, §4º

Denegação Art. 43, II

Provimento. Art. 43, II



144 

 

(Continua) 

Figura 26 – Estrutura procedimental – Tomada de Preços Técnica e Preço 
Fonte: Lei nº 8.666/1993   

Abertura de Processo Administrativo

Autuação

Protocolo

Numeração

Designação da 
Comissão de Licitação

Elaboração do Edital . Art. 40

Edital original. Art. 40, §1º

Projeto Básico. Art. 40, §2º, I

Projeto Executivo. Art. 40, §2º, I

Orçamento em Planilhas. Art. 40, 2º, II

Elaboração do Contrato

Impugnação (até 5 dias antes da 
data de abertura da 

homologação). Art. 41, §1º

Julgamento (até 3 dias após o 
recurso). Art. 41, §1º

Resposta ao recorrente (até 3 
dias após o recurso). Art. 41, §1º

Qualquer cidadão

Impugnação (até 2 dias antes da 
data de abertura da 

homologação). Art. 41, §2º

Julgamento

Resposta ao recorrente (até 3 
dias após o recurso). Art. 41, §1º

Qualquer concorrente

Publicação. Art. 21, caput

Modificação do Edital

Republicação.  Art. 21, §4º

A modificação não afeta a 
formulação das propostas.  
Art. 21, §4º

Art. 21, §3º

Recebimento das Habilitações e Propostas

Assessoria Jurídica. Art. 
38, parágrafo único.

Cópias para divulgação. 
Art. 40,  §1º

Cópias para interessados. 
Art. 40,  §1º- Concorrência

- Tomada de Preços

Exceto se para 
compras com entrega 
imediata e integral; 
são dispensáveis.

Habilitação 
Preliminar

(Art. 114 e Art. 51)

Minuta do Contrato. Art. 40, §2º, III

Aprovação da Autoridade 
Superior

Resumo do Edital

Ex officio, pela Administração

Impugnação Procedente

Abertura dos envelopes da habilitação. Art. 43, I 

Julgamento dos documentos da habilitação. Art. 43, I 

Habilitados Não habilitados

Devolução dos envelopes das 
propostas fechados. Art. 43, 
II

Houve Recurso

Não houve recurso. Art. 43, II

Denegação Art. 43, II

Abertura dos envelopes 
das propostas técnicas. 
Art. 46,  §1º, I e §2º

Transcurso do prazo 
sem interposição de 
recurso.  Art. 43, III

Desistência Expressa 
por todos os licitantes. 

Art. 43, III

Provimento. Art. 43, II

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Ata assinada pelos licitantes 

presentes e pela Comissão de 
Licitação. Art. 43, §1º

Todos os documentos devem 
ser assinados pelos licitantes 
presentes e pela Comissão de 

Licitação. Art. 43, §2º

Convite ou Fornecimento 
de Bens para Pronta 
Entrega. Art. 32, §1º

-Habilitação jurídica (Art. 28);
- Qualif icação técnica (Art. 30);
- Qualif icação econômico-financeira (Art. 31);
- Regularidade fiscal (Art. 29)

ou (Art. 32, §2º)
Certif icado de Registro Cadastral  (Art. 36, §1º)

Encaminhamento para 
autoridade superior e 

julgamento. Art. 109, §4º

Presentes à Audiência Não Presentes à Audiência

Publicação na Imprensa OficialIntimação na própria Audiência

Comunicação aos 
Demais Licitantes. 

Art.109, §3º

Impugnação

Reconsideração
Art. 109, §4º

Impugnação Improcedente

Avaliação e valorização (pontuação) das 
propostas técnicas . Art. 46, §1º, I e §2º

Tomada de Preços 
(melhor técnica ou 

técnica e preço). Art. 21, 
§2º, I

Tomada de Preços (menor 
preço). Art. 21, §2º, II
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(Continuação) 

Figura 26 – Estrutura procedimental – Tomada de Preços Técnica e Preço 
Fonte: Lei nº 8.666/1993   

Desconformes ou 
Incompatíveis. Art. 48

Conformes ou 
Compatíveis

Desclassificadas. 
Art. 48

Homologação
Art. 43, VI

Adjudicação
Art. 43, VI

Empate na melhor proposta:
- produzidos ou prestados por empresa 
brasileira de capital nacional
- produzidos no país
- produzidos ou prestados por 
empresas brasileiras
- produzidos ou prestados por 
empresas que invistam em pesquisa e 
no desenvolvimento de tecnologia no 
País
- Sorteio (Art. 45, §2º)

Denegação Art. 43, II

Provimento. Art. 43, II

Avaliação e valorização (pontuação) das 
propostas técnicas . Art. 46, §1º, I e §2º

Abertura dos envelopes 
das propostas de preços. 
Art. 46,  §1º, I e §2º

Desconformes ou 
Incompatíveis. Art. 48

Conformes ou 
Compatíveis

Média ponderada dos valores 
das propostas técnicas e de 

preços. Art. 46, §2º, II

Classificação pelas médias 
ponderadas. Art. 46, §2º, II

Desclassificadas. 
Art. 48

Denegação Art. 43, II

Provimento. Art. 43, II

Avaliação e valorização (pontuação) das 
propostas de preços. Art. 46, §2º, II
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(Continua) 

Figura 27 – Estrutura procedimental – Tomada de Preços Melhor Técnica 
Fonte: Lei nº 8.666/1993   

Abertura de Processo Administrativo

Autuação

Protocolo

Numeração

Designação da 
Comissão de Licitação

Elaboração do Edital . Art. 40

Edital original. Art. 40, §1º

Projeto Básico. Art. 40, §2º, I

Projeto Executivo. Art. 40, §2º, I

Orçamento em Planilhas. Art. 40, 2º, II

Elaboração do Contrato

Impugnação (até 5 dias antes da 
data de abertura da 

homologação). Art. 41, §1º

Julgamento (até 3 dias após o 
recurso). Art. 41, §1º

Resposta ao recorrente (até 3 
dias após o recurso). Art. 41, §1º

Qualquer cidadão

Impugnação (até 2 dias antes da 
data de abertura da 

homologação). Art. 41, §2º

Julgamento

Resposta ao recorrente (até 3 
dias após o recurso). Art. 41, §1º

Qualquer concorrente

Publicação. Art. 21, caput

Modificação do Edital

Republicação.  Art. 21, §4º

A modificação não afeta a 
formulação das propostas.  
Art. 21, §4º

Art. 21, §3º

Recebimento das Habilitações e Propostas

Assessoria Jurídica. Art. 
38, parágrafo único.

Cópias para divulgação. 
Art. 40,  §1º

Cópias para interessados. 
Art. 40,  §1º- Concorrência

- Tomada de Preços

Exceto se para 
compras com entrega 
imediata e integral; 
são dispensáveis.

Habilitação 
Preliminar

(Art. 114 e Art. 51)

Minuta do Contrato. Art. 40, §2º, III

Aprovação da Autoridade 
Superior

Resumo do Edital

Ex officio, pela Administração

Impugnação Procedente

Abertura dos envelopes da habilitação. Art. 43, I 

Julgamento dos documentos da habilitação. Art. 43, I 

Habilitados Não habilitados

Devolução dos envelopes das 
propostas fechados. Art. 43, 
II

Houve Recurso

Não houve recurso. Art. 43, II

Denegação Art. 43, II

Abertura dos envelopes 
das propostas técnicas. 
Art. 46,  §1º, I

Transcurso do prazo 
sem interposição de 
recurso.  Art. 43, III

Desistência Expressa 
por todos os licitantes. 

Art. 43, III

Provimento. Art. 43, II

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Ata assinada pelos licitantes 

presentes e pela Comissão de 
Licitação. Art. 43, §1º

Todos os documentos devem 
ser assinados pelos licitantes 
presentes e pela Comissão de 

Licitação. Art. 43, §2º

Convite ou Fornecimento 
de Bens para Pronta 
Entrega. Art. 32, §1º

-Habilitação jurídica (Art. 28);
- Qualif icação técnica (Art. 30);
- Qualif icação econômico-financeira (Art. 31);
- Regularidade fiscal (Art. 29)

ou (Art. 32, §2º)
Certif icado de Registro Cadastral  (Art. 36, §1º)

Encaminhamento para 
autoridade superior e 

julgamento. Art. 109, §4º

Presentes à Audiência Não Presentes à Audiência

Publicação na Imprensa OficialIntimação na própria Audiência

Comunicação aos 
Demais Licitantes. 

Art.109, §3º

Impugnação

Reconsideração
Art. 109, §4º

Impugnação Improcedente

Avaliação e valorização (pontuação) das 
propostas técnicas . Art. 46, §1º, I

O instrumento convocatório deve 
fixar o preço máximo que a 
Administração se dispõe a pagar

Tomada de Preços 
(melhor técnica ou 

técnica e preço). Art. 21, 
§2º, I

Tomada de Preços (menor 
preço). Art. 21, §2º, II
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(Continuação) 

Figura 27 – Estrutura procedimental – Tomada de Preços Melhor Técnica 
Fonte: Lei nº 8.666/1993 
 

 

4.5.4 Convite 

Art. 22 [...] 
§ 3º Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em 
local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos 
demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem 
seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas. 

Destinada às aquisições e contratações de menor vulto, é a menos formal das 

modalidades. Distintamente da concorrência e da tomada de preços, onde o 

instrumento convocatório recebe o nome de edital, nesta modalidade denomina-se 

carta-convite, a qual deve ser enviada, protocolada, a, no mínimo, três concorrentes, 

Desconformes ou 
Incompatíveis. Art. 48

Conformes ou 
Compatíveis

Desclassificadas. 
Art. 48Empate na melhor proposta:

- produzidos ou prestados por empresa 
brasileira de capital nacional
- produzidos no país
- produzidos ou prestados por 
empresas brasileiras
- produzidos ou prestados por 
empresas que invistam em pesquisa e 
no desenvolvimento de tecnologia no 
País
- Sorteio (Art. 45, §2º)

Denegação Art. 43, II

Provimento. Art. 43, II

Avaliação e valorização (pontuação) das 
propostas técnicas . Art. 46, §1º, I

Abertura dos envelopes 
das propostas de preços. 
Art. 46,  §1º, I e §2º

Desconformes ou 
Incompatíveis. Art. 48

Conformes ou 
Compatíveis

Desclassificadas. 
Art. 48

Denegação Art. 43, II

Provimento. Art. 43, II

Avaliação e valorização (pontuação) das 
propostas de preços. Art. 46, §2º, II

Oferece ao concorrente com melhor pontuação técnica, o 
objeto, ao menor preço das propostas que atingiram a 
pontuação técnica mínima. Art. 46, §1º,II

Aceita Art. 46, §1º,II

Rejeita Art. 46, §1º,III

Oferece ao concorrente com a segunda melhor pontuação 
técnica, o objeto, ao menor preço das propostas que 
atingiram a pontuação técnica mínimaArt. 46, §1º,III

Oferece ao concorrente com a terceira melhor pontuação 
técnica, o objeto, ao menor preço das propostas que 
atingiram a pontuação técnica mínimaArt. 46, §1º,III

Aceita Art. 46, §1º,III

Rejeita Art. 46, §1º,III

Aceita Art. 46, §1º,III

Rejeita Art. 46, §1º,III

Licitantes que não 
atingiram a pontuação 
mínima. Art. 46 §1º, II

Licitantes que 
atingiram a pontuação 
mínima. Art. 46 §1º, II

Devolução dos envelopes 
das propostas fechados. 
Art. 46, §1º,IV

Homologação
Art. 43, VI

Adjudicação
Art. 43, VI

NEGOCIAÇÃO
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discricionariamente escolhidos pela Administração, do ramo de atividade 

concernente ao objeto da licitação – embora não convidadas, as empresas 

previamente cadastradas que tiverem conhecimento do certame dele poderão 

participar. 

A divulgação do instrumento convocatório é realizada pela sua fixação em 

local de livre acesso da repartição, sendo, portanto, muito mais restrita do que na 

tomada de preços e na concorrência. 

 

 

(Continua) 

Figura 28 – Estrutura procedimental – Convite 
Fonte: Lei nº 8.666/1993   
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(Continua) 

Figura 28 – Estrutura procedimental – Convite 
Fonte: Lei nº 8.666/1993 

 

 

4.5.5 Dispensa e inexigibilidade 

 

Segundo Mello (2005), a realização do procedimento licitatório depende da 

concorrência de três pressupostos: 

- Lógico: a existência de uma pluralidade de ofertantes ou de uma pluralidade 

de objetos; 

- Jurídico: a licitação deve ser um meio apto para atingir o fim que se 

pretende. 
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[...] a licitação não é um fim em si mesmo; é um meio para chegar utilmente 
a um dado resultado: o travamento de uma certa relação jurídica. Quando 
nem mesmo em tese pode cumprir tal função, seria descabido realizá-la. 
(MELLO, 2005, p.506) 

- Fático: a existência de interessados em disputá-la. 

No direito administrativo brasileiro, dois institutos excepcionam a regra geral 

da obrigatoriedade de realização de licitação para aquisição de bens ou contratação 

de serviços: a dispensa e a inexigibilidade. 

Meirelles (2001) distingue as hipóteses de licitação dispensada, dispensável e 

inexigível. Segundo o autor, licitação dispensada é aquela que, embora seu objeto 

permita a realização de procedimento licitatório, a lei expressamente dispensou sua 

realização, como ocorre nos incisos I e II, art. 17,da Lei nº 8.666/1993. 

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à 
existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de 
avaliação e obedecerá às seguintes normas: 
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da 
administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, 
inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de 
licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes 
casos:  
a) dação em pagamento;  
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da 
administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o 
disposto nas alíneas f e h; 
c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso 
X do art. 24 desta Lei ;  
d) investidura;  
e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer 
esfera de governo; 
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de 
uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, 
destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais 
ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos 
ou entidades da administração pública; 
g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei no 
6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos 
órgãos da Administração Pública em cuja competência legal inclua-se tal 
atribuição; 
h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de 
uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de 
âmbito local com área de até 250 m² (duzentos e cinqüenta metros 
quadrados) e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária 
de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração 
pública; 

  



151 

II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, 
dispensada esta nos seguintes casos: 
a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, 
após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, 
relativamente à escolha de outra forma de alienação;  
b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública;  
c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a 
legislação específica; 
d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente; 
e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades 
da Administração Pública, em virtude de suas f inalidades; 
f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da 
Administração Pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe. 

Prossegue o autor definindo a licitação dispensável como aquela em que, 

embora seu objeto permita a realização de procedimento licitatório, a lei admite que 

a Administração a dispense – em sua concepção, conforme o juízo de conveniência 

do Poder Público. Corresponde às hipóteses comumente denominadas “dispensa de 

licitação”, elencadas no art. 24 da Lei nº 8.666/1993. 

Por fim, Meirelles (2001) define as licitações inexigíveis como aquelas em 

que, em razão da natureza do objeto ou de circunstâncias de mercado, há 

impossibilidade de competição entre concorrentes e, por conseguinte, da própria 

realização do procedimento licitatório. Correspondem às hipóteses elencadas, 

numerus apertus, pelo art. 25 da Lei nº 8.666/1993. 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 
em especial: 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam 
ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade 
ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio 
do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes; 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta 
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação; 
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente 
ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 
§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho 
anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, 
equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, 
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permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

A enumeração da lei quanto às hipóteses de licitação inexigível é meramente 

exemplificativa, tanto pelo dispositivo expresso no caput do art. 25 quanto pela 

natureza do instituto: não sendo possível, fática ou juridicamente, a realização de um 

procedimento de natureza competitiva, não há como se exigir a licitação – ela é 

inexigível, independentemente de a hipótese estar elencada entre os três incisos do 

artigo mencionado. 
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5 EXPERIÊNCIAS DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES 

 

Por rigidez e flexibilidade designam-se as qualidades correspondentes, 

respectivamente, ao rígido e ao flexível, conceitos essencialmente contrapostos, 

necessariamente comparativos, mas não necessariamente excludentes. 

A categorização de um objeto, considerado em sua totalidade, como rígido ou 

flexível apenas pode ser dar por comparação a um padrão: analisado quanto ao seu 

grau de rigidez, pode, comparativamente, ser considerado mais ou menos rígido em 

relação a este padrão. De forma análoga, tal análise pode desenvolver-se sob a 

perspectiva da flexibilidade. Neste sentido, ao se concluir que um objeto é mais 

rígido que outro, estabelece-se que ele é menos flexível que o outro: assim, 

portanto, conclui-se que a rigidez e a flexibilidade são conceitos complementares. 

Tal perspectiva pode ser representada da seguinte forma: 

 
Figura 29 – Rigidez e Flexibilidade 
Fonte: Autor 

O conceito de flexibilização, portanto, é dinâmico, indicando um deslocamento 

no sentido de tornar o objeto mais flexível – o que implica em tornar-lhe, portanto, 

menos rígido. 

A gestão pública, de forma diversa da administração privada, restringe-se, 

como demonstrado, ao universo delineado por fatores concernentes à sua natureza 
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pública, regida, portanto, pelo Direito Público. Outrossim, ainda neste universo 

limitado, sujeita-se o administrador público a diversas restrições. Neste contexto, a 

flexibilização na gestão pública pode ser alcançada sob três perspectivas (Fig. 30): 

por meio da ampliação do universo de ação; por meio da redução das vedações 

insertas neste universo; ou por uma combinação das duas primeiras. 

 
Figura 30 – Flexibilidade: opções 
Fonte: Autor 

O modelo burocrático de gestão do Estado, adotado em substituição ao 

modelo patrimonialista, mostrou-se adequado ao Estado liberal do século XIX, de 

reduzidas proporções. Revelou-se, todavia, inadequado às novas dimensões do 

intervencionista Welfare State, o Estado social e econômico do século XX. Com o 

crescente número de atribuições que assumira – educação, saúde, cultura, 

previdência, regulamentação do sistema econômico, regulamentação do sistema 

financeiro, serviços públicos, infra-estrutura, e mesmo fomentador do 

desenvolvimento nacional, a estrutura do Estado ampliara-se; o seu padrão racional-

legal de gestão revelou-se não apenas incapaz de lidar com esta complexificação 

como também incompatível com os novos fatores insertos nos cenários social, 

político e econômico mundial, os quais passaram a demandar maiores rapidez, 

qualidade e minimização de custos. Ante a inadequação do modelo burocrático à 

nova ordem mundial, à gestão pública foram incorporados novos instrumentos e 

conceitos, entre os quais a descentralização e a flexibilização; os movimentos de 

reforma da administração pública e do Estado proliferaram-se, então, pelo mundo, 
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segundo Kettl (2005, p. 41), com foco em dois problemas principais: o papel do 

Estado e sua eficiência. 

The global government reform movement has focused on two problems. 
One problem is policy, with roots in politics: What should government do? 
Can – or should – government be smaller? […] The other problem is 
administration, with roots in efficiency and effectiveness: How can 
government do what it does better? Can we do more with less, in the 
process, improve the satisfaction of citizens? […] The global reform debate 
includes several different answers to these questions. 

Neste contexto, segundo o mesmo autor, haveria um “consenso quase 

unânime em torno da idéia de que os administradores públicos precisam de maior 

flexibilidade para trabalhar [...]”, demonstrando sua assertiva por meio da análise das 

reformas do Estado na Suécia e na Austrália, as quais tiveram por filosofia basilar a 

necessidade de “deixar o gerente gerenciar”; a percepção da Administração Pública, 

nestes países, era que “os administradores públicos profissionais sabiam 

exatamente o que fazer, mas que havia regras, procedimentos e estruturas que os 

impediam”. Kettl cita, ainda, o analista Peter M. Senge, segundo o qual, “para 

promover organizações adaptáveis e governos que funcionem melhor, dever-se-ia 

fazer com que o administrador público pudesse se concentrar nos problemas que 

têm de ser resolvidos, e, então, dar-lhe flexibilidade para resolvê-los. Deixem o 

gerente gerenciar e avaliem com atenção os resultados, diziam os reformadores, e a 

flexibilidade poderá substituir a rigidez”. Na concepção de Senge, “as políticas e as 

práticas de governo criam sua própria realidade, o que levaria os administradores 

públicos a adotarem posturas reativas, presas a procedimentos operacionais padrão 

e limitados em visão”. Este fenômeno, tal como concebido por Senge, assemelha-se 

àquele verificado na Administração Pública brasileira, não, todavia, por opção dos 

gestores públicos, como conclui o autor, mas por imposição do ordenamento 

elaborado em dissonância com as necessidades da sociedade e do Estado e pela 

atuação restritiva do Tribunal de Contas da União: no Brasil, sempre esteve presente 
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na atividade legiferante a perene busca da lei ideal; neste mesmo sentido, a atuação 

dos órgãos de controle por meio da atividade interpretativa. 

Na análise de Kettl sobre esta concepção, a filosofia de “deixar o 

administrador administrar” tem por fundamento a idéia de substituir o controle pela 

melhoria contínua. 

Esta filosofia, em alguns países, como o Reino Unido e a Nova Zelândia, tem 

um foco ligeiramente diferente, deslocando-se de “deixar o administrador 

administrar” para “fazer o administrador administrar”. Nestes Estados, predominaria 

a percepção de que muitas das atividades estatais são desenvolvidas de forma 

monopolística, não havendo, portanto, incentivos para os administradores buscarem 

melhores desempenhos. 

Segundo Pereira (2003, p.240), “a crise agravou-se, entretanto, a partir da 

Constituição de 1988, quando se saltou para o outro extremo e a administração 

pública brasileira passou a sofrer do mal oposto: o enrijecimento burocrático 

extremo”. Em sua concepção, o Estado brasileiro, em meio à mais profunda 

mudança possível em um ordenamento jurídico, qual seja, a elaboração de uma 

nova Constituição pelo poder constituinte originário, perdeu a oportunidade de 

realizar sua reforma administrativa no sentido de uma administração gerencial – 

como ocorria em diversos países naquela mesma década – e optou por completar a 

reforma burocrática iniciada na década de 30 e, ainda àquela época, não concluída. 

Nas palavras de Pereira, “uma administração pública, burocrática ao extremo [...] 

altamente centralizada, hierárquica e rígida”. 

A partir da denominada Reforma do Estado de 1995, ampliou-se a 

implementação de medidas de natureza gerencial, minimizando a exacerbação do 
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modelo weberiano e introduzindo-se ou aprofundando novos conceitos. Sobre a 

derrogação do modelo burocrático, menciona-se Barzelay (2001): 

The increasingly common use of such terms as customers, quality, service, 
value, incentives, innovation, empowerment, and flexibility by people trying 
to improve government operations indicates that the bureaucratic paradigm 
is no longer the only major source of ideas and argumentation about public 
management in the United States. In the search for better performance, 
some argue for deregulating government. 

 
Ainda segundo Barzelay (2001), não há apenas uma única idéia por trás das 

reformas na Administração Pública; mencionam que alguns centralizam os novos 

conceitos sobre a idéia de serviço, outros no foco sobre o consumidor, a qualidade, 

os incentivos ou a criação de valor. Em suas concepções, as reformas burocráticas 

centram-se no interesse público. 

Quanto ao sistema governamental de compras, pode-se enumerar, 

basicamente, três processos que compõe a experiência brasileira de flexibilização 

do modelo anterior: 

- o sistema de registro de preços, que, embora previsto desde a Lei nº 

8.666/93, somente foi regulamentado e passou, assim, a ter aplicabilidade, em 1998, 

com o Decreto nº 2.743. Não se trata, todavia, de outra modalidade para aquisição, 

mas de um dispositivo que à época podia ser acrescido à concorrência e, 

atualmente, também ao pregão. 

- o pregão, instituído pela Medida Provisória nº 2.026 / 2000, renumerada 

diversas vezes até sua conversão na Lei nº 10.520 de 2002. Segundo Pamplona e 

Silva (2006), o pregão tem por características principais: (1) a inversão das fases da 

licitação, com relação ao modelo anterior; (2) a possibilidade de negociação de 

valores – eis a principal característica de flexibilização do processo; (3) a 

simplificação da habilitação dos participantes do certame; (4) a minimização dos 

custos do processo pelo uso da TI; (5) maior transparência – e, portanto, controle 
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social; (6) menor quantidade de recursos e menor prazo para a interposição dos 

mesmos; e (7) potencial para participação de um número maior de concorrentes 

ante a utilização de ferramentas de TI. 

- finalmente, o pregão eletrônico, objeto do Decreto nº 5.450 /2005. Não se 

trata, verdadeiramente, de um novo processo para aquisições e contratações, mas 

de uma modalidade do pregão, já existente, que doravante passara a ser conhecido 

como pregão presencial. Teve sua aplicabilidade expandida pelo Decreto nº 5.504, 

do mesmo ano. 

 

 

5.1 Sistema de Registro de Preços 

 

A Lei nº 8.666/93, ao instituir novo sistema de licitações previu o Sistema de 

Registro de Preços no inciso II do art. 15, dispondo apenas superficialmente, em 

outras partes do mesmo artigo, sobre o mesmo. 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 
[...] 
II - ser processadas através de sistema de registro de preços; 
[...] 
§1º O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. 
§2º Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação 
da Administração, na imprensa oficial. 
§3º O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, 
atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:  
I - seleção feita mediante concorrência; 
II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços 
registrados; 
III - validade do registro não superior a um ano. 
§4º A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 
as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização 
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 
condições. 
§5º O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando 
possível, deverá ser informatizado. 
§6º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do 
quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no 
mercado.[...] 
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A aplicabilidade do Sistema de Registro de Preços, todavia, restava 

prejudicada pela ausência de parâmetros normativos que orientassem o 

procedimento, situação agravada pela impossibilidade de o gestor público 

estabelecer procedimentos e praticar atos não expressamente previstos na 

legislação ante o princípio da legalidade. Outrossim, o próprio texto legal, no §3º, 

impunha a regulamentação posterior do sistema, a qual somente veio a ocorrer 

cinco anos após a promulgação da Lei nº 8.666/1993, por meio do Decreto nº 2.743, 

de 21 de agosto de 1998. Em 19 de setembro de 2001, o Sistema de Registro de 

Preços passou a ser regulamentado pelo Decreto nº 3.931. 

Assim como na redação original da Lei de Licitações (art. 15, § 3º, inciso I), 

tanto o Decreto nº 2.743/1998 quanto o Decreto nº 3.931/2001 permitiam a utilização 

do Sistema apenas com a modalidade concorrência. Com a criação da modalidade 

pregão, o Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002, alterou o texto do Decreto nº 

3.931/2001, ampliando a aplicabilidade do Sistema de Registro de Preços também 

para esta modalidade. 

O Sistema de Registro de Preços, segundo sua definição legal, contida no 

Decreto nº 3.931/2001, art. 1º, parágrafo único, inciso I, é um “conjunto de 

procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e 

aquisição de bens, para contratações futuras”. Tal redação, implementada em 2002, 

pelo Decreto nº 4.342/2002, restringe o alcance do texto original do decreto, que o 

estendia também para a locação de bens. 

Conclui-se, da definição legal, que o Sistema de Registro de Preços não 

constitui uma modalidade de licitação, mas tão-somente procedimento 

complementar destinado a registrar, para futuras contratações, os preços obtidos por 

meio de procedimento correspondente a uma modalidade de licitação: nos termos 
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do art. 3º do Decreto nº 3.931/2001, “a licitação para registro de preços será 

realizada na modalidade de concorrência ou de pregão, do tipo menor preço [...] e 

será precedida de ampla pesquisa de mercado”, podendo-se utilizar, em caráter 

excepcional, a concorrência do tipo técnica e preço, exigindo-se, neste caso, 

despacho fundamentado da autoridade máxima do órgão ou entidade. Resultam, 

assim, mais quatro modelos procedimentais: concorrência, do tipo menor preço, com 

registro de preços; concorrência, do tipo técnica e preço, com registro de preços; 

pregão presencial com registro de preços, e pregão eletrônico, com registro de 

preços. 

Dentro do universo de utilização do Sistema de Registro de Preços – serviços 

e bens – este será utilizado, preferencialmente, nas seguintes hipóteses, 

enumeradas pelo art. 2º do Decreto nº 3.931/2001: quando houver necessidade de 

contratações freqüentes, em função da natureza do bem ou serviço; quando for mais 

conveniente à Administração, para o desempenho de suas atividades, a entrega 

parcelada dos bens ou a prestação de serviços; quando for mais conveniente a 

realização de um único certame para atendimento a mais de um órgão, entidade ou 

programa de governo; ou quando não for possível determinar o quantitativo 

necessário à Administração do bem ou serviço, em função de sua natureza. Por fim, 

quando a licitação para registro de preços tiver por objeto bens ou serviços de 

informática, há que se justificar a utilização deste modelo de compra e comprovar 

sua vantagem econômica. 
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5.1.1 Procedimento 

 

O modelo-base procedimental para utilização do Sistema de Registro de 

Preços é ilustrado a seguir: 

 

Figura 31 – Estrutura procedimental resumida – Sistema de Registro de Preços 
Fonte: Decreto nº 3.931/2001 

O Sistema de Registro de Preços pode ser concebido como um conjunto de 

atos adjuntos a um procedimento licitatório – concorrência ou pregão – resultando 

em novos modelos procedimentais de aquisição, cujos preços obtidos para o objeto 

do certame são registrados em um instrumento vinculativo, a Ata de Registro de 

Preços, no qual também são consignados os fornecedores, órgãos participantes e 

condições a serem praticadas. 

O Decreto nº 3.931/2001, que regulamenta o Sistema, admite a realização de 

licitação com registro de preços para o atendimento a mais de um órgão ou 

entidade, distinguindo entre: 
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- Órgão Gerenciador, organização responsável pela realização do 

procedimento licitatório para registro de preços bem como pelo gerenciamento da 

respectiva Ata de Registro de Preços; e 

- Órgão Participante, demais organizações que remetem suas necessidades 

de aquisição de bens ou contratação de serviços para consolidação pelo Órgão 

Gerenciador, integrando a Ata de Registro de Preços. 

Eis o detalhamento do modelo procedimental do Sistema de Registro de 

Preços: 

A) Fase Preparatória 

Corresponde a todas as providências antecedentes à realização do 

procedimento licitatório. Segundo o texto do regulamento do Sistema, a primeira 

destas providências compete ao órgão gerenciado: convidar “os órgãos e entidades 

para participarem do registro de preços”, por meio eletrônico ou outro meio eficaz. 

Ao destacar o meio eletrônico de todo o universo dos demais meios eficazes, o 

legislador demonstra a preferência por este meio. Por outro lado, a redação é silente 

quanto a que órgãos e entidades devem-se destinar o convite. As organizações 

convidadas devem, então, manifestar-se quanto ao seu interesse em participar do 

registro de preços; caso o desejem, deverão encaminhar ao órgão gerenciador sua 

estimativa de consumo, cronograma de contratação e respectivas especificações ou 

projeto básico, conforme o caso. 

Dispondo de toda a documentação encaminhada pelos órgãos participantes, 

além de sua própria, o órgão gerenciador efetua a consolidação de todas as 

informações e promove todos os atos necessários à realização do procedimento 

licitatório; deve proceder, ainda, à pesquisa de preços determinada pelo Decreto nº 

3.931/2001. Por fim, antes de iniciar o procedimento licitatório, o órgão gerenciador 
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deve confirmar com os órgãos participantes a concordância destes acerca do objeto 

da licitação, sobretudo quanto às quantidades e aos projetos básicos. 

B) PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

Segue-se, então, a realização do procedimento licitatório pelo órgão 

gerenciador, tendo por objeto a consolidação dos itens próprios e dos órgãos 

participantes. 

Para a realização de procedimento licitatório com registro de preços, o edital 

deverá atender, além das disposições da Lei nº 8.666/1993, as exigências do art. 9º 

do Decreto nº 3.931/2001: 

Art. 9º O edital de licitação para registro de preços contemplará, no mínimo: 
(Redação dada pelo Decreto nº 4.342, de 23.8.2002) 
I - a especificação/descrição do objeto, explicitando o conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 
a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas 
unidades de medida usualmente adotadas; 
II - a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do 
registro;  
III - o preço unitário máximo que a Administração se dispõe a pagar, por 
contratação, consideradas as regiões e as estimativas de quantidades a 
serem adquiridas;  
IV - a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de 
bens;  
V - as condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento 
e, complementarmente, nos casos de serviços, quando cabíveis, a 
freqüência, periodicidade, características do pessoal, materiais e 
equipamentos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem 
seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados; 
VI - o prazo de validade do registro de preço; 
VII - os órgãos e entidades participantes do respectivo registro de preço; 
VIII - os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e as respectivas 
minutas de contratos, no caso de prestação de serviços; e 
IX - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições 
estabelecidas. 

Uma inovação do Sistema, que ratifica a maior flexibilidade com relação aos 

modelos procedimentais clássicos, é a possibilidade de o edital prever como critério 

de julgamento das propostas o desconto concedido sobre tabelas de preços 

praticados no mercado, como, por exemplo, para a aquisição de medicamentos, 

passagens aéreas e peças de veículos. 
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C) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Concluído o procedimento licitatório, cujo produto é a Ata de Registro de 

Preços, a administração deste documento compete ao órgão gerenciador, assim 

como a renegociação dos preços registrados, quando pertinente, e a aplicação de 

penalidades. O prazo de vigência da ata, computando eventuais prorrogações – a lei 

não estabelece limites –, não poderá ser superior a um ano27. Se durante este prazo 

os preços registrados tornarem-se expressivamente distintos daqueles praticados no 

mercado, a legislação permite a negociação dos valores. 

 
Figura 32 – Negociação de valores – Sistema de Registro de Preços 
Fonte: Decreto nº 3.931/2001 

Durante a vigência da Ata, ela poderá ser utilizada por qualquer órgão da 

Administração, mesmo que não tenha integrado o processo como órgão participante, 

contanto que demonstre a vantagem em sua utilização e mediante consulta prévia 

ao órgão gerenciador, para que este indique os possíveis fornecedores e os preços 

a serem praticados. Ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços cabe a 

decisão em atender ou não à nova demanda. Estas aquisições adicionais não 
                                                        
27 O prazo dos contratos não fica adstrito à validade da ata, seguindo as regras comuns contidas na 
Lei nº 8.666/1993. 

PREÇO DE 
MERCADO

PREÇO 
REGISTRADO

PREÇO DE 
MERCADO

PREÇO 
REGISTRADO> >

O órgão gerenciador deverá, ex officio:
1. Convocar o fornecedor para negociar
reduçãonos preços registrados;
2. Não havendo acordo, o fornecedor fica
liberado do seu compromisso;
3. São convocados os demais fornecedores
visandoa mesma negociação.

O órgão gerenciador deverá, mediante
requerimento do fornecedor, devidamente
comprovado:
1. liberar o fornecedor do compromisso
assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;
2. convocar os demais fornecedores visando
igualoportunidade de negociação.

Em ambos os casos, não havendo acordo com nenhum dos fornecedores o órgão gerenciador 
deverá revogar a Ata de Registro de Preços. 
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podem ser superiores, por organização solicitante, aos quantitativos totais 

registrados na Ata. 

Faz-se necessário mencionar, por fim, que, não obstante a natureza 

vinculativa da Ata, ela não torna obrigatória para a Administração as aquisições e 

contratações dos itens nela consignados, que poderá inclusive realizar nova licitação 

específica para aquisição ou contratação pretendida, desde que concedendo direito 

de preferência ao fornecedor com o preço registrado se obtidos valores idênticos 

aos da ata. 

 

5.2 Pregão presencial 

 

A modalidade pregão foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro em 04 

de maio de 2000, por meio da Medida Provisória nº 2026, por diversas vezes 

reeditada e modificada, até sua conversão na Lei nº 10.520, em 17 de julho de 2002, 

cujo texto ainda permanece inalterado. A seguir, apresenta-se o histórico da 

legislação reguladora do Pregão, no Brasil: 

A) Medida Provisória nº 2026, de 04 de maio de 2000: instituiu a modalidade 

pregão no âmbito da União, para aquisição de bens e serviços comuns. Embora 

dispusesse sobre a definição de bens e serviços comuns, estabelecia que tais itens 

seriam objeto de regulamento. Permitiu a possibilidade de realização do pregão por 

meio de recursos de tecnologia da informação, o pregão eletrônico. 

B) Medida Provisória nº 2026-1, de 01 de junho de 2000; Medida Provisória nº 

2026-2, de 29 de junho de 2000; Medida Provisória nº 2026-3, de 28 de julho de 

2000; Medida Provisória nº 2026-4, de 28 de agosto de 2000; Medida Provisória nº 

2026-5, de 27 de setembro de 2000; Medida Provisória nº 2026-6, de 26 de outubro 
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de 2000; Medida Provisória nº 2026-7, de 23 de novembro de 2000; e Medida 

Provisória nº 2026-8, de 21 de dezembro de 2000: reedição das normas anteriores. 

C) Medida Provisória nº 2108-9, de 27 de dezembro de 2000: passou a dispor 

de matéria além da disciplina procedimental do pregão. Manteve o texto restritivo da 

Medida Provisória nº 2026 no sentido de regulamentar os bens e serviços comuns. 

Em seu texto foram introduzidos disposições sobre a equipe de apoio ao pregoeiro e 

ao exercício da função de pregoeiro no âmbito do Ministério da Defesa. Modificou a 

forma de divulgação da licitação: manteve a publicação obrigatória no Diário Oficial e 

a divulgação facultativa por meio eletrônico; a divulgação por meio de jornais de 

grande circulação, todavia, tornou-se facultativa e vinculada ao vulto da licitação, 

fórmula mantida nas normas posteriores. Outrossim, o edital e o aviso, que no texto 

da Medida Provisória nº 2026/2000, bastavam estar disponíveis aos interessados, a 

partir desta norma passou a ter sua divulgação obrigatória conforme a Lei nº 

9.755/1998. A partir da sua promulgação, permitiu-se ao pregoeiro negociar o preço 

nas hipóteses expressamente previstas. 

D) Medida Provisória nº 2108-10, de 26 de janeiro de 2001; Medida Provisória 

nº 2108-11, de 23 de fevereiro de 2001; Medida Provisória nº 2108-12, de 27 de 

março de 2001; Medida Provisória nº 2108-13, de 26 de abril de 2001; Medida 

Provisória nº 2108-14, de 24 de maio de 2001; e Medida Provisória nº 2108-15, de 

21 de junho de 2001: reedição das normas anteriores. 

E) Medida Provisória nº 2.182-16, de 28 de junho de 2001; Medida Provisória 

nº 2182-17, de 26 de julho de 2001; e Medida Provisória nº 2182-18, de 23 de 

agosto de 2001: até estas normas, o pregão era aplicável somente no âmbito da 

União. 
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F) Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002: ampliou a aplicabilidade do pregão 

aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Seu texto não vinculou a inteligibilidade 

acerca do termo “bens e serviços comuns” a regulamentações ou enumerações, 

adotando apenas a definição abrangente repetida em todas as normas que a 

antecederam; todavia, permanece válida a regulamentação do Decreto nº 3.555, de 

08 de agosto de 2000, que, à época de sua edição, regulamentava a Medida 

Provisória nº 2.026-3, de 28 de julho de 2000. Permitiu a possibilidade de realização 

do pregão por meio de recursos de tecnologia da informação, o pregão eletrônico. 

Todas as Medidas Provisórias que a antecederam continham um dispositivo com a 

definição e a aplicabilidade do pregão: 

Art. 2º Pregão é a modalidade de licitação para aquisição 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. 

Curiosamente, o texto da Lei nº 10.520/2002 aprovado pelo Congresso 

impedia, inexplicavelmente, o uso da nova modalidade para contratação de serviço 

de transporte de valores e de segurança privada e bancária. Vetado o artigo pela 

restrição descabida, todo dispositivo foi perdido. 

Art. 2º Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e 
serviços comuns pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
conforme disposto em regulamento, qualquer que seja o valor estimado da 
contratação, na qual a disputa pelo fornecimento é feita por meio de 
propostas e lances em sessão pública, vedada sua utilização na 
contratação de serviços de transporte de valores e de segurança 
privada e bancária. 

Importante inovação da Lei em relação às normas precedentes foi a extensão, 

também ao pregão, do Sistema de Registro de Preços. 

A modalidade pregão destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, na 

definição legal, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

definidos objetivamente por meio de especificações usuais do mercado, não 

havendo, como nas modalidades do sistema clássico, limites para o valor do objeto. 
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A Lei nº 10.520/2000 contém dispositivo que impõe a prioridade do uso desta 

modalidade para a aquisição de bens e serviços comuns; todavia, o Decreto nº 

5.450/2005 tornou obrigatória a utilização do pregão para tais aquisições, 

estabelecendo prioridade para a forma eletrônica, admitindo o pregão presencial 

apenas em hipóteses excepcionais de inviabilidade justificadas pela autoridade 

competente. Neste mesmo sentido, o Decreto nº 5.504/2005 tornou obrigatória a 

modalidade pregão para entes públicos ou privados, nas contratações de bens e 

serviços comuns, realizadas em decorrência de transferências voluntárias de 

recursos públicos da União, decorrentes de convênios ou instrumentos congêneres, 

ou consórcios públicos, devendo ser procedido, prioritariamente, sob a forma 

eletrônica. 

O Decreto nº 3.555/2000 traz, em seu anexo II, com a redação modificada 

pelos Decretos nº 3.693/2000 e nº 3.784/2001, um rol de categorias de bens e 

serviços considerados comuns, e, portanto, cujas aquisições e contratações são 

possíveis por meio de pregão: 

BENS COMUNS 
Bens de Consumo:  

Água mineral; combustíveis e lubrificantes; gás; gêneros alimentícios; materiais de expediente; 
materiais hospitalares, médicos e de laboratório; medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos; 
materiais de limpeza e conservação; oxigênio; e uniformes (incluído pelo Dec. nº 3.784/2001). 

Bens Permanentes: 
Mobiliário; equipamentos em geral, exceto bens de informática; utensílios de uso geral, exceto bens 
de informática; veículos automotivos em geral; e (incluídos pelo Dec. nº 3.693/2000) 
microcomputadores de mesa ou portáteis (notebooks), monitores de vídeo e impressoras (quanto a 
estes itens acrescentados ao rol original, o § 3º, do art. 3º, do Dec. nº 3.555/2000, devem ser 
fabricados no país, com significativo valor agregado local, conforme disposto no art. 3º da Lei nº 
8.248/1991, e regulamentado pelo Dec. nº 1.070/1994. 

SERVIÇOS COMUNS  
Serviços de Apoio Administrativo 
Serviços de Apoio à Atividade de Informática: 

Digitação e manutenção 
Serviços de Assinaturas: 

Jornais; periódicos; revistas; televisão via satélite; e televisão a cabo. 
Serviços de Assistência: 

Hospitalar; médica; e odontológica 
Serviços de Atividades Auxiliares: 

Ascensorista; auxiliar de escritório; copeiro; garçom; jardineiro; mensageiro; motorista; secretária; e 
telefonista. 

Serviços de Confecção de Uniformes 
Serviços de Copeiragem 
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Serviços de Eventos 
Serviços de Filmagem 
Serviços de Fotografia 
Serviços de Gás Natural 
Serviços de Gás Liqüefeito de Petróleo 
Serviços Gráficos 
Serviços de Hotelaria 
Serviços de Jardinagem 
Serviços de Lavanderia 
Serviços de Limpeza e Conservação 
Serviços de Locação de Bens Móveis 
Serviços de Manutenção de Bens Imóveis 
Serviços de Manutenção de Bens Móveis 
Serviços de Remoção de Bens Móveis 
Serviços de Microfilmagem 
Serviços de Reprografia 
Serviços de Seguro Saúde 
Serviços de Degravação 
Serviços de Tradução 
Serviços de Telecomunicações de Dados 
Serviços de Telecomunicações de Imagem 
Serviços de Telecomunicações de Voz 
Serviços de Telefonia Fixa 
Serviços de Telefonia Móvel 
Serviços de Transporte 
Serviços de Vale Refeição 
Serviços de Vigilância e Segurança Ostensiva 
Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica (incluído pelo Dec. nº 3.693/2000) 
Serviços de Apoio Marítimo (incluído pelo Dec. nº 3.693/2000) 
Serviço de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento (incluído pelo Dec. nº 3.784/2001) 

Quadro 12 – Bens e serviços comuns 
Fonte: Decreto nº 3.555/2000; Decreto nº 3.693/2000; Decreto nº 3.784/2001  

O pregão presencial tem por característica fundamental o sistema de disputa 

presencial por meio de propostas de preços escritas e lances verbais em sessão 

pública. O critério para julgamento das propostas, portanto, é o menor preço, 

atendidas às exigências de prazo para fornecimento, especificações técnicas e 

parâmetros mínimos de desempenho e qualidade especificadas no edital. 

Segundo Silva e Pamplona (2006), o pregão tem por características principais 

a inversão das fases licitatórias; a possibilidade de lances verbais e negociação de 

valores; o incremento da competição; a desburocratização; a simplificação da 

habilitação; a redução do número de recursos e de seus prazos; a garantia de 

transparência; a ampliação das oportunidades de participação; e a aplicação de 

novas tecnologias. 
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5.2.1 Procedimento 

 

A própria Lei nº 10.520/2002 propõe uma divisão do procedimento do pregão 

em duas fases – preparatória e externa – correspondentes à clássica divisão 

dicotômica dos procedimentos licitatórios em fases interna e externa. Além do 

mencionado diploma legal, o procedimento do pregão é objeto do regulamento 

aprovado pelo Decreto nº 3.555/2000. 

A) FASE PREPARATÓRIA 

A fase preparatória do pregão, denominação dada pelo art. 3º da Lei nº 

10.520/2002 à fase interna, abrange, como esta, os atos preparatórios à realização 

do procedimento, mencionando-se, inicialmente, a designação, pela autoridade 

competente, dentre os servidores da organização que promove a licitação, do 

pregoeiro28 e da equipe de apoio, os quais têm por competência, entre outras, o 

recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua 

classificação, o julgamento da habilitação, e a adjudicação do objeto ao vencedor do 

certame. 

A autoridade requisitante do bem ou serviço deve elaborar, em conjunto com 

o setor de compras, o termo de referência, documento com 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, e encaminhá-lo à 

autoridade competente para a aquisição do(s) objeto(s). 

                                                        
28 O exercício da função de pregoeiro, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 
3.555/2000, é restrito a servidores que tenham realizado curso de capacitação específica. 
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À autoridade competente, ou, por delegação, o ordenador de despesas ou 

mesmo o gestor responsável pelas compras no âmbito da organização, incumbe, 

ainda, as seguintes providências preliminares: 

- elaboração de planilhas contendo a especificação – precisa, suficiente e 

clara – do objeto (evitando detalhamentos limitadores, ou mesmo impeditivos, à 

competição, exemplificando-se, entre estes, as especificações desnecessárias, 

irrelevantes) e seus valores, tudo em conformidade com o termo de referência e as 

definições usuais de mercado; 

- elaboração de justificativa da necessidade das aquisições ou contratações; 

- estabelecer: (1) critérios de aceitação das propostas; (2) exigências de 

habilitação; (3) sanções administrativas; (4) prazos de fornecimento; e (5) cláusulas 

do contrato. 

Os autos do procedimento devem conter a motivação e a justificativa de cada 

um dos elementos ora mencionados, conforme determinam o art. 8º, inciso IV, do 

Decreto nº 3.555/2000 e o art. 3º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002, bem como na 

documentação técnica na qual se fundamentam. 

B) FASE EXTERNA 

A fase externa tem início com a convocação dos interessados em participar 

do certame por meio da publicação de aviso de licitação – um resumo do edital, que 

deve conter, no mínimo a definição do objeto, a indicação do local, dias e horários 

em que poderá ser lido ou obtido o edital em sua forma integral, e local, dia e horário 

da sessão pública (que deverá ocorrer, no mínimo, após oito dias úteis da 

publicação do aviso), conforme abaixo demonstrado: 
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Valor estimado do bem 
ou serviço 

Órgãos não-participantes do 
SISG Órgãos participantes do SISG 

Até R$ 160.000,00 1. Diário Oficial da União; e 
2. Internet. 

1. Diário Oficial da União;  
2. Internet; e 
3. Íntegra do edital no site 
www.comprasnet.gov.br 

De R$ 160.000,00 
Até R$ 650.000,00 

1. Diário Oficial da União; 
2. Internet; e 
3. Jornal de grande circulação local. 

1. Diário Oficial da União; 
2. Internet; 
3. Jornal de grande circulação local; e 
4. Íntegra do edital no site 
www.comprasnet.gov.br 

Acima de R$ 650.000,00 
1. Diário Oficial da União; 
2. Internet; e 
3. Jornal de grande circulação regional 
ou nacional. 

1. Diário Oficial da União; 
2. Internet; 
3. Jornal de grande circulação regional 
ou nacional; e 
4. Íntegra do edital no site 
www.comprasnet.gov.br 

Quadro 13 – Valor do objeto e meios de divulgação – Pregão Presencial 
Fonte: Decreto nº 3.555/2000 

O edital, além dos itens que constarão do aviso de licitação, deve conter, 

ainda, a justificativa da contratação, as exigências de habilitação, os critérios de 

aceitação das propostas, as sanções, a fixação dos prazos para fornecimento, as 

normas que disciplinam o procedimento e, conforme o caso, a minuta do contrato. 

Qualquer pessoa pode solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

ato convocatório do pregão até dois dias úteis antes da data estabelecida para o 

recebimento das propostas, devendo o pregoeiro decidir sobre o mérito do recurso 

em 24 horas. Caso procedente a impugnação, será marca nova data para a sessão 

pública. 

B.1) SESSÃO PÚBLICA 

A sessão pública segue a seguinte o seguinte inter procedimental: 

- identificação dos interessados ou de seus representantes – neste caso, faz-

se necessária a comprovação de disposição dos poderes para a formulação de 

propostas e prática dos demais atos da sessão; 

- abertura da sessão; 

- entrega, pelos interessados, de declaração de pleno cumprimento dos 

requisitos de habilitação; 
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- entrega, pelos interessados, dos envelopes contendo suas propostas 

iniciais, os quais serão imediatamente abertos, procedendo-se à verificação da 

conformidade das propostas com as exigências do instrumento convocatório; 

- classificação das propostas pelo critério do menor preço – que atendam às 

exigências de prazos máximos para fornecimento, especificações técnicas e 

parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital – e seleção dos 

concorrentes para participação dos lances verbais. São selecionados o concorrente 

da oferta mais baixa e todos os demais cujas propostas sejam até 10% superiores a 

esta, podendo este parâmetro ser desconsiderado para que se obtenha o número 

mínimo de três selecionados. 

- realização da etapa dos lances verbais: os concorrentes selecionados 

oferecem sucessivos lances verbais – a partir do autor da proposta classificada de 

maior valor até o autor da proposta de menor valor – de valores distintos e 

decrescentes; quando um licitante desistir de oferecer novo lance, este será excluído 

da fase de lances e seu último preço registrado para ordenação das propostas; 

quando todos os classificados desistirem de apresentar novos lances, termina a fase 

de lances ou competitiva, que não se deve confundir com a sessão pública, a qual 

abrange mais atos. 

B.2) CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS; ANÁLISE DA 

HABILITAÇÃO 

- terminados os lances dos concorrentes selecionados, procede-se à nova 

classificação das propostas; o pregoeiro analisa a proposta de menor valor quanto 

aos critérios de aceitabilidade estabelecidos, sendo-lhe facultada a negociação com 

o seu autor para obter preço ainda melhor; 
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- o pregoeiro procede, em seguida, à abertura do envelope com os 

documentos de habilitação do seu autor e à análise dos mesmos. Não sendo 

necessária a apresentação da documentação que conste do SICAF para o licitante 

cadastrado neste sistema; 

- verificado que o lance vencedor e a habilitação do seu autor estão em 

conformidade com as exigências legais e com aquelas definidas no edital, o licitante 

será declarado vencedor do certame; caso contrário, serão chamados 

sucessivamente, na ordem de classificação, os autores das demais propostas, para 

que se proceda a nova negociação de preço, nova verificação da aceitabilidade da 

proposta e verificação da habilitação, até que um seja declarado o vencedor; 

B.3) FASE RECURSAL, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

- após a declaração do vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 

imediatamente, e de forma motivada, sua intenção de recorrer – o que deverá ser 

registrado na ata da sessão com a síntese das razões –, tendo o prazo de três dias 

úteis para apresentar as razões do recurso; nesta hipótese, deve-se intimar os 

demais licitantes para apresentarem contra-razões, em prazo idêntico de três dias, 

com termo inicial após o término do prazo do recorrente. Não havendo, ainda nesta 

ocasião, qualquer manifestação no sentido da interposição de recursos, opera-se, 

conforme o art. 4º, inciso XX, da Lei nº 10.520/2002, a decadência do direito de 

recurso, sendo o objeto adjudicado ao vencedor; 

- havendo interposição de recursos, a adjudicação somente ocorrerá após o 

julgamento de todos estes pelo pregoeiro (Decreto nº 3.555/2000, art. 9º, inciso II); 

se os recursos interpostos referirem-se a atos do pregoeiro, o seu julgamento caberá 

à autoridade superior competente; 

- segue-se, por fim, à homologação da licitação pela autoridade competente. 
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Sobre o pregão incidem, além dos princípios elencados no capítulo anterior, 

pertinentes a qualquer modalidade de licitação, novos princípios positivados no art. 

4º, do Decreto nº 3.555/2000, assim definidos por Silva e Pamplona (2006): 

- celeridade: o gestor responsável há que pautar a execução das atividades 

concernentes ao procedimento do pregão no sentido de sua agilidade; 

- justo preço: deve-se ter por objetivo a consecução de valores compatíveis 

com aqueles praticados pelo mercado; e 

- seletividade: sendo o objetivo principal dos procedimentos licitatórios a 

seleção da proposta mais vantajosa, o escopo do desenvolvimento de todas as 

atividades e decisões concernentes à licitação deve ser orientado para esta seleção. 

 

5.3 Pregão eletrônico 

 

A criação do pregão eletrônico remonta à inserção, no direito administrativo 

brasileiro, do pregão como modalidade de licitação, por meio, inicialmente, da 

Medida Provisória nº 2.026, de 04 de maio de 2000, e suas reedições. Nestes 

instrumentos, a modalidade pregão era regulamentada para sua realização na forma 

presencial, admitindo-se, todavia, sua realização por meios de tecnologia da 

informação, sem, todavia, detalhar este procedimento. Apenas sob a vigência da 

Medida Provisória nº 2.026-7, de 23 de novembro de 2000 foi editado o Decreto nº 

3.697, de 21 de dezembro de 2000, regulamentando o parágrafo único do art. 2º 

daquela medida provisória e detalhando, portando, o procedimento para a realização 

do pregão sob a forma eletrônica. 

O Decreto nº 3.697/2000 permaneceu como instrumento precípuo na 

normatização do pregão eletrônico – aplicando-lhe, subsidiariamente, as normas 
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concernentes ao pregão presencial, haja vista que ambos, são, na realidade, 

espécies da modalidade pregão – até 2005, quando, em 31 de maio, foi substituído 

pelo Decreto nº 5.450, ainda em vigor. 

Ainda em 2005, em 5 de agosto, foi editado o Decreto nº 5.504, que ampliou a 

aplicabilidade do pregão eletrônico, tornando-o obrigatório para as contratações de 

bens e serviços comuns com a utilização de recursos provenientes de transferências 

voluntárias da União decorrentes de convênios ou instrumentos congêneres, bem 

como de consórcios públicos. 

O pregão eletrônico não constitui, portanto, uma modalidade de licitação, mas 

uma das formas de realização da modalidade pregão. A Lei nº 10.520/2002 contém 

dispositivo autorizativo para a realização do pregão “por meio da utilização de 

recursos de tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica”; 

em outras palavras, do pregão eletrônico. Neste mesmo sentido, o Decreto nº 

3.555/2000, em seu art. 3º, § 1º, permite inferir-se a mesma conclusão, ao dispor 

que “dependerá de regulamentação específica a utilização de recursos eletrônicos 

ou de tecnologia da informação para a realização de licitação na modalidade de 

pregão”. Há que se registrar, contudo, que o art. 2º do Decreto nº 5.450/2005 o 

considera como modalidade de licitação do tipo menor preço. 

Destina-se, assim como o pregão presencial, à aquisição de bens e serviços 

comuns, sendo-lhe aplicáveis, para a inteligibilidade destes itens, as disposições do 

Decreto nº 3.555/2000, que regulamenta o pregão. 

 

5.3.1 Procedimento 

 

O procedimento do pregão eletrônico é regulamentado pelo Decreto nº 

5.450/2005, assemelhando-se ao procedimento do pregão realizado na forma 
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presencial, com formalidades e procedimentos específicos em função da utilização 

da Internet. 

A) PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

O licitante interessado em participar do pregão eletrônico deve credenciar-se 

no SICAF para participar de pregões eletrônicos promovidos por órgãos da 

Administração Pública federal. Deve, ainda, responsabilizar-se pelas transações 

efetuadas com sua senha, isentando, a lei, o provedor do sistema e o órgão que 

promove a licitação por eventuais danos decorrentes da desídia do licitante em 

mantê-la segura; caso tenha conhecimento sobre qualquer fato que possa 

comprometer o sigilo ou inviabilizar o uso de sua senha, deve comunicá-lo 

imediatamente ao provedor do sistema para que possa bloqueá-la. Também lhe são 

atribuídos os ônus decorrentes da inobservância de mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão. 

Outra providência específica para o pregão eletrônico é a solicitação, pela 

autoridade competente, do credenciamento do pregoeiro e dos membros da equipe 

de apoio junto ao provedor do sistema. 

B) FASE PREPARATÓRIA 

Assim como no pregão presencial, denomina-se fase preparatória (art. 9º do 

Decreto nº 5.450/2005) à fase interna do procedimento, na qual são tomadas as 

providências preparatórias à realização do procedimento: 

- a designação, pela autoridade competente, dentre os servidores da 

organização que promove a licitação, do pregoeiro29 e da equipe de apoio. O 

pregoeiro tem suas principais funções enumeradas no art. 11 do Decreto nº 

5.450/2005. Em síntese, compete-lhe a coordenação de todo o procedimento. 
                                                        
29 Art. 10, § 4º, do Decreto nº 5.450/2005: “Somente poderá exercer a função de pregoeiro o servidor 
ou o militar que reúna qualificação profissional e perfil adequados, aferidos pela autoridade 
competente.” 
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- elaboração, pela autoridade requisitante do bem ou serviço, do termo de 

referência, documento com elementos capazes de propiciar a avaliação do custo 

pela Administração contendo a definição dos métodos, a estratégia de suprimento, o 

valor estimado em planilhas, cronograma físico-financeiro, critérios de aceitação do 

objeto, deveres da Administração e do contratado, procedimentos de fiscalização, 

prazo de execução e sanções, e encaminhá-lo à autoridade competente para 

aprovação e aquisição do(s) objeto(s). A especificação – precisa, suficiente e clara – 

do objeto, deve evitar detalhamentos limitadores, ou mesmo impeditivos, à 

competição, exemplificando-se, entre estes, as especificações desnecessárias, 

irrelevantes ou excessivas; 

- elaboração de justificativa da necessidade das aquisições ou contratações; 

- elaboração do edital, definindo os critérios para aceitação das propostas; e 

- estabelecimento de: (1) exigências de habilitação; (2) sanções 

administrativas; (3) prazos de fornecimento; e (4) cláusulas do contrato. 

À autoridade competente, conforme o regimento ou estatuto da organização, 

incumbe as seguintes providências preliminares: 

- indicação do provedor do sistema; e 

- determinação de abertura do procedimento licitatório; 

Os autos do procedimento devem conter a motivação e a justificativa de cada 

um dos elementos ora mencionados, conforme determinam o art. 8º, inciso IV, do 

Decreto nº 3.555/2000 e o art. 3º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002, bem como na 

documentação técnica na qual se fundamentam. 

C) FASE EXTERNA 

A fase externa do pregão eletrônico inicia-se com a publicação do aviso de 

edital pelos meios de divulgação estabelecidos em função do valor estimado da 

contratação: 
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Valor estimado do bem 
ou serviço 

Órgãos não-participantes do 
SISG Órgãos participantes do SISG 

Até R$ 650.000,00 1. Diário Oficial da União; e 
2. Internet. 

1. Diário Oficial da União;  
2. Internet; e 
3. Íntegra do edital no site 
www.comprasnet.gov.br 

De R$ 650.000,00 
Até R$ 1.300.000,00 

1. Diário Oficial da União; 
2. Internet; e 
3. Jornal de grande circulação local. 

1. Diário Oficial da União; 
2. Internet; 
3. Jornal de grande circulação local; e 
4. Íntegra do edital no site 
www.comprasnet.gov.br 

Acima de R$ 1.300.000,00 
e para registro de preços 
(independentemente do 
valor) 

1. Diário Oficial da União; 
2. Internet; e 
3. Jornal de grande circulação 
regional ou nacional. 

1. Diário Oficial da União; 
2. Internet; 
3. Jornal de grande circulação regional 
ou nacional; e 
4. Íntegra do edital no site 
www.comprasnet.gov.br 

Quadro 14 – Valor do objeto e meios de divulgação – Pregão Eletrônico 
Fonte: Decreto nº 5.450/2005 

A publicação na Internet pode ser feita em sites oficiais da Administração 

Pública, desde que sejam certificados digitalmente por autoridade credenciada pelo 

ICP-Brasil. 

O aviso de edital deve conter, no mínimo, as seguintes informações: 

- definição do objeto,de forma precisa, suficiente e clara; 

- indicação dos locais, dias e horários onde o edital completo poderá ser lido 

ou obtido; 

- endereço eletrônico, data – no mínimo oito dias úteis após a publicação – e 

hora da realização da sessão pública; 

- indicação de que o pregão transcorrerá na forma eletrônica, por meio da 

Internet. 

O ato convocatório poderá ser impugnado por qualquer pessoa, como no 

pregão presencial, até dois dias úteis antes da data da abertura da sessão pública, 

cabendo ao pregoeiro o seu julgamento no prazo máximo de 24 horas. Se acolhida a 

pretensão, definir-se-á nova data para a sessão. De forma diversa, todavia, os 

pedidos de esclarecimento só podem ser efetuados até três dias úteis antes da data 

da abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, ao pregoeiro. 
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Qualquer modificação no edital impõe nova divulgação pelos mesmos 

instrumentos, reabrindo-se novo prazo para envio das propostas, exceto, eis uma 

das normas que conferem flexibilidade ao procedimento, se a modificação não afetar 

a formulação das propostas. 

Após a publicação, os interessados devem encaminhar suas propostas, 

contendo o objeto, valor e eventuais anexos, exclusivamente por meio eletrônico, até 

a data e hora estabelecidas para abertura da sessão pública, quando o sistema 

encerra, automaticamente, o recebimento; enquanto não iniciada a sessão, o 

licitante poderá retirar sua proposta ou modificá-la. A declaração escrita de que o 

licitante cumpre as exigências para a habilitação e que sua proposta atende às 

exigências do edital é substituída pela manifestação do concorrente, neste sentido, 

em um campo específico do sistema eletrônico. 

No horário previsto para início da sessão na internet, o pregoeiro deverá 

iniciá-la por meio de sua chave de acesso e senha. Inicialmente, o pregoeiro deve 

verificar a conformidade das propostas apresentadas em relação ao edital, 

desclassificando, fundamentadamente, aquelas que não atenderem às exigências. 

As desclassificações devem ser registradas imediatamente no sistema, para 

conhecimento de todos. As demais propostas classificadas pelo pregoeiro são 

automaticamente classificadas pelo sistema e somente seus autores participam da 

fase de lances. 

A fase competitiva será iniciada por comando do pregoeiro, que deverá, 

também, a cada lance, confirmar imediatamente ao concorrente o seu recebimento e 

o valor nele consignado. Não existe, entre os autores das propostas classificadas, 

uma ordem para os lances, como no pregão presencial – cada concorrente pode 

enviar lances sucessivos desde que inferiores ao seu último lance enviado e 
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registrado pelo sistema. Durante esta fase, o sistema informa, em tempo real, o 

menor lance ofertado, sem identificação do concorrente; no caso do recebimento de 

duas propostas de igual valor, prevalece aquele recebido e registrado primeiro. Esta 

etapa de lances se encerra por decisão do pregoeiro, que, contudo, não tem domínio 

sobre o momento exato: ao comandar o encerramento, o sistema começa a 

encaminhar avisos sobre seu iminente encerramento; o sistema determina 

aleatoriamente um prazo de até trinta minutos e, transcorrido o mesmo, encerra 

automaticamente o recebimento dos lances. 

Durante esta fase, on line, a mais crítica da sessão pública, havendo 

desconexão do pregoeiro, mas o sistema permanecer ativo para os licitantes, os 

lances devem continuar. Contudo, se a desconexão durar mais de dez minutos, a 

sessão será suspensa e reiniciada, oportunamente, após comunicação aos 

participantes pelo mesmo meio eletrônico utilizado para a divulgação. 

Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro deve enviar contraproposta ao 

concorrente que ofereceu o lance mais vantajoso com o objetivo de conseguir 

melhor proposta. Esta negociação pode ser acompanhada pelos demais 

concorrentes.  

Encerrada a negociação, o pregoeiro examina a compatibilidade do preço 

obtido com o estimado para a contratação e, estando compatíveis, verifica a 

habilitação do licitante quanto às exigências do edital. A verificação da habilitação é 

feita pelo SICAF – quando houver necessidade de apresentação de documentos não 

substituídos pelo cadastro naquele sistema ou a organização que promove o pregão 

não for integrante do SISG, estes deverão ser apresentados no prazo definido pelo 

edital, após solicitação do pregoeiro consignada no sistema. 
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Da mesma forma que no pregão presencial, se a proposta não for aceitável 

ou o concorrente não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro examina 

subseqüentemente as demais propostas na ordem de classificação, procedendo da 

mesma forma – negociação, análise da proposta e análise da habilitação – com 

cada autor, até que se apure uma proposta que atenda ao edital. 

Quando o pregão eletrônico se destina ao registro de preços, caso a proposta 

vencedora não atenda ao quantitativo total desejado pela Administração, podem ser 

convocados, pelos pregoeiros, tantos concorrentes quanto sejam necessários para 

que se alcance esta quantidade, desde que aceitem o contrato pelo preço da 

proposta vencedora. Outrossim, aos procedimentos específicos concernentes ao 

Sistema de Registro de Preços aplicam-se as normas contidas no art. 15 da Lei nº 

8.666/93 e no Decreto nº 3.931/2001. 

Declarado(s) o(s) vencedor(es) do certame, qualquer um dos licitantes 

poderá, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sendo-

lhe concedido prazo de três dias para apresentar suas razões; havendo recurso, 

ficam todos os demais licitantes intimados para contra-arrazoarem no mesmo prazo, 

iniciado, todavia, após o término do prazo do recorrente. Não havendo manifestação 

no sentido de recorrer, verifica-se a decadência deste direito. Julgado procedente o 

recurso quanto ao seu mérito, serão invalidados apenas os atos que não possam ser 

aproveitados. 

Um dispositivo assaz interessante por conferir significativo grau de 

flexibilidade ao procedimento encontra-se previsto no art. 26, § 3º, do Decreto nº 

5.450/2005: 

§ 3º No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 
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Julgados todos os recursos, adjudica-se o objeto ao vencedor e homologa-se 

o procedimento, encerrando-o. 

Embora virtual, o art. 8º da Lei nº 10.520/2002, determina que seus atos 

essenciais devam constar do respectivo processo, que poderá ser montado sob 

forma de arquivo digital, permitindo a análise de sua regularidade. O art. 30 do 

Decreto nº 5.450/2005 enumera os documentos que devem constar do processo: 

justificativa da contratação; termo de referência; planilhas de custo, quando for o 

caso; previsão de recursos orçamentários, com a indicação das respectivas rubricas; 

autorização de abertura da licitação; designação do pregoeiro e equipe de apoio; 

edital e respectivos anexos, quando for o caso; minuta do termo do contrato ou 

instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso; 

parecer jurídico; documentação exigida para a habilitação; ata contendo os registros 

dos licitantes participantes, das propostas apresentadas, dos lances ofertados na 

ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos 

recursos interpostos, respectivas análises e decisões; comprovantes das 

publicações do aviso do edital, do resultado da licitação, do extrato do contrato e dos 

demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso. 

 

5.3.2 O sistema eletrônico 

 

O sistema de compras do Governo Federal é operacionalizado, na Internet, 

pelo Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet 

(www.comprasnet.gov.br), um dos instrumentos componentes do Sistema Integrado 

de Administração de Serviços Gerais – SIASG, definido institucionalmente como o 

“conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o 
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funcionamento sistêmico das atividades inerentes ao Sistema de Serviços Gerais – 

SISG”. 

O SISG, criado em 1994, por meio do Decreto nº 1.094, de 23 de março, 

compreende as atividades de gestão de edifícios públicos, de imóveis residenciais, 

materiais, transporte, comunicações administrativas e documentação, sendo 

integrado por todos os órgãos da Administração Federal direta, autárquica e 

fundacional que tenham por competência a execução destas atividades. As normas 

concernentes ao SISG são de observância obrigatória para todos os órgãos 

mencionados, à exceção do Ministério da Defesa e aos Comandos Militares, os 

quais podem optar, ou não, pela aplicação de tais normas (Decreto nº 1.094/1994 

c/c Lei Complementar nº 97/1999). 

A estrutura organizacional do SISG compreende os seguintes níveis: 

- Órgão Central – responsável pela formulação de diretrizes, orientação, 

planejamento e coordenação, supervisão e controle dos assuntos relativos a 

Serviços Gerais; competência originariamente atribuída à Secretaria da 

Administração Federal da Presidência da República – SAF/PR e atualmente 

atribuída ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

- Órgãos Setoriais, unidades incumbidas especificamente de atividades 

concernentes ao SISG, nos Ministérios e órgãos integrantes da Presidência da 

República; e, finalmente, 

- Órgãos Seccionais, unidades incumbidas da execução das atividades do 

SISG, nas autarquias e fundações públicas. 

Dentro do SISG, o SIASG tem por finalidade disponibilizar aos 

administradores públicos condições adequadas a uma gestão orientada para o uso 

racional dos recursos públicos (portal SERPRO). 
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Os módulos que compõem o SIASG são: 

- SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – módulo 

para cadastro e habilitação de pessoas, físicas ou jurídicas, interessadas em 

participar de licitações promovidas pelos órgãos integrantes do SISG. 

- SIREP – Sistema de Registro de Preços – possibilita consultas aos preços 

praticados nas licitações realizadas por meio do SISG. 

- SIDEC – Sistema de Divulgação Eletrônica de Compras – dispõe de rotinas 

automatizadas para a publicação de avisos de licitações na Imprensa Oficial, bem 

como permite a realização de consultas aos avisos, editais e outras informações 

sobre as compras dos órgãos do Governo. 

- SICON – Sistema de Contratações – destinado ao cadastramento dos 

contratos da Administração Pública no âmbito do Governo Federal. 

- Minuta de Empenho – permite a realização de comprometimento de 

recursos orçamentários para futuro pagamento a fornecedores de forma interligada 

ao SIAFI. 

- Comunica – permite a interação entre os usuários do Sistema. 

- CATMAT – para catalogação de materiais. 

- CATSER – para catalogação de serviços. 

Doutrinariamente, são mencionadas de forma recorrente as seguintes 

vantagens da utilização do SIASG, por meio do Portal Comprasnet, para a 

divulgação e realização dos procedimentos licitatórios: 

- aumento da transparência; 

- maior número de participantes e, por conseguinte, aumento da concorrência 

com redução dos preços obtidos; e, 

- maior celeridade dos procedimentos. 
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O pregão eletrônico é realizado no portal Comprasnet, operacionalizador do 

SIASG. Os parâmetros e requisitos básicos do módulo para a realização de Pregão 

Eletrônico são especificados pelo ordenamento jurídico (principalmente pelo Decreto 

nº 5.450/2005, ao qual pertencem os excertos apresentados a seguir): 

Art. 2º [...] 
§ 2º Para o julgamento das propostas, serão fixados critérios objetivos que 
permitam aferir o menor preço, devendo ser considerados os prazos para a 
execução do contrato e do fornecimento, as especificações técnicas, os 
parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições 
definidas no edital. 
§ 3º O sistema referido no caput será dotado de recursos de criptografia e 
de autenticação que garantam condições de segurança em todas as etapas 
do certame. 
§ 4º O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo órgão ou entidade 
promotora da licitação, com apoio técnico e operacional da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, que atuará como provedor do sistema eletrônico para 
os órgãos integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG. 
Art. 3º Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do 
sistema eletrônico a autoridade competente do órgão promotor da licitação, 
o pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que participam 
do pregão na forma eletrônica. 
§ 1º O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e 
de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
§ 2º No caso de pregão promovido por órgão integrante do SISG, o 
credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de 
registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF. 
§ 3º A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer 
pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do 
credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF. 
§ 4º A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 
§ 5º O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor 
da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 
§ 6º O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica. 

Toda a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes é realizada 

exclusivamente por ferramenta de troca de mensagens disponibilizada no sistema. 

Após o encerramento da sessão pública, a sua ata deverá ser disponibilizada 

na Internet para livre acesso. 
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6 RIGIDEZ DO SISTEMA CLÁSSICO 

 

Inicialmente, faz-se necessário delinear o que se denomina por sistema 

clássico. Considerando-se, como já mencionado neste trabalho, como experiências 

de flexibilização no sistema de aquisições e contratações no setor público o sistema 

de registro de preços e o pregão – tanto na modalidade presencial como na 

modalidade eletrônica, denomina-se por modelo anterior o sistema formado pelas 

modalidades de convite, tomada de preços e concorrência, e todas suas variantes, 

já existentes à época da promulgação da Lei nº 8.666/93.30 

A rigidez do modelo clássico, também tratada como formalidade do modelo, 

sobretudo na literatura de Administração, apresenta-se quase inconteste nos 

estudos e textos acadêmicos produzidos, independente de estar-se a criticando ou a 

destacando como aspecto positivo ou mesmo essencial (SUNDFELD, 2007). 

Na literatura acadêmica encontram-se diversas referências à rigidez do 

sistema clássico. Em sentido amplo, afirma-se que a licitação é um instituto limitador 

da discricionariedade do administrador. Uma das abordagens explicativas da rigidez 

dos procedimentos licitatórios a relaciona à busca pela lei ideal, pelos legisladores, 

como menciona Souto (2003): 

Ao longo dos últimos anos – desde o advento do Decreto-lei nº 2.300/86 – 
os legisladores e administradores públicos do País têm-se dedicado à 
elaboração de uma “lei ideal” para disciplinar as licitações públicas, de 
modo a evitar as fraudes e os superfaturamentos que assolam as 
contratações. Este o espírito que norteou a elaboração da Lei nº 8.666/93, 
cuja modificação ora se estuda; já que o procedimento licitatório, nos termos 
em que está positivado, dificilmente leva à seleção da proposta mais 
vantajosa. 

Na assertiva do autor, observa-se, ainda, a associação desta concepção da 

busca da lei ideal à redação original da Lei nº 8.666/1993, cujo sistema de compras 

                                                        
30 O sistema de registro de preços, embora prev isto neste mesmo diploma legal, carecia de condições 
de aplicabilidade pela inexistência de regulamentação. 
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que regulamentava – ao qual ora denominamos sistema clássico. Neste contexto, 

verifica-se a crítica do autor à estrutura positivada, ao fato de esta apresentar-se 

inadequada à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, 

finalidade precípua da licitação. 

Erguem-se, todavia, vozes dissonantes que se contrapõem a esta correlação 

entre rigidez decorrente da lei e as disfunções do processo. Para Motta (2005), por 

exemplo, esta correlação é meramente aparente, sendo as disfunções, por ele 

denominadas “patologias”, originadas na má gestão: 

A partir de observações e análises feitas no âmbito organizacional e no 
nível dos participantes do processo, detectam-se alguns problemas que, 
aparentemente, constituem inconvenientes do próprio instituto da licitação. 
No entanto, se observarmos com mais rigor, são apenas as características 
de processos mal gerenciados. Alguns desses problemas: ocorrência de 
adjudicações indevidas; possibilidade de superfaturamento; preterição e 
perda da proposta mais vantajosa; demoras e atrasos no procedimento; 
ausência de competitividade nas propostas. (MOTTA, 2005, p.8) 

Enquanto a literatura e os acadêmicos da ciência administrativa tendem a 

considerar as leis como impeditivas ou restritivas à atuação do administrador 

público, a literatura e os acadêmicos do direito tendem a considerá-las como 

suficientes à boa gestão. Esta a posição adotada por Motta (2005), questionável por 

ser extremada. O autor propõe como resposta às disfunções, a estrita observância 

das normas, por ele consideradas garantia contra arbitrariedades, como forma de 

evitar o gerenciamento ineficaz do processo licitatório, que seria a “inépcia na 

compreensão da lei em sua operacionalização”; outrossim, atribui à administração a 

ineficiência dos procedimentos licitatórios: 

Pode haver deficiências técnicas e instrumentais, pessoal inadequado, 
inexperiência, estruturas organizacionais pesadas e limitativas, estrutura de 
autoridade mal definida, atribuições e tarefas mal delineadas – enfim, uma 
série de causas organizacionais que envolvem a má leitura administrativa 
da lei. (MOTTA, 2005, p.11) 
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Opinião contrária à de Motta é mencionada por ele mesmo em sua obra: 

Sérgio Rezende de Barros faz críticas à Lei n° 8.666 “em face da exígua liberdade 

gerencial que dela resta para o administrador.” 

Também na opinião de Correa (2002 ,p.8) tem-se a associação entre a rigidez 

do sistema e as disfunções do procedimento, embora não as atribuindo às normas 

jurídicas: “Percebe-se, também, que os servidores públicos têm adotado 

interpretações muito rígidas dos dispositivos legais. A Administração Pública deve 

adotar inovações e procedimentos mais flexíveis, sempre obedecendo ao princípio 

da legalidade, para obter maior sucesso nas suas contratações.” 

Como se infere de Souto (2003), a rigidez do procedimento licitatório tem 

obstaculizado a consecução de sua própria finalidade, podendo-se concluir, 

portanto, que o sistema estabelecido apresenta disfunções. Por outro lado, ainda 

segundo o mesmo autor, um maior grau de flexibilização “tornaria o administrador 

bem mais responsável e atento à finalidade do procedimento (e ao conceito de 

licitação) ao invés da mera preocupação burocrática de seguir todos os passos da 

lei, fazendo, com freqüência, um mau negócio formalmente correto [...]” (SOUTO, 

2003, p.64). 

 

6.1 Efeitos da rigidez 

 

As disfunções do sistema se originam de atos dos gestores, cujas ações 

podem ser praticadas com ou sem consciência dos resultados, com ou sem 

intenção. Neste sentido, a análise do comportamento na doutrina jurídica define o 

dolo sob três teorias distintas (MIRABETE, 200, p.139): 
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- Teoria da vontade: o dolo pressupõe que a ação tenha sido praticada 

voluntariamente e com a consciência da conduta e do resultado; 

- Teoria da representação: o dolo é caracterizado pela consciência de que a 

conduta provocará o resultado, independentemente da vontade do agente; e 

- Teoria do assentimento ou do consentimento: o dolo caracteriza-se pela 

previsibilidade do resultado que decorrerá de sua ação, independente dele querer 

que este resultado se produza ou não. 

No Direito Penal brasileiro, adota-se a teoria da vontade. Assim, para que um 

ato seja considerado doloso, é imprescindível que seu agente tenha consciência do 

ato que está praticando, consciência do resultado que vai decorrer daquele ato e 

que pratique este ato por sua espontânea vontade. Na abordagem de Mirabete 

(2000, p.139), “a vontade é querer alguma coisa e o dolo é a vontade dirigida à 

realização do tipo penal. Assim, pode-se definir o dolo como a consciência e a 

vontade na realização da conduta típica”. 

Admitem-se, ainda, a existência de duas espécies de dolo, ambas insertas no 

art. 18, inciso I, do Código Penal: “Diz-se o crime: doloso, quando o agente quis o 

resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”. O dolo direto, correspondente à primeira 

parte da norma, consiste no comportamento dirigido à produção do resultado; no 

dolo eventual, correspondente à parte final da norma, o comportamento não se 

dirige à produção do resultado, mas o agente assume o risco de que este possa vir a 

acontecer: ele não quer o resultado, mas sabe que este pode ocorrer e se mostra 

indiferente a esta possibilidade. O dolo eventual é uma das duas espécies de dolo 

indireto, que abrange, ainda, o dolo alternativo, quando o agente pratica uma ação 

com mais de um resultado possível e ele quer produzir qualquer delas. 
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Distingue-se, por fim, o ato doloso do culposo à medida que na culpa o 

agente provoca o resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Adequada a 

reprodução da abordagem de Mirabete (2000, p.145) 

Enquanto nos crimes dolosos a vontade está dirigida à realização de 
resultados objetivos ilícitos, os tipos culposos ocupam-se não com o fim da 
conduta, mas com as conseqüências anti-sociais que a conduta vai 
produzir; no crime culposo o que importa não é o fim do agente (que 
normalmente é lícito), mas o modo e a forma imprópria com que atua. 

O mesmo autor explica a distinção entre as modalidades da culpa (p.149): 
A imprudência é uma atitude em que o agente atua com precipitação, 
inconsideração, com afoiteza, sem cautelas, não usando de seus poderes 
inibidores. [...] A negligência é inércia psíquica, a indiferença do agente que, 
podendo tomar as cautelas exigíveis, não o faz por displicência ou preguiça 
mental. [...] A imperícia é a incapacidade, a falta de conhecimentos técnicos 
no exercício de arte ou profissão, não tomando o agente em consideração o 
que sabe ou deve saber. 

Pode-se conceber, quanto às disfunções, as seguintes categorias 

fundamentadas (1) na intenção do agente público em se afastar do procedimento 

legal, ou não, no exercício dos atos concernentes aos processos de aquisição e 

contratação, bem como (2) na intenção deliberada de causar prejuízo, ou não, para 

o Estado, em decorrência destes atos, e (3) no resultado, danoso ou não: 

 
Figura 33 – Disfunções do processo licitatório: possibilidades 
Fonte: Autor 

 

Intenção do gestor em desviar-se do procedimento
descrito na norma  e/ou da f inalidade pública.

Dolo

Sim

Não

Culpa

Intenção do gestor de causar prejuízo Sim Não

Prejuízo

Sim
Corrupção

Corrupção
(tentativa)

Não

Impropriedade
(grave) 

Impropriedade
(média)

Disfunção

Impropriedade
(leve)

Impropriedade
(leve)

Indiferente

A ação do gestor causa  prejuízo ao Erário.

A ação do gestor não causa prejuízo ao Erário.
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Considerando-se as combinações dos três parâmetros, chegar-se-ia, 

hipoteticamente, a doze categorias, sobre as quais são pertinentes as seguintes 

orientações. 

- A intenção do agente na prática de ato lesivo ao Erário é incompatível com o 

desvio do procedimento por culpa ou com a prática de atos com a estrita 

observância das normas e orientados para a finalidade pública. Somente por ação 

dolosa o agente público pode atuar com a intenção de prática de ato lesivo ao 

patrimônio público. Se desta ação perpetrada não resulta lesão para o Estado, 

certamente deve-se a fator exterior ao agente, assemelhando-se, a hipótese, ao 

instituto da tentativa; 

- Se o agente não se desvia do procedimento tampouco sua ação causa 

prejuízo ao Erário, tem-se a prática normal do ato, não havendo qualquer juízo de 

reprovação sobre o mesmo; e 

- Não havendo intenção do agente em lesar o patrimônio público, o desvio de 

conduta do gestor público, embora reprovável (em diversos graus), há que se 

entender de menor gravidade que os atos praticados com esta intenção, ainda que 

dele resulte dano (dano este que servirá de base, juntamente com a intenção do 

agente, para a gradação entre as impropriedades). 

Neste sentido, subsumem-se todas as disfunções, portanto, a uma das três 

categorias assim elaboradas 

1. Corrupção: quanto há intenção do gestor em apropriar-se, por intermédio 

de procedimentos ilegais ou contrapostos ao interesse público, de bens ou valores 

públicos. 
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2. Impropriedades: quando o gestor age de maneira diversa daquela prevista 

nas normas legais ou contraposta ao interesse público, intencionalmente ou por 

negligência, sem que tal procedimento tenha por objetivo, sequer indiretamente, a 

apropriação indevida de bens ou valores públicos. 

3. Disfunções propriamente ditas (disfunções stricto sensu): quando não há 

dolo ou culpa do gestor nos procedimentos executados, mas os resultados destes 

implicam em prejuízo ao Estado ou consistem em práticas administrativas não 

adequadas. 

 
Quadro 15 – Proposta de tipologia das disfunções do processo licitatório 
Fonte: Autor 

 

6.2 Corrupção 

 

Gonçalves da Silva (2002) propõe que “a corrupção, seu controle e sua 

ilegalidade dependem da evolução institucional”. Informa-nos, o autor, em revista à 

literatura recente sobre a corrupção, que há, basicamente, três perspectivas sobre 

as causas da corrupção e suas conseqüências: “a primeira está ligada ao conjunto 

de teorias sobre a ação de rent seeking, a segunda, à teoria econômica da propina e 

a terceira, à relação entre eficiência, crescimento e desenvolvimento e corrupção”. 

Eis a abordagem do autor para as três concepções: 

  

DOLO

SIM NÃO

PREJUÍZO

SIM Corrupção
Disfunções 

propriamente 
ditas

NÃO Impropriedades
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A) Teoria dos caçadores de renda (rent seeking) 

Formulada, inicialmente, por Krueger e Tullock, fundamenta-se na seguinte 

premissa: 

[...] os agentes econômicos possuem uma motivação básica: a busca de 
lucro econômico positivo a longo prazo. Tal busca ocorre dentro de um 
conjunto determinado de regras e, não raro, a existência de lucro 
econômico positivo está associada à existência de imperfeições 
institucionais. Os agentes procurarão obter o máximo de renda possível, 
respeitando ou não as regras da conduta econômica e social. 

Segundo esta teoria, a ação dos agentes econômicos em busca da conquista 

de privilégios implica em alocação de talentos e na realização de investimentos nas 

atividades “caçadoras de renda” e, assim, por conseguinte, em desperdício de 

recursos econômicos e diminuição do bem-estar da sociedade. Sob este enfoque, 

cita o autor, “a rigor, todos os agentes, se puderem, caçam renda dentro e fora da 

lei, caso não haja nenhuma consideração de restrição moral e legal que imponha 

algum custo à ação”. Eis, assim, portanto, a distinção entre o agente caçador de 

rendas, que age dentre da lei, e o agente corrupto, que age em dissonância com as 

normas legais. 

Em países em desenvolvimento existe muita aderência a essa visão de 
economia política da corrupção ligada à teoria do caçador de renda. Os 
programas sociais e de desenvolvimento são geridos por agentes públicos 
que se deparam com um excesso de demanda sobre os recursos 
disponíveis. É elevado o incentivo para o recebimento de propinas [...] 
(GONÇALVES DA SILVA, 2002, p.128) 

Propõe, por fim, o autor da citação, três modos de controlar este fenômeno: 

(1) minimização da regulamentação, por um lado, e implementação de desenho 

institucional que iniba as oportunidades dos caçadores ilegais de renda; (2) a 

imposição de sistema do tipo crime-punição com aumento dos riscos na prática 

de ações ilegais; e (3) a criação de sistema de incentivos e de cultura 

organizacional, para a Administração Pública, que valore negativamente a 

corrupção.  
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B) Teoria econômica da propina 

Gonçalves da Silva (2002) associa o suborno e a propina ao conflito, por ele 

considerado inerente, entre o mercado e o setor público. O autor desenvolve sua 

concepção a partir da perspectiva de uma economia em competição perfeita, na qual 

as relações de troca seriam impessoais e têm por objetivo a maximização da 

utilidade de cada uma das partes: no setor público, o objetivo seria a maximização 

do bem-estar social. Todavia, no panorama real este equilíbrio é rompido pela 

existência do suborno e da propina como meios de (1) “transferência de renda ilegal 

dentro da sociedade”, (2) “apropriação indevida de recursos de terceiros” e (3) 

“garantia de tratamento diferenciado”. Segundo a interpretação deste autor sobre a 

Teoria, “a corrupção em geral, associada à propina, está ligada em última instância 

às imperfeições do mercado”. 

Normalmente os governos são grandes compradores de bens de capital e 
de obras de infra-estrutura cujos preços são definidos na forma de leilões ou 
processos de licitação em que há, em maior ou menor grau, assimetrias de 
informações consideráveis. As obras públicas envolvem grandes 
quantidades de dinheiro manipuladas por diversos agentes públicos e 
privados, que podem estabelecer muitos argumentos justificando preços 
que podem implicar superfaturamento e divisão de propinas entre as partes 
envolvidas. (GONÇALVES DA SILVA, 2002, p.129-130) 

C) Relação eficiência – crescimento – desenvolvimento – corrupção. 

Formulada por Shleifer e Vishny, sustenta que o nível de corrupção é maior 

quando “as instituições geram excesso de regulamentação e de centralização 

estatal” ou quando “as instituições políticas não estão sob controle da maior parte da 

sociedade”, incidindo o maior impacto da corrupção sobre o crescimento 

econômico31.  

Em síntese, Gonçalves da Silva (2002) conclui que o problema da corrupção 

na Administração Pública, em regra, está relacionado à inexistência de uma 

                                                        
31 Argumenta Gonçalves da Silva (2002) que estes “custos informais” são considerados no cálculo da 
rentabilidade dos projetos por parte dos empresários. 
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“administração gerencial pura” no Estado e sua solução estaria na consolidação da 

democracia, com o aperfeiçoamento das estruturas de controle e de transparência, 

às quais poderíamos acrescentar a accountability. 

Recente pesquisa identificou o superfaturamento como a origem dos 

maiores desvios de recursos públicos. O mapeamento dos processos 

superfaturados, todavia, conclui que os procedimentos, materialmente viciados para 

a consecução dos fins ilegais, obedecem a todo o iter processual estabelecido no 

ordenamento jurídico. Infere-se, assim, que o desenho procedimental estabelecido 

para o processo não se revela suficiente para coibir atos lesivos ao patrimônio 

público; outrossim, a pesquisa aponta para uma baixa eficiência do modelo também 

na dimensão concernente aos custos – concepção tradicional de avaliação da 

eficiência – uma vez que a prática de preços semelhantes ou inferiores à média de 

mercado minimizam a possibilidade de desvios. 

 

6.3 Impropriedades 

 

Na concepção ora proposta, as impropriedades correspondem aos atos 

praticados pelo administrador público com afastamento do procedimento 

estabelecido pelo ordenamento à licitação – deliberadamente (dolo) ou não (culpa) –

, sem, contudo, que tenha intenção de lesar o patrimônio público, embora este 

prejuízo possa vir a ocorrer. Pode-se citar como disfunções insertas nesta categoria 

a utilização de fontes de créditos não adequadas, a substituição de objetos – mesmo 

de naturezas distintas – e a solicitação de antecipação de materiais constantes de 

registros de preços sem a emissão de empenho. 
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Estas disfunções são de ocorrência mais freqüente ante a rigidez do sistema 

de compras. Nesta categoria inserem-se a maioria das práticas errôneas da 

Administração Pública. 

 

6.4 Disfunções 

 

Nesta categoria inserem-se as hipóteses nas quais o gestor público age em 

estrita conformidade com as normas e princípios de direito e, no entanto, de suas 

ações decorre prejuízo para o Estado ou a utilização de métodos que não se 

inserem entre as melhores práticas de gestão. Pode-se citar, por exemplo, a 

formação de estoques desnecessários, a aquisição de bens ou a aquisição de 

serviços por preços mais altos que a média de mercado, e o excesso de aquisições 

por dispensa e inexigibilidade. 

As aquisições por meio dos procedimentos de dispensa ou inexigibilidade de 

licitação são denominadas contratações diretas. Justen Filho (2005) adverte quanto 

a possíveis abusos cometidos nestas contratações, focando no dever da busca da 

melhor proposta: 

A autorização para contratação direta não importa liberação para a 
Administração Pública realizar contratações desastrosas, não vantajosas ou 
inadequadas. A Administração Pública tem o dever de buscar, sempre, a 
maior vantagem para o interesse público. Esse dever não é afastado nos 
casos de inviabilidade de competição. 

 

6.5 Ineficiência do Sistema Clássico 

 

O sistema clássico mostrou-se incapaz de minimizar as disfunções dos 

procedimentos, de aproximar os valores pagos pelo Governo àqueles praticados no 

mercado e de flexibilizar-se ante contingências circunstanciais. Neste contexto, 
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foram inseridos diversos dispositivos e procedimentos com o objetivo de adequá-lo 

às necessidades da sociedade, às circunstâncias de mercado e às limitações da 

burocracia. Eis, portanto, o foco principal deste trabalho: partindo da constatação de 

que o sistema clássico, rígido, é ineficiente, analisar se a maior flexibilidade 

conferida ao sistema, sobretudo com a inserção do pregão realizado sob a forma 

eletrônica implica em maior eficiência do sistema governamental de compras. 
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7 EFICIÊNCIA DO SISTEMA: PROPOSTA DE ANÁLISE 

 

Menezes (2003) propõe um modelo para leilões eletrônicos reversos – como 

o pregão eletrônico – multiatributo, como forma de agregar valor às organizações 

ínsitas ao sistema de compras governamental, tendo-o desenvolvido a partir de uma 

abordagem de decisão multicritério e da Teoria dos Jogos. 

Em seu estudo, o autor analisa sob este enfoque a aquisição de 

microcomputadores, utilizando-se de quatro variáveis definidas a partir de três 

objetivos estabelecidos: 

 
Figura 34 – Avaliação multivariável para aquisição – exemplo 
Fonte: Menezes (2003) 

Para o objetivo de minimizar custos, foi definida a variável preço de compra – 

de natureza econômica; para o objetivo de maximizar valor agregado, as variáveis 

prazo de garantia e prazo de entrega – ambas de natureza temporal; e para o 

objetivo de maximizar a qualidade, a variável denominada avaliação geral da placa-

mãe – de natureza qualitativa – correspondente à pontuação obtida em avaliação 

padrão disponível no mercado. 

Com estas mesmas variáveis, foram realizados três leilões reversos para 

aquisição de três microcomputadores, atribuindo-se, todavia, em cada um destes 

leilões, diferentes parâmetros de pesos e de tolerância ao risco. O estudo concluiu 

que o leilão multiatributo possibilita a seleção da proposta que melhor atenda às 
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necessidades específicas da organização adquirente, distintamente do modelo 

baseado tão-somente no menor preço, tal como no pregão eletrônico. Embora o 

autor reconheça o avanço que representa o modelo mais recente de licitação, 

A instituição do instrumento de Pregão Eletrônico nos processos aquisitivos 
realizados pelas organizações do setor público brasileiro representou, 
indubitavelmente, um grande avanço no que tange às compras públicas. Em 
verdade, toda a estrutura de compras, que tem no SIASG o seu elemento 
central, tem permitido às organizações públicas adquirirem bens e serviços 
de fornecedores, com maior agilidade, competitividade, transparência e 
redução de custos. 

prossegue em sua análise, criticando, todavia, seu caráter unidimensional: 

No entanto, a negociação se restringe à variável preço, existindo o risco de 
que outros elementos, tão ou mais importantes, deixem de ser 
considerados. Logicamente poder-se-ia pensar na conformidade de tal 
abordagem para os processos aquisitivos referentes à commodities ou 
MRO, mas isso se torna em bens e serviços de maior valor agregado. Na 
prática, as organizações públicas têm recorrido a outras modalidades, tais 
como a licitação baseada em “Técnica e Preço”, que apresenta menor 
eficiência no que tange aos aspectos custo, alcance e velocidade. 
(MENEZES, 2003, p.123-124) 

Eis, finalmente, a crítica final, contundente, do autor: se a disputa se dá sobre 

a variável preço, não há qualquer motivo pelo qual os concorrentes se afastassem 

dos parâmetros mínimos de qualidade especificados no edital, agregando maior 

valor aos produtos e serviços que ofertam ao Governo. 

Sobre os resultados do estudo ora reproduzido, conclui-se que a avaliação 

unidimensional do objeto da aquisição ou contratação, normalmente em função da 

variável econômica – preço, implica na seleção da proposta de menor valor, nem 

sempre a mais vantajosa. Para uma adequada seleção da melhor proposta para a 

administração, faz-se necessária a apreciação de maior número de variáveis, 

definidas e ponderadas conforme as circunstâncias em que se procede à compra. 
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Figura 35 – Proposta da avaliação multivariável para aquisição 
Fonte: Autor 

Sob tal perspectiva, a avaliação da eficiência de um sistema de compras há 

que considerar, portanto, não apenas a dimensão econômica dos seus resultados, 

como também as demais dimensões envolvidas na apreciação do objeto contratado. 

Outrossim, há que considerar, ainda, variáveis não diretamente associadas ao 

objeto em si, mas ao procedimento por meio do qual se o adquire, sobretudo no 

âmbito governamental, onde as compras destinam-se ao atendimento da finalidade 

pública, impondo restrições e exigências. Neste sentido, apresentar-se-á, a seguir, 

análise crítica quanto ao método de avaliação atualmente utilizado para mensurar a 

eficiência do sistema de compras, sobretudo do pregão eletrônico, passando-se, a 

seguir, à proposição de um modelo pluridimensional. 

 

7.1 Crítica à avaliação atual – unidimensional 

 

A análise da eficiência dos processos de aquisição e contratação tem sido 

objeto freqüente de estudos realizados na Academia e pelos órgãos de controle e de 

gestão estratégica do setor público. 

Observa-se, contudo, que o desenvolvimento de tais trabalhos aborda a 

eficiência sob o enfoque da redução de custos. Sob tal perspectiva pode-se 

enumerar dois fatores que tornam questionáveis estas pesquisas; e seus resultados, 

mesmo duvidosos: 
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1. A restrição do conceito de eficiência à redução de custos; e 

2. A superficialidade do método utilizado para mensurar esta redução de 

custos. 

Multiplicam-se na literatura especializada e acadêmica artigos e trabalhos 

científicos baseados nestes estudos, a maioria, todavia, limitando-se à reprodução 

e/ou interpretação dos resultados, sem tratá-los de forma crítica. Em síntese, os 

estudos apontam para uma significativa redução dos custos de aquisição e do tempo 

de realização dos procedimentos, e os textos enaltecem a maior eficiência do 

pregão eletrônico. Falta espírito crítico em relação ao reducionismo da metodologia 

utilizada. 

Silva e Pamplona (2006), por exemplo, afirmam: “o pregão arregimenta 

entusiastas em todos os níveis, tanto no âmbito da Administração Pública quanto 

entre os fornecedores. A título de ilustração, cita-se o pregão eletrônico que trouxe 

uma economia de R$ 500 milhões para o Governo Federal nas compras de bens e 

serviços de uso comum”. Segundo estes autores, desde a implementação do pregão 

até o exercício de 2006, o número de fornecedores do Governo Federal aumentara 

em 50%, tornando o processo mais competitivo. 

Os resultados apresentados pelo Governo Federal no COMPRASNET 

(www.comprasnet.gov.br) seguem a mesma tendência entusiasta, enfatizando a 

redução dos custos alcançados nos procedimentos licitatórios realizados sob a 

modalidade pregão eletrônico: 
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Tabela 1 – Avaliação do Governo Federal sobre a Eficiência do Pregão Eletrônico 

Ano Valor Homologado Valor Referência Economia % 

2002 70.481.002,66 94.943.071,74 24.462.069,08 25,80% 
2003 187.322.543,57 242.390.515,80 55.067.972,23 22,70% 
2004 534.019.136,85 776.518.470,44 242.499.333,59 31,20% 
2005 3.384.469.520,26 4.677.574.181,85 1.293.104.661,59 27,60% 
2006 11.160.573.246,28 12.978.392.249,49 1.817.819.003,21 14,00% 
2007 16.501.774.594,22 19.716.071.378,00 3.214.296.783,78 16,30% 

Fonte: SERPRO (disponível em www.comprasnet.gov.br) 

Como se observa na Tabela 1, a metodologia utilizada pelo governo para 

análise da eficiência do pregão eletrônico consiste no somatório das diferenças entre 

os valores de referência dos objetos a serem adquiridos e os valores obtidos ao final 

do procedimento. Eis o fundamento principal da crítica ao método usual de avaliação 

da eficiência do pregão eletrônico: a superficialidade e artificialidade das pesquisas. 

O valor de referência, parâmetro-base do cálculo da redução de custos, é o 

valor estimado pela administração pública para a o bem a ser adquirido ou o serviço 

a ser contratado. Ao concluir que o pregão eletrônico – ou mesmo o pregão 

presencial – flexibilizou os procedimentos licitatórios e aumentou-lhe a “eficiência”, 

as pesquisas até então desenvolvidas têm por base este valor. Ora, para avaliar-se 

o quanto um processo tornou-se mais eficiente, o trabalho desenvolvido há que ser 

essencialmente comparativo; em outras palavras, poder-se ia, por exemplo, 

conceber duas possibilidades: comparar os preços obtidos pelos modelos 

procedimentais anteriores, corrigidos, com aqueles obtidos nos modelos posteriores; 

ou comparar a diferença entre os preços outrora praticados pelo mercado e aqueles 

obtidos pelos modelos anteriores com a diferença entre os preços ora praticados 

pelo mercado e os obtidos pelos modelos atuais. 

Todavia, os valores de referência, observa-se empiricamente, são 

questionáveis em função dos métodos utilizados para determiná-los, por vezes 
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formulados a partir de restrita pesquisa ao mercado (algumas vezes feitas por 

consulta aos próprios fornecedores) ou mesmo determinados de forma aleatória. A 

grande variedade de itens a serem adquiridos e serviços a serem contratados torna 

impeditiva a realização de uma ampla pesquisa de preços ao mercado. 

Outrossim, considerando-se que a não-obtenção de preços compatíveis com 

aqueles estimados pela administração impõe, conforme orientação dos órgãos de 

fiscalização, a repetição do procedimento licitatório – ainda que apenas para 

determinados itens – os gestores responsáveis pelos mesmos tenderiam a elevar os 

valores de referência. Assim, qualquer análise desenvolvida apenas sobre estes 

valores afigura-se de reduzido grau de confiabilidade. A análise da eficiência dos 

procedimentos flexibilizados, portanto, ainda carece de estudos mesmo quanto à 

celebrada dimensão econômica. 

São apresentados, a seguir, exemplos extraídos do Comprasnet 

(www.comprasnet.gov.br) que se coadunam com o enfoque da argumentação ora 

proposta, todos concernentes a procedimentos licitatórios realizados no exercício de 

2008, por meio de pregão eletrônico: 

 

Exemplo 1 

Aquisição de televisor com as seguintes características: televisão de 21”; tela 

plana; tecla SAP; controle remoto; estéreo; volume constante; entrada para áudio e 

vídeo; tensão automática; sistemas PAL-M, PAL-N, NTSC; peso 24,5kg. 

Em pesquisa realizada na internet, foram encontrados os seguintes 

aparelhos: 

a) Casa & Vídeo (www.casaevideo.com.br): Televisão de 21”, tela plana; 

Philips Real Flat 21PT8467; tecla SAP; controle remoto; estéreo; conexões de 
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entrada: áudio e vídeo, vídeo composto, CVBS, áudio L/R; conexão de saída: áudio 

e vídeo; bivolt; sistemas PAL-M, PAL-N, NTSC; peso 21,4kg; ajuste automático de 

volume; smart sound; ajuste automático de volume; surround; smart picture; ajuste 

de imagem; auto-shut off; relógio; closed caption e sleep timer. Preço: R$ 386,91. 

b) Ponto Frio (www.pontofrio.com.br): Televisão de 21”; tela plana; Philips 

Ultra Slim Line 21PT9467S; tela com tudo de imagem fino de 21 polegadas (51 cm); 

ajuste de temperatura das cores e redução de ruído; estéreo; tecla SAP; incredible 

surround; controle de altos e graves; sistemas NTSC e PAL (todas as versões); 

controle smart picture e controle smart sound; relógio; timer de eventos e de 

desligamento programado; closed caption; conexões de entrada: vídeo componente, 

CVBS, entrada de áudio L/R; conexão de saída: áudio vídeo. Preço: R$ 466,39. 

c) Americanas (www.americanas.com.br): Televisão de 21”; tela plana; 

Toshiba 2158FS; controle remoto luminoso; closed caption; relógio; timer on / off; 

recursos de imagem: modo preferencial de imagem, temperatura de cor, redutor de 

ruído, hiper contraste, dois formatos de tela (4:3 e 16:9); estéreo; surround; tecla 

SAP; auto volume; conexões de entrada: áudio e vídeo e vídeo componente; bivolt; 

peso 20,9kg. Preço: R$ 429,00. 

d) Submarino (www.submarino.com.br): Televisão de 21”; tela plana; 

Panasonic Digital Comb Filter 21FX32L; digital comb filter; entrada vídeo 

componente; favorite channel; estéreo; tecla SAP; cores personalizadas; função 

wake up; timer; surround; loudness; closed caption; limitador automático de volume; 

função R-tune; 127 / 220V AC, 60Hz - comutação automática; sistemas de cor PAL-

M / NTSC / PAL-N. Preço: R$ 429,00. 

e) Comprafácil (www.comprafacil.com.br): Televisão de 21”; tela plana; CCE 

HPS-2197; controle remoto; ajustes de imagem pré-programados e personalizado 
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manualmente; estéreo; tecla SAP; closed caption; função auto shut off; função sleep 

timer; timer; entrada s-vídeo; sistemas PAL-M / PAL-N / NTSC; bivolt. Preço: R$ 

398,50. 

O preço de referência foi estabelecido pela Administração em R$ 730,00, 

muito superior aos praticados pelo mercado, inclusive para itens com tecnologias 

mais modernas (como na segunda opção apresentada, na qual o televisor possui 

tubo de raios catódicos com menor profundidade, diminuindo o peso e o espaço 

ocupado pelo aparelho). Sendo o preço de referência de conhecimento dos 

concorrentes, a elevação deste parâmetro estimula o início da competição em 

patamares de preços também superiores ao de mercado, uma vez que a 

Administração acena que, em sua concepção, aquele valor é por ela entendido 

como de mercado, que ela se dispõe a pagar aquele valor, para ela, aceitável. 

Apenas a concorrência entre os fornecedores participantes, mais ou menos acirrada, 

deveria ser capaz de minimizar esta distorção. No caso em análise, o lance 

vencedor foi de R$ 439,99, ligeiramente superior ao mercado. 

 
Gráfico 1 – Comparação entre preço de mercado e preço de 
referência utilizado para licitação – Exemplo 1 
Fonte: Pesquisa documental e pesquisa de campo 
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Exemplo 2 

Aquisição de tinta esmalte brilhante, na cor branca, em recipiente com 3,60 

litros. Em pesquisa realizada na Internet, foram encontrados os seguintes aparelhos: 

a) C&C (www.cec.com.br): Esmalte sintético Casanova, alto brilho, branco, 

3,6 litros. Preço: R$ 40,90. 

b) C&C (www.cec.com.br): Esmalte brilhante, Coralit, branco, 3,6 litros, Coral. 

Preço: 42,90. 

c) C&C (www.cec.com.br): Esmalte brilhante, branco, 3,6 litros, Suvinil. Preço: 

R$ 48,90. 

d) Casa Toni (www.casatoni.com.br): Esmalte Premium, Eucatex, à base de 

água, 3,6 litros, branco, brilhante. Preço: R$ 41,90 

O preço de referência foi estabelecido pela Administração em R$ 118,93, 

extremamente superior aos praticados pelo mercado. Sendo o preço de referência 

de conhecimento dos concorrentes, a elevação deste parâmetro levou o início da 

competição a patamares de preços também muito superiores ao de mercado. 

Todavia, de forma distinta do primeiro exemplo, apenas a concorrência entre os 

fornecedores participantes e a posterior negociação de preços com o proponente do 

menor lance não foi suficiente para minimizar esta distorção. No caso em análise, o 

lance vencedor foi de R$ 78,25, quase 100% superior à média dos preços praticados 

no mercado. 
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Gráfico 2– Comparação entre preço de mercado e preço de 
referência utilizado para licitação – Exemplo 2 
Fonte: Pesquisa documental e pesquisa de campo 

 

Exemplo 3 

Aquisição de Pen Drive de 2Gb. Em pesquisa realizada na Internet, foram 

encontrados os seguintes aparelhos: 

a) Kabum! (www.kabum.com.br): Pen Drive 2Gb, USB, Data Traveler 

Kingston. Preço: R$ 31,36. 

b) Saraiva (www.saraiva.com.br): Pen Drive 2Gb, USB, Data Traveler 

Kingston. Preço: R$ 39,90. 

c) Kabum! (www.kabum.com.br): Pen Drive 2Gb Sony, USB 2.0, Flash Tiny 

Green. Preço: R$ 46,66. 

d) Extra (www.extra.com.br): Pen Drive 2Gb, azul marinho, Dane Elec. Preço: 

R$ 29,90. 

e) Americanas (www.americanas.com.br): Pen Drive 2Gb, azul marinho, Dane 

Elec. Preço: R$ 34,90. 

O preço de referência foi estabelecido pela Administração em R$ 68,50, 

extremamente superior aos praticados pelo mercado. Sendo o preço de referência 
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de conhecimento dos concorrentes, a elevação deste parâmetro levou o início da 

competição a patamares de preços também muito superiores ao de mercado. Neste 

caso,a concorrência entre os fornecedores participantes e a posterior negociação de 

preços com o proponente do menor lance foi suficiente para corrigir esta distorção. 

No caso em análise, o lance vencedor foi de R$ 32,00, inserto na média dos preços 

praticados. 

 
Gráfico 3 – Comparação entre preço de mercado e preço de 
referência utilizado para licitação – Exemplo 3 
Fonte: Pesquisa documental e pesquisa de campo 

 

7.2 Avaliação proposta – pluridimensional 

 

Heinritz e Farrell (1972) criticavam a avaliação do desempenho da função 

Compras por meio da relação entre o custo operacional do(s) setor(es) 

correspondentes a esta função e o valor total das despesas com Compras, critério 

sujeito a distorções em aquisições de pequeno valor, em aquisições de itens difíceis 

de serem encontrados ou adquiridos, e em aquisições que ocorrem ocasionalmente. 

Outrossim, tal parâmetro de eficiência pode levar a padrões artificiais pela aquisição 

dos bens e serviços a valores mais altos. 
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Outro critério absurdamente simplista é o custo por encomenda, também 

criticado pelo autor, pois pode ser manipulado pela consolidação de diversos 

pedidos ou por sua subdivisão. 

Heinritz e Farrell, já em 1972, propunham a distinção entre a análise da 

eficiência na administração departamental e a análise da eficiência nas compras, 

destacando a complexidade desta segunda atividade. Em suas concepções, as 

Compras lidam com diversas variáveis, e o preço é apenas uma delas, embora 

relevante: “o preço somente não é uma medida apropriada de desempenho, porque 

está freqüentemente subordinado a outras considerações, de forma que uma melhor 

aquisição pode ser efetivada mesmo pagando-se mais pelos mesmos materiais”. 

Esta a idéia subjacente à análise pluridimensional ora proposta. Ao considerar 

diversas variáveis além do preço – quantidade, qualidade, prazo e fornecedor, por 

exemplo –, cada uma exercendo influência sobre as demais, Heinritz e Farrell (1972) 

concluem que a proposta mais vantajosa resulta na maximização de uma complexa 

função de diversas variáveis e, assim, por conseguinte, a análise da eficiência 

exsurge também complexa. 

O conceito de eficiência, não obstante seja utilizado em diversas áreas do 

conhecimento, mesmo por ciências humanas como a administração e o direito, 

apresenta um núcleo comum a todos: uma relação entre resultados obtidos e 

recursos empregados. Sob este enfoque, Motta (2005) destaca duas perspectivas 

do princípio da eficiência: uma, que denomina “burocrática”, orientada para a 

observância de normas, procedimentos e controles; outra, que denomina 

“tecnocrática”, orientada para a qualidade final dos serviços públicos e a satisfação 

do usuário. Segundo este autor, estas duas noções são extremadas pela 



211 

Administração, que as associa às noções, em seu âmbito dicotômicas, de eficiência 

e eficácia. 

A perspectiva administrativa, ao isolar os diversos princípios e variáveis 

envolvidas, despreza a interação existente entre estes elementos, empobrecendo 

seus estudos e teorias. Esta noção do princípio da eficiência como redução de 

custos é a mais comumente utilizada nos estudos sobre os processos de aquisição 

de bens e contratação de serviços. 

Propõe-se, todavia, que a avaliação da eficiência de um processo deve 

abranger mais variáveis do que a mera redução de custos. Entende-se que esta 

perspectiva seria adequada caso o produto final do processo fosse absolutamente 

igual em quaisquer circunstâncias, assim como o procedimento deste processo. Esta 

hipótese, entretanto, não corresponde, inquestionavelmente, à realidade: a 

pluralidade de tipos de um mesmo bem, de formas de realização de um serviço, de 

circunstâncias sob as quais o processo é desenvolvido, entre outros tantos fatores, 

impõe a expansão do conceito simplista de eficiência ora predominante. 

Concebendo, em síntese, o processo como uma série de procedimentos 

encadeados com a finalidade de transformar recursos (entradas) em produtos 

(saídas), poderíamos representá-lo graficamente da seguinte forma: 

 
Figura 36 – Representação gráfica resumida do processo licitatório 
Fonte: Autor 

A análise comparativa entre as eficiências de dois processos – um mesmo 

processo em momentos distintos ou dois processos diferentes – permitindo-se 

PROCEDIMENTOS

RECURSOS PRODUTOS



212 

verificar a maior eficiência de um deles pode ser concebida, inicialmente, sob três 

perspectivas distintas: 

1. se com os mesmos recursos e procedimentos produz mais ou melhores 

produtos; 

 
Figura 37 – Avaliação comparativa da eficiência - Hipótese 1 
Fonte: Autor 

2. se com os mesmos procedimentos produz os mesmos produtos com 

menos recursos; e 

 
Figura 38 – Avaliação comparativa da eficiência - Hipótese 2 
Fonte: Autor 

3. Se com os mesmos recursos produz os mesmos produtos com economia 

de meios procedimentais. 

 
Figura 39 – Avaliação comparativa da eficiência - Hipótese 3 
Fonte: Autor   
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Poder-se-ia, ainda, conceber, além destas perspectivas, outras combinações 

delas derivadas. A análise da eficiência do sistema de aquisições e contratações no 

âmbito do setor público ora proposta pressupõe a combinação da primeira com a 

terceira: 

- os produtos, avaliados sob as dimensões da qualidade e dos custos; e 

- os procedimentos, sob as dimensões da tempestividade e da capacidade de 

minimização de procedimentos condenáveis. 

Esta perspectiva pluridimensional da eficiência alinha-se à interpretação 

jurídica deste princípio, mais integradora entre os demais princípios administrativos 

contidos em normas constitucionais e infraconstitucionais. Neste sentido, reproduz-

se a concepção de Moraes (2005) acerca do princípio da eficiência: 

[...] é aquele que impõe à Administração Pública direta e indireta e a seus 
agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas 
competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, 
sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção 
dos critérios legais e morais necessários para melhor utilização possível dos 
recursos públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios e garantir-se uma 
maior rentabilidade social. Note-se que não se trata da consagração da 
tecnocracia, muito pelo contrário, o princípio da eficiência dirige-se para a 
razão e fim maior do Estado, a prestação dos serviços públicos sociais 
essenciais à população, visando a adoção de todos os meios legais e 
morais possíveis para a satisfação do bem comum. 

Tal concepção torna complexa a análise da eficiência de um processo, 

contrapondo-se à posição predominante na ciência administrativa, tendente a tratar 

os princípios de forma estanque, sobretudo os princípios da eficiência, eficácia e 

efetividade. Eis, a respeito, a posição de Mello (1999): 

Quanto ao princípio da eficiência, não há nada a dizer sobre ele. Trata-se, 
evidentemente, de algo mais do que desejável. Contudo, é juridicamente tão 
fluido e de tão difícil controle ao lume do Direito, que mais parece um 
simples adorno agregado ao art. 37 ou o extravasamento de uma aspiração 
dos que buliram no texto. 

Segundo Meirelles (2001), a Administração pode estabelecer critérios para o 

julgamento das propostas, contato que sejam objetivas, mencionando, entre estas, a 

qualidade, o rendimento, o preço, as condições de pagamento e os prazos. 
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Assim, portanto, para se avaliar a eficiência do sistema flexibilizado com 

relação ao sistema clássico, de natureza rígida, propõe-se a ampliação do número 

de variáveis observadas: 

 

Figura 40 – Proposta de avaliação da eficiência do sistema governamental de compras 
Fonte: Autor 

O objetivo da licitação não é, por definição, selecionar a proposta de valor 

mais baixo, mas aquela mais vantajosa. Interpretando-se este objetivo conforme as 

concepções teóricas aplicadas à função compras do setor privado, conclui-se que à 

Administração não basta adquirir bens ou contratar serviços ao mais baixo custo, 

mas fazê-los ao custo mais baixo que atenda, sobretudo, às necessidades de 

qualidade e tempestividade. 

O sistema de compras das organizações de natureza privada tem por 

finalidade, em regra, conforme abordado neste trabalho, a seleção da melhor 

proposta, levando-se em consideração, para tal, o fornecedor, o preço, a qualidade, 

o tempo e a quantidade. No sistema de compras governamental, operacionalizado 

pelas licitações, a quantidade é definida em procedimentos antecedentes; a seleção 

do fornecedor é uma atividade restrita, limitando-se aos requisitos objetivos 

estabelecidos para a sua habilitação, sendo vedados quaisquer procedimentos que 

impeça a participação de concorrente por motivo de natureza subjetiva, o que lhe 

diminuiria o caráter competitivo. 

Propõe-se, desta forma, para a análise da eficiência do sistema 

governamental de compras a utilização das seguintes variáveis: tempo, preço (ou 
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custo) e qualidade. A estas, acrescenta-se ainda, em função da natureza pública do 

sistema, a variável denominada segurança, concernente a um dos objetivos das 

estruturas procedimentais que compõe o sistema, qual seja, a capacidade de evitar 

desvios da finalidade pública por parte dos gestores. 

A) CUSTO (PREÇO) 

Na definição de Meirelles (2001), é a “contraprestação pecuniária do objeto 

da licitação”. Tem-se por regra – excetuada na licitação do tipo técnica e preço – a 

seleção da proposta de menor preço, a qual independe de justificação; todavia, 

admite-se, em casos excepcionais, a seleção, objetivamente justificada, de proposta 

de maior valor. 

B) QUALIDADE 

Meirelles (2001) define a qualidade como a “aptidão do objeto para a 

satisfação dos seus fins”. Em sua concepção, para a satisfação de cada 

necessidade, há objetos de qualidade inferior, média e superior, fazendo-se 

imprescindível que, em cada caso concreto, seja determinada qual a qualidade 

necessária para atingir suas finalidades específicas pretendidas pela Administração. 

[...] em certos casos, é imprescindível a qualidade superior (equipamento de 
alta precisão, p. ex.), noutros, a qualidade média é satisfatória (tijolos para 
uma construção comum), e em determinadas hipóteses a qualidade inferior 
atende plenamente aos objetivos do serviço público (madeira para a 
construção de um cercado temporário). (MEIRELLES, 2001, p. 288) 

A contratação de objetos de qualidade superior à necessária implicaria em 

despesas desnecessárias ao Poder Público. 

Ainda segundo Meirelles (2001), a dimensão qualitativa do objeto reúne as 

características de segurança, durabilidade e confiabilidade, sendo permitido à 

Administração Pública, para averiguá-las, a utilização de testes, preferencialmente 

de natureza não-destrutiva. Para o autor, o rendimento constitui em dimensão 
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autônoma do objeto; todavia, julgamos adequado considerá-la como uma quarta 

característica da qualidade. 

C) TEMPO 

Variável concernente ao período de tempo compreendido entre a autorização 

para a realização da aquisição / contratação e a homologação do procedimento 

licitatório. 

D) SEGURANÇA 

A última variável concebida refere-se à capacidade de o procedimento evitar 

que o gestor se desvie do seu iter estabelecido pelo ordenamento, em conformidade 

com a interpretação dada pelos órgãos de controle e com os princípios jurídicos 

pertinentes. 
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8 AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO MODELO FLEXIBILIZADO: A PERCEPÇÃO 
DOS GESTORES PÚBLICOS 

 

Neste capítulo serão apresentadas e analisadas as respostas e os dados 

obtidos a partir dos questionários respondidos por gestores públicos de órgãos 

federais localizados no Município do Rio de Janeiro. Dos 295 questionários enviados 

a Unidades Gestoras Executoras cadastradas no SIAFI nesta cidade, foram 

retornados 45 formulários preenchidos, cujos dados foram tabulados em planilhas 

nos programas Excel 2007 e SPSS 16.0, e nestes, também, tratados e analisados 

estatisticamente. 

Inicialmente, serão expostas as descrições estatísticas das respostas a cada 

um dos campos do questionário de pesquisa, ora denominadas variáveis básicas, 

por consistirem tão-somente na exposição dos dados obtidos diretamente dos 

questionários recebidos, sem qualquer tratamento ou operação estatística. Em 

seguida, são apresentadas as avaliações comparativas entre as variáveis básicas 

correlatas, permitindo a análise do comportamento das variáveis em relação a outras 

de seu mesmo grupo. Por fim, os dados obtidos são tratados e submetidos a 

análises estatísticas paramétricas, permitindo a obtenção de informações não 

evidentes à simples observação das respostas ao questionário. 

 

8.1 Estatística descritiva das respostas ao questionário 

 

As respostas aos questionários foram tabuladas, inicialmente, em 163 

variáveis, as quais denominamos básicas, correspondentes a cada um dos campos 

do formulário aplicado, cujas descrições quantitativas são expostas neste capítulo. À 

tabela de cada uma das variáveis seguem-se o gráfico correspondente às 

freqüências de cada resposta dada ao campo: a primeira série de cada gráfico 

considerando o número total de questionários; a segunda, apenas os questionários 

para os quais o campo fora preenchido, ou seja, aqueles com informações úteis. Em 

questões do tipo “alternativa”, o gráfico apresenta apenas uma série, ante a 

impossibilidade de distinguir-se entre a omissão no preenchimento da alternativa e o 

não-preenchimento intencional. 
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Tem-se por objetivo, neste capítulo, tão-somente a exposição das respostas 

ao questionário, possibilitando, nesta primeira abordagem, o conhecimento da 

percepção dos gestores sobre a temática rigidez–flexibilidade–eficiência do sistema 

de compras governamentais. 

 

8.1.1 Questão 1 

 

Figura 41 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 1 
Fonte: Autor 

 

A) Campo 1.1.1 

Tabela 2 – Relevância do critério “preço” para a seleção da melhor proposta com 
plena liberdade de escolha 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

1. A concepção predominante é a de que a finalidade precípua do procedimento licitatório é selecionar a proposta 
mais vantajosa para a Administração. No seu entendimento, qual seria a importância de cada um destes critérios para 
a seleção da melhor proposta, se houvesse plena liberdade de escolha? 
 

 irrelevante importante imprescindível 
- preço do material / serviço (     ) (     ) (     ) 
- custo de manutenção (     ) (     ) (     ) 
- custo de operação (     ) (     ) (     ) 
- tempo de fornecimento do bem / conclusão do serviço (     ) (     ) (     ) 
- outros: 1. _______________________ (     ) (     ) (     ) 
- outros: 2. _______________________ (     ) (     ) (     ) 
- outros: 3. _______________________ (     ) (     ) (     ) 

 

CAMPO 1.1.1

CAMPO 1.1.2

CAMPO 1.1.3

CAMPO 1.1.4

CAMPO 1.1.5A
CAMPO 1.1.5D

CAMPO 1.1.6A
CAMPO 1.1.6D

CAMPO 1.1.7A
CAMPO 1.1.7D

Freqüência Porcentagem
Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem

Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
IRRELEVANTE 1 2,22 2,22 4,44 1 2,27 2,27 2,27
IMPORTANTE 27 60,00 60,00 64,44 27 61,36 61,36 63,64
IMPRESCINDÍVEL 16 35,56 35,56 100,00 16 36,36 36,36 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 4 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 1.1.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

B) Campo 1.1.2 

Tabela 3 – Relevância do critério “custo de manutenção” para a seleção da melhor 
proposta com plena liberdade de escolha 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

 
 
 
 

Gráfico 5 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 1.1.2 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
IRRELEVANTE 0 0,00 0,00 4,44 0 0,00 0,00 0,00
IMPORTANTE 29 64,44 64,44 68,89 29 67,44 67,44 67,44
IMPRESCINDÍVEL 14 31,11 31,11 100,00 14 32,56 32,56 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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C) Campo 1.1.3 

Tabela 4 – Relevância do critério “custo de operação” para a seleção da melhor 
proposta com plena liberdade de escolha 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

 
Gráfico 6 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 1.1.3 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

D) Campo 1.1.4 

Tabela 5 – Relevância do critério “tempo de fornecimento do bem / conclusão do 
serviço” para a seleção da melhor proposta com plena liberdade de escolha 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
IRRELEVANTE 4 8,89 8,89 13,33 4 9,30 9,30 9,30
IMPORTANTE 26 57,78 57,78 71,11 26 60,47 60,47 69,77
IMPRESCINDÍVEL 13 28,89 28,89 100,00 13 30,23 30,23 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 4 8,89 8,89 8,89
IRRELEVANTE 0 0,00 0,00 8,89 0 0,00 0,00 0,00
IMPORTANTE 25 55,56 55,56 64,44 25 60,98 60,98 60,98
IMPRESCINDÍVEL 16 35,56 35,56 100,00 16 39,02 39,02 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 41 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 7 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 1.1.4 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

E) Campos 1.1.5 a 1.1.10 

Tabela 6 – Critérios mencionados espontaneamente como relevantes para a seleção 
da melhor proposta com plena liberdade de escolha e respectivas qualificações 

 SEM 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE IMPRESCINDÍVEL Total 

Em Branco 81 0 0 81 

Qualidade 5 7 23 35 
Marca 1 0 2 3 
Confiabilidade na empresa 0 0 2 2 
Durabilidade 1 0 1 2 
Garantia  0 2 0 2 
Idoneidade do contratado 1 0 1 2 
Facilidade de aquisição 0 0 1 1 
Preço 0 1 0 1 
Capacitação técnica do fornecedor 0 1 0 1 
Preço / tempo 0 1 0 1 
Comprovação de experiência anterior 1 0 0 1 
Especificações com critérios ambientais 1 0 0 1 
Execução do contrato 0 0 1 1 
Prazo de entrega 0 1 0 1 
Total 91 13 31 135 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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- Detalhamento do critério “Qualidade” 

Tabela 7 – Relevância do critério “qualidade” para a seleção da melhor proposta 
com plena liberdade de escolha 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

 
Gráfico 8 – Representação gráfica das freqüências das respostas concernentes ao fator “qualidade” 
nos campos 1.1.5 a 1.1.10 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

8.1.2 Questão 2 

 
Figura 42 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 2 
Fonte: Autor 
  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 5 14,29 14,29 14,29
IRRELEVANTE 0 0,00 0,00 14,29 0 0,00 0,00 0,00
IMPORTANTE 7 20,00 20,00 34,29 7 23,33 23,33 23,33
IMPRESCINDÍVEL 23 65,71 65,71 100,00 23 76,67 76,67 100,00

TOTAL 35 100,00 100,00 30 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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2. O texto original da Lei nº 8.666/93 contemplava os seguintes processos para aquisições e contratações: convite, 
tomada de preços, concorrência e, excepcionalmente, a dispensa e a inexigibilidade. Entre os procedimentos que 
compõem cada um destes processos encontram-se diversas medidas de controle, explícitas e implícitas, com o 
objetivo de impedir desvios da finalidade pública. Segundo seu entendimento: 

 

2.1 Com relação aos afastamentos do rito do processo licitatório com f inalidades ilíc itas, você entende que: 
£ Um elevado grau de rigidez dos processos minimiza, ou mesmo impede, a ocorrência de afastamentos do 
rito do processo licitatório. 
£ Um elevado grau de rigidez dos processos aumenta, ou mesmo estimula, a ocorrência de afastamentos 
do rito do processo licitatório. 
£ Os afastamentos do rito do processo licitatório independem do grau rigidez do processo; sempre 
ocorrerão. 

 

2.2 Com relação aos afastamentos do rito do processo licitatório com finalidade de atender às necessidades da 
organização, você entende que: 

£ Um elevado grau de rigidez dos processos minimiza, ou mesmo impede, a ocorrência de afastamentos do 
rito do processo licitatório. 
£ Um elevado grau de rigidez dos processos aumenta, ou mesmo estimula, a ocorrência de afastamentos 
do rito do processo licitatório. 
£ Os afastamentos do rito do processo licitatório independem do grau rigidez do processo; sempre 
ocorrerão. 

CAMPO 2.1.1

CAMPO 2.2.1
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A) Campo 2.1.1 

Tabela 8 – Efeito da rigidez processual sobre os afastamentos do rito do processo 
com finalidades ilícitas 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 9 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 2.1.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

B) Campo 2.2.1 

Tabela 9 – Efeito da rigidez processual sobre os afastamentos do rito do processo 
com finalidade de atender às necessidades da organização 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
UM MAIOR GRAU DE RIGIDEZ 
MINIMIZA OU IMPEDE 
AFASTAMENTOS DO RITO

29 64,44 64,44 66,67 29 65,91 65,91 65,91

UM MAIOR GRAU DE RIGIDEZ 
AUMENTA OU ESTIMULA 
AFASTAMENTOS DO RITO

6 13,33 13,33 80,00 6 13,64 13,64 79,55

OS AFASTAMENTOS DO RITO 
INDEPENDEM DO GRAU DE 
RIGIDEZ

9 20,00 20,00 100,00 9 20,45 20,45 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 0 0,00 0,00 0,00
UM MAIOR GRAU DE RIGIDEZ 
MINIMIZA OU IMPEDE 
AFASTAMENTOS DO RITO

22 48,89 48,89 48,89 22 48,89 48,89 48,89

UM MAIOR GRAU DE RIGIDEZ 
AUMENTA OU ESTIMULA 
AFASTAMENTOS DO RITO

12 26,67 26,67 75,56 12 26,67 26,67 75,56

OS AFASTAMENTOS DO RITO 
INDEPENDEM DO GRAU DE 
RIGIDEZ

11 24,44 24,44 100,00 11 24,44 24,44 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 45 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 10 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 2.2.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

8.1.3 Questão 3 

 
Figura 43 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 3 (item 3.1) 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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3. Quais as estratégias utilizadas pela organização para superar a rigidez dos procedimentos clássicos (Concorrência, 
Tomada de Preços e Convite): 
 
3.1 Quanto ao tempo de tramitação (Pode ser marcada mais de uma opção): 
£ Planejamento da execução orçamentária 
£ Utilização de Registro de Preços, do próprio órgão 
£ Adesão à Registro de Preços realizado por outro órgão / entidade 
£ Realização de aquisições periódicas por procedimentos mais simples em vez de uma aquisição por procedimento 
mais complexo 
£ Formação de Estoques 
£ Contratação por dispensa 
£ Solicitação antecipada da entrega dos bens ou realização dos serviços 
Outros:  1. ___________________________________________________________________________ 
  2. ___________________________________________________________________________ 

CAMPO 3.1.1

CAMPO 3.1.2

CAMPO 3.1.3

CAMPO 3.1.4

CAMPO 3.1.5

CAMPO 3.1.6

CAMPO 3.1.7

CAMPO 3.1.8

CAMPO 3.1.9
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A) Campo 3.1.1 

Tabela 10 – Utilização do planejamento orçamentário como meio de superar a 
rigidez dos procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e convite) 

quanto ao tempo de tramitação 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 11 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 3.1.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

B) Campo 3.1.2 

Tabela 11 – Utilização de Registro de Preços, do próprio órgão, como meio de 
superar a rigidez dos procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e 

convite) quanto ao tempo de tramitação 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 12 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 3.1.2 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 22 48,89 48,89 48,89
NÃO 23 51,11 51,11 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 29 64,44 64,44 64,44
NÃO 16 35,56 35,56 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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C) Campo 3.1.3 

Tabela 12 – Adesão à Registro de Preços de outro órgão ou entidade como meio de 
superar a rigidez dos procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e 

convite) quanto ao tempo de tramitação 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 13 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 3.1.3 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

D) Campo 3.1.4 

Tabela 13 – Realização de aquisições periódicas por procedimentos mais simples 
em vez de uma aquisição por procedimento mais complexo como meio de superar a 

rigidez dos procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e convite) 
quanto ao tempo de tramitação 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Gráfico 14 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 3.1.4 
Fonte: Pesquisa de Campo  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 33 73,33 73,33 73,33
NÃO 12 26,67 26,67 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 10 22,22 22,22 22,22
NÃO 35 77,78 77,78 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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E) Campo 3.1.5 

Tabela 14 – Formação de estoques como meio de superar a rigidez dos 
procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e convite) quanto ao 

tempo de tramitação 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 15 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 3.1.5 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

F) Campo 3.1.6 
 

Tabela 15 – Contratação por dispensa como meio de superar a rigidez dos 
procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e convite) quanto ao 

tempo de tramitação 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 16 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 3.1.7 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 10 22,22 22,22 22,22
NÃO 35 77,78 77,78 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 12 26,67 26,67 26,67
NÃO 33 73,33 73,33 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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G) Campo 3.1.7 

Tabela 16 – Contratação por dispensa como meio de superar a rigidez dos 
procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e convite) quanto ao 

tempo de tramitação 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 17 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 3.1.7 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

H) Campos 3.1.8 e 3.1.9 

Tabela 17 – Outras estratégias mencionadas como meio de superar a rigidez dos 
procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e convite) quanto ao 

tempo de tramitação 
 OCORRÊNCIAS 

AQUISIÇÃO POR REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO) PARA MANTER 
ATA EM ABERTO COM MAIOR NÚMERO DE ITENS 3 

AQUISIÇÃO POR PREGÃO PRESENCIAL. 2 
AQUISIÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO. 1 
EXIGÊNCIA DE PLANEJAMENTO PRÉVIO DAS CONTRATAÇÕES 
PARA O EXERCÍCIO. 1 

TROCAS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES DO MESMO RAMO. 1 

 

  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 2 4,44 4,44 4,44
NÃO 43 95,56 95,56 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS

4,44

95,56
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Figura 44 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 3 (item 3.2) 
Fonte: Autor 
 

A) Campo 3.2.1 

Tabela 18 – Detalhamento da especificação como meio de superar a rigidez dos 
procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e convite) quanto à 

qualidade dos materiais / serviços 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 18 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 3.2.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

  

3.2 Quanto à qualidade dos materiais / serviços (Pode ser marcada mais de uma opção): 
£ Especificação minuciosamente detalhada, restringindo a licitação a materiais / serviços específicos. 
£ Especificação da marca desejada seguida de expressões de equivalência (Marca X “ou equivalente”; “ou similar”;
etc.) 
£ Aceita-se o material / serviço entregue, independentemente da qualidade 
£ Ajuste nas quantidades e valores entre bens / serviços cotados e bens / serviços efetivamente entregues 
£ Realização de testes para mensuração da qualidade dos itens 
Outros:  1. ___________________________________________________________________________ 
  2. ___________________________________________________________________________ 

CAMPO 3.2.1

CAMPO 3.2.2

CAMPO 3.2.3

CAMPO 3.2.4

CAMPO 3.2.5

CAMPO 3.2.6

CAMPO 3.2.7

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 33 73,33 73,33 73,33
NÃO 12 26,67 26,67 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS

73,33
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B) Campo 3.2.2 

Tabela 19 – Especificação da marca desejada seguida de expressões de 
equivalência como meio de superar a rigidez dos procedimentos clássicos 

(concorrência, tomada de preços e convite) quanto à qualidade dos materiais / 
serviços 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 19 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 3.2.2 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

C) Campo 3.2.3 

Tabela 20 – Aceitação do material / serviço entregue, independentemente da 
qualidade, como meio de superar a rigidez dos procedimentos clássicos 

(concorrência, tomada de preços e convite) quanto à qualidade dos materiais / 
serviços 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 20 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 3.2.3 
Fonte: Pesquisa de Campo  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 19 42,22 42,22 42,22
NÃO 26 57,78 57,78 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 2 4,44 4,44 4,44
NÃO 43 95,56 95,56 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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D) Campo 3.2.4 

Tabela 21 – Ajuste nas quantidades e valores entre bens / serviços cotados e bens / 
serviços efetivamente entregues como meio de superar a rigidez dos procedimentos 

clássicos (concorrência, tomada de preços e convite) quanto à qualidade dos 
materiais / serviços 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 21 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 3.2.4 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

E) Campo 3.2.5 

Tabela 22 – Realização de testes para mensuração da qualidade dos itens como 
meio de superar a rigidez dos procedimentos clássicos (concorrência, tomada de 

preços e convite) quanto à qualidade dos materiais / serviços 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 22 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 3.2.5 
Fonte: Pesquisa de Campo  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 3 6,67 6,67 6,67
NÃO 42 93,33 93,33 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 20 44,44 44,44 44,44
NÃO 25 55,56 55,56 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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F) Campo 3.2.6 e 3.2.7 

Tabela 23 – Outras estratégias mencionadas como meio de superar a rigidez dos 
procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e convite) quanto à 

qualidade dos materiais / serviços 
 OCORRÊNCIAS 

ANÁLISE DE AMOSTRAS. 2 
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS NOS MATERIAIS E SERVIÇOS. 1 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

 
Figura 45 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 3 (item 3.3) 
Fonte: Autor 
 

A) Campo 3.3.1 

Tabela 24 – Aceitação dos preços obtidos com imposição informal de 
contraprestação como meio de superar a rigidez dos procedimentos clássicos 

(concorrência, tomada de preços e convite) quanto aos preços obtidos 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

CAMPO 3.3.1

CAMPO 3.3.2

CAMPO 3.3.3

CAMPO 3.3.4

CAMPO 3.3.5

CAMPO 3.3.6

CAMPO 3.3.7

3.3 Quanto aos preços obtidos (Pode ser marcada mais de uma opção): 
£ Aceitação dos preços obtidos com imposição informal de contraprestação 
£ Repetição do procedimento licitatório 
£ Convocação informal dos licitantes para refazerem suas propostas a preços mais baixos 
£ Anulação da licitação e contratação por dispensa 
£ Adesão à Registro de Preços realizado por outro órgão / entidade 
Outros:  1. ___________________________________________________________________________ 
  2. ___________________________________________________________________________ 

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 5 11,11 11,11 11,11
NÃO 40 88,89 88,89 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 23 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 3.3.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

B) Campo 3.3.2 

Tabela 25 – Repetição do processo licitatório como meio de superar a rigidez dos 
procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e convite) quanto aos 

preços obtidos 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 24 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 3.3.2 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

C) Campo 3.3.3 

Tabela 26 – Convocação informal dos licitantes para refazerem suas propostas a 
preços mais baixos como meio de superar a rigidez dos procedimentos clássicos 

(concorrência, tomada de preços e convite) quanto aos preços obtidos 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 25 55,56 55,56 55,56
NÃO 20 44,44 44,44 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 14 31,11 31,11 31,11
NÃO 31 68,89 68,89 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 25 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 3.3.3 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

D) Campo 3.3.4 

Tabela 27 – Anulação da licitação e contratação por dispensa como meio de superar 
a rigidez dos procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e convite) 

quanto aos preços obtidos 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 26 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 3.3.4 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

E) Campo 3.3.5 

Tabela 28 – Adesão a Registro de Preços realizado por outro órgão ou entidade 
como meio de superar a rigidez dos procedimentos clássicos (concorrência, tomada 

de preços e convite) quanto aos preços obtidos 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

31,11

68,89

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

SI
M

N
ÃO

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 4 8,89 8,89 8,89
NÃO 41 91,11 91,11 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 27 60,00 60,00 60,00
NÃO 18 40,00 40,00 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 27 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 3.3.5 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

F) Campo 3.3.6 e 3.3.7 

Tabela 29 – Outras estratégias mencionadas como meio de superar a rigidez dos 
procedimentos clássicos (concorrência, tomada de preços e convite) quanto aos 

preços obtidos 
 OCORRÊNCIAS 

ACEITAÇÃO DOS PREÇOS OBTIDOS COM IMPOSIÇÃO 
FORMAL DE CONTRAPRESTAÇÃO. 1 

NEGOCIAÇÃO, QUANDO NA MODALIDADE PREGÃO 1 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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8.1.4 Questão 4 

 
Figura 46 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 4 (primeira parte) 
Fonte: Autor 
 

A) Campo 4.1.1 

Tabela 30 – Avaliação do tempo de tramitação – Concorrência 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

4. Como você avalia os seguintes aspectos, para cada modalidade de licitação? Considerar os conceitos de cada 
aspecto; marcar uma opção de cada aspecto de cada espécie de processo. 

Tempo de Realização: lapso temporal entre o início e o término do procedimento. 
Qualidade: qualidade dos bens e serviços, objetos da licitação. 
Custo dos Bens: preços obtidos para os bens e serviços. 
Segurança: capacidade de evitar desvios; eficiência dos controles. 

 

Procedimento Tempo de Realização Qualidade Obtida Custos dos Bens / Serviços 

Concorrência 
(     ) Demorado 
(     ) Conforme as necessidades 
(     ) Rápido 

(     ) Alta 
(     ) Média 
(     ) Baixa 

(     ) Superior à média de mercado (10%) 
(     ) Dentro da média de mercado 
(     ) Abaixo da média de mercado (10%) 

Tomada de Preços 
(     ) Demorado 
(     ) Conforme as necessidades 
(     ) Rápido 

(     ) Alta 
(     ) Média 
(     ) Baixa 

(     ) Superior à média de mercado (10%) 
(     ) Dentro da média de mercado 
(     ) Abaixo da média de mercado (10%) 

Convite 
(     ) Demorado 
(     ) Conforme as necessidades 
(     ) Rápido 

(     ) Alta 
(     ) Média 
(     ) Baixa 

(     ) Superior à média de mercado (10%) 
(     ) Dentro da média de mercado 
(     ) Abaixo da média de mercado (10%) 

Pregão Presencial 
(     ) Demorado 
(     ) Conforme as necessidades 
(     ) Rápido 

(     ) Alta 
(     ) Média 
(     ) Baixa 

(     ) Superior à média de mercado (10%) 
(     ) Dentro da média de mercado 
(     ) Abaixo da média de mercado (10%) 

Pregão Eletrônico 
(     ) Demorado 
(     ) Conforme as necessidades 
(     ) Rápido 

(     ) Alta 
(     ) Média 
(     ) Baixa 

(     ) Superior à média de mercado (10%) 
(     ) Dentro da média de mercado 
(     ) Abaixo da média de mercado (10%) 

Dispensa 
(     ) Demorado 
(     ) Conforme as necessidades 
(     ) Rápido 

(     ) Alta 
(     ) Média 
(     ) Baixa 

(     ) Superior à média de mercado (10%) 
(     ) Dentro da média de mercado 
(     ) Abaixo da média de mercado (10%) 

Inexigibilidade 
(     ) Demorado 
(     ) Conforme as necessidades 
(     ) Rápido 

(     ) Alta 
(     ) Média 
(     ) Baixa 

(     ) Superior à média de mercado (10%) 
(     ) Dentro da média de mercado 
(     ) Abaixo da média de mercado (10%) 

 
CAMPO 4.1.1

CAMPO 4.1.2

CAMPO 4.1.3

CAMPO 4.1.4

CAMPO 4.1.5

CAMPO 4.1.6

CAMPO 4.1.7

CAMPO 4.2.1

CAMPO 4.2.2

CAMPO 4.2.3

CAMPO 4.2.4

CAMPO 4.2.5

CAMPO 4.2.6

CAMPO 4.2.7

CAMPO 4.3.1

CAMPO 4.3.2

CAMPO 4.3.3

CAMPO 4.3.4

CAMPO 4.3.5

CAMPO 4.3.6

CAMPO 4.3.7

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
DEMORADO 38 84,44 84,44 88,89 38 88,37 88,37 88,37
CONFORME AS 
NECESSIDADES 5 11,11 11,11 100,00 5 11,63 11,63 100,00

RÁPIDO 0 0,00 0,00 100,00 0 0,00 0,00 100,00
TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 28 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.1.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

B) Campo 4.1.2 

Tabela 31 – Avaliação do tempo de tramitação – Tomada de Preços 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 29 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.1.2 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
DEMORADO 32 71,11 71,11 75,56 32 74,42 74,42 74,42
CONFORME AS 
NECESSIDADES 11 24,44 24,44 100,00 11 25,58 25,58 100,00

RÁPIDO 0 0,00 0,00 100,00 0 0,00 0,00 100,00
TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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C) Campo 4.1.3 

Tabela 32 – Avaliação do tempo de tramitação – Convite 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 30 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.1.3 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

D) Campo 4.1.4 

Tabela 33 – Avaliação do tempo de tramitação – Pregão Presencial 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 3 6,67 6,67 6,67
DEMORADO 2 4,44 4,44 11,11 2 4,76 4,76 4,76
CONFORME AS 
NECESSIDADES 8 17,78 17,78 28,89 8 19,05 19,05 23,81

RÁPIDO 32 71,11 71,11 100,00 32 76,19 76,19 100,00
TOTAL 45 100,00 100,00 42 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 4 8,89 8,89 8,89
DEMORADO 8 17,78 17,78 26,67 8 19,51 19,51 19,51
CONFORME AS 
NECESSIDADES 20 44,44 44,44 71,11 20 48,78 48,78 68,29

RÁPIDO 13 28,89 28,89 100,00 13 31,71 31,71 100,00
TOTAL 45 100,00 100,00 41 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 31 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.1.4 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

E) Campo 4.1.5 

Tabela 34 – Avaliação do tempo de tramitação – Pregão Eletrônico 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 32 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.1.5 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

8,89

17,78

44,44

28,89

0,00

19,51

48,78

31,71

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Em
 B

ra
nc

o

D
EM

O
R

AD
O

C
O

N
FO

R
M

E 
AS

 
N

EC
ES

SI
D

AD
ES

R
ÁP

ID
O

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
DEMORADO 7 15,56 15,56 20,00 7 16,28 16,28 16,28
CONFORME AS 
NECESSIDADES 7 15,56 15,56 35,56 7 16,28 16,28 32,56

RÁPIDO 29 64,44 64,44 100,00 29 67,44 67,44 100,00
TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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F) Campo 4.1.6 

Tabela 35 – Avaliação do tempo de tramitação – Dispensa 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 33 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.1.6 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

G) Campo 4.1.7 

Tabela 36 – Avaliação do tempo de tramitação – Inexigibilidade 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 3 6,67 6,67 6,67
DEMORADO 0 0,00 0,00 6,67 0 0,00 0,00 0,00
CONFORME AS 
NECESSIDADES 5 11,11 11,11 17,78 5 11,90 11,90 11,90

RÁPIDO 37 82,22 82,22 100,00 37 88,10 88,10 100,00
TOTAL 45 100,00 100,00 42 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 4 8,89 8,89 8,89
DEMORADO 8 17,78 17,78 26,67 8 19,51 19,51 19,51
CONFORME AS 
NECESSIDADES 15 33,33 33,33 60,00 15 36,59 36,59 56,10

RÁPIDO 18 40,00 40,00 100,00 18 43,90 43,90 100,00
TOTAL 45 100,00 100,00 41 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 34 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.1.7 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

H) Campo 4.2.1 

Tabela 37 – Avaliação da qualidade dos bens ou serviços fornecidos – Concorrência 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 35 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.2.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
BAIXA 3 6,67 6,67 8,89 3 6,82 6,82 6,82
MÉDIA 25 55,56 55,56 64,44 25 56,82 56,82 63,64
ALTA 16 35,56 35,56 100,00 16 36,36 36,36 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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I) Campo 4.2.2 

Tabela 38 – Avaliação da qualidade dos bens ou serviços fornecidos – Tomada de 
Preços 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 36 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.2.2 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

J) Campo 4.2.3 

Tabela 39 – Avaliação da qualidade dos bens ou serviços fornecidos – Convite 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 4 8,89 8,89 8,89
BAIXA 2 4,44 4,44 13,33 2 4,88 4,88 4,88
MÉDIA 28 62,22 62,22 75,56 28 68,29 68,29 73,17
ALTA 11 24,44 24,44 100,00 11 26,83 26,83 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 41 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 4 8,89 8,89 8,89
BAIXA 1 2,22 2,22 11,11 1 2,44 2,44 2,44
MÉDIA 32 71,11 71,11 82,22 32 78,05 78,05 80,49
ALTA 8 17,78 17,78 100,00 8 19,51 19,51 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 41 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 37 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.2.3 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

K) Campo 4.2.4 

Tabela 40 – Avaliação da qualidade dos bens ou serviços fornecidos – Pregão 
Presencial 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 38 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.2.4 
Fonte: Pesquisa de Campo  
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 5 11,11 11,11 11,11
BAIXA 5 11,11 11,11 22,22 5 12,50 12,50 12,50
MÉDIA 24 53,33 53,33 75,56 24 60,00 60,00 72,50
ALTA 11 24,44 24,44 100,00 11 27,50 27,50 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 40 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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L) Campo 4.2.5 

Tabela 41 – Avaliação da qualidade dos bens ou serviços fornecidos– Pregão 
Eletrônico 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 39 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.2.5 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

M) Campo 4.2.6 

Tabela 42 – Avaliação da qualidade dos bens ou serviços fornecidos– Dispensa 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
BAIXA 16 35,56 35,56 40,00 16 37,21 37,21 37,21
MÉDIA 15 33,33 33,33 73,33 15 34,88 34,88 72,09
ALTA 12 26,67 26,67 100,00 12 27,91 27,91 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 3 6,67 6,67 6,67
BAIXA 1 2,22 2,22 8,89 1 2,38 2,38 2,38
MÉDIA 14 31,11 31,11 40,00 14 33,33 33,33 35,71
ALTA 27 60,00 60,00 100,00 27 64,29 64,29 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 42 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 40 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.2.6 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

N) Campo 4.2.7 

Tabela 43 – Avaliação da qualidade dos bens ou serviços fornecidos – 
Inexigibilidade 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 41 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.2.7 
Fonte: Pesquisa de Campo  
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 6 13,33 13,33 13,33
BAIXA 1 2,22 2,22 15,56 1 2,56 2,56 2,56
MÉDIA 15 33,33 33,33 48,89 15 38,46 38,46 41,03
ALTA 23 51,11 51,11 100,00 23 58,97 58,97 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 39 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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O) Campo 4.3.1 

Tabela 44 – Avaliação do custo dos bens ou serviços – Concorrência 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 42 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.3.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

P) Campo 4.3.2 

Tabela 45 – Avaliação do custo dos bens ou serviços – Tomada de Preços 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 4 8,89 8,89 8,89
SUPERIOR À MÉDIA DE 
MERCADO (10%) 7 15,56 15,56 24,44 7 17,07 17,07 17,07
DENTRO DA MÉDIA DE 
MERCADO 27 60,00 60,00 84,44 27 65,85 65,85 82,93
ABAIXO DA MÉDIA DE 
MERCADO (10%) 7 15,56 15,56 100,00 7 17,07 17,07 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 41 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 5 11,11 11,11 11,11
SUPERIOR À MÉDIA DE 
MERCADO (10%) 6 13,33 13,33 24,44 6 15,00 15,00 15,00
DENTRO DA MÉDIA DE 
MERCADO 25 55,56 55,56 80,00 25 62,50 62,50 77,50
ABAIXO DA MÉDIA DE 
MERCADO (10%) 9 20,00 20,00 100,00 9 22,50 22,50 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 40 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 43 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.3.2 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

Q) Campo 4.3.3 

Tabela 46 – Avaliação do custo dos bens ou serviços – Convite 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 44 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.3.3 
Fonte: Pesquisa de Campo  
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 6 13,33 13,33 13,33
SUPERIOR À MÉDIA DE 
MERCADO (10%) 5 11,11 11,11 24,44 5 12,82 12,82 12,82
DENTRO DA MÉDIA DE 
MERCADO 27 60,00 60,00 84,44 27 69,23 69,23 82,05
ABAIXO DA MÉDIA DE 
MERCADO (10%) 7 15,56 15,56 100,00 7 17,95 17,95 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 39 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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R) Campo 4.3.4 

Tabela 47 – Avaliação do custo dos bens ou serviços – Pregão Presencial 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 45 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.3.4 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

S) Campo 4.3.5 

Tabela 48 – Avaliação do custo dos bens ou serviços – Pregão Eletrônico 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 6 13,33 13,33 13,33
SUPERIOR À MÉDIA DE 
MERCADO (10%) 2 4,44 4,44 17,78 2 5,13 5,13 5,13
DENTRO DA MÉDIA DE 
MERCADO 16 35,56 35,56 53,33 16 41,03 41,03 46,15
ABAIXO DA MÉDIA DE 
MERCADO (10%) 21 46,67 46,67 100,00 21 53,85 53,85 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 39 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 3 6,67 6,67 6,67
SUPERIOR À MÉDIA DE 
MERCADO (10%) 2 4,44 4,44 11,11 2 4,76 4,76 4,76
DENTRO DA MÉDIA DE 
MERCADO 14 31,11 31,11 42,22 14 33,33 33,33 38,10
ABAIXO DA MÉDIA DE 
MERCADO (10%) 26 57,78 57,78 100,00 26 61,90 61,90 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 42 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 46 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.3.5 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

T) Campo 4.3.6 

Tabela 49 – Avaliação do custo dos bens ou serviços – Dispensa 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 47 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.3.6 
Fonte: Pesquisa de Campo  
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 4 8,89 8,89 8,89
SUPERIOR À MÉDIA DE 
MERCADO (10%) 10 22,22 22,22 31,11 10 24,39 24,39 24,39
DENTRO DA MÉDIA DE 
MERCADO 28 62,22 62,22 93,33 28 68,29 68,29 92,68
ABAIXO DA MÉDIA DE 
MERCADO (10%) 3 6,67 6,67 100,00 3 7,32 7,32 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 41 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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U) Campo 4.3.7 

Tabela 50 – Avaliação do custo dos bens ou serviços – Inexigibilidade 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 48 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.3.7 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 7 15,56 15,56 15,56
SUPERIOR À MÉDIA DE 
MERCADO (10%) 9 20,00 20,00 35,56 9 23,68 23,68 23,68
DENTRO DA MÉDIA DE 
MERCADO 28 62,22 62,22 97,78 28 73,68 73,68 97,37
ABAIXO DA MÉDIA DE 
MERCADO (10%) 1 2,22 2,22 100,00 1 2,63 2,63 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 38 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Figura 47 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 4 (segunda parte) 
Fonte: Autor 
 

A) Campo 4.4.1 

Tabela 51 – Avaliação da segurança – Concorrência 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

CAMPO 4.4.1

CAMPO 4.4.2

CAMPO 4.4.3

CAMPO 4.4.4

CAMPO 4.4.5

CAMPO 4.4.6

CAMPO 4.4.7

CAMPO 4.5.1

CAMPO 4.5.2

CAMPO 4.5.3

CAMPO 4.5.4

CAMPO 4.5.5

CAMPO 4.5.6

CAMPO 4.5.7

Procedimento Segurança Uso pela Organização 

Concorrência 
(     ) Ineficaz 
(     ) Eficaz, mas suscetível a desvios intencionais 
(     ) Eficaz 

(     ) Freqüentemente usado 
(     ) Raramente usado 
(     ) Nunca usado 

Tomada de Preços 
(     ) Ineficaz 
(     ) Eficaz, mas suscetível a desvios 
(     ) Eficaz 

(     ) Freqüentemente usado 
(     ) Raramente usado 
(     ) Nunca usado 

Convite 
(     ) Ineficaz 
(     ) Eficaz, mas suscetível a desvios 
(     ) Eficaz 

(     ) Freqüentemente usado 
(     ) Raramente usado 
(     ) Nunca usado 

Pregão Presencial 
(     ) Ineficaz 
(     ) Eficaz, mas suscetível a desvios 
(     ) Eficaz 

(     ) Freqüentemente usado 
(     ) Raramente usado 
(     ) Nunca usado 

Pregão Eletrônico 
(     ) Ineficaz 
(     ) Eficaz, mas suscetível a desvios 
(     ) Eficaz 

(     ) Freqüentemente usado 
(     ) Raramente usado 
(     ) Nunca usado 

Dispensa 
(     ) Ineficaz 
(     ) Eficaz, mas suscetível a desvios 
(     ) Eficaz 

(     ) Freqüentemente usado 
(     ) Raramente usado 
(     ) Nunca usado 

Inexigibilidade 
(     ) Ineficaz 
(     ) Eficaz, mas suscetível a desvios 
(     ) Eficaz 

(     ) Freqüentemente usado 
(     ) Raramente usado 
(     ) Nunca usado 

 

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 0 0,00 0,00 0,00
INEFICAZ 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
EFICAZ, MAS SUCETÍVEL A 
DESVIOS INTENCIONAIS 24 53,33 53,33 53,33 24 53,33 53,33 53,33

EFICAZ 21 46,67 46,67 100,00 21 46,67 46,67 100,00
TOTAL 45 100,00 100,00 45 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 49 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.4.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

B) Campo 4.4.2 

Tabela 52 – Avaliação da segurança – Tomada de Preços 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 50 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.4.2 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
INEFICAZ 1 2,22 2,22 6,67 1 2,33 2,33 2,33
EFICAZ, MAS SUCETÍVEL A 
DESVIOS INTENCIONAIS 21 46,67 46,67 53,33 21 48,84 48,84 51,16

EFICAZ 21 46,67 46,67 100,00 21 48,84 48,84 100,00
TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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C) Campo 4.4.3 

Tabela 53 – Avaliação da segurança – Convite 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 51 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.4.3 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

D) Campo 4.4.4 

Tabela 54 – Avaliação da segurança – Pregão Presencial 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
INEFICAZ 4 2,22 2,22 6,67 1 2,33 2,33 2,33
EFICAZ, MAS SUCETÍVEL A 
DESVIOS INTENCIONAIS 22 46,67 46,67 53,33 21 48,84 48,84 51,16

EFICAZ 17 46,67 46,67 100,00 21 48,84 48,84 100,00
TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
INEFICAZ 1 2,22 2,22 6,67 1 2,33 2,33 2,33
EFICAZ, MAS SUCETÍVEL A 
DESVIOS INTENCIONAIS 17 37,78 37,78 44,44 17 39,53 39,53 41,86

EFICAZ 25 55,56 55,56 100,00 25 58,14 58,14 100,00
TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 52 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.4.4 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

E) Campo 4.4.5 

Tabela 55 – Avaliação da segurança – Pregão Eletrônico 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 53 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.4.5 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
INEFICAZ 4 8,89 8,89 11,11 4 9,09 9,09 9,09
EFICAZ, MAS SUCETÍVEL A 
DESVIOS INTENCIONAIS 6 13,33 13,33 24,44 6 13,64 13,64 22,73

EFICAZ 34 75,56 75,56 100,00 34 77,27 77,27 100,00
TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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F) Campo 4.4.6 

Tabela 56 – Avaliação da segurança – Dispensa 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 54 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.4.6 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

G) Campo 4.4.7 

Tabela 57 – Avaliação da segurança – Inexigibilidade 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
INEFICAZ 2 4,44 4,44 6,67 2 4,55 4,55 4,55
EFICAZ, MAS SUCETÍVEL A 
DESVIOS INTENCIONAIS 21 46,67 46,67 53,33 21 47,73 47,73 52,27

EFICAZ 21 46,67 46,67 100,00 21 47,73 47,73 100,00
TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
INEFICAZ 1 2,22 2,22 6,67 1 2,33 2,33 2,33
EFICAZ, MAS SUCETÍVEL A 
DESVIOS INTENCIONAIS 15 33,33 33,33 40,00 15 34,88 34,88 37,21

EFICAZ 27 60,00 60,00 100,00 27 62,79 62,79 100,00
TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 55 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.4.7 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

H) Campo 4.5.1 

Tabela 58 – Avaliação da utilização – Concorrência 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 56 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.5.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
NUNCA USADO 13 28,89 28,89 31,11 13 29,55 29,55 29,55
RARAMENTE USADO 27 60,00 60,00 91,11 27 61,36 61,36 90,91
FREQÜENTEMENTE USADO 4 8,89 8,89 100,00 4 9,09 9,09 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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I) Campo 4.5.2 

Tabela 59 – Avaliação da utilização – tomada de preços 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 57 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.5.2 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

J) Campo 4.5.3 

Tabela 60 – Avaliação da utilização – Convite 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 3 6,67 6,67 6,67
NUNCA USADO 6 13,33 13,33 20,00 6 14,29 14,29 14,29
RARAMENTE USADO 27 60,00 60,00 80,00 27 64,29 64,29 78,57
FREQÜENTEMENTE USADO 9 20,00 20,00 100,00 9 21,43 21,43 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 42 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 3 6,67 6,67 6,67
NUNCA USADO 8 17,78 17,78 24,44 8 19,05 19,05 19,05
RARAMENTE USADO 19 42,22 42,22 66,67 19 45,24 45,24 64,29
FREQÜENTEMENTE USADO 15 33,33 33,33 100,00 15 35,71 35,71 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 42 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 58 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.5.3 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

K) Campo 4.5.4 

Tabela 61 – Avaliação da utilização – Pregão Presencial 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 59 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.5.4 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 3 6,67 6,67 6,67
NUNCA USADO 15 33,33 33,33 40,00 15 35,71 35,71 35,71
RARAMENTE USADO 16 35,56 35,56 75,56 16 38,10 38,10 73,81
FREQÜENTEMENTE USADO 11 24,44 24,44 100,00 11 26,19 26,19 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 42 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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L) Campo 4.5.5 

Tabela 62 – Avaliação da utilização – Pregão Eletrônico 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 60 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.5.5 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

M) Campo 4.5.6 

Tabela 63 – Avaliação da utilização – Dispensa 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 3 6,67 6,67 6,67
NUNCA USADO 4 8,89 8,89 15,56 4 9,52 9,52 9,52
RARAMENTE USADO 7 15,56 15,56 31,11 7 16,67 16,67 26,19
FREQÜENTEMENTE USADO 31 68,89 68,89 100,00 31 73,81 73,81 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 42 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
NUNCA USADO 1 2,22 2,22 6,67 1 2,33 2,33 2,33
RARAMENTE USADO 16 35,56 35,56 42,22 16 37,21 37,21 39,53
FREQÜENTEMENTE USADO 26 57,78 57,78 100,00 26 60,47 60,47 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 61 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.5.6 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

N) Campo 4.5.7 

Tabela 64 – Avaliação da utilização – Inexigibilidade 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 62 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 4.5.7 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 3 6,67 6,67 6,67
NUNCA USADO 2 4,44 4,44 11,11 2 4,76 4,76 4,76
RARAMENTE USADO 32 71,11 71,11 82,22 32 76,19 76,19 80,95
FREQÜENTEMENTE USADO 8 17,78 17,78 100,00 8 19,05 19,05 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 42 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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8.1.5 Questão 5 

 
Figura 48 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 5 
Fonte: Autor 

A) Campo 5.1.1 

Tabela 65 – Opção pelo procedimento que permita alcançar melhor qualidade de 
bens / serviços quando há possibilidade de utilização de mais de uma modalidade 

de licitação 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 63 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 5.1.1 
Fonte: Pesquisa de Campo  

5. Alguns bens e serviços podem, conforme o caso, serem adquiridos / contratados por meio de mais de uma 
modalidade de licitação. Neste caso, que critérios são utilizados para fazer a opção da modalidade de licitação a ser 
usada (concorrência, tomada de preços, convite, pregão presencial ou pregão eletrônico)? Pode ser marcada mais de 
uma opção. 
£ Procedimento que permita alcançar melhor qualidade de bens / serviços 
£ Procedimento que permita a participação do maior número possível de licitantes 
£ Procedimento que permita a participação do menor número possível de licitantes 
£ Procedimento que não exija tramitação externa (Núcleo de Assessoramento Jurídico, Órgãos Superiores, etc.) 
£ Procedimento com edital mais simples 
£ Procedimento menos suscetível a receber controle externo (fiscalizações do Tribunal de Contas da União, etc.) 
£ Procedimento que alcance resultados mais baratos 
Outros Critérios:  1. ____________________________________________ 
   2. ____________________________________________ 
   3. ____________________________________________ 
Comentários:  _____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

CAMPO 5.1.1

CAMPO 5.1.2

CAMPO 5.1.3

CAMPO 5.1.4

CAMPO 5.1.5

CAMPO 5.1.6

CAMPO 5.1.7

CAMPO 5.1.8

CAMPO 5.1.9

CAMPO 5.1.10

CAMPO 5.1.11

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 35 77,78 77,78 77,78
NÃO 10 22,22 22,22 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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B) Campo 5.1.2 

Tabela 66 – Opção pelo procedimento que permita a participação do maior número 
possível de licitantes quando há possibilidade de utilização de mais de uma 

modalidade de licitação 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 64 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 5.1.2 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

C) Campo 5.1.3 

Tabela 67 – Opção pelo procedimento que permita a participação do menor número 
possível de licitantes quando há possibilidade de utilização de mais de uma 

modalidade de licitação 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 65 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 5.1.3 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 33 73,33 73,33 73,33
NÃO 12 26,67 26,67 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 0 0,00 0,00 0,00
NÃO 45 100,00 100,00 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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D) Campo 5.1.4 

Tabela 68 – Opção pelo procedimento que não exija tramitação externa quando há 
possibilidade de utilização de mais de uma modalidade de licitação 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 66 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 5.1.4 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 
E) Campo 5.1.5 

Tabela 69 – Opção pelo procedimento com edital mais simples, quando há 
possibilidade de utilização de mais de uma modalidade de licitação 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 67 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 5.1.5 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 10 22,22 22,22 22,22
NÃO 35 77,78 77,78 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 13 28,89 28,89 28,89
NÃO 32 71,11 71,11 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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F) Campo 5.1.6 

Tabela 70 – Opção pelo procedimento menos suscetível a receber controle externo, 
quando há possibilidade de utilização de mais de uma modalidade de licitação 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 68 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 5.1.6 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

G) Campo 5.1.7 

Tabela 71 – Opção pelo procedimento menos suscetível a receber controle externo, 
quando há possibilidade de utilização de mais de uma modalidade de licitação 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 69 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 5.1.7 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 2 4,44 4,44 4,44
NÃO 43 95,56 95,56 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 24 53,33 53,33 53,33
NÃO 21 46,67 46,67 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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H) Campos 5.1.8 a 5.1.10 

Tabela 72 – Respostas espontâneas quanto aos critérios utilizados para seleção do 
procedimento a ser utilizado quando há possibilidade de utilização de mais de uma 

modalidade de licitação 
 OCORRÊNCIAS 
PROCEDIMENTO MAIS ÁGIL 6 
SELEÇÃO PELO VALOR ESTIMADO DO BEM OU DO 
SERVIÇO. 1 

FASE EXTERNA MAIS ÁGIL 1 
ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO (LEI 8.666/93) 1 
PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA MAIS 
DETALHADO 1 

PROCEDIMENTO MAIS EFICAZ 1 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

I) Campo 5.1.11 

Tabela 73 – Temas ínsitos aos comentários livres quanto aos critérios utilizados para 
seleção do procedimento a ser utilizado quando há possibilidade de utilização de 

mais de uma modalidade de licitação 
TEMAS 

NECESSIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA IMPRIMIR DINAMISMO EM 
SUAS AQUISIÇÕES, UTILIZANDO-SE, DENTRO DA LEGALIDADE, DE 
MODALIDADE LICITATÓRIA MAIS ADEQUADA À SUA DEMANDA. 

RESTRIÇÕES NA ESCOLHA: PARA ALGUNS ITENS (MATERIAIS E SERVIÇOS 
COMUNS) NÃO HÁ OPÇÃO DE ESCOLHA, POIS A LEI IMPÕE O PREGÃO 
ELETRÔNICO (DEC. Nº 5.450/2005); PARA OUTROS (OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA), A LEI VEDA O PREGÃO ELETRÔNICO. 

ESCOLHA CUSTOMIZADA EM FUNÇÃO DO OBJETO QUE SE PRETENDE 
CONTRATAR, DA NECESSIDADE DO OBJETO NA DIMENSÃO TEMPORAL, DA 
COMPLEXIDADE DOS POSSÍVEIS PROCEDIMENTOS, ETC. 

PESQUISA E ADESÃO A REGISTROS DE PREÇOS EM FUNÇÃO DA 
CELERIDADE E DA ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO, COMO 
FORMA DE  SUPERAR A AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO DAS COMPRAS, QUE 
LEVA AO AFUNILAMENTO DE PROCESSOS SOBRETUDO AO FIM DO 
EXERCÍCIO. 

IMPOSIÇÃO DO USO DA MODALIDADE PREGÃO, PREFERENCIALMENTE O 
ELETRÔNICO, À EXCEÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 

EXIGÜIDADE DO TEMPO E OPÇÃO PELA MODALIDADE MAIS CÉLERE. 

SELEÇÃO DA MODALIDADE PELA ANÁLISE DA NECESSIDADE, DA URGÊNCIA 
E DO VALOR DA AQUISIÇÃO), A FIM DE ATENDER COM QUALIDADE O 
REQUISITANTE, SEM PERDER DE VISTA OS FATORES TEMPO E CUSTO. 

REDUÇÃO DE PREÇOS OBTIDA PELO PREGÃO ELETRÔNICO. NECESSIDADE 
DE ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL, PARA 
OBTENÇÃO DE BOA QUALIDADE DOS OBJETOS. 
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MAIORES PUBLICIDADE E CELERIDADE COM A ADOÇÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO. 

EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL NAS ANÁLISES PROCESSUAIS REALIZADAS 
PELOS NÚCLEOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, COM EXCESSO DE 
IMPOSIÇÕES DESNECESSÁRIAS. 

ADOÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO ANTE A MELHORIA NA GESTÃO DOS 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SOB AS DIMENSÕES DA SEGURANÇA 
(CERTIFICAÇÃO DIGITAL), DA TRANSPARÊNCIA, DA CELERIDADE, DO MENOR 
CUSTO, ETC. 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

8.1.6 Questão 6 

 

Figura 49 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 6 
Fonte: Autor 
 
  

CAMPO 6.1.1

CAMPO 6.1.2

CAMPO 6.1.3

CAMPO 6.1.4

CAMPO 6.1.5

CAMPO 6.1.6

CAMPO 6.1.7

CAMPO 6.1.8

CAMPO 6.1.9

CAMPO 6.1.10

CAMPO 6.1.11

6. Havendo possibilidade de a aquisição / contratação ser efetivada por intermédio de mais de um procedimento,
como é feita a opção do tipo de licitação a ser usado (técnica e preço, melhor técnica e menor preço)? Pode ser 
marcada mais de uma opção. 
£ Procedimento que permita alcançar melhor qualidade de bens / serviços 
£ Procedimento que permita a participação do maior número possível de licitantes 
£ Procedimento que permita a participação do menor número possível de licitantes 
£ Procedimento que não exija tramitação externa (Núcleo de Assessoramento Jurídico, Órgãos Superiores, etc.) 
£ Procedimento com edital mais simples 
£ Procedimento menos suscetível a receber controle externo (fiscalizações do Tribunal de Contas da União, etc.) 
£ Procedimento que alcance resultados mais baratos 
Outros Critérios:  1. ____________________________________________ 
   2. ____________________________________________ 
   3. ____________________________________________ 
Comentários:  _____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 



267 

A) Campo 6.1.1 

Tabela 74 – Opção pelo procedimento que permita alcançar melhor qualidade de 
bens / serviços quando há possibilidade de utilização de mais de um tipo de licitação 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 70 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 6.1.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

B) Campo 6.1.2 

Tabela 75 – Opção pelo procedimento que permita a participação do maior número 
possível de licitantes quando há possibilidade de utilização de mais de um tipo de 

licitação 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 71 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 6.1.2 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 35 77,78 77,78 77,78
NÃO 10 22,22 22,22 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 26 57,78 57,78 57,78
NÃO 19 42,22 42,22 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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C) Campo 6.1.3 

Tabela 76 – Opção pelo procedimento que permita a participação do menor número 
possível de licitantes quando há possibilidade de utilização de mais de um tipo de 

licitação 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 72 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 6.1.3 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

D) Campo 6.1.4 

Tabela 77 – Opção pelo procedimento que não exija tramitação externa quando há 
possibilidade de utilização de mais de um tipo de licitação 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 73 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 6.1.4 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 0 0,00 0,00 0,00
NÃO 45 100,00 100,00 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 6 13,33 13,33 13,33
NÃO 39 86,67 86,67 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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E) Campo 6.1.5 

Tabela 78 – Opção pelo procedimento com edital mais simples, quando há 
possibilidade de utilização de mais de um tipo de licitação 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 74 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 6.1.5 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

F) Campo 6.1.6 

Tabela 79 – Opção pelo procedimento menos suscetível a receber controle externo, 
quando há possibilidade de utilização de mais de um tipo de licitação 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 75 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 6.1.6 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 9 20,00 20,00 20,00
NÃO 36 80,00 80,00 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 3 6,67 6,67 6,67
NÃO 42 93,33 93,33 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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G) Campo 6.1.7 

Tabela 80 – Opção pelo procedimento menos suscetível a receber controle externo, 
quando há possibilidade de utilização de mais de uma um tipo de licitação 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 76 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 6.1.7 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

H) Campos 6.1.8 a 6.1.10 

Tabela 81 – Respostas espontâneas quanto aos critérios utilizados para seleção do 
procedimento a ser utilizado quando há possibilidade de utilização de mais de um 

tipo de licitação 
 OCORRÊNCIAS 

PROCEDIMENTO MAIS ÁGIL 1 
PROCEDIMENTO QUE RESULTE EM MENOR PREÇO 1 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

I) Campo 6.1.11 

Tabela 82 – Temas ínsitos aos comentários livres quanto aos critérios utilizados para 
seleção do procedimento a ser utilizado quando há possibilidade de utilização de 

mais de um tipo de licitação 
TEMAS 

HIPÓTESES DE OBRIGATORIEDADE DO TIPO TÉCNICA E PREÇO. 
INDEPENDÊNCIA ENTRE O NÚMERO DE LICITANTES E MELHORES PREÇOS E 
QUALIDADES. 
OPÇÃO PELO TIPO EM FUNÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO. 
SELEÇÃO DO CRITÉRIO COMO EDITAL MAIS SIMPLES PARA CONFERIR 
AGILIDADE AO PROCESSO 
UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MENOR PREÇO COMO REGRA PARA SELEÇÃO DO 
TIPO DE LICITAÇÃO. 

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 20 44,44 44,44 44,44
NÃO 25 55,56 55,56 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO COM TRAMITAÇÃO MAIS ÁGIL. 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

8.1.7 Questão 7 

 
Figura 50 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 7 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

A) Campo 7.1.1 

Tabela 83 – Procedimento licitatório preferido se houvesse plena liberdade de 
escolha – Concorrência Menor Preço 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

CAMPO 7.1.1

CAMPO 7.1.2

CAMPO 7.1.3

CAMPO 7.1.4

CAMPO 7.1.5

CAMPO 7.1.6

CAMPO 7.1.7

CAMPO 7.1.8

CAMPO 7.1.9

CAMPO 7.1.10

7. Se todas as aquisições / contratações pudessem ser realizadas por intermédio de qualquer dos processos licitatórios
abaixo indicados, qual(is) deste(s) seria(m) por você utilizado(s) com MAIOR freqüência? Marcar duas opções. 
£ Concorrência (menor preço) 
£ Concorrência (técnica e preço) 
£ Concorrência (melhor técnica) 
£ Tomada de Preços (menor preço) 
£ Tomada de Preços (técnica e preço) 
£ Tomada de Preços (melhor técnica) 
£ Convite (menor preço) 
£ Pregão Presencial (menor lance) 
£ Pregão Eletrônico (menor lance) 
Comentários:  _____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 2 4,44 4,44 4,44
NÃO 43 95,56 95,56 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 77 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 7.1.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

B) Campo 7.1.2 

Tabela 84 – Procedimento licitatório preferido se houvesse plena liberdade de 
escolha – Concorrência Técnica e Preço 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 78 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 7.1.2 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

C) Campo 7.1.3 

Tabela 85 – Procedimento licitatório preferido se houvesse plena liberdade de 
escolha – Concorrência Melhor Técnica 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 2 4,44 4,44 4,44
NÃO 43 95,56 95,56 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 0 0,00 0,00 0,00
NÃO 45 100,00 100,00 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 79 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 7.1.3 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

D) Campo 7.1.4 

Tabela 86 – Procedimento licitatório preferido se houvesse plena liberdade de 
escolha – Tomada de Preços Menor Preço 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 80 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 7.1.4 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

E) Campo 7.1.5 

Tabela 87 – Procedimento licitatório preferido se houvesse plena liberdade de 
escolha – Tomada de Preços Técnica Preço 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 6 13,33 13,33 13,33
NÃO 39 86,67 86,67 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS

13,33

86,67

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

SI
M

N
ÃO

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 3 6,67 6,67 6,67
NÃO 42 93,33 93,33 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 81 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 7.1.5 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

F) Campo 7.1.6 

Tabela 88 – Procedimento licitatório preferido se houvesse plena liberdade de 
escolha – Tomada de Preços Melhor Técnica 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 82 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 7.1.6 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

G) Campo 7.1.7 

Tabela 89 – Procedimento licitatório preferido se houvesse plena liberdade de 
escolha – Convite 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

6,67

93,33

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

SI
M

N
ÃO

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 0 0,00 0,00 0,00
NÃO 45 100,00 100,00 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 23 51,11 51,11 51,11
NÃO 22 48,89 48,89 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 83 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 7.1.7 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

H) Campo 7.1.8 

Tabela 90 – Procedimento licitatório preferido se houvesse plena liberdade de 
escolha – Pregão Presencial 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 84 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 7.1.8 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

I) Campo 7.1.9 

Tabela 91 – Procedimento licitatório preferido se houvesse plena liberdade de 
escolha – Pregão Eletrônico 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 19 42,22 42,22 42,22
NÃO 26 57,78 57,78 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 35 77,78 77,78 77,78
NÃO 10 22,22 22,22 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 85 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 7.1.9 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

J) Campo 7.1.10 

Tabela 92 – Temas ínsitos aos comentários livres quanto aos procedimentos 
licitatórios que seriam utilizados com maior freqüência caso houvesse plena 

liberdade de opção pelo gestor 
TEMAS 

PREGÃO ELETRÔNICO COMO MODALIDADE QUE MELHOR EVITA O CONLUIO 
ENTRE OS PARTICIPANTES DO CERTAME E MINIMIZA O CONTATO DESTES 
COM O PREGOEIRO. 

TOMADA DE PREÇOS COMO MODALIDADE COM MELHORES RESULTADOS 
QUANTO À QUALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS. PREGÃO ELETRÔNICO 
COMO MODALIDADE MAIS ADEQUADA PARA A AQUISIÇÃO DE OBJETOS DE 
MENOR COMPLEXIDADE. 

PREGÃ ELETRÔNICO COMO MODELO PROCEDIMENTAL MAIS RÁPIDO, MAIS 
TRANSPARENTE E DE MAIOR CONCORRÊNCIA. 

PREGÃO COMO MODALIDADE MAIS PRÁTICA, RÁPIDA E SEGURA. 

PREGÃO ELETRÔNICO COMO MODALIDADE MAIS CÉLERE DOS 
PROCEDIMENTOS, MINIMIZANDO OS CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

DEFICIÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO QUANTO À POSSIBILIDADE DE 
INTERVENÇÃO NO PROCEDIMENTO EM PROL DA ADMINISTRAÇÃO. 
SUSCETIBILIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO À AÇÃO DE FIRMAS MAL 
INTENCIONADAS. 

PREGÃO ELETRÔNICO COMO MODALIDADE DE MENORES PRAZOS E DE 
MELHORES CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E CONTROLE DO PROCESSO, 
CONFERINDO MAIOR OBJETIVIDADE AO CERTAME, RESPEITANDO OS 
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO. 

PREGÃO ELETRÔNICO COMO MELHOR PROCESSO. TODAVIA, PREFERE-SE O 
CONVITE PARA AQUISIÇÕES NECESSITAM DE MAIOR CELERIDADE, TENDO 
EM VISTA A MOROSIDADE DO NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO DO 
RIO DE JANEIRO (EM MÉDIA 30 DIAS PARA UM PARECER). 

PREGÃO (PRESENCIAL E ELETRÔNICO) E CONVITE COMO MODALIDADES 
MAIS RÁPIDAS E SIMPLES. 
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CRÍTICA À PRÉ-CONCEPÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS COMO INDIVÍDUOS 
CORRUPTOS, LEVANDO A UM ALTO GRAU DE NORMATIZAÇÃO DOS 
PROCEDIMENTOS E, POR CONSEGUINTE, À EXCESSIVA LIMITAÇÃO À 
AUTONOMIA DO GESTOR. DISPENSA DE LICITAÇÃO COMO MELHOR MODELO 
PROCEDIMENTAL, POR PERMITIR A PLENA ADMINISTRAÇÃO DAS COMPRAS, 
COMO NAS EMPRESAS PRIVADAS. 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

8.1.8 Questão 8 

 
Figura 51 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 8 
Fonte: Autor 
 

A) Campo 8.1.1 

Tabela 93 – Procedimento utilizado com menor freqüência se houvesse plena 
liberdade de escolha – Concorrência Menor Preço 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

CAMPO 8.1.1

CAMPO 8.1.2

CAMPO 8.1.3

CAMPO 8.1.4

CAMPO 8.1.5

CAMPO 8.1.6

CAMPO 8.1.7

CAMPO 8.1.8

CAMPO 8.1.9

CAMPO 8.1.10

8. Se todas as aquisições / contratações pudessem ser realizadas por intermédio de qualquer dos processos 
licitatórios, qual(is) deste(s) seria(m) por você utilizado(s) com MENOR freqüência, ou mesmo não utilizados? Marcar 
duas opções 
£ Concorrência (menor preço) 
£ Concorrência (técnica e preço) 
£ Concorrência (melhor técnica) 
£ Tomada de Preços (menor preço) 
£ Tomada de Preços (técnica e preço) 
£ Tomada de Preços (melhor técnica) 
£ Convite (menor preço) 
£ Pregão Presencial (menor lance) 
£ Pregão Eletrônico (menor lance) 
Comentários:  _____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 15 33,33 33,33 33,33
NÃO 30 66,67 66,67 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 86 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 8.1.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

B) Campo 8.1.2 

Tabela 94 – Procedimento utilizado com menor freqüência se houvesse plena 
liberdade de escolha – Concorrência Técnica e Preço 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 87 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 8.1.2 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

C) Campo 8.1.3 

Tabela 95 – Procedimento utilizado com menor freqüência se houvesse plena 
liberdade de escolha – Concorrência Melhor Técnica 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 18 40,00 40,00 40,00
NÃO 27 60,00 60,00 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 11 24,44 24,44 24,44
NÃO 34 75,56 75,56 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 88 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 8.1.3 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

D) Campo 8.1.4 

Tabela 96 – Procedimento utilizado com menor freqüência preferido se houvesse 
plena liberdade de escolha – Tomada de Preços Menor Preço 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 89 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 8.1.4 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

E) Campo 8.1.5 

Tabela 97 – Procedimento utilizado com menor freqüência preferido se houvesse 
plena liberdade de escolha – Tomada de Preços Técnica Preço 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 12 26,67 26,67 26,67
NÃO 33 73,33 73,33 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 14 31,11 31,11 31,11
NÃO 31 68,89 68,89 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 90 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 8.1.5 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

F) Campo 8.1.6 

Tabela 98 – Procedimento utilizado com menor freqüência preferido se houvesse 
plena liberdade de escolha – Tomada de Preços Melhor Técnica 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 91 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 8.1.6 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

G) Campo 8.1.7 

Tabela 99 – Procedimento utilizado com menor freqüência preferido se houvesse 
plena liberdade de escolha – Convite 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 8 17,78 17,78 17,78
NÃO 37 82,22 82,22 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 9 20,00 20,00 20,00
NÃO 36 80,00 80,00 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 92 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 8.1.7 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

H) Campo 8.1.8 

Tabela 100 – Procedimento utilizado com menor freqüência preferido se houvesse 
plena liberdade de escolha – Pregão Presencial 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 93 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 8.1.8 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

I) Campo 8.1.9 

Tabela 101 – Procedimento utilizado com menor freqüência preferido se houvesse 
plena liberdade de escolha – Pregão Eletrônico 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 8 17,78 17,78 17,78
NÃO 37 82,22 82,22 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 5 11,11 11,11 11,11
NÃO 40 88,89 88,89 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 94 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 8.1.9 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

J) Campo 8.1.10 

Tabela 102 – Temas ínsitos aos comentários livres quanto aos procedimentos 
utilizado com menor freqüências que seriam utilizados com maior freqüência caso 

houvesse plena liberdade de opção pelo gestor 
TEMAS 

CONCORRÊNCIA MELHOR TÉCNICA E CONCORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO 
COMO MODELOS PROCEDIMENTAIS COM EDITAIS MAIS COMPLEXOS. 

PREGÃO ELETRÔNICO E PREGÃO PRESENCIAL COMO OS MODELOS 
PROCEDIMENTAIS COM MAIS BAIXA QUALIDADE DOS OBJETOS ADQUIRIDOS. 

CONVITE COMO MODALIDADE MAIS SUSCETÍVEL A CONLUIOS. 

EXCESSIVA FORMALIDADE E BUROCRACIA DA CONCORRÊNCIA E TOMADA 
DE PREÇOS (TODOS OS TIPOS). 

INADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO TIPO MELHOR TÉCNICA POR NÃO 
EXISTIR PARÂMETROS IMPESSOAIS. 

CRÍTICAS AO TIPO TÉCNICA E PREÇO POR REQUERER CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO MAIS ELABORADOS E, AINDA, QUESTIONÁVEIS PELOS ÓRGÃOS DE 
CONTROLE, DEMANDANDO MAIOR TEMPO EM SUA FORMULAÇÃO. 

CONCORRÊNCIA E TOMADA DE PREÇOS COMO PROCESSOS DEMORADOS E 
SEM A MESMA EFICIÊNCIA DO PREGÃO. 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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8.1.9 Questão 9 

 
Figura 52 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 9 
Fonte: Autor 
 

A) Campo 9.1.1 

Tabela 103 – Grau de rigidez – Concorrência Menor Preço 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 95 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 9.1.1 
Fonte: Pesquisa de Campo  

9. Segundo sua concepção de rigidez e flexibilidade, atribua um grau a cada um destes procedimentos? Efetuar uma 
marcação para cada procedimento. 
 

 Muito 
Rígido Rígido Neutro Flexível 

Muito 
Flexível 

Concorrência (menor preço) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Concorrência (técnica e preço) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Concorrência (melhor técnica) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Tomada de Preços (menor preço) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Tomada de Preços (técnica e preço) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Tomada de Preços (melhor técnica) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Convite (menor preço) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Pregão Presencial (menor lance) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Pregão Eletrônico (menor lance) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Dispensa (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Inexigibilidade (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 
CAMPO 9.1.1

CAMPO 9.1.2

CAMPO 9.1.3

CAMPO 9.1.4

CAMPO 9.1.5

CAMPO 9.1.6

CAMPO 9.1.7

CAMPO 9.1.8

CAMPO 9.1.9

CAMPO 9.1.10

CAMPO 9.1.11

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
MUITO RÍGIDO 11 24,44 24,44 26,67 11 25,00 25,00 25,00
RÍGIDO 22 48,89 48,89 75,56 22 50,00 50,00 75,00
NEUTRO 7 15,56 15,56 91,11 7 15,91 15,91 90,91
FLEXÍVEL 4 8,89 8,89 100,00 4 9,09 9,09 100,00
MUITO FLEXÍVEL 0 0,00 0,00 100,00 0 0,00 0,00 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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B) Campo 9.1.2 

Tabela 104 – Grau de rigidez – Concorrência Técnica e Preço 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 96 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 9.1.2 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

C) Campo 9.1.3 

Tabela 105 – Grau de rigidez – Concorrência Melhor Técnica 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
MUITO RÍGIDO 26 57,78 57,78 62,22 26 60,47 60,47 60,47
RÍGIDO 14 31,11 31,11 93,33 14 32,56 32,56 93,02
NEUTRO 0 0,00 0,00 93,33 0 0,00 0,00 93,02
FLEXÍVEL 3 6,67 6,67 100,00 3 6,98 6,98 100,00
MUITO FLEXÍVEL 0 0,00 0,00 100,00 0 0,00 0,00 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 4 8,89 8,89 8,89
MUITO RÍGIDO 24 53,33 53,33 62,22 24 58,54 58,54 58,54
RÍGIDO 14 31,11 31,11 93,33 14 34,15 34,15 92,68
NEUTRO 1 2,22 2,22 95,56 1 2,44 2,44 95,12
FLEXÍVEL 2 4,44 4,44 100,00 2 4,88 4,88 100,00
MUITO FLEXÍVEL 0 0,00 0,00 100,00 0 0,00 0,00 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 41 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 97 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 9.1.3 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

D) Campo 9.1.4 

Tabela 106 – Grau de rigidez – Tomada de Preços Menor Preço 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 98 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 9.1.4 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
MUITO RÍGIDO 7 15,56 15,56 17,78 7 15,91 15,91 15,91
RÍGIDO 22 48,89 48,89 66,67 22 50,00 50,00 65,91
NEUTRO 11 24,44 24,44 91,11 11 25,00 25,00 90,91
FLEXÍVEL 4 8,89 8,89 100,00 4 9,09 9,09 100,00
MUITO FLEXÍVEL 0 0,00 0,00 100,00 0 0,00 0,00 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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E) Campo 9.1.5 

Tabela 107 – Grau de rigidez – Tomada de Preços Técnica e Preço 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 99 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 9.1.5 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

F) Campo 9.1.6 

Tabela 108 – Grau de rigidez – Tomada de Preços Melhor Técnica 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
MUITO RÍGIDO 22 48,89 48,89 53,33 22 51,16 51,16 51,16
RÍGIDO 17 37,78 37,78 91,11 17 39,53 39,53 90,70
NEUTRO 2 4,44 4,44 95,56 2 4,65 4,65 95,35
FLEXÍVEL 2 4,44 4,44 100,00 2 4,65 4,65 100,00
MUITO FLEXÍVEL 0 0,00 0,00 100,00 0 0,00 0,00 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 3 6,67 6,67 6,67
MUITO RÍGIDO 18 40,00 40,00 46,67 18 42,86 42,86 42,86
RÍGIDO 19 42,22 42,22 88,89 19 45,24 45,24 88,10
NEUTRO 3 6,67 6,67 95,56 3 7,14 7,14 95,24
FLEXÍVEL 2 4,44 4,44 100,00 2 4,76 4,76 100,00
MUITO FLEXÍVEL 0 0,00 0,00 100,00 0 0,00 0,00 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 42 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 100 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 9.1.6 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

G) Campo 9.1.7 

Tabela 109 – Grau de rigidez – Convite 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 101 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 9.1.7 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
MUITO RÍGIDO 3 6,67 6,67 11,11 3 6,98 6,98 6,98
RÍGIDO 5 11,11 11,11 22,22 5 11,63 11,63 18,60
NEUTRO 16 35,56 35,56 57,78 16 37,21 37,21 55,81
FLEXÍVEL 15 33,33 33,33 91,11 15 34,88 34,88 90,70
MUITO FLEXÍVEL 4 8,89 8,89 100,00 4 9,30 9,30 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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H) Campo 9.1.8 

Tabela 110 – Grau de rigidez – Pregão Presencial 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 102 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 9.1.8 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

I) Campo 9.1.9 

Tabela 111 – Grau de rigidez – Pregão Eletrônico 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
MUITO RÍGIDO 0 0,00 0,00 2,22 0 0,00 0,00 0,00
RÍGIDO 7 15,56 15,56 17,78 7 15,91 15,91 15,91
NEUTRO 15 33,33 33,33 51,11 15 34,09 34,09 50,00
FLEXÍVEL 14 31,11 31,11 82,22 14 31,82 31,82 81,82
MUITO FLEXÍVEL 8 17,78 17,78 100,00 8 18,18 18,18 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
MUITO RÍGIDO 1 2,22 2,22 4,44 1 2,27 2,27 2,27
RÍGIDO 7 15,56 15,56 20,00 7 15,91 15,91 18,18
NEUTRO 13 28,89 28,89 48,89 13 29,55 29,55 47,73
FLEXÍVEL 17 37,78 37,78 86,67 17 38,64 38,64 86,36
MUITO FLEXÍVEL 6 13,33 13,33 100,00 6 13,64 13,64 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 103 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 9.1.9 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

J) Campo 9.1.10 

Tabela 112 – Grau de rigidez – Dispensa 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 104 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 9.1.10 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
MUITO RÍGIDO 1 2,22 2,22 4,44 1 2,27 2,27 2,27
RÍGIDO 2 4,44 4,44 8,89 2 4,55 4,55 6,82
NEUTRO 10 22,22 22,22 31,11 10 22,73 22,73 29,55
FLEXÍVEL 16 35,56 35,56 66,67 16 36,36 36,36 65,91
MUITO FLEXÍVEL 15 33,33 33,33 100,00 15 34,09 34,09 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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K) Campo 9.1.11 

Tabela 113 – Grau de rigidez – Inexigibilidade 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 105 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 9.1.11 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

8.1.10 Questão 10 

 
Figura 53 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 10 
Fonte: Autor 

  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
MUITO RÍGIDO 4 8,89 8,89 11,11 4 9,09 9,09 9,09
RÍGIDO 9 20,00 20,00 31,11 9 20,45 20,45 29,55
NEUTRO 12 26,67 26,67 57,78 12 27,27 27,27 56,82
FLEXÍVEL 16 35,56 35,56 93,33 16 36,36 36,36 93,18
MUITO FLEXÍVEL 3 6,67 6,67 100,00 3 6,82 6,82 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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CAMPO 10.1.1

CAMPO 10.1.2

CAMPO 10.1.3

CAMPO 10.1.4

10. Para obter melhores resultados com relação a cada uma destas dimensões, é melhor que o procedimento seja: 
Preço dos materiais / serviços:   £ Rígido £ Flexível 
Tempo de realização do procedimento:  £ Rígido £ Flexível 
Capacidade de evitar desvios e impropriedades: £ Rígido £ Flexível 
Qualidade dos materiais / serviços:  £ Rígido £ Flexível 
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A) Campo 10.1.1 

Tabela 114 – Procedimento capaz de alcançar melhores resultados quanto à 
variável “preço” 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 106 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 10.1.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

B) Campo 10.1.2 

Tabela 115 – Procedimento capaz de alcançar melhores resultados quanto à 
variável “tempo” 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 107 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 10.1.2 
Fonte: Pesquisa de Campo  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 0,00 0,00 0,00
RÍGIDO 16 35,56 35,56 35,56 16 35,56 35,56 35,56
FLEXÍVEL 29 64,44 64,44 100,00 29 64,44 64,44 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 45 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
RÍGIDO 7 15,56 15,56 20,00 7 16,28 16,28 16,28
FLEXÍVEL 36 80,00 80,00 100,00 36 83,72 83,72 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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C) Campo 10.1.3 

Tabela 116 – Procedimento capaz de alcançar melhores resultados quanto à 
variável “segurança” 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 108 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 10.1.3 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

D) Campo 10.1.4 

Tabela 117 – Procedimento capaz de alcançar melhores resultados quanto à 
variável “qualidade” 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 109 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 10.1.4 
Fonte: Pesquisa de Campo  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
RÍGIDO 38 84,44 84,44 88,89 38 88,37 88,37 88,37
FLEXÍVEL 5 11,11 11,11 100,00 5 11,63 11,63 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
RÍGIDO 38 84,44 84,44 88,89 38 88,37 88,37 88,37
FLEXÍVEL 5 11,11 11,11 100,00 5 11,63 11,63 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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8.1.11 Questão 11 

 
Figura 54 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 11 
Fonte: Autor 
 

A) Campo 11.1.1 

Tabela 118 – Avaliação do Pregão Eletrônico quanto à catalogação de materiais 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

11. Como você avalia o Pregão Eletrônico? 
 

11.1 Catalogação de materiais: 
£ Adequada 
£ Inadequada 
Comentários:  _______________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________ 

CAMPO 11.1.2

CAMPO 11.1.1

11.2 Funcionalidades do sistema: 
£ Adequadas 
£ Limitadas 
Comentários:  _______________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________ 

CAMPO 11.2.2

CAMPO 11.2.1

11.3 Treinamento para utilização do sistema: 
£ Treinamento demorado; utilização complexa 
£ Treinamento rápido; utilização simples 
Comentários:  _______________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________ 

CAMPO 11.3.2

CAMPO 11.3.1

11.4 Equipamentos necessários para utilização do sistema: 
£ Superiores aos disponíveis na organização 
£ Compatíveis com os disponíveis na organização 
£ Inferiores aos disponíveis na organização 
Comentários:  _______________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________ 

CAMPO 11.4.2

CAMPO 11.4.1

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 0 0,00 0,00 0,00
ADEQUADA 28 62,22 62,22 62,22 28 62,22 62,22 62,22
INADEQUADA 17 37,78 37,78 100,00 17 37,78 37,78 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 45 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 110 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 11.1.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

B) Campo 11.1.2 

Tabela 119 – Temas ínsitos aos comentários livres acerca da avaliação do pregão 
eletrônico quanto à catalogação de materiais 

TEMAS 
DETALHAMENTO EXCESSIVO DO SIASG IMPLICANDO EM DIVERGÊNCIAS 
COM RELAÇÃO ÀS NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES. 
APENAS 20% DOS OBJETOS DOS PREGÕES REALIZADOS APRESENTAVAM 
QUALIDADE ACEITÁVEL. 
O PREGÃO ELETRÔNICO PERMITE QUE EMPRESAS SEM A MENOR 
CAPACIDADE OPERACIONAL PARTICIPEM DO CERTAME. 
A ESTRUTURA PARA CATALOGAÇÃO DE MATERIAIS É RÍGIDA. 
ATUALMENTE, O MAIOR CONTRATEMPO À REALIZAÇÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO É A COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS. 
ABRANGÊNCIA DO PREGÃO, QUE PODE SER UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO OU 
CONTRATAÇÃO DE QUASE TODOS OS TIPOS DE OBJETOS. 
A CATALOGAÇÃO DE ITENS NO SISTEMA É MUITO COMPLEXA E DEMORADA. 
DESPERDÍCIO DE TEMPO NA PROCURA E CATALOGAÇÃO DE ITENS. SERIA 
MAIS CÉLERE ABRIR CAMPOS PRA DIGITAR A DESCRIÇÃO DOS ITENS. 
OS PROCEDIMENTOS PARA CATALOGAÇÃO NÃO SÃO RESPEITADOS PELOS 
GESTORES. O SISTEMA DE CATALOGAÇÃO É COMPLEXO. 
O CADASTRO DE MATERIAIS É INCOMPLETO E DESATUALIZADO. É COMUM 
NÃO SE CONSEGUIR DESCREVER AQUILO QUE SE PRETENDE. 
A CATALOGAÇÃO DE MATERIAIS É RESTRITA E NÃO ABRANGE SERVIÇOS. 
O SISTEMA (COMPRASNET) É RÍGIDO QUANTO À DIGITAÇÃO DE 
ESPECIFICAÇÕES. 
O PROCESSO DE CATALOGAÇÃO É LENTO E BUROCRÁTICO. 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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C) Campo 11.2.1 

Tabela 120 – Avaliação do Pregão Eletrônico quanto às funcionalidades do sistema 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 111 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 11.2.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

D) Campo 11.2.2 

Tabela 121 – Temas ínsitos aos comentários livres acerca da avaliação do pregão 
eletrônico quanto às funcionalidades do sistema 

TEMAS 
O SISTEMA É ADEQUADO AOS PADRÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO, QUANDO 
DISPONÍVEL. 
O SISTEMA DEPENDE DA VELOCIDADE DA CONEXÃO COM A INTERNET 
LIMITAÇÃO DO CHAT QUANDO AO ESPAÇO PARA DIGITAÇÃO E À 
POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO SIMULTÂNEA. 
O SISTEMA É DEPENDENTES DO BOM FUNCIONAMENTO DA INTERNET. 
O SISTEMA NÃO PERMITE A INTERVENÇÃO DO PREGOEIRO. 
O SISTEMA TEM ALGUMAS FALHAS, MAS, GERALMENTE, SÃO INFORMADAS 
AO SERPRO E RESOLVIDAS. 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
ADEQUADA 36 80,00 80,00 82,22 36 81,82 81,82 81,82
INADEQUADA 8 17,78 17,78 100,00 8 18,18 18,18 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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E) Campo 11.3.1 

Tabela 122 – Avaliação do Pregão Eletrônico quanto ao treinamento para utilização 
do sistema 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 112 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 11.3.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

F) Campo 11.3.2 

Tabela 123 – Temas ínsitos aos comentários livres acerca da avaliação do pregão 
eletrônico quanto ao treinamento para utilização do sistema 

TEMAS 
SIMPLICIDADE DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA E COMPLEXIDADE DOS 
MECANISMOS LEGAIS ENVOLVIDOS. 
SIMPLICIDADE DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA E DESCONHECIMENTO DAS 
CONSEQÜÊNCIAS JURÍDICAS DOS ATOS PRATICADOS NO PROCEDIMENTO. 
O TREINAMENTO É COMPLEXO E DEMORADO. APRENDE-SE COM A PRÁTICA. 
INADEQUAÇÃO DO TREINAMENTO, DEFICIENTE EM QUALIDADE E TEMPO DE 
ESTUDO. 
AS AULAS PRÁTICAS, NA MAIORIA DAS VEZES, SÃO MAL REALIZADAS E 
APLICADAS. 
PRECARIEDADE DO TREINAMENTO QUANTO À DURAÇÃO E PRÁTICA NO 
SISTEMA. 
NECESSIDADE DE ESTENDER O TREINAMENTO A TODOS OS SERVIDORES 
ENVOLVIDOS NO PROCEDIMENTO. 
Fonte: Pesquisa de Campo  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
TREINAMENTO 
RÁPIDO; 
UTILIZAÇÃO 
SIMPLES

32 71,11 71,11 73,33 32 72,73 72,73 72,73

TREINAMENTO 
DEMORADO; 
UTILIZAÇÃO 
COMPLEXA

12 26,67 26,67 100,00 12 27,27 27,27 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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G) Campo 11.4.1 

Tabela 124 – Avaliação do Pregão Eletrônico quanto aos equipamentos necessários 
para sua realização 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 113 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 11.4.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

H) Campo 11.4.2 

Tabela 125 – Temas ínsitos aos comentários livres acerca da avaliação do pregão 
eletrônico quanto aos equipamentos necessários para sua realização 

TEMAS 
CORRELAÇÃO ENTRE CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO E VELOCIDADE DA 
SESSÃO. 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
INFERIORES AOS 
DISPONÍVEIS 3 6,67 6,67 8,89 3 6,82 6,82 6,82

COMPATÍVEIS COM 
OS DISPONÍVEIS 33 73,33 73,33 82,22 33 75,00 75,00 81,82

SUPERIORES AOS 
DISPONÍVEIS 8 17,78 17,78 26,67 8 18,18 18,18 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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8.1.12 Questão 12 

 
Figura 55 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 12 
Fonte: Autor 
 

A) Campo 12.1.1 

Tabela 126 – Utilização de pesquisa de mercado, feita por servidor da organização, 
como método para fixação de valores nos editais 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 114 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 12.1.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

CAMPO 12.1.1

CAMPO 12.1.2

CAMPO 12.1.3

CAMPO 12.1.4

CAMPO 12.1.5

CAMPO 12.1.6

CAMPO 12.1.7

CAMPO 12.1.8

CAMPO 12.1.9

CAMPO 12.1.10

CAMPO 12.1.11

12. Como é feita a fixação de valores contidos nos editais (máximo, mínimo, referência, etc.)? 
£ Pesquisa de mercado, feita por servidor da organização 
£ Pesquisa de mercado, feita por servidor da organização, corrigida por um fator 
£ Solicitação de cotação a fornecedores 
£ Solicitação de cotação a fornecedores, corrigidas por um fator 
£ Média dos preços praticados historicamente 
£ Média dos preços praticados historicamente corrigidos por um índice 
£ Experiência do gestor 
Outros:  1. ____________________________________________ 
  2. ____________________________________________ 
  3. ____________________________________________ 
Comentários:  _____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 29 64,44 64,44 64,44
NÃO 16 35,56 35,56 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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B) Campo 12.1.2 

Tabela 127 – Utilização de pesquisa de mercado, feita por servidor da organização, 
corrigida por um fator, como método para fixação de valores nos editais 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 115 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 12.1.2 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

C) Campo 12.1.3 

Tabela 128 – Solicitação de cotação a fornecedores, como método para fixação de 
valores nos editais 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 116 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 12.1.3 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 1 2,22 2,22 2,22
NÃO 44 97,78 97,78 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 29 64,44 64,44 64,44
NÃO 16 35,56 35,56 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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D) Campo 12.1.4 

Tabela 129 – Solicitação de cotação a fornecedores, corrigidas por um fator, como 
método para fixação de valores nos editais 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 117 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 12.1.4 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

E) Campo 12.1.5 

Tabela 130 – Utilização da média dos preços praticados historicamente, como 
método para fixação de valores nos editais 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 118 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 12.1.5 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 1 2,22 2,22 2,22
NÃO 44 97,78 97,78 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 10 22,22 22,22 22,22
NÃO 35 77,78 77,78 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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F) Campo 12.1.6 

Tabela 131 – Utilização da média dos preços praticados historicamente, corrigidos 
por um fator, como método para fixação de valores nos editais 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 119 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 12.1.6 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

G) Campo 12.1.7 

Tabela 132 - Fixação de valores nos editais pela experiência do gestor 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 120 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 12.1.7 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 0 0,00 0,00 0,00
NÃO 45 100,00 100,00 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa

SIM 4 8,89 8,89 8,89
NÃO 41 91,11 91,11 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00

TODAS AS OBSERVAÇÕES = OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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H) Campos 12.1.8 a 12.1.10 

Tabela 133 – Outros critérios mencionados para definição de valores nos editais 
 OCORRÊNCIAS 

PESQUISA NO SISPP 2 
CONSULTA A PREÇOS PRATICADOS NO SIASG 1 
CONSULTA A PREÇOS PRATICADOS POR OUTROS ÓRGÃOS 
PÚBLICOS 1 

CONSULTA A REGISTROS DE PREÇOS 1 
MÉDIA DE PREÇOS COTADOS POR FORNECEDORES 1 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

I) Campo 12.1.11 

Tabela 134 – Temas ínsitos aos comentários livres acerca da definição de valores 
nos editais 

TEMAS 
DIFICUDADE NA OBTENÇÃO DE PROPOSTAS COMERCIAIS, OBRIGATÓRIAS 
PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 
INTERPRETAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 
SUPERFATURAMENTO DOS PREÇOS COTADOS POR EMPRESAS, 
RELATIVIZANDO A EFICÁCIA DA EXIGÊNCIA DE TRÊS ORÇAMENTOS. 
ORIENTAÇÃO DO NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO DO RIO DE 
JANEIRO NO SENTIDO DE ADOTAR COMO VALOR DE REFERÊNCIA A MAIS 
BAIXA COTAÇÃO OBTIDA, EM SUBSTITUIÇÃO À TRADICIONAL MÉDIA 
ARITMÉTICA. 
PESQUISA DE PREÇO COMO IMPORTANTE INSTRUMENTO PARA 
AQUISIÇÕES, POIS O MERCADO EXTERNO É UM VERDADEIRO MEDIDOR E 
REGULADOR DE PREÇOS. 
PESQUISA PELO SISTEMA SISPP. 
DIFICULDADE DE OBTENÇÃO DE COTAÇÃO DE FORNECEDORES PARA 
PESQUISAS DE PREÇO POR CONSIDERAREM TRABALHO SEM RETORNO. 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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8.1.13 Questão 13 

 
Figura 56 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 13 
Fonte: Autor 
 

A) Campo 13.1.1 

Tabela 135 – Comportamento da variável “preço” no pregão eletrônico em relação 
às modalidades do sistema clássico 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

 
Gráfico 121 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 13.1.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 

  

13. Como você avalia os resultados obtidos nos processos licitatórios realizados através de pregão eletrônico, 
comparando-os àqueles obtidos nos procedimentos tradicionais (concorrência, tomada de preços e convite), com 
relação a: 
 

 Aumentou 
muito 

Aumentou Manteve-se Diminuiu 
Diminuiu 

muito 

Preço dos materiais / serviços: (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Tempo de realização do procedimento: (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Capacidade de evitar desvios e impropriedades: (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Qualidade dos materiais / serviços: (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
 

CAMPO 14.1

CAMPO 14.2

CAMPO 14.3

CAMPO 14.4

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 0 0,00 0,00 0,00
AUMENTOU MUITO 1 2,22 2,22 2,22 1 2,22 2,22 2,22
AUMENTOU 0 0,00 0,00 2,22 0 0,00 0,00 2,22
MANTEVE-SE 10 22,22 22,22 24,44 10 22,22 22,22 24,44
DIMINUIU 23 51,11 51,11 75,56 23 51,11 51,11 75,56
DIMINUIU MUITO 11 24,44 24,44 100,00 11 24,44 24,44 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 45 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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B) Campo 13.1.2 

Tabela 136 – Comportamento da variável “tempo” no pregão eletrônico em relação 
às modalidades do sistema clássico 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 122 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 13.1.2 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

C) Campo 13.1.3 

Tabela 137 – Comportamento da variável “segurança” no pregão eletrônico em 
relação às modalidades do sistema clássico 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 0 0,00 0,00 0,00
AUMENTOU MUITO 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
AUMENTOU 7 15,56 15,56 15,56 7 15,56 15,56 15,56
MANTEVE-SE 7 15,56 15,56 31,11 7 15,56 15,56 31,11
DIMINUIU 19 42,22 42,22 73,33 19 42,22 42,22 73,33
DIMINUIU MUITO 12 26,67 26,67 100,00 12 26,67 26,67 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 45 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
AUMENTOU MUITO 4 8,89 8,89 11,11 4 9,09 9,09 9,09
AUMENTOU 6 13,33 13,33 24,44 6 13,64 13,64 22,73
MANTEVE-SE 12 26,67 26,67 51,11 12 27,27 27,27 50,00
DIMINUIU 15 33,33 33,33 84,44 15 34,09 34,09 84,09
DIMINUIU MUITO 7 15,56 15,56 100,00 7 15,91 15,91 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 123 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 13.1.3 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

D) Campo 13.1.4 

Tabela 138 – Comportamento da variável “qualidade” no pregão eletrônico em 
relação às modalidades do sistema clássico 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 124 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 13.1.4 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 0 0,00 0,00 0,00
AUMENTOU MUITO 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
AUMENTOU 5 11,11 11,11 11,11 5 11,11 11,11 11,11
MANTEVE-SE 22 48,89 48,89 60,00 22 48,89 48,89 60,00
DIMINUIU 8 17,78 17,78 77,78 8 17,78 17,78 77,78
DIMINUIU MUITO 10 22,22 22,22 100,00 10 22,22 22,22 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 45 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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8.1.14 Questão 14 

 
Figura 57 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 14 
Fonte: Autor 
 

A) Campo 14.1.1 

Tabela 139 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 
Concorrência Menor Preço 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

CAMPO 14.1.1

CAMPO 14.1.2

CAMPO 14.1.3

CAMPO 14.1.4

CAMPO 14.1.5

CAMPO 14.1.6

CAMPO 14.1.7

CAMPO 14.1.8

CAMPO 14.1.9

CAMPO 14.1.10

CAMPO 14.1.11

14. Considerando que o objetivo do processo licitatório é selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, 
qual o grau de eficiência de cada um destes procedimentos para este propósito? Efetuar uma marcação para cada 
procedimento. 
 

 Alta Média Baixa 

Concorrência (menor preço) (     ) (     ) (     ) 
Concorrência (técnica e preço) (     ) (     ) (     ) 
Concorrência (melhor técnica) (     ) (     ) (     ) 
Tomada de Preços (menor preço) (     ) (     ) (     ) 
Tomada de Preços (técnica e preço) (     ) (     ) (     ) 
Tomada de Preços (melhor técnica) (     ) (     ) (     ) 
Convite (menor preço) (     ) (     ) (     ) 
Pregão Presencial (menor lance) (     ) (     ) (     ) 
Pregão Eletrônico (menor lance) (     ) (     ) (     ) 
Dispensa (     ) (     ) (     ) 
Inexigibilidade (     ) (     ) (     ) 

 

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
ALTA 7 15,56 15,56 20,00 7 16,28 16,28 16,28
MÉDIA 28 62,22 62,22 82,22 28 65,12 65,12 81,40
BAIXA 8 17,78 17,78 100,00 8 18,60 18,60 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 125 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 14.1.1 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

B) Campo 14.1.2 

Tabela 140 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 
Concorrência Técnica e Preço 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 126 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 14.1.2 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
ALTA 17 37,78 37,78 42,22 17 39,53 39,53 39,53
MÉDIA 21 46,67 46,67 88,89 21 48,84 48,84 88,37
BAIXA 5 11,11 11,11 100,00 5 11,63 11,63 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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C) Campo 14.1.3 

Tabela 141 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 
Concorrência Melhor Técnica 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 127 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 14.1.3 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

D) Campo 14.1.4 

Tabela 142 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 
Tomada de Preços Menor Preço 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
ALTA 13 28,89 28,89 33,33 13 30,23 30,23 30,23
MÉDIA 21 46,67 46,67 80,00 21 48,84 48,84 79,07
BAIXA 9 20,00 20,00 100,00 9 20,93 20,93 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
ALTA 7 15,56 15,56 20,00 7 16,28 16,28 16,28
MÉDIA 28 62,22 62,22 82,22 28 65,12 65,12 81,40
BAIXA 8 17,78 17,78 100,00 8 18,60 18,60 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 128 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 14.1.4 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

E) Campo 14.1.5 

Tabela 143 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 
Tomada de Preços Técnica e Preço 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 129 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 14.1.5 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 2 4,44 4,44 4,44
ALTA 13 28,89 28,89 33,33 13 30,23 30,23 30,23
MÉDIA 26 57,78 57,78 91,11 26 60,47 60,47 90,70
BAIXA 4 8,89 8,89 100,00 4 9,30 9,30 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 43 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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F) Campo 14.1.6 

Tabela 144 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 
Tomada de Preços Melhor Técnica 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 130 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 14.1.6 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

G) Campo 14.1.7 

Tabela 145 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 
Convite 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 
  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
ALTA 9 20,00 20,00 22,22 9 20,45 20,45 20,45
MÉDIA 27 60,00 60,00 82,22 27 61,36 61,36 81,82
BAIXA 8 17,78 17,78 100,00 8 18,18 18,18 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
ALTA 10 22,22 22,22 24,44 10 22,73 22,73 22,73
MÉDIA 23 51,11 51,11 75,56 23 52,27 52,27 75,00
BAIXA 11 24,44 24,44 100,00 11 25,00 25,00 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 131 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 14.1.7 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

H) Campo 14.1.8 

Tabela 146 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 
Pregão Presencial 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 132 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 14.1.8 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
ALTA 24 53,33 53,33 55,56 24 54,55 54,55 54,55
MÉDIA 16 35,56 35,56 91,11 16 36,36 36,36 90,91
BAIXA 4 8,89 8,89 100,00 4 9,09 9,09 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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I) Campo 14.1.9 

Tabela 147 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 
Pregão Eletrônico 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 133 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 14.1.9 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

J) Campo 14.1.10 

Tabela 148 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 
Dispensa 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
  

Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
ALTA 27 60,00 60,00 62,22 27 61,36 61,36 61,36
MÉDIA 11 24,44 24,44 86,67 11 25,00 25,00 86,36
BAIXA 6 13,33 13,33 100,00 6 13,64 13,64 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
ALTA 10 22,22 22,22 24,44 10 22,73 22,73 22,73
MÉDIA 28 62,22 62,22 86,67 28 63,64 63,64 86,36
BAIXA 6 13,33 13,33 100,00 6 13,64 13,64 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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Gráfico 134 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 14.1.10 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

K) Campo 14.1.11 

Tabela 149 – Avaliação da eficiência na seleção da proposta mais vantajosa – 
Inexigibilidade 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 135 – Representação gráfica das freqüências das respostas ao campo 14.1.11 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Freqüência Porcentagem Porcentagem 
Válida

Porcentagem 
Cumulativa Freqüência Porcentagem Porcentagem 

Válida
Porcentagem 
Cumulativa

Em Branco 1 2,22 2,22 2,22
ALTA 9 20,00 20,00 22,22 9 20,45 20,45 20,45
MÉDIA 26 57,78 57,78 80,00 26 59,09 59,09 79,55
BAIXA 9 20,00 20,00 100,00 9 20,45 20,45 100,00

TOTAL 45 100,00 100,00 44 100 100

TODAS AS OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES ÚTEIS
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8.1.15 Questão 15 

 
Figura 58 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 15 
Fonte: Autor 
 

A) Campo 15.1.1 

Respostas trabalhadas de forma difusa no texto da dissertação, não 

reproduzidas por não haver autorização por parte de todos os autores. 

 

  

15. Em sua opinião, o que poderia ser incorporado aos procedimentos licitatórios para que sejam céleres, seguros e 
capazes de selecionar a melhor proposta, não apenas considerada em sua dimensão econômica, mas também da 
qualidade do objeto do processo de aquisição? 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

CAMPO 15.1.1
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8.1.16 Questão 16 

 
Figura 59 – Variáveis básicas correspondentes aos campos da Questão 16 
Fonte: Autor 
 

A) Campo 16.1.1 

Respostas trabalhadas de forma difusa no texto da dissertação, não 

reproduzidas por não haver autorização por parte de todos os autores. 

  

16. QUESTÃO OPCIONAL. Solicitamos a V. Sa., caso os dados sejam disponíveis, o preenchimento do quadro abaixo, 
com os dados concernentes a esta Organização. Favor informar o ano a que se referem (2005, 2006 ou 2007): 
 

ANO: £ 2005 
£ 2006 
£ 2007 

 

 Número de Processos Valor Contratado 

Concorrência   
Tomada de Preços   

Convite   
Pregão Presencial   
Pregão Eletrônico   

Dispensa   
Inexigibilidade   

Registro de Preços (independentemente se por Pregão ou Concorrência)   
Melhor Técnica (independentemente da modalidade empregada)   
Técnica e Preço (independentemente da modalidade empregada)   

 
COMENTÁRIOS ADICIONAIS: 
 _________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  



316 

8.2 ANÁLISE COMPARATIVA DAS VARIÁVEIS BÁSICAS 

 

Neste capítulo, as variáveis básicas, correspondentes aos campos dos 

formulários, são apresentadas de forma a permitir a comparação direta entre 

aquelas concernentes a uma mesma questão. Outrossim, amplia-se, neste, o 

escopo do capítulo anterior (no qual se tinha por objetivo a exposição da opinião dos 

gestores) atribuindo-se graus às variáveis ordinais, possibilitando a comparação 

desejada. 

 

8.2.1 Questão 1 

 

Na primeira questão, concernente aos critérios para determinação da 

proposta mais vantajosa para a administração pública foi atribuído, pelos gestores, 

um grau ordinal – irrelevante, importante ou imprescindível. 

Com o objetivo de permitir a comparação entre o grau de relevância dos 

diversos critérios constantes da questão ou mencionados espontaneamente pelos 

gestores, os graus atribuídos, de natureza ordinal, foram substituídos por graus de 

natureza intervalar: 

- irrelevante = -1 

- importante = 0 

- imprescindível = +1 

Por fim, utilizando-se a fórmula abaixo, atribuiu-se, assim, um grau para cada 

critério, com intervalo [-10;10]: 

Grau = N irrelevante x (-1) + N importante x (0) + N imprescindível x (+1) x 10 N irrelevante + N importante + N imprescindível 
A utilização desta operação elimina a complexidade da comparação entre 

critérios a partir dos dados originais por estarem distribuídos em três graus distintos. 
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O número de observações de cada grau atribuído a cada critério, suas 

freqüências relativas bem como as pontuações parciais e o grau final de cada 

critério, calculado pela fórmula descrita, estão consolidados na tabela 150. 

 
Tabela 150 – Relevância de critérios para determinação da proposta mais vantajosa 
 PORCENTAGEM OBSERVAÇÕES  PONTUAÇÃO GRAU Procedimento Irrelevante Importante Imprescindível Irrelevante Importante Imprescindível Irrelevante Importante Imprescindível 

Preço 2,27 61,36 36,36 1 27 16 -1,00 0,00 16,00 3,41 
Custo de Manutenção 0,00 67,44 32,56 0 29 14 0,00 0,00 14,00 3,26 

Custo de Operação 9,30 60,47 30,23 4 26 13 -4,00 0,00 13,00 2,09 
Tempo do Fornecimento 0,00 60,98 39,02 0 25 16 0,00 0,00 16,00 3,90 

Qualidade 0,00 23,33 76,67 0 7 23 0,00 0,00 23,00 7,67 
 2,49 56,72 40,80 5 114 82 -5,00 0,00 82,00 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 
Nos gráficos 135 e 136 estão representadas graficamente as avaliações de 

cada um dos critérios, por freqüência relativa dos graus atribuídos. Conforme se 

observa dos mesmos, enquanto os critérios constantes do questionários apresentam 

avaliação com distribuição semelhantes à curva normal, com maior número de 

observações em “importante”, seguida de “imprescindível”. Todavia, o critério 

qualidade, não constante da redação original da questão, mas mencionado 

espontaneamente por 30 gestores, a avaliação tem por moda o grau 

“imprescindível”. 

 

 
Gráfico 136 – Representação gráfica (freqüências relativas) da relevância dos critérios para 
determinação da proposta mai s vantajosa 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Gráfico 137 – Representação gráfica (freqüências) da relevância dos critérios para determinação da 
proposta mais vantajosa 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Por fim, encontram-se representados no gráfico 137 os graus de relevância 

calculados para cada critério utilizado para seleção da proposta mais vantajosa para 

a administração pública. 

 

 
Gráfico 138 – Representação gráfica (graus) da relevância dos critérios para determinação da 
proposta mais vantajosa 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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8.2.2 Questão 2 

 

A questão 2 tem por objetivo a avaliação do impacto da rigidez procedimental 

sobre o fator “segurança”. Inicialmente, avalia-se este impacto sobre as ações do 

gestores que se afastam, com finalidades ilícitas, do rito procedimental preconizado 

pelas normas extraídas do ordenamento e dos princípios jurídicos. Segundo a 

percepção de dois terços dos gestores que responderam à questão, um elevado 

grau de rigidez processual tende a minimizar, ou mesmo impedir, os desvios de 

atitudes desta natureza. Neste mesmo sentido, em menor proporção, porém, 

entendem que um maior grau de rigidez também minimiza ou impede os 

afastamentos do rito procedimental quando o gestor tem a intenção de atender às 

necessidades de sua organização. 

A importância do questionamento assenta-se no fato de que muitos gestores 

agem, por vezes, de forma diversa àquela determinada legalmente sob o argumento 

da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público. Embora 

válida a premissa como fundamento caracterizador da urgência ou da emergência 

da contratação ou aquisição, a Lei nº 8.666/1993 dispensa a realização do 

procedimento licitatório em tais hipóteses, ainda que, conforme a doutrina jurídica e 

a jurisprudência dos Tribunais e dos órgãos de controle, condicionada à 

imprevisibilidade do fato e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Eis, 

portanto, uma das possíveis abordagens explicativas para a diferença encontrada 

entre as duas perspectivas questionadas. 

 
Tabela 151 – Análise da relação entre rigidez procedimental e segurança 

 

OBSERVAÇÕES PORCENTAGEM 
IMPACTO DA 

RIGIDEZ SOBRE A 
SEGURANÇA 

2.1 Com relação aos afastamentos do rito do processo 
licitatório com finalidades ilícitas, você entende que: 
Um elevado grau de rigidez dos processos aumenta, ou 
mesmo estimula, a ocorrência de afastamentos do rito do 
processo licitatório. 

6 15,38 NEGATIVO 

Os afastamentos do rito do processo licitatório independem 
do grau rigidez do processo; sempre ocorrerão. 

7 17,95 NEUTRO 

Um elevado grau de rigidez dos processos minimiza, ou 
mesmo impede, a ocorrência de afastamentos do rito do 
processo licitatório. 

26 66,67 POSITIVO 

2.2 Com relação aos afastamentos do rito do processo 
licitatório com finalidade de atender às necessidades da 
organização, você entende que: 
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Um elevado grau de rigidez dos processos aumenta, ou 
mesmo estimula, a ocorrência de afastamentos do rito do 
processo licitatório. 

10 25,00 NEGATIVO 

Os afastamentos do rito do processo licitatório independem 
do grau rigidez do processo; sempre ocorrerão. 

9 22,50 NEUTRO 

Um elevado grau de rigidez dos processos minimiza, ou 
mesmo impede, a ocorrência de afastamentos do rito do 
processo licitatório. 

21 52,50 POSITIVO 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 139 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação da relação entre rigidez 
procedimental e segurança 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 140 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação da relação entre rigidez 
procedimental e segurança 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Para a comparação entre ambas as perspectivas, cujas avaliações 

distribuem-se em três graus ordinais distintos, foram atribuídos os seguinte valores 

intervalares a estes graus: 

- Impacto positivo da rigidez sobre a segurança: +1 

- Desvinculação entre a rigidez e a segurança: 0 

- Impacto negativo da rigidez sobre a segurança: -1 

A partir destes valores, pôde-se calcular um grau de impacto (embora 
inespecífico, bastante ilustrativo do impacto) para cada perspectiva, segundo a 
fórmula abaixo descrita, cujo resultado pertence ao intervalo [-10;10]: 

 

Grau = N aumenta / estimula x (-1) + N independe x (0) + N minimiza / impede x (+1) x 10 N aumenta / estimula + N independe + N minimiza / impede 
 
Os resultados são apresentados na tabela 152 e no gráfico 140. 

 
Tabela 152 – Análise da relação entre rigidez procedimental e segurança 

 
OBSERVAÇÕES PONTUAÇÃO 

2.1 Com relação aos afastamentos do rito do processo licitatório com 
finalidades ilícitas, você entende que: 
Um elevado grau de rigidez dos processos aumenta, ou mesmo estimula, a 
ocorrência de afastamentos do rito do processo licitatório. 6 -6 

Os afastamentos do rito do processo licitatório independem do grau 
rigidez do processo; sempre ocorrerão. 7 0 

Um elevado grau de rigidez dos processos minimiza, ou mesmo impede, a 
ocorrência de afastamentos do rito do processo licitatório. 26 +26 

2.2 Com relação aos afastamentos do rito do processo licitatório com 
finalidade de atender às necessidades da organização, você entende que: 
Um elevado grau de rigidez dos processos aumenta, ou mesmo estimula, a 
ocorrência de afastamentos do rito do processo licitatório. 10 -10 

Os afastamentos do rito do processo licitatório independem do grau 
rigidez do processo; sempre ocorrerão. 9 0 

Um elevado grau de rigidez dos processos minimiza, ou mesmo impede, a 
ocorrência de afastamentos do rito do processo licitatório. 21 +21 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 141 – Representação gráfica (graus) da relação entre rigidez procedimental e segurança 
Fonte: Pesquisa de Campo  
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8.2.3 Questão 3 

 

Denominando-se por procedimentos clássicos aqueles originariamente 

previstos no sistema de aquisições instituído pela Lei nº 8.666/1993, o objetivo da 

questão 3 consiste no levantamento das estratégias utilizadas pelos gestores 

públicos no sentido de superar a rigidez destes procedimentos quanto ao tempo, 

quanto à qualidade e quanto aos preços. 

Considerando-se que os respondentes poderiam marcar mais de uma opção, 

todas as alternativas poderiam ter seu número de observações entre 0 e 45, este, o 

total de questionários devolvidos. A freqüência relativa de cada estratégia, constante 

das Tabelas 153, 154 e 155, refere-se à porcentagem dos gestores que a utilizam. 

Em suas representações gráficas, contidas nos gráficos 141, 142 e 143, 

respectivamente, as estratégias com utilização por mais de 50% dos gestores são 

representadas pela cor verde; de 30% a 50%, amarela; menor que 30%, vermelha. 

 

Tabela 153 – Estratégias utilizadas para superar a rigidez dos procedimentos 
clássicos (Concorrência, Tomada de Preços e Convite) quanto ao tempo de 

tramitação 
ESTRATÉGIA OBSERVAÇÕES PORCENTAGEM 

Planejamento da execução orçamentária 22 48,89 
Utilização de Registro de Preços, do próprio órgão 29 64,44 
Adesão à Registro de Preços realizado por outro órgão / 
entidade 33 73,33 

Realização de aquisições periódicas por procedimentos mais 
simples 10 22,22 

Formação de Estoques 10 22,22 
Contratação por dispensa 12 26,67 
Solicitação antecipada de bens ou serviços 2 4,44 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Gráfico 142 – Representação gráfica (freqüências) das estratégias utilizadas para superar a rigidez 
dos procedimentos clássicos (Concorrência, Tomada de Preços e Convite) quanto ao tempo de 
tramitação 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

Tabela 154 – Estratégias utilizadas para superar a rigidez dos procedimentos 
clássicos (Concorrência, Tomada de Preços e Convite) quanto à qualidade dos 

materiais / serviços 
ESTRATÉGIA OBSERVAÇÕES PORCENTAGEM 

Especificação detalhada. 33 73,33 
Especificação da marca desejada seguida de expressões de 
equivalência. 19 42,22 

Aceitação independente da qualidade. 2 4,44 
Ajuste nas quantidades e valores, cotados e entregues. 3 6,67 
Realização de testes de qualidade. 20 44,44 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Gráfico 143 – Representação gráfica (freqüências) das estratégias utilizadas para superar a rigidez 
dos procedimentos clássicos (Concorrência, Tomada de Preços e Convite) quanto à qualidade dos 
materiais / serviços 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

Tabela 155 – Estratégias utilizadas para superar a rigidez dos procedimentos 
clássicos (Concorrência, Tomada de Preços e Convite) quanto aos preços obtidos 

ESTRATÉGIA OBSERVAÇÕES PORCENTAGEM 

Aceitação dos preços obtidos com imposição informal de 
contraprestação 5 11,11 

Repetição do procedimento licitatório 25 55,56 
Convocação informal dos licitantes para refazerem suas 
propostas a preços mais baixos 14 31,11 

Anulação da licitação e contratação por dispensa 4 8,89 
Adesão à Registro de Preços realizado por outro órgão / 
entidade 27 60,00 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Gráfico 144 – Representação gráfica (freqüências) das estratégias utilizadas para superar a rigidez 
dos procedimentos clássicos (Concorrência, Tomada de Preços e Convite) quanto aos preços obt idos 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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- Custo (dos bens): preços obtidos para os bens e serviços; 

- Segurança: capacidade de evitar desvios; eficiência dos controles; e 

- Utilização: freqüência com que o procedimento é utilizado na organização. 

Cada conjunto de graus nominais disponíveis para a avaliação de um 

determinado fator constitui-se em uma avaliação negativa, uma avaliação neutra e 

uma avaliação positiva daquele fator. Com a finalidade de permitir a comparação 

entre o grau de relevância dos diversos critérios constantes da questão ou 

mencionados espontaneamente pelos gestores, os graus atribuídos, de natureza 

ordinal, foram substituídos por graus de natureza intervalar: 

- avaliação negativa = -1 

- avaliação neutra = 0 

- avaliação positiva = +1 

Por fim, utilizando-se a fórmula abaixo, atribuiu-se, assim, um conceito 

numérico único para cada critério, inserto em uma escala de intervalo [-10;10]: 

 

Grau = N negativo x (-1) + N neutro x (0) + N positivo x (+1) x 10 N negativo + N neutro + N positivo 
 

A utilização desta operação elimina a complexidade da comparação entre 

critérios a partir dos dados originais por estarem distribuídos em três graus distintos. 

O número de observações de cada grau atribuído a cada critério, suas 

freqüências relativas bem como as pontuações parciais e os graus finais de cada 

critério e procedimento, calculados pela fórmula descrita, estão consolidados nas 

tabelas 156 (tempo), 157 (qualidade), 158 (preço), 159 (segurança) e 160 

(utilização). As representações gráficas das freqüências de cada grau atribuído aos 

fatores e dos conceitos de cada fator dos procedimentos encontram-se nos gráficos 

144 a 158. 
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Tabela 156 – Avaliação das licitações quanto ao tempo de realização 
Procedimento 

PORCENTAGEM OBSERVAÇÕES  PONTUAÇÃO 
GRAU 

Demorado Conforme Rápido Demorado Conforme Rápido Demorado Conforme Rápido 
Concorrência 88,37 11,63 0,00 38 5 0 -38,00 0,00 0,00 -8,84 

Tomada de Preços 73,17 26,83 0,00 30 11 0 -30,00 0,00 0,00 -7,32 
Convite 4,88 19,51 75,61 2 8 31 -2,00 0,00 31,00 7,07 

Pregão Presencial 19,51 48,78 31,71 8 20 13 -8,00 0,00 13,00 1,22 
Pregão Eletrônico 16,28 16,28 67,44 7 7 29 -7,00 0,00 29,00 5,12 

Dispensa 0,00 11,90 88,10 0 5 37 0,00 0,00 37,00 8,81 
Inexigibilidade 19,51 36,59 43,90 8 15 18 -8,00 0,00 18,00 2,44 

 31,85 24,32 43,84 93 71 128 -93,00 0,00 128,00 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 145– Representação gráfica (freqüências) da avaliação das licitações quanto ao tempo de 
realização 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 146 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação das licitações quanto ao tempo de 
realização 
Fonte: Pesquisa de Campo  
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Gráfico 147 – Representação gráfica (graus) da avaliação das licitações quanto ao tempo de 
realização 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Tabela 157 – Avaliação das licitações quanto à qualidade dos bens / serviços 
adquiridos / contratados 

Procedimento PORCENTAGEM OBSERVAÇÕES  PONTUAÇÃO GRAU 
Alta Média Baixa Alta Média Baixa Alta Média Baixa 

Concorrência 36,36 56,82 6,82 16 25 3 16,00 0,00 -3,00 2,95 
Tomada de Preços 26,83 68,29 4,88 11 28 2 11,00 0,00 -2,00 2,20 

Convite 19,51 78,05 2,44 8 32 1 8,00 0,00 -1,00 1,71 
Pregão Presencial 27,50 60,00 12,50 11 24 5 11,00 0,00 -5,00 1,50 
Pregão Eletrônico 27,91 34,88 37,21 12 15 16 12,00 0,00 -16,00 -0,93 

Dispensa 64,29 33,33 2,38 27 14 1 27,00 0,00 -1,00 6,19 
Inexigibilidade 58,97 38,46 2,56 23 15 1 23,00 0,00 -1,00 5,64 

 37,24 52,76 10,00 108 153 29 108,00 0,00 -29,00 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 148 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação das licitações quanto à qualidade dos 
bens / serviços adquiridos / contratados 
Fonte: Pesquisa de Campo  
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Gráfico 149 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação das licitações quanto à qualidade dos 
bens / serviços adquiridos / contratados 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 150 – Representação gráfica (graus) da avaliação das licitações quanto à qualidade dos bens 
/ serviços adquiridos / contratados 
Fonte: Pesquisa de Campo  
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Tabela 158 – Avaliação das licitações quanto ao preço obtido para os bens / 
serviços adquiridos / contratados 

Procedimento PORCENTAGEM OBSERVAÇÕES  PONTUAÇÃO GRAU Acima Neutro Abaixo Acima Neutro Abaixo Acima Neutro Abaixo 
Concorrência 17,07 65,85 17,07 7 27 7 7,00 0,00 -7,00 0,00 

Tomada de Preços 15,00 62,50 22,50 6 25 9 6,00 0,00 -9,00 -0,75 
Convite 12,82 69,23 17,95 5 27 7 5,00 0,00 -7,00 -0,51 

Pregão Presencial 5,13 41,03 53,85 2 16 21 2,00 0,00 -21,00 -4,87 
Pregão Eletrônico 4,76 33,33 61,90 2 14 26 2,00 0,00 -26,00 -5,71 

Dispensa 24,39 68,29 7,32 10 28 3 10,00 0,00 -3,00 1,71 
Inexigibilidade 23,68 73,68 2,63 9 28 1 9,00 0,00 -1,00 2,11 

 14,64 58,93 26,43 41 165 74 41,00 0,00 -74,00 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 151 – Representação gráf ica (freqüências) da avaliação das licitações quanto ao preço obtido 
para os bens / serviços adquiridos / contratados 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 152 – Representação gráf ica (freqüências) da avaliação das licitações quanto ao preço obtido 
para os bens / serviços adquiridos / contratados 
Fonte: Pesquisa de Campo  
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Gráfico 153 – Representação gráfica (graus) da avaliação das licitações quanto ao preço obtido para 
os bens / serviços adquiridos / contratados 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Tabela 159 – Avaliação das licitações quanto à segurança 
Procedimento 

PORCENTAGEM OBSERVAÇÕES  PONTUAÇÃO 
GRAU 

Ineficaz Moderado Eficaz Ineficaz Moderado Eficaz Ineficaz Moderado Eficaz 
Concorrência 0,00 53,33 46,67 0 24 21 0,00 0,00 21,00 4,67 

Tomada de Preços 2,33 48,84 48,84 1 21 21 -1,00 0,00 21,00 4,65 
Convite 9,30 51,16 39,53 4 22 17 -4,00 0,00 17,00 3,02 

Pregão Presencial 2,33 39,53 58,14 1 17 25 -1,00 0,00 25,00 5,58 
Pregão Eletrônico 9,09 13,64 77,27 4 6 34 -4,00 0,00 34,00 6,82 

Dispensa 4,55 47,73 47,73 2 21 21 -2,00 0,00 21,00 4,32 
Inexigibilidade 2,33 34,88 62,79 1 15 27 -1,00 0,00 27,00 6,05 

 4,26 41,31 54,43 13 126 166 -13,00 0,00 166,00 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 154 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação das licitações quanto à segurança 
Fonte: Pesquisa de Campo  
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Gráfico 155 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação das licitações quanto à segurança 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 156 – Representação gráfica (graus) da avaliação das licitações quanto à segurança 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Tabela 160 – Avaliação das licitações quanto à utilização 
Procedimento PORCENTAGEM OBSERVAÇÕES  PONTUAÇÃO GRAU 

Nunca Moderada Comum Nunca Moderada Comum Nunca Moderada Comum 
Concorrência 29,55 61,36 9,09 13 27 4 -13,00 0,00 4,00 -2,05 

Tomada de Preços 14,29 64,29 21,43 6 27 9 -6,00 0,00 9,00 0,71 
Convite 19,05 45,24 35,71 8 19 15 -8,00 0,00 15,00 1,67 

Pregão Presencial 35,71 38,10 26,19 15 16 11 -15,00 0,00 11,00 -0,95 
Pregão Eletrônico 9,52 16,67 73,81 4 7 31 -4,00 0,00 31,00 6,43 

Dispensa 2,33 37,21 60,47 1 16 26 -1,00 0,00 26,00 5,81 
Inexigibilidade 4,76 76,19 19,05 2 32 8 -2,00 0,00 8,00 1,43 

 16,50 48,48 35,02 49 144 104 -49,00 0,00 104,00 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Gráfico 157 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação das licitações quanto à utilização 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 158 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação das licitações quanto à utilização 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Gráfico 159 – Representação gráfica (graus) da avaliação das licitações quanto à utilização 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

 

8.2.5 Questão 5 

 

A quinta questão do formulário aplicado destina-se à verificação dos critérios 

utilizados para a seleção de modalidade de licitação a ser usado quando a lei 

permite a aquisição dos bens ou a contratação dos serviços por mais de uma 

modalidade. 

Considerando-se que os respondentes poderiam marcar mais de uma opção, 

todas as alternativas poderiam ter seu número de observações entre 0 e 45, este, o 

total de questionários devolvidos Neste sentido, a comparação entre os critérios é 

direta, não precisando de quaisquer transformações, matemática ou escalar. A 

freqüência relativa de cada estratégia, constante da Tabela 161, refere-se à 

porcentagem dos gestores que a utilizam. Em suas representações gráficas, 

contidas nos gráficos 159, respectivamente, as estratégias com utilização por mais 

de 50% dos gestores são representadas pela cor verde; de 30% a 50%, amarela; 

menor que 30%, vermelha. 
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Tabela 161 – Critério(s) utilizado(s) para seleção, quando a lei permite a utilização 
de mais de uma modalidade de licitação 

ESTRATÉGIA OBSERVAÇÕES PORCENTAGEM 

Procedimento que permita alcançar melhor qualidade de bens 
/ serviços 35 77,78 

Procedimento que permita a participação do maior número 
possível de licitantes 33 73,33 

Procedimento que permita a participação do menor número 
possível de licitantes 0 0,00 

Procedimento que não exija tramitação externa 10 22,22 
Procedimento com edital mais simples 13 28,89 
Procedimento menos suscetível a receber controle externo 2 4,44 
Procedimento que alcance resultados mais baratos 24 53,33 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 160 – Representação gráfica (freqüências) do(s) critério(s) utilizado(s) para seleção, quando a 
lei permite a utilização de mais de uma modalidade de licitação 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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8.2.6 Questão 6 

 

A sexta questão do formulário aplicado destina-se à verificação dos critérios 

utilizados para a seleção do tipo de licitação a ser usado quando a lei permite a 

aquisição dos bens ou a contratação dos serviços por mais de um tipo. 

Considerando-se que os respondentes poderiam marcar mais de uma opção, 

todas as alternativas poderiam ter seu número de observações entre 0 e 45, este, o 

total de questionários devolvidos Neste sentido, a comparação entre os critérios é 

direta, não precisando de quaisquer transformações, matemática ou escalar. A 

freqüência relativa de cada estratégia, constante da Tabela 161, refere-se à 

porcentagem dos gestores que a utilizam. Em suas representações gráficas, 

contidas nos gráficos 159, respectivamente, as estratégias com utilização por mais 

de 50% dos gestores são representadas pela cor verde; de 30% a 50%, amarela; 

menor que 30%, vermelha. 

Assim como a questão 5, tem a natureza de levantamento de dados 

complementares, destinados à melhor compreensão do fenômeno-objeto deste 

trabalho, qual sejam, a relação entre a rigidez / flexibilidade e a eficiência do sistema 

de compras. 

 

Tabela 162 – Critério(s) utilizado(s) para seleção, quando a lei permite a utilização 
de mais de um tipo de licitação 

ESTRATÉGIA OBSERVAÇÕES PORCENTAGEM 

Procedimento que permita alcançar melhor qualidade de bens 
/ serviços 35 77,78 

Procedimento que permita a participação do maior número 
possível de licitantes 26 57,78 

Procedimento que permita a participação do menor número 
possível de licitantes 0 0,00 

Procedimento que não exija tramitação externa 6 13,33 

Procedimento com edital mais simples 9 20,00 

Procedimento menos suscetível a receber controle externo 3 6,67 

Procedimento que alcance resultados mais baratos 20 44,44 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Gráfico 161 – Representação gráfica (freqüências) do(s) critério(s) utilizado(s) para seleção, quando a 
lei permite a utilização de mais de um tipo de licitação 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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direta, não precisando de quaisquer transformações matemática ou escalar. A 

freqüência relativa de cada estratégia, constante da Tabela 163, refere-se à 

porcentagem dos gestores que a utilizam. Em suas representações gráficas, 

contidas no gráfico 161, as estratégias com utilização por mais de 50% dos gestores 

são representadas pela cor verde; de 30% a 50%, amarela; menor que 30%, 

vermelha. 

 
Tabela 163 – Procedimentos que seriam utilizados com maior freqüência caso 

houvesse plena liberdade de escolha do gestor 
ESTRATÉGIA OBSERVAÇÕES PORCENTAGEM 

Concorrência (menor preço) 2 4,44 
Concorrência (técnica e preço) 2 4,44 
Concorrência (melhor técnica) 0 0,00 
Tomada de Preços (menor preço) 6 13,33 
Tomada de Preços (técnica e preço) 3 6,67 
Tomada de Preços (melhor técnica) 0 0,00 
Convite (menor preço) 23 51,11 
Pregão Presencial (menor lance) 19 42,22 
Pregão Eletrônico (menor lance) 35 77,78 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 162 – Representação gráfica (freqüências) dos procedimentos que seriam utilizados com 
maior freqüência caso houvesse plena liberdade de escolha do gestor 
Fonte: Pesquisa de Campo  
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8.2.8 Questão 8 

 

A questão 8 aplicada tem por objetivo imediato a verificação da rejeição dos 

gestores quanto aos modelos procedimentais, instando-os a selecionar os dois 

procedimentos que seriam por eles menos utilizados em uma situação hipotética de 

plena liberdade de opção. O objetivo mediato da questão é a análise de possível 

existência de relação entre a preferência dos procedimentos rejeitados e a rigidez / 

flexibilidade dos mesmos, a ser analisada oportunamente. 

Considerando-se que os respondentes poderiam marcar mais de uma opção, 

todas as alternativas poderiam ter seu número de observações entre 0 e 45, este, o 

total de questionários devolvidos. Neste sentido, a comparação entre os critérios é 

direta, não precisando de qualquer transformação, matemática ou escalar. A 

freqüência relativa de cada estratégia, constante da Tabela 164, refere-se à 

porcentagem dos gestores que a utilizam. Em suas representações gráficas, 

contidas no gráfico 162, as estratégias com utilização por mais de 50% dos gestores 

são representadas pela cor verde; de 30% a 50%, amarela; menor que 30%, 

vermelha. 

 

Tabela 164 – Procedimentos que seriam utilizados com menor freqüência caso 
houvesse plena liberdade de escolha do gestor 

ESTRATÉGIA OBSERVAÇÕES PORCENTAGEM 
Concorrência (menor preço) 15 33,33 
Concorrência (técnica e preço) 18 40,00 
Concorrência (melhor técnica) 11 24,44 
Tomada de Preços (menor preço) 12 26,67 
Tomada de Preços (técnica e preço) 14 31,11 
Tomada de Preços (melhor técnica) 8 17,78 
Convite (menor preço) 9 20,00 
Pregão Presencial (menor lance) 8 17,78 
Pregão Eletrônico (menor lance) 5 11,11 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Gráfico 163 – Representação gráfica (freqüências) dos procedimentos que seriam utilizados com 
menor freqüência caso houvesse plena liberdade de escolha do gestor 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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tratá-las como grandezas de mesmo módulo e sinais invertidos, convencionando-se, 

assim, a flexibilidade como grandeza positiva e a rigidez, negativa. 

- muito rígido= -2 

- rígido = -1 

- neutro = 0 

- flexível = +1 

- muito flexível= +2 

Por fim, utilizando-se a fórmula abaixo, atribuiu-se, assim, um grau de rigidez 

ou flexibilidade para cada modelo procedimental, inserto em uma escala com 

intervalo [-10;10]: 

 

Grau = N muito rígido x (-2) - N rígido + N flexível + N muito flexível x (+2) x 10 N muito rígido + N rígido + N neutro + N flexível + N muito flexível 
 

A utilização desta operação elimina a complexidade da comparação entre 

critérios a partir dos dados originais por estarem distribuídos em cinco graus 

distintos. 

O número de observações de cada grau atribuído a cada critério, suas 

freqüências relativas bem como as pontuações parciais e o grau final de cada 

critério, calculado pela fórmula descrita, estão consolidados na tabela 165. 

 
Tabela 165 – Grau de rigidez dos procedimentos 

Procedimento 
OBSERVAÇÕES  PONTUAÇÃO 

GRAU Muito 
Rígido Rígido Neutro Flexível Muito 

Flexível 
Muito 
Rígido Rígido Neutro Flexível Muito 

Flexível 
Concorrência (menor preço) 11 22 7 4 0 -22,00 -22,00 0,00 4,00 0,00 -4,55 
Concorrência (técnica e preço) 26 14 0 3 0 -52,00 -14,00 0,00 3,00 0,00 -7,33 
Concorrência (melhor técnica) 24 14 1 2 0 -48,00 -14,00 0,00 2,00 0,00 -7,32 
Tomada de Preços (menor preço) 7 22 11 4 0 -14,00 -22,00 0,00 4,00 0,00 -3,64 
Tomada de Preços (técnica e preço) 22 17 2 2 0 -44,00 -17,00 0,00 2,00 0,00 -6,86 
Tomada de Preços (melhor técnica) 18 19 3 2 0 -36,00 -19,00 0,00 2,00 0,00 -6,31 
Convite (menor preço) 3 5 16 15 4 -6,00 -5,00 0,00 15,00 8,00 1,40 
Pregão Presencial (menor lance) 0 7 15 14 8 0,00 -7,00 0,00 14,00 16,00 2,61 
Pregão Eletrônico (menor lance) 1 7 13 17 6 -2,00 -7,00 0,00 17,00 12,00 2,27 
Dispensa 1 2 10 16 15 -2,00 -2,00 0,00 16,00 30,00 4,77 
Inexigibilidade 4 9 12 16 3 -8,00 -9,00 0,00 16,00 6,00 0,57 
 117 138 90 95 36 -234,00 -138,00 0,00 95,00 72,00 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Os graus parciais e o grau final estão representados nos gráficos 163 a 165. 
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Gráfico 164 – Representação gráfica (freqüências) do grau de rigidez dos procedimentos 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 165 – Representação gráfica (freqüências) do grau de rigidez dos procedimentos 
Fonte: Pesquisa de Campo  
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Gráfico 166 – Representação gráfica (graus) da rigidez dos procedimentos 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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8.2.10 Questão 12 

 

A análise comparativa das respostas à questão 12 permite concluir-se, pronta 

e inequivocamente, que os métodos preferencialmente utilizados pelos gestores 

para a fixação dos valores nos procedimentos licitatórios são a pesquisa de 

mercado, realizada por servidor da própria organização e a solicitação de cotação a 

fornecedores. 

Tabela 166 – Método utilizado para fixação dos valores das licitações (máximo, 
mínimo, referência, etc.) 

ESTRATÉGIA OBSERVAÇÕES PORCENTAGEM 
Pesquisa de mercado, por servidor 29 64,44 
Pesquisa de mercado, por servidor, corrigida 1 2,22 
Solicitação de cotação a fornecedores 29 64,44 
Solicitação de cotação a fornecedores, corrigidas 1 2,22 
Média dos preços praticados historicamente 10 22,22 
Média histórica dos preços, corrigida 0 0,00 
Experiência do gestor 4 8,89 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 167 – Representação gráfica (freqüências) dos métodos utilizados para fixação de preços de 
referência 
Fonte: Pesquisa de Campo  
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8.2.11 Questão 13 

 

A questão 13 do formulário aplicado tem por objetivo a avaliação comparativa 

entre os resultados obtidos com a utilização do pregão eletrônico e aqueles obtidos 

com a utilização dos modelos procedimentais do sistema clássico quanto ao tempo 

de tramitação, ao custo alcançado dos objetos, a segurança do procedimento e a 

qualidade dos bens/serviços entregues/prestados. 

Com o objetivo de permitir a comparação entre os fatores, os graus 

atribuídos, de natureza ordinal, foram substituídos por graus de natureza intervalar, 

seguindo-se os critérios abaixo mencionados: 

- diminuiu muito = -2 

- diminuiu = -1 

- manteve-se = 0 

- aumentou = +1 

- aumentou muito = +2 

Por fim, utilizando-se a fórmula abaixo, atribuiu-se, assim, um grau final a 

cada fator, inserto em uma escala com intervalo [-10;10]: 

 

Grau = N diminuiu muito x (-2) - N diminuiu + N aumentou + N aumentou muito x (+2) x 5 N diminuiu muito + N diminuiu + N manteve-se + N aumentou + N aumentou muito 
 

A utilização desta operação elimina a complexidade da comparação entre 

critérios a partir dos dados originais por estarem distribuídos em cinco graus 

distintos. 

O número de observações de cada grau atribuído a cada critério, suas 

freqüências relativas bem como as pontuações parciais e o grau final de cada 

critério, calculado pela fórmula descrita, estão consolidados na tabela 167 e 

representados nos gráficos 167 a 169. 
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Tabela 167 – Comparação entre pregão eletrônico e sistema clássico 
Procedimento 

OBSERVAÇÕES  PONTUAÇÃO 
GRAU Aumentou 

Muito Aumentou Manteve-
se Diminuiu Diminuiu 

Muito 
Aumentou 

Muito Aumentou Manteve-
se Diminuiu Diminuiu 

Muito 

Preço dos materiais / serviços: 1 0 10 23 11 -2,00 0,00 0,00 23,00 22,00 4,78 
Tempo de realização do 
procedimento: 0 7 7 19 12 0,00 -7,00 0,00 19,00 24,00 4,00 
Capacidade de evitar desvios e 
impropriedades: 4 6 12 15 7 8,00 6,00 0,00 -15,00 -14,00 -1,70 
Qualidade dos materiais / serviços: 0 5 22 8 10 0,00 5,00 0,00 -8,00 -20,00 -2,56 
 5 18 51 65 40 -10,00 -18,00 0,00 65,00 80,00 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 168 – Representação gráfica (freqüências) da comparação entre pregão eletrônico e sistema 
clássico 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 169 – Representação gráfica (freqüências) da comparação entre pregão eletrônico e sistema 
clássico 
Fonte: Pesquisa de Campo  

Preço dos materiais / serviços:

Tempo de realização do procedimento:

Capacidade de evitar desvios e impropriedades:

Qualidade dos materiais / serviços:

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Aumentou 
Muito Aumentou

Manteve-se
Diminuiu

Diminuiu 
Muito

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00



347 

 
Gráfico 170 – Representação gráfica (graus) da avaliação do pregão eletrônico em relação aos 
procedimentos do sistema clássico 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Da análise das respostas à questão 13 chega-se a conclusão entre as mais 
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Com o objetivo de permitir a comparação entre a eficiência dos diversos 

modelos procedimentais, os graus atribuídos, de natureza ordinal, foram substituídos 

por graus de natureza intervalar: 

- baixa = -1 

- média = 0 

- alta = +1 

Por fim, utilizando-se a fórmula abaixo, atribuiu-se, assim, um grau para cada 

critério, com intervalo [-10;10]: 

 

Grau = N baixa x (-1) + N média x (0) + N alta x (+1) x 10 N baixa + N média + N alta 
 
A utilização desta operação elimina a complexidade da comparação entre 

critérios a partir dos dados originai por estarem distribuídos em três graus distintos. 

O número de observações de cada grau atribuído a cada critério, suas 

freqüências relativas bem como as pontuações parciais e o grau final de cada 

critério, calculado pela fórmula descrita, estão consolidados na tabela 168 e 

representados nos gráficos 170 a 172. 

Tabela 168 – Avaliação da eficiência dos procedimentos 

Procedimento 
PORCENTAGEM OBSERVAÇÕES PONTUAÇÃO 

GRAU 
Alta Média Baixa Alta Média Baixa Alta Média Baixa 

Concorrência (menor preço) 16,28 65,12 18,60 7 28 8 -7,00 0,00 8,00 -0,23 
Concorrência (técnica e preço) 39,53 48,84 11,63 17 21 5 -17,00 0,00 5,00 2,79 
Concorrência (melhor técnica) 30,23 48,84 20,93 13 21 9 -13,00 0,00 9,00 0,93 
Tomada de Preços (menor preço) 16,28 65,12 18,60 7 28 8 -7,00 0,00 8,00 -0,23 
Tomada de Preços (técnica e preço) 30,23 60,47 9,30 13 26 4 -13,00 0,00 4,00 2,09 
Tomada de Preços (melhor técnica) 20,45 61,36 18,18 9 27 8 -9,00 0,00 8,00 0,23 
Convite (menor preço) 22,73 52,27 25,00 10 23 11 -10,00 0,00 11,00 -0,23 
Pregão Presencial (menor lance) 54,55 36,36 9,09 24 16 4 -24,00 0,00 4,00 4,55 
Pregão Eletrônico (menor lance) 61,36 25,00 13,64 27 11 6 -27,00 0,00 6,00 4,77 
Dispensa 22,73 63,64 13,64 10 28 6 -10,00 0,00 6,00 0,91 
Inexigibilidade 20,45 59,09 20,45 9 26 9 -9,00 0,00 9,00 0,00 
 30,48 53,24 16,28 146 255 78 -146,00 0,00 78,00 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Gráfico 171 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação da eficiência dos procedimentos 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 172 – Representação gráfica (freqüências) da avaliação da eficiência dos procedimentos 
Fonte: Pesquisa de Campo  
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Gráfico 173 – Representação gráfica (graus) da avaliação da eficiência dos procedimentos 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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8.3 Análise estatística dos dados obtidos 

 

8.3.1 Análise dos fatores para seleção da proposta mais vantajosa 

 

O objetivo da análise estatística dos dados da questão 1 é verificar se um ou 

mais fatores para seleção da proposta mais vantajosa para a administração destaca-

se dos demais. Tem-se portanto, por hipótese nula: 

H0 = µ CUSTO MANUT. = µ CUSTO OPER. = µ PREÇO = µ QUALIDADE = µ TEMPO 

Na Tabela 169 são apresentadas as estatísticas descritivas correspondentes 

aos fatores analisados 

Tabela 169 – Estatística descritiva dos fatores – graduados – para seleção da 
proposta mais vantajosa 

Descriptives 

GRAUS 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 
CUSTO MANUT. 43 ,33 ,474 ,072 ,18 ,47 0 1 
CUSTO OPER. 43 ,21 ,600 ,091 ,02 ,39 -1 1 
PREÇO 44 ,34 ,526 ,079 ,18 ,50 -1 1 
QUALIDADE 30 ,77 ,430 ,079 ,61 ,93 0 1 
TEMPO 41 ,39 ,494 ,077 ,23 ,55 0 1 
Total 201 ,38 ,536 ,038 ,31 ,46 -1 1 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Utilizando-se o programa SPSS 16.0 elaborou-se a Tabela 170, concernente 

à ANOVA de um fator. Tendo-se verificado a validade da premissa da 

homogeneidade das variâncias por meio do Teste de Levene (Sig. = 0,146), por 

meio da ANOVA rejeita-se H0 (Sig.=0,000), concluindo-se que pelo menos um dos 

fatores de seleção tem grau de relevância significativamente distinto dos demais. 

Por meio do gráfico das médias dos fatores (Gráfico 173), infere-se que o 

fator qualidade é considerado, pelos gestores, como o principal critério a ser 

considerado para a seleção de uma proposta. Tal conclusão é ratificada pelos testes 
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Post Hoc realizados pelo método de Scheffé (Tabela 171), bem como pela 

subseqüente separação dos fatores em grupos homogêneos ao nível de 5% de 

significância (Tabela 172). 

 
Tabela 170 – ANOVA dos fatores para seleção da proposta mais vantajosa 

ANOVA 
GRAUS Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5,935 4 1,484 5,640 ,000 
Within Groups 51,567 196 ,263   
Total 57,502 200    
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 174 – Gráfico das médias dos fatores – graduados – para seleção da proposta mais vantajosa 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Tabela 171 – Teste de Contrastes (Post Hoc de Scheffé) dos fatores para seleção 
da proposta mais vantajosa 

Multiple Comparisons 
GRAUS 
Scheffé 

(I) FATORES_NUM (J) FATORES_NUM Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
CUSTO MANUT. CUSTO OPER. ,116 ,111 ,893 -,23 ,46 

PREÇO -,015 ,110 1,000 -,36 ,33 
QUALIDADE -,441* ,122 ,013 -,82 -,06 
TEMPO -,065 ,112 ,987 -,41 ,28 

CUSTO OPER. CUSTO MANUT. -,116 ,111 ,893 -,46 ,23 
PREÇO -,132 ,110 ,838 -,47 ,21 
QUALIDADE -,557* ,122 ,001 -,94 -,18 
TEMPO -,181 ,112 ,625 -,53 ,17 
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PREÇO CUSTO MANUT. ,015 ,110 1,000 -,33 ,36 
CUSTO OPER. ,132 ,110 ,838 -,21 ,47 
QUALIDADE -,426* ,121 ,017 -,80 -,05 
TEMPO -,049 ,111 ,995 -,40 ,30 

QUALIDADE CUSTO MANUT. ,441* ,122 ,013 ,06 ,82 
CUSTO OPER. ,557* ,122 ,001 ,18 ,94 
PREÇO ,426* ,121 ,017 ,05 ,80 
TEMPO ,376 ,123 ,057 ,00 ,76 

TEMPO CUSTO MANUT. ,065 ,112 ,987 -,28 ,41 
CUSTO OPER. ,181 ,112 ,625 -,17 ,53 
PREÇO ,049 ,111 ,995 -,30 ,40 
QUALIDADE -,376 ,123 ,057 -,76 ,01 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Tabela 172 – Grupos homogêneos dos fatores para seleção da proposta mais 
vantajosa determinados pelo método de Scheffé 

GRAUS 
Scheffé 

FATORES_NUM N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
CUSTO OPER. 43 ,21  
CUSTO MANUT. 43 ,33  
PREÇO 44 ,34  
TEMPO 41 ,39  
QUALIDADE 30  ,77 
Sig.  ,654 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

 

8.3.2 Análise do impacto da rigidez sobre o fator “segurança” 

 

O objetivo da análise estatística dos dados da questão 2 é verificar se o 

impacto da rigidez dos procedimentos sobre o comportamento dos gestores é 

distinto conforme se tenha por objetivo a consecução de finalidade ilícitas ou o 

atendimento a necessidades da organização. Sob tal perspectiva, tem-se portanto, 

por hipótese nula: 
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H0 = µ DESVIOS FIN. ILÍCITAS = µ DESVIOS NEC. ORGANIZAÇÃO 

Na Tabela 173 são apresentadas as estatísticas descritivas correspondentes 

aos fatores analisados 

 
Tabela 173 – Estatística descritiva da avaliação do impacto da rigidez sobre o 

comportamento dos gestores 
Descriptives 

VAR00002 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 
Desvios do 

procedimento com 
finalidades ilícitas 

39 ,4872 ,79046 ,12658 ,2309 ,7434 -1,00 1,00 

Desvios do 
procedimento 
para atender 

necessidades da 
organização 

40 ,3000 ,82275 ,13009 ,0369 ,5631 -1,00 1,00 

Total 79 ,3924 ,80730 ,09083 ,2116 ,5732 -1,00 1,00 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Utilizando-se o programa SPSS 16.0 elaborou-se a Tabela 174, concernente 

à ANOVA de um fator. Tendo-se verificado a validade da premissa da 

homogeneidade das variâncias por meio do Teste de Levene (Sig. = 0,535), por 

meio da ANOVA não se pode rejeitar H0 (Sig.=0,306) ao nível de 5% de significância, 

concluindo-se, assim, que independentemente do fato de os afastamentos do rito 

procedimental, pelo gestor, objetivar a consecução de finalidades ilícitas ou o 

atendimento a necessidades da organização, segundo a percepção dos gestores 

que responderam ao questionário, um grau mais elevado de rigidez procedimental 

minimiza, ou mesmo impede, os afastamentos do rito legalmente prescrito. No 

Gráfico 174 são ilustradas as média dos dois tratamentos pesquisados. 
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Tabela 174 – ANOVA do impacto da rigidez sobre o comportamento dos gestores 
ANOVA 

GRAUS 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups ,692 1 ,692 1,062 ,306 
Within Groups 50,144 77 ,651   
Total 50,835 78    

Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 175 – Gráfico das médias do impacto – graduado – da rigidez sobre o comportamento dos 
gestores 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

 

8.3.3 Análise da utilização de cada modelo procedimental pelas organizações do 

Governo Federal, na cidade do Rio de Janeiro / RJ 

 

Os dados concernentes a cada modelo procedimental e a sua respectiva 

avaliação quanto à utilização foram consolidados em duas variáveis: a primeira 

concernente à freqüência de utilização; a segunda, à categoria – modelo 

procedimental – a que se referia. As estatísticas descritivas para cada categoria são 

apresentadas na Tabela 175. 
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Tabela 175 – Estatística descritiva da avaliação da utilização dos procedimentos 
Descriptives 

UTILIZAÇÃO 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 
Concorrência 44 -,20 ,594 ,090 -,39 -,02 -1 1 
Tomada de 
Preços 42 ,07 ,601 ,093 -,12 ,26 -1 1 

Convite 42 ,17 ,730 ,113 -,06 ,39 -1 1 
Pregão Presencial 42 -,10 ,790 ,122 -,34 ,15 -1 1 
Pregão Eletrônico 42 ,64 ,656 ,101 ,44 ,85 -1 1 
Dispensa 43 ,58 ,545 ,083 ,41 ,75 -1 1 
Inexigibilidade 42 ,14 ,472 ,073 ,00 ,29 -1 1 
Total 297 ,19 ,695 ,040 ,11 ,26 -1 1 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

A partir das duas variáveis elaborou-se, com o auxílio do software SPSS 16.0 

a respectiva tabela ANOVA (Tabela 176), para a qual Sig.=0,000, rejeitando-se a 

hipótese nula segundo a qual não haveria diferença significativa entre as médias do 

grau de utilização de cada procedimento, ou seja, segundo a qual todos os 

procedimentos seriam utilizados com a mesma freqüência: 

H0 = µ CONCORRÊNCIA = µ TOMADA DE PREÇOS = µ CONVITE = µ CONCORRÊNCIA = µ PREGÃO PRESENCIAL = 

µ PREGÃO ELETRÔNICO = µ DISPENSA = µ INEXIGIBILIDADE 

A representação das médias dos graus da utilização dos procedimentos 

encontra-se no Gráfico 175. 

 

Tabela 176 – ANOVA da avaliação da utilização dos procedimentos 
ANOVA 

UTILIZAÇÃO 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 26,167 6 4,361 10,842 ,000 

Within Groups 116,648 290 ,402   
Total 142,815 296    

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Gráfico 176 – Gráfico das médias da avaliação da utilização dos procedimentos 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Por fim, considerando-se que da rejeição de H0 conclui-se que existe ao 

menos um modelo procedimental cuja freqüência de utilização difere dos demais, 

procedeu-se aos testes Post Hoc de Sheffé (Tabela 177) no programa SPSS 16.0, 

que os classificou em subgrupos homogêneos (Tabela 178). 

Tabela 177 – Teste de Contrastes (Post Hoc de Scheffé) para a avaliação da 
utilização dos procedimentos 

Multiple Comparisons 
UTILIZAÇÃO 
Scheffé 

(I) FATORES_NUM (J) FATORES_NUM Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
1 2 -,276 ,137 ,667 -,77 ,21 

3 -,371 ,137 ,292 -,86 ,12 
4 -,109 ,137 ,996 -,60 ,38 
5 -,847* ,137 ,000 -1,34 -,36 
6 -,786* ,136 ,000 -1,27 -,30 
7 -,347 ,137 ,378 -,84 ,14 

2 1 ,276 ,137 ,667 -,21 ,77 
3 -,095 ,138 ,998 -,59 ,40 
4 ,167 ,138 ,962 -,33 ,66 
5 -,571* ,138 ,011 -1,07 -,08 
6 -,510* ,138 ,036 -1,00 -,02 
7 -,071 ,138 1,000 -,57 ,42 

3 1 ,371 ,137 ,292 -,12 ,86 
2 ,095 ,138 ,998 -,40 ,59 
4 ,262 ,138 ,733 -,23 ,76 
5 -,476 ,138 ,069 -,97 ,02 
6 -,415 ,138 ,173 -,91 ,08 
7 ,024 ,138 1,000 -,47 ,52 

(continua)  
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4 1 ,109 ,137 ,996 -,38 ,60 
2 -,167 ,138 ,962 -,66 ,33 
3 -,262 ,138 ,733 -,76 ,23 
5 -,738* ,138 ,000 -1,23 -,24 
6 -,677* ,138 ,001 -1,17 -,18 
7 -,238 ,138 ,813 -,73 ,26 

5 1 ,847* ,137 ,000 ,36 1,34 
2 ,571* ,138 ,011 ,08 1,07 
3 ,476 ,138 ,069 -,02 ,97 
4 ,738* ,138 ,000 ,24 1,23 
6 ,061 ,138 1,000 -,43 ,55 
7 ,500* ,138 ,045 ,01 ,99 

6 1 ,786* ,136 ,000 ,30 1,27 
2 ,510* ,138 ,036 ,02 1,00 
3 ,415 ,138 ,173 -,08 ,91 
4 ,677* ,138 ,001 ,18 1,17 
5 -,061 ,138 1,000 -,55 ,43 
7 ,439 ,138 ,122 -,05 ,93 

7 1 ,347 ,137 ,378 -,14 ,84 
2 ,071 ,138 1,000 -,42 ,57 
3 -,024 ,138 1,000 -,52 ,47 
4 ,238 ,138 ,813 -,26 ,73 
5 -,500* ,138 ,045 -,99 ,00 
6 -,439 ,138 ,122 -,93 ,05 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Conforme a distribuição em subgrupos homogêneos pelo método de Scheffé 

(Tabela 178), verifica-se que o procedimento mais utilizado é o pregão eletrônico e a 

dispensa de licitação; os menos utilizados, a concorrência, o pregão presencial, e a 

tomada de preços. 

Tabela 178 – Grupos homogêneos para a avaliação da utilização dos procedimentos 
determinados pelo método de Scheffé 

UTILIZAÇÃO 
Scheffé 

MODELO N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 
Concorrência 44 -,20   
Pregão Presencial 42 -,10   
Tomada de Preços 42 ,07   
Inexigibilidade 42 ,14 ,14  
Convite 42 ,17 ,17 ,17 
Dispensa 43  ,58 ,58 
Pregão Eletrônico 42   ,64 
Sig.  ,301 ,123 ,067 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

Fonte: Pesquisa de Campo  
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8.3.4 Análise da eficiência, sob a perspectiva de cada dimensão proposta, dos 

modelos procedimentais 

 

Os dados concernentes a cada modelo procedimental e a sua respectiva 

avaliação quanto à segurança foram consolidados em duas variáveis: a primeira 

concernente a esta dimensão; a segunda, à categoria – modelo procedimental – a 

que se referia. As estatísticas descritivas para cada categoria são apresentadas na 

Tabela 179. 

 

Tabela 179 – Estatística descritiva da avaliação da segurança dos procedimentos 
Descriptives 

SEGURANÇA 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound   

Concorrência 45 ,47 ,505 ,075 ,32 ,62 0 1 
Tomada de 
Preços 43 ,47 ,550 ,084 ,30 ,63 -1 1 

Convite 43 ,30 ,638 ,097 ,11 ,50 -1 1 

Pregão Presencial 43 ,56 ,548 ,084 ,39 ,73 -1 1 

Pregão Eletrônico 44 ,68 ,639 ,096 ,49 ,88 -1 1 

Dispensa 44 ,43 ,587 ,088 ,25 ,61 -1 1 

Inexigibilidade 43 ,60 ,541 ,082 ,44 ,77 -1 1 

Total 305 ,50 ,580 ,033 ,44 ,57 -1 1 
Fonte: Pesquisa de Campo 

A partir das duas variáveis elaborou-se, com o auxílio do software SPSS 16.0 

a respectiva tabela ANOVA (Tabela 180), para a qual Sig.=0,059, não se rejeitando 

a hipótese nula segundo a qual não haveria diferença significativa entre as médias 

do grau de segurança de cada procedimento, ou seja, segundo a qual todos os 

procedimentos teriam níveis de segurança semelhantes: 

H0 = µ CONCORRÊNCIA = µ TOMADA DE PREÇOS = µ CONVITE = µ CONCORRÊNCIA = µ PREGÃO PRESENCIAL = 

µ PREGÃO ELETRÔNICO = µ DISPENSA = µ INEXIGIBILIDADE 

A representação das médias dos graus da utilização dos procedimentos 

encontra-se no Gráfico 176. 
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Tabela 180 – ANOVA da avaliação da segurança dos procedimentos 
ANOVA 

SEGURANÇA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 4,057 6 ,676 2,052 ,059 
Within Groups 98,192 298 ,330   

Total 102,249 304    

Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 177 – Gráfico das médias da avaliação da segurança dos procedimentos 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Por fim, ratifica-se a não-rejeição de H0 por meio dos testes Post Hoc de 

Sheffé (Tabela 181) elaborados pelo programa SPSS 16.0, segundo os quais todos 

os modelos estão insertos em um mesmo subgrupo homogêneo (Tabela 182). 

Tabela 181 – Teste de Contrastes (Post Hoc de Scheffé) para a avaliação da 
utilização dos procedimentos 

Multiple Comparisons 
SEGURANÇA 
Scheffé 

(I) FATORES_NUM (J) FATORES_NUM Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
1 2 ,002 ,122 1,000 -,44 ,44 

3 ,164 ,122 ,936 -,27 ,60 
4 -,091 ,122 ,997 -,53 ,35 
5 -,215 ,122 ,792 -,65 ,22 
6 ,035 ,122 1,000 -,40 ,47 
7 -,138 ,122 ,973 -,58 ,30 

2 1 -,002 ,122 1,000 -,44 ,44 
3 ,163 ,124 ,942 -,28 ,61 
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4 -,093 ,124 ,997 -,54 ,35 
5 -,217 ,123 ,796 -,66 ,22 
6 ,033 ,123 1,000 -,41 ,47 
7 -,140 ,124 ,973 -,58 ,30 

3 1 -,164 ,122 ,936 -,60 ,27 
2 -,163 ,124 ,942 -,61 ,28 
4 -,256 ,124 ,640 -,70 ,19 
5 -,379 ,123 ,151 -,82 ,06 
6 -,129 ,123 ,981 -,57 ,31 
7 -,302 ,124 ,429 -,74 ,14 

4 1 ,091 ,122 ,997 -,35 ,53 
2 ,093 ,124 ,997 -,35 ,54 
3 ,256 ,124 ,640 -,19 ,70 
5 -,124 ,123 ,985 -,56 ,32 
6 ,126 ,123 ,983 -,31 ,57 
7 -,047 ,124 1,000 -,49 ,40 

5 1 ,215 ,122 ,792 -,22 ,65 
2 ,217 ,123 ,796 -,22 ,66 
3 ,379 ,123 ,151 -,06 ,82 
4 ,124 ,123 ,985 -,32 ,56 
6 ,250 ,122 ,653 -,19 ,69 
7 ,077 ,123 ,999 -,36 ,52 

6 1 -,035 ,122 1,000 -,47 ,40 
2 -,033 ,123 1,000 -,47 ,41 
3 ,129 ,123 ,981 -,31 ,57 
4 -,126 ,123 ,983 -,57 ,31 
5 -,250 ,122 ,653 -,69 ,19 
7 -,173 ,123 ,922 -,61 ,27 

7 1 ,138 ,122 ,973 -,30 ,58 
2 ,140 ,124 ,973 -,30 ,58 
3 ,302 ,124 ,429 -,14 ,74 
4 ,047 ,124 1,000 -,40 ,49 
5 -,077 ,123 ,999 -,52 ,36 
6 ,173 ,123 ,922 -,27 ,61 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Tabela 182 – Grupos homogêneos para a avaliação da segurança dos 
procedimentos determinados pelo método de Scheffé 

SEGURANÇA 
Scheffé 

MODELO 
N 

Subset for alpha = 0.05 
1 

Convite 43 ,30 
Dispensa 44 ,43 
Tomada de Preços 43 ,47 
Concorrência 45 ,47 
Pregão Presencial 43 ,56 
Inexigibilidade 43 ,60 
Pregão Eletrônico 44 ,68 
Sig.  ,151 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Também quanto ao fator “preço”, os dados concernentes a cada modelo 

procedimental e a sua respectiva avaliação foram consolidados em duas variáveis: a 

primeira concernente à avaliação dos preços obtidos para os objetos de aquisição; a 

segunda, à categoria – modelo procedimental – a que se referia. As estatísticas 

descritivas para cada categoria são apresentadas na Tabela 183. 

 

Tabela 183 – Estatística descritiva da avaliação dos preços obtidos para os objetos 
em cada procedimento 

Descriptives 
CUSTO 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound   
Concorrência 41 ,00 ,592 ,092 -,19 ,19 -1 1 
Tomada de Preços 40 ,08 ,616 ,097 -,12 ,27 -1 1 
Convite 39 ,05 ,560 ,090 -,13 ,23 -1 1 
Pregão Presencial 39 ,49 ,601 ,096 ,29 ,68 -1 1 
Pregão Eletrônico 42 ,57 ,590 ,091 ,39 ,76 -1 1 
Dispensa 41 -,17 ,543 ,085 -,34 ,00 -1 1 
Inexigibilidade 38 -,21 ,474 ,077 -,37 -,05 -1 1 

Total 280 ,12 ,631 ,038 ,04 ,19 -1 1 

Fonte: Pesquisa de Campo 

A partir das duas variáveis elaborou-se, com o auxílio do software SPSS 16.0 

a respectiva tabela ANOVA (Tabela 184), para a qual Sig.=0,000, rejeitando-se a 

hipótese nula segundo a qual não haveria diferença significativa entre os preços 

obtidos para os objetos a serem adquiridos / contratados por meio de cada 

procedimento: 

H0 = µ CONCORRÊNCIA = µ TOMADA DE PREÇOS = µ CONVITE = µ CONCORRÊNCIA = µ PREGÃO PRESENCIAL = 

µ PREGÃO ELETRÔNICO = µ DISPENSA = µ INEXIGIBILIDADE 

A representação das médias dos graus da utilização dos procedimentos 

encontra-se no Gráfico 177. 

Tabela 184 – ANOVA da avaliação dos preços obtidos para os objetos em cada 
procedimento 

ANOVA 
CUSTO 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 22,288 6 3,715 11,417 ,000 
Within Groups 88,822 273 ,325   
Total 111,111 279    
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Gráfico 178 – Gráfico das médias da avaliação dos preços obtidos para os objetos em cada 
procedimento 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Por fim, considerando-se que da rejeição de H0 conclui-se que existe ao 

menos um modelo procedimental cuja média dos preços obtidos difere dos demais, 

procedeu-se aos testes Post Hoc de Sheffé (Tabela 185) no programa SPSS 16.0, 

os classificou em subgrupos homogêneos (Tabela 186). 

Tabela 185 – Teste de Contrastes (Post Hoc de Scheffé) para a avaliação dos 
preços obtidos para os objetos em cada procedimento 

Multiple Comparisons 
CUSTO 
Scheffé 

(I) FATORES_NUM (J) FATORES_NUM Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
1 2 -,075 ,127 ,999 -,53 ,38 

3 -,051 ,128 1,000 -,51 ,41 
4 -,487* ,128 ,026 -,94 -,03 
5 -,571* ,125 ,003 -1,02 -,12 
6 ,171 ,126 ,933 -,28 ,62 
7 ,211 ,128 ,846 -,25 ,67 

2 1 ,075 ,127 ,999 -,38 ,53 
3 ,024 ,128 1,000 -,44 ,48 
4 -,412 ,128 ,117 -,87 ,05 
5 -,496* ,126 ,019 -,95 -,05 
6 ,246 ,127 ,709 -,21 ,70 
7 ,286 ,129 ,560 -,18 ,75 
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3 1 ,051 ,128 1,000 -,41 ,51 
2 -,024 ,128 1,000 -,48 ,44 
4 -,436 ,129 ,081 -,90 ,03 
5 -,520* ,127 ,012 -,97 -,07 
6 ,222 ,128 ,805 -,23 ,68 
7 ,262 ,130 ,669 -,20 ,73 

4 1 ,487* ,128 ,026 ,03 ,94 
2 ,412 ,128 ,117 -,05 ,87 
3 ,436 ,129 ,081 -,03 ,90 
5 -,084 ,127 ,998 -,54 ,37 
6 ,658* ,128 ,000 ,20 1,11 
7 ,698* ,130 ,000 ,23 1,16 

5 1 ,571* ,125 ,003 ,12 1,02 
2 ,496* ,126 ,019 ,05 ,95 
3 ,520* ,127 ,012 ,07 ,97 
4 ,084 ,127 ,998 -,37 ,54 
6 ,742* ,125 ,000 ,29 1,19 
7 ,782* ,128 ,000 ,33 1,24 

6 1 -,171 ,126 ,933 -,62 ,28 
2 -,246 ,127 ,709 -,70 ,21 
3 -,222 ,128 ,805 -,68 ,23 
4 -,658* ,128 ,000 -1,11 -,20 
5 -,742* ,125 ,000 -1,19 -,29 
7 ,040 ,128 1,000 -,42 ,50 

7 1 -,211 ,128 ,846 -,67 ,25 
2 -,286 ,129 ,560 -,75 ,18 
3 -,262 ,130 ,669 -,73 ,20 
4 -,698* ,130 ,000 -1,16 -,23 
5 -,782* ,128 ,000 -1,24 -,33 
6 -,040 ,128 1,000 -,50 ,42 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Conforme a distribuição em subgrupos homogêneos pelo método de Scheffé 

(Tabela 186), verifica-se que o procedimentos que resultam em menores preços 

para os bens / serviços a serem adquiridos / contratados é o pregão, tanto realizado 

presencialmente quanto por meio eletrônico; os de valores mais elevados, a 

inexigibilidade e a dispensa de licitação. 
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Tabela 186 – Grupos homogêneos para a avaliação dos preços obtidos para os 
objetos em cada procedimento determinados pelo método de Scheffé 

CUSTO 
Scheffé 

MODELO N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 
Inexigibilidade 44 -,20   
Dispensa 42 -,10   
Concorrência 42 ,07   
Convite 42 ,14 ,14  
Tomada de Preços 42 ,17 ,17 ,17 
Pregão Presencial 43  ,58 ,58 
Pregão Eletrônico 42   ,64 
Sig.  ,301 ,123 ,067 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Assim como nos fatores segurança e preço, os dados concernentes à 

qualidade dos objetos em cada modelo procedimental foram consolidados em duas 

variáveis: a primeira concernente à avaliação da qualidade dos objetos adquiridos; a 

segunda, à categoria – modelo procedimental – a que se referia. As estatísticas 

descritivas para cada categoria são apresentadas na Tabela 187. 

Tabela 187 – Estatística descritiva da avaliação da qualidade dos objetos em cada 
procedimento 

Descriptives 
QUALIDADE 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 

Mean Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 

Concorrência 44 ,30 ,594 ,090 ,11 ,48 -1 1 
Tomada de 
Preços 41 ,22 ,525 ,082 ,05 ,39 -1 1 

Convite 41 ,17 ,442 ,069 ,03 ,31 -1 1 
Pregão Presencial 40 ,15 ,622 ,098 -,05 ,35 -1 1 
Pregão Eletrônico 43 -,09 ,811 ,124 -,34 ,16 -1 1 
Dispensa 42 ,62 ,539 ,083 ,45 ,79 -1 1 
Inexigibilidade 39 ,56 ,552 ,088 ,39 ,74 -1 1 

Total 290 ,27 ,632 ,037 ,20 ,35 -1 1 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Para verificar-se a existência de diferença significativa entre as qualidades 

dos objetos adquiridos em função do modelo procedimental utilizado, a partir das 

duas variáveis formuladas, elaborou-se, com o auxílio do software SPSS 16.0 a 

respectiva tabela ANOVA (Tabela 188), para a qual Sig.=0,000, rejeitando-se a 

hipótese nula segundo a qual não haveria diferença significativa entre as qualidades 

dos objetos adquiridos / contratados por meio de cada procedimento: 



366 

H0 = µ CONCORRÊNCIA = µ TOMADA DE PREÇOS = µ CONVITE = µ CONCORRÊNCIA = µ PREGÃO PRESENCIAL = 

µ PREGÃO ELETRÔNICO = µ DISPENSA = µ INEXIGIBILIDADE 

A representação das médias dos graus da utilização dos procedimentos 

encontra-se no Gráfico 178. 

Tabela 188 – ANOVA da avaliação da qualidade dos objetos em cada procedimento 
ANOVA 

QUALIDADE 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 15,269 6 2,545 7,187 ,000 
Within Groups 100,211 283 ,354   
Total 115,479 289    
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 179 – Gráfico das médias da avaliação da qualidade dos objetos em cada procedimento 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Tendo-se rejeitado H0, conclui-se que existe ao menos um modelo 

procedimental cuja qualidade dos objetos adquiridos difere dos demais ao nível de 

5% de significância. Por conseguinte, procedeu-se aos testes Post Hoc de Scheffé 

(Tabela 189) no programa SPSS 16.0, classificando-os em subgrupos homogêneos 

(Tabela 190) e, assim, evidenciando as diferenças significativas entre as diversas 

categorias – no caso, correspondentes aos modelos procedimentais para aquisição 

de bens e contratação de materiais. Observa-se, destes testes, que os 

procedimentos que permitem a aquisição de objetos com melhores qualidades são a 



367 

dispensa e a inexigibilidade de licitação; os que resultam em objetos de pior 

qualidade são o pregão eletrônico e o pregão presencial. 

Tabela 189 – Teste de Contrastes (Post Hoc de Scheffé) para a avaliação da 
qualidade dos objetos em cada procedimento 

Multiple Comparisons 
QUALIDADE 
Scheffé 

(I) FATORES_NUM (J) FATORES_NUM Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
1 2 ,076 ,129 ,999 -,39 ,54 

3 ,125 ,129 ,988 -,34 ,59 
4 ,145 ,130 ,974 -,32 ,61 
5 ,388 ,128 ,163 -,07 ,84 
6 -,324 ,128 ,387 -,78 ,14 
7 -,269 ,131 ,648 -,74 ,20 

2 1 -,076 ,129 ,999 -,54 ,39 
3 ,049 ,131 1,000 -,42 ,52 
4 ,070 ,132 1,000 -,40 ,54 
5 ,313 ,130 ,449 -,15 ,78 
6 -,400 ,131 ,159 -,87 ,07 
7 -,345 ,133 ,352 -,82 ,13 

3 1 -,125 ,129 ,988 -,59 ,34 
2 -,049 ,131 1,000 -,52 ,42 
4 ,021 ,132 1,000 -,45 ,49 
5 ,264 ,130 ,660 -,20 ,73 
6 -,448 ,131 ,071 -,92 ,02 
7 -,393 ,133 ,193 -,87 ,08 

4 1 -,145 ,130 ,974 -,61 ,32 
2 -,070 ,132 1,000 -,54 ,40 
3 -,021 ,132 1,000 -,49 ,45 
5 ,243 ,131 ,749 -,22 ,71 
6 -,469 ,131 ,051 -,94 ,00 
7 -,414 ,134 ,149 -,89 ,06 

5 1 -,388 ,128 ,163 -,84 ,07 
2 -,313 ,130 ,449 -,78 ,15 
3 -,264 ,130 ,660 -,73 ,20 
4 -,243 ,131 ,749 -,71 ,22 
6 -,712* ,129 ,000 -1,17 -,25 
7 -,657* ,132 ,001 -1,13 -,19 
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6 1 ,324 ,128 ,387 -,14 ,78 
2 ,400 ,131 ,159 -,07 ,87 
3 ,448 ,131 ,071 -,02 ,92 
4 ,469 ,131 ,051 ,00 ,94 
5 ,712* ,129 ,000 ,25 1,17 
7 ,055 ,132 1,000 -,42 ,53 

7 1 ,269 ,131 ,648 -,20 ,74 
2 ,345 ,133 ,352 -,13 ,82 
3 ,393 ,133 ,193 -,08 ,87 
4 ,414 ,134 ,149 -,06 ,89 
5 ,657* ,132 ,001 ,19 1,13 
6 -,055 ,132 1,000 -,53 ,42 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Tabela 190 – Grupos homogêneos para a avaliação da qualidade dos objetos em 
cada procedimento determinados pelo método de Scheffé 

QUALIDADE 
Scheffé 

MODELO 
N 

Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 

Pregão Eletrônico 43 -,09   
Pregão Presencial 40 ,15 ,15  
Convite 41 ,17 ,17 ,17 
Tomada de Preços 41 ,22 ,22 ,22 
Concorrência 44 ,30 ,30 ,30 
Inexigibilidade 39  ,56 ,56 
Dispensa 42   ,62 
Sig.  ,189 ,128 ,072 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
Fonte: Pesquisa de Campo 

O último dos fatores propostos para a análise da eficiência, o tempo de 

tramitação dos procedimentos, recebeu o mesmo tratamento dos demais fatores. As 

estatísticas descritivas para cada categoria – correspondentes aos modelos 

procedimentais – são apresentadas na Tabela 191. 
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Tabela 191 – Estatística descritiva da avaliação do tempo de tramitação de cada 
procedimento 

Descriptives 
TEMPO 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound   
Concorrência 43 -,88 ,324 ,049 -,98 -,78 -1 0 
Tomada de Preços 41 -,73 ,449 ,070 -,87 -,59 -1 0 
Convite 41 ,71 ,559 ,087 ,53 ,88 -1 1 
Pregão Presencial 41 ,12 ,714 ,112 -,10 ,35 -1 1 
Pregão Eletrônico 43 ,51 ,768 ,117 ,28 ,75 -1 1 
Dispensa 42 ,88 ,328 ,051 ,78 ,98 0 1 
Inexigibilidade 41 ,24 ,767 ,120 ,00 ,49 -1 1 
Total 292 ,12 ,863 ,051 ,02 ,22 -1 1 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Para confirmar ou refutar a hipótese nula da análise do fator, segundo a qual 

não há diferença significativa, ao nível de 5%, entre o tempo de tramitação de cada 

procedimento, foi elaborada a ANOVA (Tabela 192) correspondente à avaliação, 

pelos gestores, desta variável, categorizada por procedimentos. Obtendo-se 

Sig.=0,000, refuta-se H0 = µ CONCORRÊNCIA = µ TOMADA DE PREÇOS = µ CONVITE = µ CONCORRÊNCIA = µ 

PREGÃO PRESENCIAL = µ PREGÃO ELETRÔNICO = µ DISPENSA = µ INEXIGIBILIDADE . Conclui-se, portanto, que 

há procedimentos cujo tempo de tramitação difere de forma estatisticamente 

significativa dos demais. As médias das avaliações quanto ao tempo de tramitação 

são ilustradas pelo Gráfico 179. 

 

Tabela 192 – ANOVA da avaliação do tempo de tramitação de cada procedimento 
ANOVA 

TEMPO 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 118,749 6 19,792 57,525 ,000 
Within Groups 98,055 285 ,344   
Total 216,805 291    
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Gráfico 180 – Gráfico das médias da avaliação do tempo de tramitação de cada procedimento 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Tabela 193 – Teste de Contrastes (Post Hoc de Scheffé) para a avaliação do tempo 
de tramitação de cada procedimento 

Multiple Comparisons 
TEMPO 
Scheffé 

(I) FATORES_NUM (J) FATORES_NUM Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
1 2 -,152 ,128 ,965 -,61 ,31 

3 -1,591* ,128 ,000 -2,05 -1,13 
4 -1,006* ,128 ,000 -1,46 -,55 
5 -1,395* ,127 ,000 -1,85 -,94 
6 -1,765* ,127 ,000 -2,22 -1,31 
7 -1,128* ,128 ,000 -1,59 -,67 

2 1 ,152 ,128 ,965 -,31 ,61 
3 -1,439* ,130 ,000 -1,90 -,98 
4 -,854* ,130 ,000 -1,32 -,39 
5 -1,243* ,128 ,000 -1,70 -,79 
6 -1,613* ,129 ,000 -2,07 -1,15 
7 -,976* ,130 ,000 -1,44 -,51 

3 1 1,591* ,128 ,000 1,13 2,05 
2 1,439* ,130 ,000 ,98 1,90 
4 ,585* ,130 ,003 ,12 1,05 
5 ,196 ,128 ,886 -,26 ,65 
6 -,174 ,129 ,935 -,63 ,29 
7 ,463* ,130 ,050 ,00 ,93 

4 1 1,006* ,128 ,000 ,55 1,46 
2 ,854* ,130 ,000 ,39 1,32 
3 -,585* ,130 ,003 -1,05 -,12 
5 -,390 ,128 ,164 -,85 ,07 
6 -,759* ,129 ,000 -1,22 -,30 
7 -,122 ,130 ,989 -,59 ,34 
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5 1 1,395* ,127 ,000 ,94 1,85 
2 1,243* ,128 ,000 ,79 1,70 
3 -,196 ,128 ,886 -,65 ,26 
4 ,390 ,128 ,164 -,07 ,85 
6 -,369 ,127 ,213 -,82 ,09 
7 ,268 ,128 ,627 -,19 ,73 

6 1 1,765* ,127 ,000 1,31 2,22 
2 1,613* ,129 ,000 1,15 2,07 
3 ,174 ,129 ,935 -,29 ,63 
4 ,759* ,129 ,000 ,30 1,22 
5 ,369 ,127 ,213 -,09 ,82 
7 ,637* ,129 ,001 ,18 1,10 

7 1 1,128* ,128 ,000 ,67 1,59 
2 ,976* ,130 ,000 ,51 1,44 
3 -,463* ,130 ,050 -,93 ,00 
4 ,122 ,130 ,989 -,34 ,59 
5 -,268 ,128 ,627 -,73 ,19 
6 -,637* ,129 ,001 -1,10 -,18 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Tabela 194 – Grupos homogêneos para a avaliação do tempo de tramitação de cada 
procedimento determinados pelo método de Scheffé 

TEMPO 
Scheffé 

MODELO 
N 

Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 

Concorrência 43 -,88   
Tomada de Preços 41 -,73   
Pregão Presencial 41  ,12  
Inexigibilidade 41  ,24  
Pregão Eletrônico 43  ,51 ,51 
Convite 41   ,71 
Dispensa 42   ,88 
Sig.  ,965 ,167 ,223 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

8.3.5 Análise da rigidez dos procedimentos 

 

Os dados obtidos a partir das respostas à questão 9 do questionário foram 

consolidados em duas variáveis, uma correspondente ao grau de rigidez atribuído a 

um determinado modelo procedimental e outra indicando este modelo 

procedimental. A partir destas variáveis, foi procedida a análise da variância (Tabela 

195) dos graus de rigidez dos procedimentos, testando-se, portanto, a hipótese nula 
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segundo a qual não há diferenças estatisticamente significantes, ao nível de 5%, 

entre o grau de rigidez de cada um dos procedimentos. 

H0 = µ CONCORRÊNCIA = µ TOMADA DE PREÇOS = µ CONVITE = µ CONCORRÊNCIA = µ PREGÃO PRESENCIAL = 

µ PREGÃO ELETRÔNICO = µ DISPENSA = µ INEXIGIBILIDADE 

Tendo-se obtido Sig.=0,000, rejeita-se esta hipótese e conclui-se que pelo 

menos um procedimento apresenta grau de rigidez significativamente distinto dos 

demais. 

Faz-se importante destacar que o teste de Levene quanto à homogeneidade 

das variâncias resulta em Sig.=0,090, não se rejeitando H0 para este teste e, assim, 

validando uma das premissas da ANOVA. 

 

Tabela 195 – ANOVA da avaliação do grau de rigidez dos procedimentos 
ANOVA 

RIGIDEZ 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 364,412 10 36,441 43,194 ,000 
Within Groups 392,300 465 ,844   
Total 756,712 475    
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 181 – Gráfico das médias da avaliação do grau de rigidez dos procedimentos 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Tendo-se concluído que há diferença significativa do grau de rigidez de pelo 

menos um procedimento, procedeu-se aos testes Post Hoc pelo método de Scheffé 

para determinar como os modelos procedimentais distinguem-se uns dos outros 

quanto a esta perspectiva, agrupando-os em subgrupos homogêneos (Tabela 196). 
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Neste sentido, segundo a avaliação direta dos gestores sobre o grau de rigidez de 

cada procedimento, tem-se como os procedimentos mais flexíveis a dispensa de 

licitação, o pregão presencial, o pregão eletrônico e o convite; como procedimentos 

mais rígidos, a concorrência (técnica e preço), a concorrência (melhor técnica), a 

tomada de preços (técnica e preço) e a tomada de preços (melhor técnica). 

Observa-se, assim, que a concorrência é a modalidade de licitação com maior 

rigidez procedimental, seguida da tomada de preços. Entre os tipos de licitação, o 

mais rígido é o “técnica e preço”, seguido do “melhor técnica”. 

 

Tabela 196 – Grupos homogêneos para a avaliação do grau de rigidez dos 
procedimentos, determinados pelo método de Scheffé 

RIGIDEZ 
Scheffé 

MODELO 
N 

Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 

Concorrência (técnica e preço) 43 -1,47   
Concorrência (melhor técnica) 41 -1,46   
Tomada de Preços (técnica e preço) 43 -1,37   
Tomada de Preços (melhor técnica) 42 -1,26   
Concorrência (menor preço) 44 -,91   
Tomada de Preços (menor preço) 44 -,73 -,73  
Inexigibilidade 44  ,11 ,11 
Convite (menor preço) 43   ,28 
Pregão Eletrônico (menor lance) 44   ,45 
Pregão Presencial (menor lance) 44   ,52 
Dispensa 44   ,95 
Sig.  ,179 ,056 ,056 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

 

8.3.6 Análise da eficiência dos procedimentos 

 

Os dados obtidos a partir das respostas à questão 14 do questionário foram 

consolidados em duas variáveis, uma correspondente ao grau de eficiência atribuído 

a um determinado modelo procedimental e outra indicando este modelo 

procedimental. A partir destas variáveis, foi procedida a análise da variância (Tabela 

197) dos graus de eficiência dos procedimentos, testando-se, portanto, a hipótese 

nula segundo a qual não há diferenças estatisticamente significantes, ao nível de 

5%, entre o grau de eficiência de cada um dos procedimentos. 
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H0 = µ CONCORRÊNCIA = µ TOMADA DE PREÇOS = µ CONVITE = µ CONCORRÊNCIA = µ PREGÃO PRESENCIAL = 

µ PREGÃO ELETRÔNICO = µ DISPENSA = µ INEXIGIBILIDADE 

Tendo-se obtido Sig.=0,000, rejeita-se esta hipótese e conclui-se que pelo 

menos um procedimento apresenta grau de eficiência significativamente distinto dos 

demais. 

Faz-se importante destacar, todavia, que o teste de Levene quanto à 

homogeneidade das variâncias resulta em Sig.=0,012, rejeitando-se H0 para este 

teste e, assim, invalidando uma das premissas da ANOVA. 

 

Tabela 197 – ANOVA da avaliação do grau de eficiência dos procedimentos 
ANOVA 

RIGIDEZ 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 15,520 10 1,552 3,653 ,000 
Within Groups 198,826 468 ,425   
Total 214,347 478    
Fonte: Pesquisa de Campo 

 
Gráfico 182 – Gráfico das médias da avaliação do grau de eficiência dos procedimentos 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Aceitando-se, porém, que há diferença significativa do grau de eficiência de 

pelo menos um procedimento, procedeu-se aos testes Post Hoc pelo método de 

Scheffé para determinar como os modelos procedimentais distinguem-se uns dos 

outros quanto a esta perspectiva, agrupando-os em subgrupos homogêneos (Tabela 

198). Sob este método, todavia, não são verificadas diferenças significativas. 
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Há que se concluir, assim, que as diferenças entre os graus de rigidez de 

cada modelo procedimental encontram-se em limiares entre a significância ou 

irrelevância, conforme o método ou teste procedido para análise. 

Este grau de eficiência, apontado diretamente pelos gestores conforme a sua 

pré-concepção acerca deste conceito, apresenta resultados nitidamente distintos 

daqueles obtidos quando os gestores apreciam os fatores que ora se propõem 

ínsitos à eficiência. 

Importante afigura-se destacar a absoluta correspondência entre este grau de 

eficiência apontado diretamente pelos gestores e o grau de rigidez dos 

procedimentos, permitindo-se associar rigidez e eficiência – quanto maior a rigidez, 

menor a eficiência do modelo procedimental; quanto maior a flexibilidade,  

 

Tabela 198 – Grupos homogêneos para a avaliação do grau de eficiência dos 
procedimentos, determinados pelo método de Scheffé 

EFICIÊNCIA 
Scheffé 

MODELO 
N 

Subset for alpha = 0.05 
1 

Concorrência (técnica e preço) 43 -,02 
Concorrência (melhor técnica) 43 -,02 
Tomada de Preços (técnica e preço) 44 -,02 
Tomada de Preços (melhor técnica) 44 ,00 
Concorrência (menor preço) 44 ,02 
Tomada de Preços (menor preço) 44 ,09 
Inexigibilidade 43 ,09 
Convite (menor preço) 43 ,21 
Pregão Eletrônico (menor lance) 43 ,28 
Pregão Presencial (menor lance) 44 ,45 
Dispensa 44 ,48 
Sig.  ,237 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

 

8.3.7 Análise das variáveis principais – rigidez e eficiência – e dos fatores de 

variação 

 

Para o desenvolvimento da análise dos fatores de variação da eficiência – 

tempo, qualidade, custo e segurança – as avaliações ordinais dos gestores foram 
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substituídas por graus numéricos, possibilitando o tratamento estatístico quantitativo 

dos dados. Sob tal perspectiva, ainda, à cada um destes fatores foi possível atribuir-

se um único grau para cada espécie de modelo procedimental (Tabela 199). 

Tabela 199 – Consolidação dos graus das variáveis eficiência e rigidez e dos fatores 
de variação tempo, qualidade, preço e segurança 

 RIGIDEZ EFICIÊNCIA TEMPO QUALIDADE PREÇO SEGURANÇA RIGIDEZ EFICIÊNCIA 

Concorrência (menor preço) -4,550 -0,230 -8,837 2,955 0,000 4,667 -6,400 1,163 

Concorrência (técnica e preço) -7,330 2,790       
Concorrência (melhor técnica) -7,320 0,930       
Tomada de Preços (menor preço) -3,640 -0,230 -7,317 2,195 -0,750 4,651 -5,603 0,697 

Tomada de Preços (técnica e preço) -6,860 2,090       
Tomada de Preços (melhor técnica) -6,310 0,230       
Convite (menor preço) 1,400 -0,230 7,073 1,707 -0,513 3,023 1,400 -0,230 

Pregão Presencial (menor lance) 2,610 4,550 1,220 1,500 -4,872 5,581 2,610 4,550 

Pregão Eletrônico (menor lance) 2,270 4,770 5,116 -0,930 -5,714 6,818 2,270 4,770 

Dispensa 4,770 0,910 8,810 6,190 1,707 4,318 4,770 0,910 
Inexigibilidade 0,570 0,000 2,439 5,641 2,105 6,047 0,570 0,000 

Fonte: Pesquisa de Campo 

A partir dos graus consolidados na Tabela 199, elaborou-se, com o auxílio do 

software SPSS 16.0 a tabela de correlações entre as variáveis principais deste 

trabalho – rigidez e eficiência – e dos fatores de variação desta última – tempo, 

qualidade, preço e segurança (Tabela 200). 

 

Tabela 200 – Correlações entre as variáveis eficiência e rigidez e os fatores de 
variação tempo, qualidade, preço e segurança 

Correlations 
  TEMPO QUALIDADE PREÇO SEGURANÇA RIGIDEZ EFICIÊNCIA 
TEMPO Pearson Correlation 1,000      

Sig. (2-tailed)       
N 7,000      

QUALIDADE Pearson Correlation ,116 1,000     
Sig. (2-tailed) ,804      
N 7 7,000     

PREÇO Pearson Correlation -,027 ,888** 1,000    
Sig. (2-tailed) ,954 ,008     
N 7 7 7,000    
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SEGURANÇA Pearson Correlation -,040 -,246 -,474 1,000   

Sig. (2-tailed) ,932 ,596 ,282    
N 7 7 7 7,000   

RIGIDEZ Pearson Correlation ,945** ,107 -,171 ,135 1,000  
Sig. (2-tailed) ,001 ,819 ,714 ,773   
N 7 7 7 7 7,000  

EFICIÊNCIA Pearson Correlation ,076 -,647 -,912** ,662 ,300 1,000 
Sig. (2-tailed) ,871 ,116 ,004 ,105 ,513  
N 7 7 7 7 7 7,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Segundo os resultados obtidos quanto às correlações, infere-se que o grau de 

eficiência de um determinado modelo procedimental apresenta forte correlação com 

as variáveis qualidade e segurança, e ainda mais forte com a variável preço; 

independe, todavia, na avaliação dos gestores, do seu tempo de tramitação, 

fortemente correlacionado com a variável principal rigidez. 

 

 

8.3.8 Variáveis que determinam a preferência / rejeição na escolha dos 

procedimentos 

 

Com base em uma tabela de quatro variáveis – grau de rigidez, grau de 

eficiência, indicações de rejeição e indicações de preferência (Tabela 201), 

elaborou-se, com o auxílio do software SPSS 16.0, a tabela de correlação entre 

estas (Tabela 202). 

 
Tabela 201 – Consolidação dos graus das variáveis eficiência e rigidez e do 

quantitativo de indicações de rejeição ou preferência de cada modelo procedimental 

 RIGIDEZ EFICIÊNCIA INDICAÇÕES DE 
PREFERÊNCIA 

INDICAÇÕES DE 
REJEIÇÃO 

Concorrência (menor preço) -4,550 -0,230 2 15 

Concorrência (técnica e preço) -7,330 2,790 2 18 

Concorrência (melhor técnica) -7,320 0,930 0 11 

Tomada de Preços (menor preço) -3,640 -0,230 6 12 

Tomada de Preços (técnica e preço) -6,860 2,090 3 14 

Tomada de Preços (melhor técnica) -6,310 0,230 0 8 

Convite (menor preço) 1,400 -0,230 23 9 



378 

Pregão Presencial (menor lance) 2,610 4,550 19 8 

Pregão Eletrônico (menor lance) 2,270 4,770 35 5 

Dispensa 4,770 0,910 2 15 
Inexigibilidade 0,570 0,000 2 18 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Tabela 202 – Correlações entre as variáveis eficiência e rigidez e os fatores de 
variação tempo, qualidade, preço e segurança 

Correlations 
  Preferidos Rejeitados Rigidez Eficiência 

Preferidos 
Pearson Correlation 1,000    
Sig. (2-tailed)     
N 8,000    

Rejeitados 
Pearson Correlation -,674 1,000   
Sig. (2-tailed) ,067    
N 8 8,000   

Rigidez 
Pearson Correlation ,925** -,704 1,000  
Sig. (2-tailed) ,001 ,051   
N 8 8 8,000  

Eficiência 
Pearson Correlation ,509 -,196 ,423 1,000 
Sig. (2-tailed) ,197 ,642 ,297  
N 8 8 8 8,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Fonte: Pesquisa de Campo 

A interpretação da Tabela 202 remete à conclusão de que a preferência ou 

rejeição por um modelo procedimental específico é fortemente relacionada ao seu 

grau de rigidez. Considerado o fato de que, na escala de rigidez-flexibilidade 

idealizada neste trabalho, os valores positivos representam maior flexibilidade e 

menor rigidez, e os valores negativos representam menor flexibilidade e maior 

rigidez, pode-se enunciar a mesma conclusão anterior sob uma perspectiva 

diferente: quanto maior o grau de rigidez de um modelo procedimental, maior sua 

rejeição pelos gestores; por outro lado, quanto maior seu grau de flexibilidade, maior 

sua preferência pelos gestores. 

Sob outro ponto de vista, chega-se a conclusão ainda mais interessante: 

havendo a possibilidade de uma aquisição ou contratação ser realizada por meio de 

mais de um modelo procedimental, a opção dos gestores é fortemente influenciada 
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pelo grau de rigidez / flexibilidade dos procedimentos, sendo pouco relevante a sua 

eficiência. 



380 

9 CONCLUSÕES 

 

Desde as Ordenações Filipinas, instrumento normativo basilar do Brasil-

Colônia ao início do século XVII, a obrigatoriedade de as aquisições e contratações 

– denominadas, genericamente, compras – serem precedidas por um procedimento 

formal para seleção da proposta mais vantajosa para o Estado encontra-se 

positivada em nosso ordenamento: nos tempos ancestrais do direito pátrio, em 

normas jurídicas infraconstitucionais; a partir de 1988, no texto constitucional. Neste 

interregno, diversos sistemas licitatórios se sucederam, ampliando, invariavelmente, 

a quantidade de normas regulamentadoras e a complexidade do sistema.  

O atual sistema governamental de compras foi instituído pela Lei nº 

8.666/1993, cujo objeto, todavia, é mais amplo, disciplinando as licitações e os 

contratos administrativos concernentes não apenas às compras – aquisições de 

bens e contratações de serviços – como também às alienações, locações e 

concessões, entre outros. O sistema de compras originalmente disciplinado pela Lei 

nº 8.666/1993 compunha-se de três modalidades de licitações, correspondentes a 

sete modelos procedimentais: concorrência menor preço; concorrência melhor 

técnica; concorrência técnica e preço; tomada de preços menor preço; tomada de 

preços melhor técnica; tomada de preços técnica e preço; e convite. Previa, ainda, o 

mesmo diploma legal, o sistema de registro de preços, cuja utilização, todavia, fora 

condicionada à regulamentação. 

Tal sistema, denominado clássico neste trabalho, revelou-se inadequado para 

a satisfação das necessidades do Estado e, por conseguinte, da sociedade. 

Sucederam-se, assim, diversas normas modificadoras do texto original da Lei nº 

8.666/1993, destinadas, em regra, a conferir maior grau de flexibilidade aos 
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processos. Outrossim, aos modelos procedimentais originários do sistema de 

compras instituído em 1993, foram acrescidos: o Sistema de Registro de Preços, 

regulamentado pela Lei nº 2.743/1998; a modalidade pregão, realizado na forma 

presencial, criado pela Medida Provisória nº 2.026/2000; e a modalidade pregão, 

realizado na forma eletrônica, criado pela Medida Provisória nº  2.026-7, também de 

2000. 

Os estudos desenvolvidos sobre os modelos procedimentais flexibilizados 

acrescidos aos sistema clássico apontam, invariavelmente, no sentido da maior 

eficiência dos mesmos, sobretudo aqueles concernentes ao pregão realizado sob a 

forma eletrônica – o pregão eletrônico. A metodologia de análise utilizada, em regra, 

nestes estudos, consiste na mera comparação entre o preço de referência e o preço 

final obtido para o(s) objeto(s) do procedimento após a fase de lances e a fase de 

negociação. Sob este aspecto, três críticas a estas análises são pertinentes: 

- Não obstante a eficiência, como grandeza, possa ser calculada – 

independentemente do método utilizado – de forma isolada para um dado sistema, 

definir um sistema como eficiente pressupõe, invariavelmente, um processo 

essencialmente comparativo. Sob tal perspectiva, revela-se absolutamente 

inadequada a conclusão de que o pregão eletrônico é eficiente fundamentada tão-

somente sob uma premissa auto-referenciada, ou seja, baseada em duas variáveis 

extraídas do mesmo processo. 

- O preço de referência não se constitui em parâmetro adequado para 

avaliação da eficiência de uma modalidade procedimental de compra, pois sua 

fixação não obedece a qualquer espécie de critério de padronização. Os principais 

métodos utilizados para o levantamento do valor estimado para contratação são a 

pesquisa de mercado realizada por servidor do próprio órgão licitante, utilizada por 
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64,44% das organizações, e a solicitação de cotação a fornecedores, também 

utilizada por 64,44% das organizações. 

- A análise da eficiência de um procedimento de compra apenas sob sua 

dimensão econômica é demasiadamente pobre para avalizar decisões, sobretudo de 

natureza normativa e legiferante. A avaliação unidimensional da eficiência do pregão 

eletrônico reflete o conceito termodinâmico de eficiência, originário da física clássica 

e, assim, portanto, impregnado pelos postulados cartesianos. Enquanto a eficiência 

termodinâmica consiste em uma função das temperaturas absolutas das fontes 

quente e fria de uma máquina frigorífica, a eficiência, em sua dimensão econômica, 

utilizada para avaliação do pregão eletrônico consiste em uma função do valor de 

referência e do valor final de contratação. 

etermodinâmica = f (Tq;Tf) 

epregão eletrônico = f (Vr; Vf) 

Com relação à última crítica apresentada, a pesquisa realizada demonstra 

que o critério “preço” não é o mais importante, segundo a opinião dos gestores de 

licitações e presidentes de comissões de licitações. Na concepção destes, o critério 

mais importante para a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração é 

a qualidade do objeto, seguido do tempo de fornecimento do bem ou prestação do 

serviço e, apenas então, do valor do objeto. Estatisticamente, estes dois critérios 

não são distintos ao nível de 5% de significância; todavia, a qualidade do objeto, 

sim, destaca-se em relação a quaisquer dos demais critérios pesquisados ou 

apontados espontaneamente pelos respondentes ao questionário. 

Não obstante os resultados positivos apontados pelas pesquisas e divulgados 

com entusiasmo na propaganda governamental, eles são consistentes apenas sob a 

perspectiva unidimensional – econômica – da eficiência. Segundo a avaliação dos 
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gestores públicos, e em conformidade com este enfoque, o pregão eletrônico 

reduziu os valores de contratação dos objetos: para 51% dos respondentes, os 

preços obtidos para materiais e serviços por meio de pregão eletrônico diminuíram 

em relação aos obtidos por meio dos modelos procedimentais do sistema clássico; 

para 24%, eles diminuíram muito. Também quanto à dimensão temporal, 

concernente ao tempo de tramitação dos processos de compras – outro aspecto 

comumente apresentado como qualidade do pregão eletrônico, embora sob a 

perspectiva da celeridade, e não associado à eficiência do procedimento, como 

proposto neste trabalho – para 42% dos respondentes ele é menor do que nos 

procedimentos do sistema clássico, enquanto para 27% ele é muito menor. Todavia, 

para os gestores públicos, também a segurança do procedimento e, ainda mais 

relevante, a qualidade dos objetos entregues, são menores no pregão eletrônico do 

que nos procedimentos do sistema clássico – segundo a percepção de 49% dos 

gestores que responderam ao questionário aplicado, a qualidade dos materiais e 

serviços no pregão eletrônico manteve-se no mesmo nível daquela obtida por meio 

das modalidades do sistema clássico; por outro lado, para 40% destes gestores, a 

qualidade diminuiu ou diminuiu muito. 

Em síntese, se o pregão eletrônico, principal instrumento da flexibilização do 

sistema de compras diminuiu os valores de aquisição, o fez à custa da redução da 

qualidade dos materiais entregues ou serviços prestados. Neste mesmo sentido, 

segundo a percepção dos gestores, se por um lado ele tornou mais célere a 

tramitação dos processos de compras, por outro ele diminuiu a segurança do 

procedimento de compra, entendida como a capacidade de impedir ou minimizar os 

desvios dos atos dos gestores com relação àqueles previstos na legislação. 
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A avaliação da rigidez de cada modelo procedimental é fortemente 

influenciada pelo tipo de licitação, mais significante do que a própria modalidade a 

que se referem. Considerando-se apenas as modalidades, tem-se por mais rígida a 

concorrência, seguindo-se a tomada de preços, o convite, o pregão eletrônico e o 

pregão presencial, este, o mais flexível dos procedimentos segundo a percepção 

dos gestores. Eis que, entretanto, considerando-se os tipos de licitação, ou seja, os 

critérios basilares para seleção da melhor proposta, tem-se por modelo mais rígido o 

tipo “técnica e preço”, seguido do tipo “melhor técnica” e, por fim, considerado mais 

flexível, o tipo “menor preço”. Conjugando-se modalidade e tipo – considerando-se, 

portanto, o modelo procedimental – a espécie mais rígida é a concorrência do tipo 

técnica e preço, seguida da concorrência do tipo melhor técnica, da tomada de 

preços do tipo técnica e preço e da tomada de preços do tipo melhor técnica; 

somente então se seguem os modelos da concorrência e da tomada de preços, 

ambas do tipo menor preço. Valida-se, portanto, a concepção do, ora denominado, 

sistema clássico de compras governamentais, composto pelos modelos 

procedimentais contemplados no texto original da Lei nº 8.666/1993, como um 

sistema rígido, ao qual sobreveio o pregão para flexibilizá-lo: excluídos os modelos 

procedimentais de utilização excepcional – dispensa e inexigibilidade -  todos os 

demais são considerados mais rígidos pelos gestores. 

Neste ponto, chega-se a duas conclusões parciais: (1) a análise da eficiência 

do pregão eletrônico sob um enfoque multidimensional, ratifica os resultados dos 

estudos desenvolvidos e dados divulgados por meio dos portais eletrônicos do 

governo; e (2) o atual sistema governamental de compras governamentais é 

originariamente rígido, tendo-se lhe sido acrescido, procedimentos considerados 

flexíveis. Neste sentido, poder-se-ia inferir, com propriedade, a relação entre 
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flexibilidade e eficiência. Contudo, conforme demonstrado, o pregão eletrônico 

revela-se ineficiente quanto às dimensões da segurança e da qualidade dos bens / 

serviços. Faz-se necessário, portanto, trabalhar com cada dimensão para os 

diversos modelos; conforme os dados colimados por meio dos questionários: 

Dimensão / 
Avaliação Mais Eficientes Intermediários Menos Eficientes 

(Ineficientes) 

Segurança  

Concorrência 
Tomada de Preços 
Convite 
Dispensa 
Inexigibilidade 
Pregão Presencial 
Pregão Eletrônico 

 

Preço  Pregão Eletrônico Pregão Presencial 

Inexigibilidade 
Dispensa 
Concorrência 
Tomada de Preços 
Convite 

Qualidade  Inexigibilidade 
Dispensa 

Concorrência 
Tomada de Preços 
Convite 

Pregão Eletrônico 
Pregão Presencial 

Tempo Convite 
Dispensa 

Pregão Presencial 
Pregão Eletrônico 
Inexigibilidade 

Concorrência 
Tomada de Preços 

Quadro 16 – Avaliação da eficiência dos procedimentos – modelo pluridimensional 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Conclui-se, do quadro anterior, quanto à impropriedade em afirmar-se, 

categoricamente, que o sistema de compras tornou-se mais eficiente após sua 

flexibilização. Se da análise comparativa entre o pregão eletrônico e os demais 

procedimentos clássicos este revelara-se eficiente apenas sob as perspectivas 

temporal e econômica, sob o enfoque ora analisado – avaliação direta dos modelos 

–, esta percepção de maior eficiência restringe-se ainda mais, sendo pertinente 

apenas quanto à perspectiva econômica. 

Avaliar a eficiência, considerada em seu conjunto de dimensões e não 

tomando-as individualmente, dos modelos procedimentais revela-se tarefa de 

extrema complexidade. Questionados os gestores quanto à eficiência dos modelos 

sob tal perspectiva, não houve qualquer diferenciação estatisticamente significativa 

entre as avaliações ao nível de 5% de confiança. 
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Dimensão / 
Avaliação Mais Eficientes Intermediários Menos Eficientes 

(Ineficientes) 

Eficiência  

Concorrência 
Tomada de Preços 
Convite 
Dispensa 
Inexigibilidade 
Pregão Presencial 
Pregão Eletrônico 

 

Quadro 17 – Avaliação da eficiência dos procedimentos – modelo unidimensional 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Assim sendo, afigura-se inconsistente a correlação entre flexibilidade e 

eficiência, assim como, obviamente, entre rigidez e ineficiência. Tais grandezas, 

entretanto, rigidez e flexibilidade, revelam-se essenciais na seleção ou rejeição de 

um procedimento quando a lei faculta a aquisição/contratação por mais de um 

procedimento: quanto maior a rigidez do procedimento, maior sua rejeição pela 

Administração; quanto menor a rigidez, ou seja, quanto maior a flexibilidade do 

procedimento, maior sua preferência (Tabela 202). Tal correlação não se verifica 

entre o grau de rigidez e a eficiência do procedimento (considerando-se todas as 

suas dimensões em conjunto). Em outras palavras, havendo a possibilidade de a 

aquisição ou contratação ser realizada por mais de um procedimento, a escolha da 

Administração recai sobre o procedimento mais flexível, independentemente do grau 

de eficiência do mesmo para a seleção da melhor proposta. Mitiga-se o impacto 

desta conclusão, todavia, pelo fato de ter-se chegado a esta por meio de testes 

estatísticos, uma vez que, em resposta às questões 5 e 6 do questionário, 

diretamente relacionadas ao tema, aproximadamente 80% dos gestores afirmaram 

utilizar-se, como um dos critérios para seleção do modelo procedimental quando 

possível, legalmente, a aquisição/contratação por meio de mais de um tipo ou 

modalidade de licitação, a possibilidade de maximização da qualidade dos bens ou 

serviços; outrossim, 70% afirmaram dar preferência à utilização do procedimento 

que permita a participação do maio número de licitantes. Em ambos os casos – 



387 

seleção da modalidade de licitação e seleção do tipo de licitação – estes critérios 

são mais utilizados do que a opção pelo critério que resulte em valores mais baixos 

de aquisição, com cerca de 50%. Se por um lado o tratamento estatístico é, por 

natureza, probabilístico, por outro, não se pode olvidar que, para certas temáticas, a 

obtenção de respostas diretas é menos realista do que sua obtenção indireta. 

Uma possível explicação para as interpretações ora expostas consiste na 

confusão entre os conceitos de procedimentos rígidos e flexíveis e os conceitos de 

procedimentos simples e complexos. Tal assertiva é corroborada pela interpretação 

dos dados trabalhados estatisticamente em 8.3.7: segundo os dados obtidos dos 

questionários, há forte correlação, na percepção dos gestores, entre eficiência e as 

dimensões qualidade, preço e segurança, mas praticamente nenhuma correlação 

entre eficiência e o tempo de tramitação. Não por acaso, há forte correlação entre o 

tempo de tramitação e o grau de rigidez; a rigidez procedimental, todavia, decorre da 

restrição à discricionariedade do gestor na seleção da melhor proposta, enquanto o 

tempo de tramitação depende da complexidade do encadeamento de atos previstos 

para o procedimento, conforme apresentado nas estruturas procedimentais 

pesquisadas e ilustradas graficamente no referencial teórico. 

A interpretação dos dados, faz-se necessário destacar, deve considerar como 

importante parâmetro a racionalidade dos gestores sobre o tema. Para 80% dos 

respondentes ao questionário, um procedimento flexível tem maior capacidade de 

possibilitar tramitações mais rápidas do que um procedimento rígido; tal 

porcentagem, ligeiramente superior àquela correspondentes aos gestores que 

entendem que o procedimento flexível também permite o obtenção de melhores 

resultados quanto à variável preço (64,4%). Em sentido contrário, entretanto, para 

84,4% dos gestores, a capacidade de evitar desvios do procedimento e/ou de sua 
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finalidade é aumentada em procedimentos rígidos, assim como a qualidade dos 

objetos (75,5%). Ainda com relação à dimensão segurança, a pesquisa revelou que 

um maior grau de rigidez é capaz de minimizar ou mesmo impedir os desvios do 

procedimento e/ou de sua finalidade, independentemente de os mesmos terem por 

escopo a consecução de fins ilícitos ou para atender às necessidades da 

organização. Quanto a este segundo aspecto, o questionamento aos gestores teve 

por finalidade verificar a hipótese de haver descumprimento voluntário dos preceitos 

legais sob a perspectiva do princípio da não-interrupção do serviço público; sob tal 

perspectiva, supunha-se que um elevado grau de rigidez ampliaria os desvios, 

hipótese refutada na análise dos dados. 

Quanto às estratégias utilizadas pelo gestor para superar os efeitos 

prejudiciais da rigidez dos procedimentos clássicos sob a perspectiva do tempo de 

tramitação, as principais estratégias são a utilização de registro de preços próprio ou 

a adesão à registro de preço de outras organizações: suprime-se todo o tempo de 

tramitação da realização de um novo processo para aquisição de itens já licitados. 

Quanto à qualidade dos itens, a estratégia mais adotada é a especificação detalhada 

do item, cuja utilização há que ser ponderada ante a limitação interpretativa dada 

pelo Tribunal de Contas da União. 

Considerando o fato de que os procedimentos rígidos não comportam fase de 

negociação, as principais estratégias utilizadas pelos gestores no caso de os valores 

obtidos pelo procedimento licitatório serem inaceitavelmente superiores aos 

praticados no mercado são a adesão à registro de preços de outra unidade com 

preços inferiores aos obtidos e, com percentual pouco menor de utilização, a 

repetição do procedimento licitatório. 
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Por fim, destaca-se a avaliação positiva dos gestores quanto ao sistema 

utilizado pelo governo para realização do pregão eletrônico. Na concepção daqueles 

que responderam ao questionário aplicado, o sistema de cadastro de materiais 

atende, de um modo geral, às necessidades das organizações, tendo sido 

mencionadas algumas importantes sugestões de melhoria; neste mesmo sentido a 

avaliação da funcionalidade do sistema, assim como do treinamento para utilização 

do sistema. A simplicidade do sistema, a celeridade do procedimento e a redução 

dos custos dos objetos explicam a crescente utilização do pregão eletrônico. 

Finalmente, também da interpretação estatística dos dados no item 8.3.7 

conclui-se, como resposta-síntese ao questionamento basilar desta pesquisa, que 

não há relação entre a rigidez ou flexibilidade procedimental e sua eficiência, em 

avaliação unidimensional – não a econômica, utilizada nos estudos acadêmicos e 

relatórios do Governo, mas considerando todas suas dimensões propostas em 

conjunto. Tal conclusão decorre da pequena correlação pelo índice de Pearson 

obtido entre ambas as variáveis. 

Ante as interpretações direta e estatística dos dados obtidos por meio de 

questionários aplicados a gestores de licitações e membros de Comissões 

Permanentes de Licitações chega-se à conclusão de que não há relação entre a 

flexibilidade ou rigidez procedimental e a eficiência ou ineficiência dos modelos 

procedimentais licitatórios, sob um aspecto unidimensional destas grandezas. 

Todavia, considerando-se cada uma das dimensões propostas para a avaliação da 

eficiência dos procedimentos, há estreita relação entre a flexibilidade do processo e 

seu tempo de tramitação e os preços alcançados para os objetos. Quanto à análise 

destas perspectivas por meio da avaliação do pregão eletrônico, para verificar a 

aplicabilidade da regra geral sistêmica a uma de suas partes, há significativa 
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congruência entre ambas: o pregão eletrônico, segundo a percepção dos gestores, é 

um procedimento flexibilizado em relação ao sistema clássico, do texto original da 

Lei nº 8.666/1993, tendo por resultados menor tempo de tramitação e preço dos 

objetos; todavia, em detrimento da qualidade destes objetos. A pesquisa mostra, 

ainda, que não há diferença significativa quanto à variável segurança em função do 

modelo procedimental utilizado: os controles intrínsecos dos procedimentos, 

decorrentes das limitações peculiares ao sistema governamental de compras, como 

os princípios jurídicos, as normas e outros, são praticamente idênticos para todos os 

procedimentos.  
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10. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

O método selecionado para a pesquisa apresenta as seguintes dificuldades e 

limitações: 

− Um dos aspectos mais limitadores da pesquisa é a penetração do sistema 

de contratações e aquisições pelas três esferas de governo, em todos os 

seus órgãos da administração direta ou indireta; a inevitável delimitação 

da análise torna a pesquisa probabilística, desconsiderando diversos 

atores; outrossim, a incontestável complexidade de variáveis envolvidas 

impõe a restrição quanto àquelas que serão apreciadas pelo estudo; 

− Revela-se, também, importante óbice ao aprofundamento da pesquisa o 

limite temporal para a realização da mesma. 

− O tratamento estatístico permite a codificação dos dados obtidos em 

categorias numéricas e a simplificação de sua visualização por meio de 

recursos gráficos, tais como gráficos e tabelas. A análise efetuada 

associada à interface gráfica de representação da mesma revela-se bem 

adequada ao propósito do estudo. Não obstante, o levantamento dos 

dados com orientação para o método hipotético-dedutivo restringe a 

possibilidade de apreciar todos os subjetivismos envolvidos no processo. 

− Impõe-se mencionar, também, a restrição de recursos para a realização 

do estudo e as esperadas dificuldades de acesso aos órgãos, limitando a 

obtenção de dados. 

− Importante fator limitador dos resultados obtidos é a possível influência da 

cultura do meio no qual se insere o gestor sobre suas ações. Não obstante 

os testes estatísticos procedidos apresentem tendência à generalização 

dos resultados, a cultura da localidade onde se situam as organizações e 

os gestores que responderam aos questionários pode exercer razoável 

grau de influência sobre as respostas e assim, portanto, sobre os 

resultados obtidos na pesquisa. Sob este aspecto, tem-se como 

possibilidade de novos estudos a replicação da pesquisa em outras 

localidades. 



392 

− Por fim, cita-se a, talvez, maior das limitações: ao inserir a capacidade de 

minimizar disfunções como uma das dimensões da análise da eficiência, o 

estudo tangencia temas sensíveis como a corrupção no sistema; como a 

obtenção de dados assenta-se principalmente na aplicação de 

questionários, espera-se baixa taxa de retorno dos mesmos, pretendendo-

se superar tal dificuldade com o questionamento indireto sobre o tema; 

com a ampliação do número de questionários remetidos e com a obtenção 

de dados de fontes secundárias, subsidiárias, uma vez que não são tão 

ricas em dados e tampouco na verossimilhança destes. 
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11. PROPOSTAS DE NOVOS ESTUDOS / PESQUISAS 

 

O tema abordado revela-se extremamente complexo e rico em informações. As 

respostas aos questionários forneceram dados significativos para a análise do 

sistema de compras quanto às diversas variáveis envolvidas. Todavia, pela 

delimitação necessária a qualquer trabalho de pesquisa, nem todas as informações 

puderam ser trabalhadas com a profundidade pretendida. As respostas 

espontâneas, de natureza subjetiva, contidas no capítulo 8 do presente relatório são 

valiosas fontes de informação para futuras pesquisas de natureza qualitativa sobre o 

tema. 

Outrossim, uma excelente, e árdua, proposta de continuidade a este trabalho 

consiste em analisar, por meio de dados quantitativos, a inusitada conclusão de que 

os objetos e os serviços adquiridos ou contratados por meio de pregão eletrônico 

têm qualidade inferior àquela obtida pelos procedimentos do sistema clássico. Se 

por um lado, é possível argumentar que tal fato decorre da menor margem de lucro 

decorrente de uma maior concorrência, por outro, questiona-se o fato em função da 

existência de uma fase negocial, da sempre presente possibilidade da realização de 

teste dos materiais e serviços (embora este argumento, caro aos órgãos de controle 

interno e Tribunais de Contas, seja extremamente frágil e inviável ante a 

incomensurável variedade de itens adquiridos anualmente por qualquer órgão: em 

síntese, possível apenas aos olhos de quem pensa conhecer o sistema sem nunca 

ter se inserido nele) e da possibilidade de detalhamento na descrição dos objetos 

(opção também restringida pela interpretação presunçosa e milagrosa dos Tribunais 

de Contas, os quais exigem laudos que comprovem a qualidade superior de um 

determinado item para especificá-lo por marca, como na iniciativa privada; ora, o 
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mercado proporciona, naturalmente, a seleção das marcas. Por exemplo, é de 

notório conhecimento a qualidade extremamente superior das canetas 

esferográficas Bic com relação às canetas Ita ou Taget: há vários fornecedores de 

canetas Bic e, assim, a pequena restrição de competição justifica-se pelo 

rendimento do objeto. Os Tribunais de Contas deixam para segundo plano, 

inquestionável ganho para a Administração Pública; preferem provocar danos ao 

Estado para sustentar sua interpretação utópica e desconexa da realidade: como 

obter laudos sobre o rendimento de canetas, o que já é de conhecimento de 

qualquer cidadão médio? como obter dados justificadores para a variedade de itens 

adquiridos anualmente?) 

Reitera-se, por fim, a sugestão de replicação da pesquisa em outras 

localidades ante a possível influência da cultura do meio no qual se insere o gestor 

sobre suas ações. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
EEENNNTTTRRREEEVVVIIISSSTTTAAA   
 
Temas a serem abordados (Roteiro) 
 

1. Conceito de rigidez 
2. Conceito de flexibilidade 
3. Disfunções dos processos de aquisições e contratações 
4. Tipologia das disfunções 
5. Como superá-las? 
6. Conceito de eficiência 
7. Critérios para avaliação da eficiência dos processos de aquisições e 

contratações 
8. Eficácia dos controles ínsitos aos processos 
9. Qualidade dos bens/materiais adquiridos 
10. Tempo ideal para realização do processo 
11. O que vem a ser “proposta mais vantajosa para a administração”? 
12. Vantagens do pregão eletrônico com relação aos demais procedimentos 
13. Desvantagens do pregão eletrônico com relação aos demais procedimentos 
14. Perspectivas decorrentes da utilização do pregão eletrônico 
15. Eficiência do pregão eletrônico (pluridimensional) 
16. Motivos da baixa utilização do pregão eletrônico 
17. Sugestões para elevar a eficiência do procedimento do pregão eletrônico 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 
 

QQQUUUEEESSSTTTIIIOOONNNÁÁÁRRRIIIOOO   
   

Organização: 
__________________________________________________________________________ 
 

O presente questionário tem por finalidade reunir informações que possibilitem a análise do 
sistema de aquisições e contratações (sistema de compras) do poder público, pesquisa desenvolvida 
no âmbito do Mestrado em Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas / EBAPE. 

São apresentadas diversas questões sobre o tema. A resposta a todos os itens, 
embora desejável, não é imprescindível. Neste mesmo sentido, os comentários subjetivos são 
opcionais, embora de grande importância. Pedimos, sim, que este formulário, cujo preenchimento 
demora entre 20 min. e 30 min., seja-nos retornado utilizando o envelope anexo, cujo porte do 
Correio já está pago – um simples gesto que nos seria de incomensurável valor. Se preferir, podemos 
pegá-lo preenchido em sua organização. Por fim, caso deseje, podemos enviar-lhe o questionário por 
e-mail, para que seja devolvido também por e-mail, bastando solicitá-lo para 
oliveira_bruno@oi.com.br ou (21) 76297992. 

Com a finalidade de garantir um maior grau de confiabilidade à pesquisa, no final do 
formulário será solicitada a identificação do respondente. Garantimos que todos os formulários 
preenchidos terão suas informações consolidadas e serão incinerados em seguida, preservando-se 
de forma absoluta a identidade de seus respondentes. Serão mantidos apenas os formulários nos 
quais os respondentes nos autorizem a citar suas opiniões. 

Por fim, serão solicitados contatos – telefone e e-mail – para que se possa contatar os 
respondentes que se dispuserem a conceder entrevista de forma a permitir-nos detalhar as opiniões 
aqui prestadas sucintamente, bem como para que seja possível enviar-lhe o relatório final da 
pesquisa. 

Agradecemos pelos preciosos minutos que dispuser para expor suas opiniões e, por 
conseguinte, pela valiosa cooperação para o desenvolvimento da pesquisa proposta. 
 

1. A concepção predominante é a de que a finalidade precípua do procedimento licitatório é 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. No seu entendimento, qual seria a 
importância de cada um destes critérios para a seleção da melhor proposta, se houvesse plena 
liberdade de escolha? 
 

 irrelevante importante imprescindível 
- preço do material / serviço (     ) (     ) (     ) 
- custo de manutenção (     ) (     ) (     ) 
- custo de operação (     ) (     ) (     ) 
- tempo de fornecimento do bem / conclusão do serviço (     ) (     ) (     ) 
- outros: 1. _______________________ (     ) (     ) (     ) 
- outros: 2. _______________________ (     ) (     ) (     ) 
- outros: 3. _______________________ (     ) (     ) (     ) 
 

2. O texto original da Lei nº 8.666/93 contemplava os seguintes processos para aquisições e 
contratações: convite, tomada de preços, concorrência e, excepcionalmente, a dispensa e a 
inexigibilidade. Entre os procedimentos que compõem cada um destes processos encontram-se 
diversas medidas de controle, explícitas e implícitas, com o objetivo de impedir desvios da finalidade 
pública. Segundo seu entendimento: 

 

2.1 Com relação aos afastamentos do rito do processo licitatório com finalidades ilícitas, você 
entende que: 

£ Um elevado grau de rigidez dos processos minimiza, ou mesmo impede, a ocorrência de 
afastamentos do rito do processo licitatório. 
£ Um elevado grau de rigidez dos processos aumenta, ou mesmo estimula, a ocorrência de 
afastamentos do rito do processo licitatório. 
£ Os afastamentos do rito do processo licitatório independem do grau rigidez do processo; 
sempre ocorrerão. 

 

2.2 Com relação aos afastamentos do rito do processo licitatório com finalidade de atender às 
necessidades da organização, você entende que: 

£ Um elevado grau de rigidez dos processos minimiza, ou mesmo impede, a ocorrência de 
afastamentos do rito do processo licitatório. 
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£ Um elevado grau de rigidez dos processos aumenta, ou mesmo estimula, a ocorrência de 
afastamentos do rito do processo licitatório. 
£ Os afastamentos do rito do processo licitatório independem do grau rigidez do processo; 
sempre ocorrerão. 

 

3. Quais as estratégias utilizadas pela organização para superar a rigidez dos procedimentos 
clássicos (Concorrência, Tomada de Preços e Convi te): 
 
3.1 Quanto ao tempo de tramitação (Pode ser marcada mais de uma opção): 
£ Planejamento da execução orçamentária 
£ Utilização de Registro de Preços, do próprio órgão 
£ Adesão à Registro de Preços realizado por outro órgão / entidade 
£ Realização de aquisições periódicas por procedimentos mais simples em vez de uma aqui sição por 
procedimento mais complexo 
£ Formação de Estoques 
£ Contratação por dispensa 
£ Solicitação antecipada da entrega dos bens ou realização dos serviços 
Outros:  1. 
___________________________________________________________________________ 
  2. 
___________________________________________________________________________ 
 
3.2 Quanto à qualidade dos materiais / serviços (Pode ser marcada mais de uma opção): 
£ Especificação minuciosamente detalhada, restringindo a licitação a materiais / serviços específicos. 
£ Especificação da marca desejada seguida de expressões de equivalência (Marca X “ou 
equivalente”; “ou similar”; etc.) 
£ Aceita-se o material / serviço entregue, independentemente da qualidade 
£ Ajuste nas quantidades e valores entre bens / serviços cotados e bens / serviços efetivamente 
entregues 
£ Realização de testes para mensuração da qual idade dos itens 
Outros:  1. 
___________________________________________________________________________ 
  2. 
___________________________________________________________________________ 
 
3.3 Quanto aos preços obtidos (Pode ser marcada mais de uma opção): 
£ Aceitação dos preços obtidos com imposição informal de contraprestação 
£ Repetição do procedimento licitatório 
£ Convocação informal dos licitantes para refazerem suas propostas a preços mais baixos 
£ Anulação da licitação e contratação por dispensa 
£ Adesão à Registro de Preços realizado por outro órgão / entidade 
Outros:  1. 
___________________________________________________________________________ 
  2. 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Como você avalia os seguintes aspectos, para cada modalidade de licitação? Considerar os 
conceitos de cada aspecto; marcar uma opção de cada aspecto de cada espécie de processo. 

Tempo de Realização: lapso temporal entre o início e o término do procedimento. 
Qualidade: qualidade dos bens e serviços, objetos da licitação. 
Custo dos Bens: preços obtidos para os bens e serviços. 
Segurança: capacidade de evitar desvios; eficiência dos controles. 
Uso pela Organização: marcar “raramente usado” se representar menos de 5% da 
totalidade dos processos; marcar “freqüentemente usado” caso represente mais de 5% 
dos processos. 

 

Procedimento Tempo de Realização Qualidade Obtida Custos dos Bens / Serviços 

Concorrência 
(     ) Demorado 
(     ) Conforme as necessidades 
(     ) Rápido 

(     ) Alta 
(     ) Média 
(     ) Baixa 

(     ) Superior à média de mercado (10%) 
(     ) Dentro da média de mercado 
(     ) Abaixo da média de mercado (10%) 

Tomada de Preços (     ) Demorado (     ) Alta (     ) Superior à média de mercado (10%) 
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(     ) Conforme as necessidades 
(     ) Rápido 

(     ) Média 
(     ) Baixa 

(     ) Dentro da média de mercado 
(     ) Abaixo da média de mercado (10%) 

Convite 
(     ) Demorado 
(     ) Conforme as necessidades 
(     ) Rápido 

(     ) Alta 
(     ) Média 
(     ) Baixa 

(     ) Superior à média de mercado (10%) 
(     ) Dentro da média de mercado 
(     ) Abaixo da média de mercado (10%) 

Pregão Presencial 
(     ) Demorado 
(     ) Conforme as necessidades 
(     ) Rápido 

(     ) Alta 
(     ) Média 
(     ) Baixa 

(     ) Superior à média de mercado (10%) 
(     ) Dentro da média de mercado 
(     ) Abaixo da média de mercado (10%) 

Pregão Eletrônico 
(     ) Demorado 
(     ) Conforme as necessidades 
(     ) Rápido 

(     ) Alta 
(     ) Média 
(     ) Baixa 

(     ) Superior à média de mercado (10%) 
(     ) Dentro da média de mercado 
(     ) Abaixo da média de mercado (10%) 

Dispensa 
(     ) Demorado 
(     ) Conforme as necessidades 
(     ) Rápido 

(     ) Alta 
(     ) Média 
(     ) Baixa 

(     ) Superior à média de mercado (10%) 
(     ) Dentro da média de mercado 
(     ) Abaixo da média de mercado (10%) 

Inexigibilidade 
(     ) Demorado 
(     ) Conforme as necessidades 
(     ) Rápido 

(     ) Alta 
(     ) Média 
(     ) Baixa 

(     ) Superior à média de mercado (10%) 
(     ) Dentro da média de mercado 
(     ) Abaixo da média de mercado (10%) 

 

Procedimento Segurança Uso pela Organização 

Concorrência 
(     ) Ineficaz 
(     ) Eficaz, mas suscetível a desvios intencionais 
(     ) Eficaz 

(     ) Freqüentemente usado 
(     ) Raramente usado 
(     ) Nunca usado 

Tomada de Preços 
(     ) Ineficaz 
(     ) Eficaz, mas suscetível a desvios 
(     ) Eficaz 

(     ) Freqüentemente usado 
(     ) Raramente usado 
(     ) Nunca usado 

Convite 
(     ) Ineficaz 
(     ) Eficaz, mas suscetível a desvios 
(     ) Eficaz 

(     ) Freqüentemente usado 
(     ) Raramente usado 
(     ) Nunca usado 

Pregão Presencial 
(     ) Ineficaz 
(     ) Eficaz, mas suscetível a desvios 
(     ) Eficaz 

(     ) Freqüentemente usado 
(     ) Raramente usado 
(     ) Nunca usado 

Pregão Eletrônico 
(     ) Ineficaz 
(     ) Eficaz, mas suscetível a desvios 
(     ) Eficaz 

(     ) Freqüentemente usado 
(     ) Raramente usado 
(     ) Nunca usado 

Dispensa 
(     ) Ineficaz 
(     ) Eficaz, mas suscetível a desvios 
(     ) Eficaz 

(     ) Freqüentemente usado 
(     ) Raramente usado 
(     ) Nunca usado 

Inexigibilidade 
(     ) Ineficaz 
(     ) Eficaz, mas suscetível a desvios 
(     ) Eficaz 

(     ) Freqüentemente usado 
(     ) Raramente usado 
(     ) Nunca usado 

 
5. Alguns bens e serviços podem, conforme o caso, serem adquiridos / contratados por meio de mais 
de uma modalidade de licitação. Neste caso, que critérios são utilizados para fazer a opção da 
modalidade de licitação a ser usada (concorrência, tomada de preços, convite, pregão presencial ou 
pregão eletrônico)? Pode ser marcada mais de uma opção. 
£ Procedimento que permita alcançar melhor qualidade de bens / serviços 
£ Procedimento que permita a participação do maior número possível de licitantes 
£ Procedimento que permita a participação do menor número possível de licitantes 
£ Procedimento que não exija tramitação externa (Núcleo de Assessoramento Jurídico, Órgãos 
Superiores, etc.) 
£ Procedimento com edital mais simples 
£ Procedimento menos suscetível a receber controle externo (fiscalizações do Tribunal de Contas da 
União, etc.) 
£ Procedimento que alcance resultados mais baratos 
Outros Critérios:  1. ____________________________________________ 
    2. ____________________________________________ 
    3. ____________________________________________ 
Comentários:  ___________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 



405 

6. Havendo possibilidade de a aquisição / contratação ser efetivada por intermédio de mais de um 
procedimento, como é feita a opção do tipo de licitação a ser usado (técnica e preço, melhor técnica e 
menor preço)? Pode ser marcada mais de uma opção. 
£ Procedimento que permita alcançar melhor qualidade de bens / serviços 
£ Procedimento que permita a participação do maior número possível de licitantes 
£ Procedimento que permita a participação do menor número possível de licitantes 
£ Procedimento que não exija tramitação externa (Núcleo de Assessoramento Jurídico, Órgãos 
Superiores, etc.) 
£ Procedimento com edital mais simples 
£ Procedimento menos suscetível a receber controle externo (fiscalizações do Tribunal de Contas da 
União, etc.) 
£ Procedimento que alcance resultados mais baratos 
Outros Critérios:  1. ____________________________________________ 
    2. ____________________________________________ 
     3. ____________________________________________ 
Comentários:  ___________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
7. Se todas as aquisições / contratações pudessem ser realizadas por intermédio de qualquer dos 
processos licitatórios abaixo indicados, qual(is) deste(s) seria(m) por você utilizado(s) com MAIOR 
freqüência? Marcar duas opções. 
£ Concorrência (menor preço) 
£ Concorrência (técnica e preço) 
£ Concorrência (melhor técnica) 
£ Tomada de Preços (menor preço) 
£ Tomada de Preços (técnica e preço) 
£ Tomada de Preços (melhor técnica) 
£ Convite (menor preço) 
£ Pregão Presencial (menor lance) 
£ Pregão Eletrônico (menor lance) 
Comentários:  ___________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
8. Se todas as aquisições / contratações pudessem ser realizadas por intermédio de qualquer dos 
processos licitatórios, qual(is) deste(s) seria(m) por você utilizado(s) com MENOR freqüência, ou 
mesmo não utilizados? Marcar duas opções 
£ Concorrência (menor preço) 
£ Concorrência (técnica e preço) 
£ Concorrência (melhor técnica) 
£ Tomada de Preços (menor preço) 
£ Tomada de Preços (técnica e preço) 
£ Tomada de Preços (melhor técnica) 
£ Convite (menor preço) 
£ Pregão Presencial (menor lance) 
£ Pregão Eletrônico (menor lance) 
Comentários:  ___________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
9. Segundo sua concepção de rigidez e flexibilidade, atribua um grau a cada um destes 
procedimentos? Efetuar uma marcação para cada procedimento. 
 

 Muito 
Rígido Rígido Neutro Flexível 

Muito 
Flexível 

Concorrência (menor preço) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Concorrência (técnica e preço) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
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Concorrência (melhor técnica) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Tomada de Preços (menor preço) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Tomada de Preços (técnica e preço) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Tomada de Preços (melhor técnica) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Convite (menor preço) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Pregão Presencial (menor lance) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Pregão Eletrônico (menor lance) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Dispensa (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Inexigibilidade (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 
10. Para obter melhores resultados com relação a cada uma destas dimensões, é melhor que o 
procedimento seja: 
Preço dos materiais / serviços:   £ Rígido £ Flexível 
Tempo de realização do procedimento:  £ Rígido £ Flexível 
Capacidade de evitar desvios e impropriedades: £ Rígido £ Flexível 
Qualidade dos materiais / serviços:   £ Rígido £ Flexível 
 
11. Como você avalia o Pregão Eletrônico? 
 

11.1 Catalogação de materiais: 
£ Adequada 
£ Inadequada 
Comentários:  ______________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 

11.2 Funcionalidades do sistema: 
£ Adequadas 
£ Limitadas 
Comentários:  ______________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 

11.3 Treinamento para uti lização do sistema: 
£ Treinamento demorado; uti lização complexa 
£ Treinamento rápido; utilização simples 
Comentários:  ______________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 

11.4 Equipamentos necessários para uti lização do sistema: 
£ Superiores aos disponíveis na organização 
£ Compatíveis com os disponíveis na organização 
£ Inferiores aos disponíveis na organização 
Comentários:  ______________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 

12. Como é feita a fixação de valores contidos nos editais (máximo, mínimo, referência, etc.)? 
£ Pesquisa de mercado, feita por servidor da organização 
£ Pesquisa de mercado, feita por servidor da organização, corrigida por um fator 
£ Solicitação de cotação a fornecedores 
£ Solicitação de cotação a fornecedores, corrigidas por um fator 
£ Média dos preços praticados historicamente 
£ Média dos preços praticados historicamente corrigidos por um índice 
£ Experiência do gestor 
Outros:  1. ____________________________________________ 
  2. ____________________________________________ 
  3. ____________________________________________ 
Comentários:  ___________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
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13. Como você avalia os resultados obtidos nos processos licitatórios realizados através de pregão 
eletrônico, comparando-os àqueles obtidos nos procedimentos tradicionais (concorrência, tomada de 
preços e convite), com relação a: 
 

 Aumentou 
muito Aumentou Manteve-se Diminuiu Diminuiu 

muito 
Preço dos materiais / serviços: (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Tempo de realização do procedimento: (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Capacidade de evitar desvios e impropriedades: (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Qualidade dos materiais / serviços: (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
 
14. Considerando que o o bjetivo do processo licitatório é selecionar a proposta mais vantajosa para a 
administração, qual o grau de eficiência de cada um destes procedimentos para este propósito? 
Efetuar uma marcação para cada procedimento. 
 

 Alta Média Baixa 
Concorrência (menor preço) (     ) (     ) (     ) 
Concorrência (técnica e preço) (     ) (     ) (     ) 
Concorrência (melhor técnica) (     ) (     ) (     ) 
Tomada de Preços (menor preço) (     ) (     ) (     ) 
Tomada de Preços (técnica e preço) (     ) (     ) (     ) 
Tomada de Preços (melhor técnica) (     ) (     ) (     ) 
Convite (menor preço) (     ) (     ) (     ) 
Pregão Presencial (menor lance) (     ) (     ) (     ) 
Pregão Eletrônico (menor lance) (     ) (     ) (     ) 
Dispensa (     ) (     ) (     ) 
Inexigibilidade (     ) (     ) (     ) 

 
15. Em sua opinião, o que poderia ser incorporado aos procedimentos licitatórios para que sejam 
céleres, seguros e capazes de selecionar a melhor proposta, não apenas considerada em sua 
dimensão econômica, mas também da qualidade do objeto do processo de aquisição? 
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
16. QUESTÃO OPCIONAL. Solicitamos a V. Sa., caso os dados sejam disponíveis, o preenchimento 
do quadro abaixo, com os dados concernentes a esta Organização. Favor informar o ano a que se 
referem (2005, 2006 ou 2007): 
 

ANO: £ 2005 
£ 2006 
£ 2007 

 

 Número de Processos Valor Contratado 

Concorrência   
Tomada de Preços   

Convite   
Pregão Presencial   
Pregão Eletrônico   

Dispensa   
Inexigibilidade   

Registro de Preços (independentemente se por Pregão ou Concorrência)   
Melhor Técnica (independentemente da modalidade empregada)   
Técnica e Preço (independentemente da modalidade empregada)   
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COMENTÁRIOS ADICIONAIS: 
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
 
 
Dados do Respondente 
 

Nome Completo: 
________________________________________________________________ 
Setor de Trabalho: 
_______________________________________________________________ 
Função / Cargo Ocupado: 
_________________________________________________________ 
Telefone: 
______________________________________________________________________ 
E-mail: 
________________________________________________________________________ 
 

Disponibilidade para entrevista? 
£ Sim 
£ Não 
 

Autoriza a reprodução de trechos das respostas subjetivas e opiniões? 
£ Sim, anonimamente 
£ Sim, com menção dos créditos 
£ Não 
 

 


