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I

Resumo: Trata dos sistemas de compras observados nas organizações:
brasileiras. Analisa, de um lado, a função compras das empresas privadas':
subdividida em duas vertentes, denominadas de "compras tradicional" e
"compras just-in-time", e de outro lado, estuda a sistemática observada no
setor público e disciplinadapela lei 8 666/93 (Lei de Licitações e Contratos
da Administração Pública). Finalmente traça uma comparação entre os dois
modelos.

Palavras-Chaves: Compras - Administração de Materiais - Logística -
Administração Pública - Licitação - etc.
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ABSTRACT

This study deals with purchasing systems in Brazilian private and public

organizations. lnitially, it analyses the purehasing funetion in private companies. The analysis is

divided into two segments: traditional purchasing and just-in-time purchasing. Afterwards, the

procedures observed in the public sector purchasing system are studied. They are disciplined

by Federal Law 8.666/93 (Bidding Law and Public Administration Contraets). Finally, it

deseribes a comparison between the two models. This eomparison shows the objectives'

distinction (only the public purchasing search for the equality among the suppliers) and the

difficulties of the public sector in fulfilling the goals of efficiency, which are presently achieved

by private company in purchasing and supply management.
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APRESENT ACÃO
I

Nos capítulos desta dissertação, fruto de dois anos de pesquisas, tem-se um

guia de comparação entre os modelos, ou sistemas, utilizados nas compras pelas organizações

administrativas brasileiras. De um lado, foram abordadas as práticas de compras utilizadas

pelas empresas privadas, de outro, pelas organizações públicas.
A visão dos procedimentos administrativos da função de compras utilizados

pelas entidades públicas e privadas exigiu um esforço de pesquisa multidisciplinar, pois as

compras privadas são sistematizadas e estudadas pela ciência administrativa e as compras

públicas são disciplinadas doutrinariamente por normas jurídicas.
Todavia, neste trabalho buscou-se priorizar o conteúdo administrativo dos

procedimentos de compras. Na análise das compras públicas, apesar de sua estruturação

jurídica, procurou-se ressaltar as implicações administrativas de sua sistematização, ou seja, os
reflexos da normatização legal na eficiência e eficácia da função.

Para discorrer sobre o tema, de forma abrangente e sistematizada, esta

dissertação foi dividida em quatro partes:
Nos dois primeiros capítulos têm-se as práticas e as técnicas de compras

utilizadas nas empresas privadas. A análise destes procedimentos de compras privadas foi, por
sua vez, dividida em duas partes: no primeiro capítulo, denominado "Compras Tradicional", foi
analisada uma visão mais tradicional (não por isto menos usada) do sistema de compras. Nesta
oportunidade foram examinados: a definição da função de compras; suas possíveis etapas, ou
procedimento, para decisão de escolha e avaliação de um fornecedor; a análise da quantidade a
ser adquirida, com consideração sobre os custos envolvidos; o tempo de reposição dos
estoques, apresentando algumas políticas de gestão de estoque e considerações sob~e o

estoque de segurança; análise sobre o preço do produto comprado, com reflexões sobre a
,\

formação dos preços em um mercado concorrencial; e, finalmente, discorreu-se sobre compra
e qualidade. "':

No segundo capítulo, ainda dedicado às compras privadas, foi apresentado-um
sistema mais recente, baseado na filosofia just-in-time de produção, denominado "compras
just-in-time", Este sistema foi exposto, após definidas suas premissas, pelo exame simultâneo
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das diferenças e semelhanças entre este novo modelo e o sistema de compras tradicional, em
itens pré-estabelecidos.

No capítulo três foram narrados os procedimentos administrativos da lei de

licitação e a sistematização das compras no setor público. Foram aí descritas as etapas
administrativas determinadas e sistematizadas pela Lei n° 8 666/93, republicada, após

alterações determinadas pela Lei n" 8.883/94, no Diário Oficial da República Federativa do

Brasil do dia 06 de julho de 1994.

O capítulo quatro ficou reservado à comparação dos dois sistemas de compras,
o público e o privado. Os objetivos e procedimentos dos sistemas de compras foram analisados
por confronto, tendo como referência a seleção e avaliação de fornecedores, os custos do

processo, o lote de compra, o tempo de reposição, o preço e a concorrência, a especificação

do produto, a qualidade, os contratos e o controle sobre a função. Foram também discutidas as
dificuldades do setor público em atingir os níveis de efeciência das compras privadas, dados os

objetivos e restrições da lei de licitação.
Finalmente, ressalta-se que a função de compras, nitidamente, é o desaguadouro

dos resultados de várias outras funções, como Administração de Materiais, Qualidade,
Finanças e Marketing; suas técnicas transcendem ao seu significado formal para englobarem
atividades de outros departamentos. Foi, portanto, necessário descrever nesta dissertação

alguns procedimentos que tradicionalmente não estão afetos à responsabilidade do

departamento de compras (como o caso das políticas de gestão de estoque), mas que foram
fundamentais para analisar as influências da lei de licitação na eficiência e eficácia da

organização.
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CAPíTULO 1

SISTEMA DE COMPRAS NA EMPRESA PRIVADA:
A VISÃO TRADICIONAL

o objetivo deste capítulo é apresentar resumidamente os principais conceitos e

definições que têm norteado a função Compras dentro de uma empresa e compará-los à Lei de
Licitação.

A importância da função para a empresa moderna dispensa maiores
comentários. No gerenciamento de materiais, Compras é uma de suas principais funções, tendo
se tomado fator estratégico para a sobrevivência dos negócios, principalmente a partir da crise
do petróleo.

Autores norte-americanos afirmam que em tomo de 50% do valor da producão
dos EUA são relativos às compras de materiais e combustíveisl. No Brasil, os custos de
movimentação e armazenagem de materiais, segundo Marcocciaê, chegam a 30% dos custos
totais de producão.

Logo, em face aos dados indicados acima, um melhor desempenho da função de
Compras, com a redução dos seus custos e aumento na qualidade do produto adquirido,
poderá ser sentido diretamente na lucratividade da empresa, principalmente pelo volume
financeiro movimentado.

1 HEINRITZ, S.F., FARRELL, P.v. Compras: princípios e aplicações. Tradução por Augusto Reis. São Paulo:
Atlas, 1983. p. 15-16. Tradução de: Purchasing.
2 MARCOCCIA, M.L. Estoque: lucro ou desperdício? Dirigente Industrial, São Paulo, p. 36-39,jun. 1992.
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Apesar dessa importância, muito pouca atenção e investimentos foram alocados
ao setor até início da década de 80, quando a indústria japonesa começou a ganhar
consideráveis fatias de mercado com um novo paradigma de administração de materiais, com

influências marcantes no setor de compras. Em recente artigo, publicado pela revista do

M.I.T., Dyer & Ouchi3 chegam a creditar a vantagem competitiva da empresa japonesa ao

sucesso de seu sistema de relacionamento com os fornecedores, via departamento de compras.
No Brasil, porém, quase nada tem sido feito a este respeito, fato que pode ser

percebido pela idade e escassez de literatura nacional especializada em compras. Convém,

inicialmente, resgatar sua formulação teórica. Apresentando e conceituando a função, cria-se a
base teórica para alavancar futuros estudos para o desenvolvimento que o setor requer.

1.1. A FUNÇÃO COMPRAS

No início das empresas industriais e, atualmente, em pequenas organizações, o
gerenciamento de aquisições de materiais para manutenção da atividade produtiva era feito
pelo proprietário da empresa que, geralmente, com cuidado e prudência, empregava seu
dinheiro da forma mais eficiente possível, negociando preços, prazos de pagamento e de

entrega e qualidade, de forma a produzir o melhor resultado possível para seu negócio.
Com o desenvolvimento da administração e o crescimento das empresas, não

foi mais possível manter esta atividade sob o juízo do proprietário. A missão foi, então,

delegada a um agente, um funcionário especializado em procurar e obter externamente os
produtos e serviços necessários à continuidade do negócio. Foi, assim, criada a função do
comprador.

Devido ao crescente volume de produção, ao aumento do tamanho da empresa

e a conseqüente complexidade para o controle da organização, foi necessário reunir em um
único departamento os especialistas desta nova função. Criou-se, portanto, o departamento de
compras, com objetivos próprios e integrado às outras funções administrativas, principalmente
com a função de administração de materiais.

Compras, por sua história e objetivos, tomou-se vital para o fluxo de materiais
dentro da empresa. Sua importância levou vários estudiosos a caracterizar suas atividades
fundamentais e formular uma definição para a função.

Baily4 apresenta a mais conhecida dessas definições, considera que compras
deve "obter a qualidade certa de produtos, na quantidade certa, no tempo certo, do fornecedor
certo e no preço certo".

De modo semelhante Aljian5 descreve compras como tendo a responsabilidade

3 DYER, J. H., QUCRI, W. G. Japanese - style partnerships: giving companies a competitive edge. S/oan
Management Review, Cambridge, p. 51-63, Fali 1993.
4 BAIL Y, P.J.H. Purchasing and supp/y management. 5th ed. Bristol: Chaprnan & Hall, 1987. p. 4.
5 ALTIAN, George W. Purchasing handbook. New York: McGraw-Hill, 1958. p. 1-4.
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de "obter, no preço certo, o material certo, no tempo certo, para que o fluxo de produção não

seja interrompido ou impedido".
Weil6, por sua vez, afirma que "comprar significa procurar e providenciar a

entrega de materiais, suprimentos e máquinas, dentro da qualidade especificada e no prazo

pedido, a um preço justo, para a manutenção, a expansão e o funcionamento da empresa."
Em outra análise menos generalista, Baily7 define a função compras em uma

empresa como "o processo pelo qual organizações definem suas necessidades por produtos e
serviços; identifica e compara os fornecedores e os fornecimentos realizados por eles; negocia
com fontes de fornecimento ou, em algumas outras vezes, chega aos termos ajustados da

transação; faz contratos e emite ordens; e, finalmente, recebe, aceita e paga pelos produtos e

serviços requeridos"
Plossl8 apresenta outra definição, mais atual: "A tarefa fundamental de compras

é encontrar e qualificar fornecedores, além de coordenar o trabalho de facilitar e acelerar os

fluxos de informações dirigidos a eles e os materiais provenientes dos mesmos. Sua
contribuição estratégica para as operações da companhia é colher informações no mercado, a
fim de evitar 'surpresas' e interrupções no fornecimento. Choque cultural é um termo suave

para se aplicar às mudanças necessárias na área de compras."
É evidente que todas estas definições são generalizações de um mesmo

conceito moldado para servir a vários ramos de atividades (indicativo da amplitude da função
de compras), podendo ser adaptadas ao caso particular de cada empresa ou organização.

Percebe-se, ainda, que todas estas definições, importantes para visualizar o

conceito de compras, dependem da interpretação do que venha a ser cada um de seus termos
(por exemplo: o significado dos "certos", atribuídos em algumas definições, depende da
interpretação do leitor). Contudo, ao longo do tempo, foram se materializando em objetivos,

responsabilidades e atividades do departamento de compras.
Mesmo com a grande amplitude dos conceitos já se visualiza a base na qual se

desenvolveu a função de compras. Qualidade, quantidade, fonte, tempo e preço são palavras
dos autores para defini-la e indicam o caminho de sua estruturação e desenvolvimento.

Na busca de materializar estes conceitos, alguns autores descreveram os

objetivos, atividades e responsabilidades do departamento de compras dentro da organização.
Neste campo destaca-se Aljian9 que, com oportunidade e amplitude, apresentou quatro

grandes atividades da função Compras, como segue: r
"l. Redução de custo ou criação de lucro;

2. Controle dos compromissos financeiros;

6 MACHLINE, Claude e outros. Manual de administração da produção. São Paulo: Fundação Getúio Vargas,
1954. p. 159.
7 BAIL Y, P.J.H. Purchasing and supply management. 5th ed. Bristol: Chaprnan & Hall, 1987. p. 4.
8 PLOSSL, G. W. Administração da produção. São Paulo: Makron Books, 1993. p. 135.
9 ALnAN, George W. Purchasing handbook. New York: McGraw-Hill, 1958. p. 1-5-1-10.
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3. Controle das negociações;
4. Providenciar informações e assistência de campo em compras especializa-

das. 11

o controle das negociações, segundo o autor uma das atividades de "compras",

é um meio pelo qual a organização atua na fiscalização dos procedimentos dos "homens de
compras 11 , bem como um registro histórico das atividades e decisões exercidas pelo

departamento.
No setor público, o controle sobre o processo de compras é determinado por

uma lei específica, de âmbito nacional, a Lei n" 8 666/93. Em capítulo específico sobre
licitações, será visto que no setor público existe pouca margem para efetiva negociação,
devido às características jurídicas próprias desse sistema de compras.

CroeUlO foi o autor que maior abrangência deu quando descreveu os serviços e

atividades capazes de sustentar as metas do departamento de compras. Esta proposição,
descrita abaixo, consegue materializar os conceitos e definições discutidos anteriormente.

111. Adquirir externamente todos os materiais e serviços que a empresa elege

não produzir internamente. Para tanto, compras tem que desempenhar as seguintes tarefas

básicas:
a. Selecionar e desenvolver, quando exigido, fornecedores capazes de suprir as

necessidades da empresa.
b. Preparar e assinar todas as ordens e contratos, de tal modo que as

necessidades da empresa e todos os termos pertinentes e condições relatadas para as compras
sejam claramente entendidas pelo fornecedor e documentadas em conformidade.

c. Monitorar o desempenho do fornecedor e atividades relativas da empresa

durante o curso do contrato, para assegurar que a performance seja perfeita para ambas as

partes e em concordância com a intenção original.
d. Renegociar ou encerrar ordens/contratos quando ocorrerem alterações

(quando exigido), ou enquanto se desenvolvem outras condições que garantam tal ação.
2. Providenciar informações e participar na seção de planejamento gerencial dos

assuntos relacionados ao serviço de materiais comprados.
3. Rever especificações de compras e assistir os departamentos operacionais na

seleção dos materiais e serviços requeridos para fins de uniformização, e para assegurar sua

eficácia através de fornecedores capazes a preços razoáveis.
4. Proteger a empresa de todos os compromissos desnecessários e

desautorizados que possam resultar em contratos inapropriados ou discussão com

fornecedores.
5. Dispor de todos os materiais obsoletos, equipamentos ou scrap que não

10 CROELL, R.C. Measuring purchasing effectiveness. Journal of Purchasing and Material Management,
New York, 13(1), p. 3-4, 1977.



sejam necessários para a operação da empresa. "
Percebe-se claramente, pelo que foi discutido até agora, que "compras" tem um

estreito relacionamento com outra função dentro da empresa: a administração de materiais.
Para melhorar ainda mais sua compreensão, será prudente e oportuno analisar brevemente a
interdependência de "compras" com a função administração de materiais. Justifica-se este

procedimento pelo alto grau de relacionamento que existe entre as duas.
Antes, porém, é preciso definir compras, tendo em vista as proposições dos

vários autores citados.
Compras é uma função administrativa, dentro da organização, responsável por

coordenar um sistema de controle e informação capaz de adquirir externamente, para garantir
o fluxo de materiais necessário à missão da organização, bens e serviços na quantidade certa,

na qualidade certa, da fonte certa, no exato momento e ao preço certo.
Observe, como já mencionado, que esta definição depende da interpretação de

cada um de seus termos. A função compras, portanto, será apresentada na seqüência deste

capítulo, analisando cada um desses fatores - qualidade, quantidade, fonte, tempo e preço -

referidos na definição.
Finalizando, ressalta-se que foi reservado um capítulo exclusivo para

apresentação de um modelo de compras, denominado Compras Just-In-Time; e outro para

apresentar o sistema de compras públicas, através da Lei de Licitação. Neste capítulo será
desenvolvida a análise daquele modelo de compras que, na literatura, é denominado de

"Compras Tradicionais" em distinção aos outros dois sistemas.

1.2. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS NA EMPRESA

De acordo com Vasconcelos,11 "A expressão administração de materiais é, em

geral, utilizada para descrever o conjunto de funções relacionadas ao fluxo de materiais através
da empresa, desde a compra de matérias-primas, componentes e materiais de revenda, junto a
fornecedores, até a entrega dos produtos acabados aos consumidores finais. Está implícito
nesse conceito que todas as funções ligadas aos materiais devem ser gerenciadas e executadas

de forma coordenada, pois métodos aparentemente adequados de uma dada função podem

gerar ineficiências e altos custos em uma segunda função, dependente da primeira. "
"A administração de materiais é o planejamento, organização e controle do

fluxo de materiais desde sua compra inicial, por meio de operações internas, até a distribuição
dos produtos acabados", conceitua Monksl2, que ainda identifica as principais atividades
interrelacionadas com admininistração de materiais como sendo: "1) compras; 2) transporte

11 VASCONCELOS, M.A. Planejamento agregado de estoques. São Paulo: EAESPIFGV, 1985. p. 15. (Tese
de Doutorado).
12 MONKS, J. G. Administração da produção. New York: McGraw-Hill, 1987. p. 263.
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(entrada e saída); 3) controle por meio de administração de producão e estoque (inclui o

recebimento, armazenagem, embarque, manuseio dos materiais e contagem do estoque); e 4)
armazenagem e distribuição". 13

Logo, o interesse básico da função, ainda segundo Vasconceloal+, é com dois

fluxos: o fluxo de materiais e o fluxo dos pedidos e documentos. A este respeito um artigo de

Natarajan15 apresenta uma interessante analogia, relacionando a movimentação de materiais

da empresa ao fluxo de um rio.
Imagina-se, para tanto, um rio em três dimensões: a profundidade está

relacionada com o nível de estoque, a largura com a variedade de partes em estoques,
enquanto o comprimento representa a distância percorrida pelo material dos fornecedores ao

consumidor. A velocidade da água tem analogia com a velocidade do fluxo de transformação

de matérias-primas em produtos acabados. .~ I

O fluxo de informações, por sua vez, inicia com a previsão de venda~ do

período e termina com a solicitação de compras, passando pela verificação dos estoques,
ordens de fabricação e de entrega. O fluxo de ordens e o fluxo de materiais se interligam

\ I
através de uma rede de informações. As ordens emitidas pelo setor de planejamento,
programação e controle movimentam todos materiais e atividades, partindo de compra~'! e

v

fluindo até a entrega do produto ao fornecedor final.
Plossl16 afirma que as informações fluem através do fornecedor, empresa

fabricante, até o cliente. O autor apresenta um modelo (Figura 1) de como as informações e

materiais se interligam em quatro circuitos fechados.
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Figura 1: Interligação entre os fluxos de materiais e informações
\
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13 MONKS, J. G. Administração da produção. New York: McGraw-Hill, 1987.p. 263.~·t/·,~,/'
14 VASCONCELOS, M.A. Planejamento agregado de estoques. São Paulo: EAESPIFGV, 1985.p.,1'8.(Tese
de Doutorado).
15NATARAJAN, R Inventory management - The big picture. Production and Inventory Management
Journal, USA, 4th quarter, p. 29-31, 1991.
16PLOSSL, G.W.Administração da produção. São Paulo: Makron Books, 1993.p. 8.
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"O que é essencial para o sucesso da empresa é o fluxo desses materiais e

produtos, bem mais do que os materiais usados, os tipos de processos empregados, a

variedade de produtos feitos ou clientes servidos."17 Como lembra Vasconcelloalê, para
manter a velocidade do fluxo do rio eficiente e eficazmente, as empresas, desde algumas
décadas, têm atribuido ao departamento de Administração de Materiais responsabilidade em
promover as seguintes atividades, típicas da área:

I - Planejamento da produção
11 - Planejamento de estoques
111- Programação e controle da produção

IV - Administração de compras

V - Administração de almoxarifados

i

Esse trabalho buscará apresentar e discutir uma de suas funções específicas: a
administração de compras. Dentro de conceitos desenvolvidos durante sua evolução (algunsjá

VI - Administração de transporte

apresentados) e sob a ótica de fluxo de informações e materiais, o setor de aquisição de
materiais desenvolveu atividades específicas para escolha, avaliação e comunicação com os

fornecedores da empresa.

Compras, então, pode ser entendida como a função iniciadora do processo, tal

qual uma comporta no modelo do "fluxo do rio". O volume de materiais que passa através dela
deve ser contínuo e na medida certa para satisfazer às necessidades dos outros setores dentro
da empresa, é o start do sistema.

Qualquer problema ocorrido na função (qualquer defeito na comporta) refletir-

se-á não apenas em um, mas em todos processos produtivos da organização. Não é exagero
considerá-la como a função mais importante da administração de materiais.

1.3. A FONTE ADEQUADA DE FORNECIMENTO

A seleção da empresa fornecedora é a principal atividade do departamento de
compras referente à administração das fontes de fornecimento. No decorrer de seu
desenvolvimento, entretanto, criaram-se outras duas, intimamente relacionadas: a) a avaliação
do fornecimento do bem ou serviço adquirido; e b) o desenvolvimento do fornecedor

17 PLOSSL, G.W. Administração da produção. São Paulo: Makron Books, 1993. p. 11.
18 VASCONCELOS, M.A. Planejamento agregado de estoques. São Paulo: EAESPIFGV, 1985. p. 20. (Tese
de Doutorado).
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1.3.1. SELEÇÃO DA FONTE DE FORNECIMENTO

Considerando todas as atribuições de compras, a seleção da fonte de

fornecimento é considerada, pela literatura, sua atribuição mais estratégica. "Afirma-se, em
geral, que a seleção de uma fonte adequada de fornecimento automaticamente resolve todas as

considerações relativas às compras; a qualidade será correta, as entregas serão feitas a tempo e

os preços serão justos." 19
A seleção da fonte de fornecimento está alicerçada num procedimento

administrativo, geralmente normatizado, que regula e controla as etapas de contratação do
fornecedor. Não é possível descrever um modelo único de etapas para seleção da fonte de
fornecimento, pois as características organizacionais e culturais de cada empresa são distintas e

o determinam. Não existe na literatura, portanto, uma sistemática única para seleção de
fornecedor. Cada autor descreve o processo à sua maneira, com base em suas experiências e

metodologia de trabalho pessoais.
Na busca da delimitação deste processo, a partir do recebimento da requisição

de compra, com uma pré-especificação do produto, convém apresentar, como segue, algumas
proposições de etapas para seleção de fornecedor. Na década de 50, Aljian20 afirmava que os

passos envolvidos no processo de compras são:
"1. Obter informações preliminares sobre especificações, eficácia, desempenho

e preço;
2. Encaminhar a requisição para comprador adequado;
3. Publicar a requisição e dar conhecimento dos fornecedores (...);

4. Obter a licitação competitiva;
5. Datilografar ordens de compras e distribuir cópias;
6. Expedir, se necessário, a ordem;
7. Receber o material;

8. Checar o preço;
9. Aprovar o pagamento."
Contemporaneamente, o professor Kurt Wei121, um dos autores brasileiros que

publicaram trabalho sobre o tema, dizia que o ato de comprar incluiria as seguintes etapas:
"1. determinação do que, de quanto e de quando comprar;
2. estudo dos fornecedores e verificação de sua capacidade técnica; \;
3. abertura de concorrência para a escolha do fornecedor;
4. entabulação de negociações e fechamento de pedido ou autorização de

I
19 HEINRITZ, S.F., FARRELL, P.V. Compras: princípios e aplicações. Tradução por Augusto Reis. São ,1

Paulo: Atlas. p. 212. Tradução de: Purchasing. Ver também Aljian e Leenders e Blenkhom.
20 ALTIAN, George W. Purchasing handbook. New York: McGraw-Hill, 1958. p. 1-21 a 1-22.
21 MACHLINE, Claude e outros. Manual de administração da produção. São Paulo: Fundação Getúlio
Vargas, 1954. p. 159.
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entrega;
5. acompanhamento ativo durante o período que decorre entre o pedido e a

6. recebimento da mercadoria, controle da qualidade e da quantidade;
7. liberação e pagamento ao fornecedor."
Mais recentemente, Heinritz e FarreU22 declararam que "no desdobramento do

real processo de seleção, há quatro estágios: 1) o estágio do levantamento, no qual todas as

possíveis fontes, para um determinado produto, são exploradas; 2) o estágio da averiguação,
no qual as qualificações e vantagens relativas de fontes potenciais são analisadas; 3) o estágio
da negociação e da seleção, que leva à emissão de uma encomenda inicial; e 4) o estágio da
experiência, no qual uma relação continuada entre o comprador e o fornecedor é estabelecida,

ou no qual as medidas iniciais tomadas são revistas, na busca de uma fonte mais satisfatória".
Na décima quinta edição do clássico livro de Baily23 é apresentado um fluxo

do processo de compras

,

••
4-[,-_~_valiar_~.;...~_O__ ~

Figura 2: Procedimentos para seleção de fornecedores. 24

22 HEINRITZ, S.F., FARRELL, P.v. Compras: princípios e aplicações. Tradução por Augusto Reis. São
Paulo: Atlas, 1983. p. 213. Tradução de: Purchasing.
23 BAIL Y, P.lH. Purchasing and supply management. 5th ed. Bristol: Chaprnan & Hall, 1987. p. 30-31.
24 BAIL Y, P.I.H. Purchasing and supply management: 5th ed. Bristol: Chaprnan & Hall, 1987. p. 30-31.
(Reprodução).
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Finalmente, a abordagem do "Marketing Reverso"25 , proposta por Leenders e

Blenkhorn26 e mais recente, afirma ser possível identificar onze fases no processo de
aquisição, quais sejam:

Pesquisa básica: em que o comprador avalia o mercado com base em

caracteristicas do produto e do seu fornecimento, previamente definidas (qualidade, entrega,

preço, etc.), de forma a visualizar amplamente o mercado do produto;

Pesquisa específica: verifica requisitos específicos e estratégicos do mercado e
fornecedores visados;

Ponto básico de decisão: para decidir se é interessante continuar a utilizar a
metodologia do Marketing Reverso;

Projeto: traçar um plano para todo desenvolvimento do fornecedor;
Apoio organizacional: fase em que o comprador procura detectar e vencer as

resistências às mudanças (com o possível novo fornecedor) dentro da própria empresa;

Revisão do Projeto: análise do projeto de suprimento antes de sua

formalização;
Negociação: apresentação e discussão da proposta junto ao(s) fornecedor(es).

A iniciativa da proposta cabe ao comprador;

Acordo verbal: assinala que o negócio foi fechado. Não é possível, a partir

desta fase, a menos por alguma excepcionalidade, voltar às fases anteriores;
Acordo escrito: documenta formalmente o negócio;

Administração de contrato: verificação do desempenho do fornecedor;

Opções de Marketing Reverso: esta decisão compreende determinar se será
necessário, para o produto em questão, continuar utilizando a metodologia do Marketing
Reverso, ou seja, determinar quando o fornecedor pode ser considerado emancipado.

Percebe-se, pela descrição das sistematizações do processo de compra dos
autores citados, que não há uma regra uniforme, não há uma metodologia formalizada idêntica

para a escolha do fornecedor adequado, buscando também o melhor preço, qualidade, prazo e
quantidade

É possível verificar, a título de ilustração, que Heinritz & Farrel, Baily e

Leendrs & Blenkhorn não enfatizam o controle sobre o processo de negociação com a mesma
veemência que Aljian e Weil o fazem. O controle sobre a administração de Compras, na
empresa privada, passou, com o seu desenvolvimento, a não ser feito exclusivamente por meio
do controle sobre cada processo de compra; mas, principalmente, sobre toda a função (sobre
todo o departamento). Os sistemas de controle foram desenvolvidos para destacar a evolução
dos custos dos materiais comprados, os custos para funcionamento do departamento, a ética

25 "Marketing Reverso" foi o nome dado a uma nova forma de encarar o processo das compras, principalmente
para desenvolvimento de novo produto ou fornecedor.
26 LEENDERS, M. R., BLENKHORN, D. L. Marketing reverso. São Paulo: Makron Books, Free Press, 1991.
p.57-87.



dos funcionários, auditorias nos contratos, etc.
Outra observação importante é que em todos os processos é admitido, antes do

fechamento do contrato com o fornecedor, o retomo para alguma fase anterior (imediatamente

ou não), caso existam modificações no conteúdo da proposta de aquisição (prazo de
pagamento pretendido, especificação, etc.).

Finalmente, quando se analisam todas as fases do processo de seleção de
fornecedores apresentadas até então, verifica-se que a sistematização proposta por Heinritz e
Farrell pode sintetizar, simplificadamente, a essência de todas as outras proposições. Logo, as

fases ou estágios do processo de compras, após a emissão da requisição, podem ser descritos

como os seguintes:
Estágio de levantamento ou pesquisa básica: em que o comprador explora as

possíveis fontes de fornecimento, materiais substitutos, preços, qualidades, prazos de entrega e

pagamento, reputação de fornecedores, etc., amplamente, visualizando todo o mercado do

produto.
Estágio da averiguação ou estudo de fornecedores: nesta fase o comprador,

após selecionar previamente os vendedores que no primeiro estágio foram de interesse, analisa
detalhadamente fornecedores potenciais específicos, em requisitos estratégicos, reconhecendo

suas principais qualificações.
Estágio da negociação e da seleção: culmina com o processo de decisão sobre

a fonte de fornecimento, preço, qualidade, quantidade e prazo de entrega.
Estágio de experiência ou avaliação de fornecedor: que leva a uma análise

mais apurada do fornecedor, com a administração do contrato, para uma relação continuada

entre comprador e vendedor. As decisões tomadas podem ser revistas para aprimoramento de

futura fonte fornecedora.
Convém comentar sobre as duas primeiras fases da sistemática para seleção de

fornecedores - pesquisa básica e estudo de fornecedores - pois correm o risco de serem
confundidas como única. Sua diferenciação é de vital importância para compreensão do

processo de compras. Na pesquisa básica, há um estudo das macrocontingênciasdo mercado e
de suas implicações para a compra de um determinado produto; e, no estudo de fornecedores,
após previamente selecionados os vendedores mais aptos, parte-se para análise das habilidades
de cada empresa, culminando, em muitos casos, com uma certificação formal para
fornecimento (semelhante à fase de habilitação nas licitações). Só estes últimos fornecedores

continuam a figurar no processo de compras.
Segundo Leenders e Blenkhorn,27 "na visão tradicional de suprimentos, o

comprador reage aos esforços de marketing de fornecedores atuais e em potencial ( ...), se o

mercado atual é incapaz de satisfazer os objetivos de qualidade, quantidade, entrega, preço e

27 LEENDERS, M. R., BLENKHORN, D. L. Marketing reverso. São Paulo: Makron Books, Free Press, 1991.
p.29-30.
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serviço, o comprador pode bem ser forçado a desenvolver novas fontes de suprimentos." Na
primeira fase do processo de compras, o departamento de compras tem uma atitude proativa e
parte, no mercado fornecedor, em busca de alternativas para suas compras.

Algumas empresas possuem setores específicos para exercício da prática de
macroavaliação. São áreas que desenvolvem atividades de reconhecimento e investigação das

principais características do mercado fornecedor daquele produto em particular, propõem

modificações na especificação para melhor adaptação aos possíveis fornecedores, procuram
vendedores e os avalia preliminarmente.

Distintamente, levantar as necessidades para que determinado vendedor seja

fornecedor, seduzi-lo para entrega de propostas ou para que se adapte ao fornecimento de
determinado produto, analisar detalhadamente as características do fornecedor (finanças,
qualidade, planejamento, engenharia, produção, etc.), culminando com uma certificação

(técnica) de aptidão, são atividades típicas de estudo de fornecedores.

A descrição de atividades para certificação de fornecedor da GM ilustra os

procedimentos desenvolvidos para qualificação de fornecedor. "O procedimento de avaliação

da General Motors começa com um fornecedor preenchendo um formulárío de avaliação que

pergunta sobre filosofia de operação, sistemas de negócios, pesquisa e desenvolvimento, e

elevação de custos, entre outras coisas. Então, uma equipe de três ou quatro pessoas da GM
visita a fábrica do fornecedor por vários dias, focalizando cinco áreas críticas: (1) eficiência
organizacional e comprometimento; (2) sistema de planejamento e documentação; (3)
conhecimento, monitoramento e redução de custo; (4) planejamento e conformidade de

entrega; (5) capacidade tecnológica e P & D."28

1.3.2. COTAÇÃO E NEGOCIAÇÃO

Sistematizando o processo de compras em fases ou etapas, confirma-se uma de
suas atividades estratégicas: a decisão, o ato de escolha da correta fonte de fornecimento.

No início da estruturação da função para escolha da fonte adequada de
fornecimento, a decisão, a escolha da fonte de fornecimento, ocoria com base na análise de
apenas uma variável: o preço do bem ou serviço contratado; porém, com o seu
desenvolvimento, variáveis como qualidade, prazo de entrega e quantidade se tomaram
essenciais. Sistemas foram desenvolvidos para orientar a decisão, ponderando estas novas

características.
Como, então, é tomada a decisão de escolha do fornecedor dentro de uma

empresa industrial ou comercial? Dois modelos podem ser distinguidos na literatura: O
primeiro será denominado "modelo de cotação"; o segundo será simplificadamente chamado

28 BURT, David N. Managing suppliers up to speed. Harvard Business Review, Boston, p. 127-135, Jul./Aug.
1989.
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"modelo de negociação".
No sistema de cotação, o comprador faz cotações com várias empresas

fornecedoras e, de posse destas cotações, decide pela melhor oferta, baseada num critério de

julgamento. O critério não é necessariamente o preço do produto, ele pode levar em conta
outros fatores como qualidade, entregas anteriores, etc, devendo ser, porém, preferencialmente

quantificável.
o sistema que adota a cotação e concorrência para escolha da empresa

fornecedora pode ser visualizado pelo modelo proposto por Wei129, que consiste nas tomadas

das seguintes decisões:
"1. escolha das firmas participantes;
2. escolha do órgão de difusão da concorrência;
3. escolha dos critérios de avaliação dos resultados da concorrência;
4. escolha das pessoas que devem compor a comissão de julgamento da concor-

rência. "
Um sistema semelhante é apresentado por Aljian,30 porém, ainda mais formal,

pois exige que o setor de compras formule um relatório de informações (ou inquirição) aos

vendedores com edital contendo especificações, prazos, forma de entrega e, principalmente,

data para entrega das propostas.
A formalização para registrar a decisão de escolha do fornecedor, neste

sistema, tem como justificativa o controle exercido sobre o processo de compra. A
responsabilidade pela aquisição é dividida entre os membros de uma comissão de avaliação que

seleciona dentro de critérios previamente definidos.
O critério de decisão da escolha pode ser uma composição entre vários itens

desejados para o bem ou serviço; como prazo de pagamento, embalagem, qualidade aparente,
etc. As propostas podem ser formalmente escritas, como na maioria dos casos, ou feitas,
dependendo do valor da transação, tipo da organização e utilização do produto, por telefone e

anotadas no pedido de compra.
Outra característica deste sistema é a existência de um ato de decisão formal.

Nesta ocasião, todas as variáveis são levadas em consideração, analisadas e avaliadas de
acordo com os critérios propostos anteriormente. O modelo de cotação para escolha do
fornecedor pode ser considerado como um sistema mais tradicional. Fez parte de uma fase
importante do desenvolvimento da função de compras, mas que, atualmente, possui poucos

seguidores dentro da empresa comercial ou industrial.
O sistema de cotação, observado na literatura especializada em compras editada

nas décadas de 50 e 60, é extremamente parecido com os procedimentos adotados pela lei

29 MACHLINE, Claude e outros. Manual de administração da produção. São Paulo: Fundação Getúlio
Vargas, 1954 p. 170.
30 Maiores detalhes ver ALTIAN, George W. Purchasing handbook. New York: McGraw-Hill, 1958. p. 7-1-7-

36.
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8.666/93 que disciplina as licitações no Brasil.

O segundo sistema, chamado de negociação, começa com a tomada de ofertas

dos concorrentes, e reconhece que estas ofertas "não são, de modo algum, a última palavra e
que muitas modificações podem ser feitas em todos os fatores para que se chegue ao equilíbrio
favorável entre qualidade, serviço e custo. As negociações podem ser levadas a efeito

simultaneamente com vários fornecedores, tratando-se de um único projeto e mantendo-se a
concorrência até o ponto que se deva chegar a uma decisão. ,,31

Nesta sistemática, o processo de decisão segue um fluxo, e não existe um
momento pré-estabelecido para tomada da decisão. Ela inicia com o estudo de fontes
específicas de fornecimento e todos os requisitos de especificações; qualidade, prazo de

entregue, preço e quantidade podem ser negociados no decorrer do processo.
"A maioria dos compradores concorda que as ofertas negociadas aproximam-se

muito mais do preço exato e justo do que as simples cotações concorrentes, devido ao fato de

que todos os fatores pertinentes são analisados e discutidos no decorrer da negociação, e os

detalhes dos requisitos e especificações podem ser, muitas vezes, modificados, de modo a
permitir o aproveitamento de vantagens ocasionais relativas aos preços que seriam, em caso
contrário, perdidas. A maior parte dos principais contratos e Compras, no processo de
aquisições industriais, é negociada. É essencial no caso de novos produtos para os quais não se
tenha tido qualquer experiência de fabricação".32

É um sistema que privilegia a habilidade de negociação. Não é tão formal

quanto o primeiro, transferindo ao comprador, ou ao departamento de compras, uma maior

capacidade de decisão. A formalização tende a ser menor, privilegiando o resultado alcançado

com a aquisição, ou seja, o controle é exercido pela avaliação do resultado e não
necessariamente durante o processo de compras.

Dentro das fases da sistemática de aquisição, denominada "Marketing Reverso"
por Leenders e Blenkhorn33, foi apresentado o fluxo de um sistema, representado pela figura
3, bastante ilustrativo da interação ocorrido no processo compras, quando existe negociação.

31 HEINRITZ S.F., FARRELL, P.V. Compras: pincípios e aplicações. Tradução por Augusto Reis. São Paulo:
Atlas, 1983. p. 20 l. Tradução de: Purchasing.
32 HEINRITZ S.F., FARRELL, P.V. Compras: princípios e aplicações. Tradução por Augusto Reis. São Paulo:
Atlas, 1983. p. 20l. Tradução de: Purchasing.
33 LEENDERS, M. R., BLENKHORN, D. L. Marketing reverso. São Paulo: Makron Books, Free Press, 1991.
p.83.
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1. Pesquisa Básica

3. Ponto Básico de Decisão

2. Pesquisa específica

4. Projeto

5. Apoio Organizacional

6. Revisão do Projeto

7. Negociação

8. Acordo Verbal

9. Acordo escrito

10. Administração do Contrato

11. Opções de Marketing Reverso

Figura 3: Opções de possíveis entrelaçamentos no processo de compras ("marketing reverso '').34

o modelo de negociação certamente transfere maior poder para o departamento

de compras, enfatizando o controle sobre a função em detrimento do controle do processo de
cada compra. Seus defensores não advogam a inexistência de fiscalização na operação de

aquisicão; muitas empresas continuam tendo grupos de avaliação ou critérios de seleção
formalizados e rígidos, porém a metodologia de controle é modificada para busca de melhor

eficiência.
"Quando selecionam um novo fornecedor, companhias progressistas instituem

uma equipe escolhida entre Compras, Projeto de Produto, Engenharia, Qualidade, Manufatura,
Planejamento do Produto, Finanças e funções correlatas. A equipe deverá rever
cuidadosamente as capacidades potenciais do fornecedor em P&D, Produção e Gerenciamento
da Qualidade. Ela deverá olhar, nos possíveis vendedores, dentro de Finanças, Compras e

Relações Industriais da companhia.

34 LEENDERS, M. R., BLENKHORN, D. L. Marketing reverso. São Paulo: Makron Books, Free Press, 1991.
p.83.
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Na FORD, equipes de desenvolvimento de produtos convidam dois ou três
fornecedores qualificados para competir no design de partes novas. A FORD analisa esses

designs, planos de qualidade e propostas de preços dos fornecedores. Então Compras, com

assistência de outros membros da equipe, conduz a análise de custo e segue com a negociação.
O sucesso da proposta deve satisfazer um equilíbrio de objetivos: função, qualidade, estética e
preço. O fornecedor de sucesso normalmente torna-se o único recurso de fornecimento para
ciclo de vida do produto. ,,35

1.3.3. MUITOS OU POUCOS FORNECEDORES

Após a seleção do fornecedor, de um produto específico, a empresa deve
possuir uma política para administrá-lo. Neste caso, existem duas práticas observadas nas
empresas e relatadas na literatura especializada.

A primeira, mais tradicional, sugere várias fontes de abastecimento para um

único item, argumentando que a concorrência entre os fornecedores garantirá os requisitos de

qualidade, preço e prazo de entrega, além de se prevenir quanto a eventuais falhas de

abastecimento de algum dos fornecedores.

Este modelo é utilizado por grandes empresas no Brasil, certamente por

influência da literatura e de especialistas norte-americanos, como Heinritz & FarreU36, que

afirmavam ser "a diretriz de manter fontes múltiplas ou alternativas quase universal".
A segunda prática, surgida com o advento do sistema jus-in-time de produção,

prega a existência de fontes únicas de abastecimento. Existem publicações, atestando o sucesso
desta vertente,37 que argumentam serem problemáticos alguns pontos da política de manter
múltiplos fornecedores. Monoochehri, 38, apresentou listou problemas ocorridos com a política

de fornecedores múltiplos:
"1. É mais dificil gerenciar a coordenação do planejamento da produção e suas

inter-relacões.
2. Muitos fornecedores requerem que muito tempo e dinheiro sejam gastos em

seu desenvolvimento e treinamento.
3. Quando muitos fornecedores são utilizados para um mesmo item, começa a

ser menos prático para cada fornecedor fazer freqüentes entregas da mesma peça. "
Fontes únicas de fornecimento também podem eliminar atitudes adversárias

35 BURT, David N. Managing suppliers up to spped. Harvard Business Review, Boston, p. 127-135, Jul.lAug.
1989.
36 HEINRITZ, S.F., FARRELL, P.V. Compras: princípios e aplicações. Tradução de Augusto Reis. São Paulo:
Atlas, 1983. p. 365. Tradução de: Purchasing.
37 Ver principalmente RAIA, E. Jl'I' in purchasing: a progress reporto Purchasing, Washington, p. 58-77, Sept.
14, 1989.
38 MONOOCHEHRI, G.R. Suppliers and the just-in-time concept. Joumal 01Purchasing and Material
Management, New York, p. 16-21, Winter 1984.
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entre compradores e vendedores, decorrentes da prática de concorrência desmedida, uma vez

que o primeiro deseja as melhores condições de prazo, preço, qualidade, etc,
independentemente de como isto afetará o segundo. O fornecedor por sua vez, espera um
melhor retorno possível, sem maiores preocupações com o mercado final do comprador, razão
da existência do contrato de fornecimento. Esta atitude predatória bloqueia as comunicações e

a possibilidade de desenvolvimento mútuo entre as duas partes.

O controle e o desenvolvimento da qualidade podem ser razoavelmente
melhorados com esta política de fonte única de fornecimento, uma vez que o comprador tem

acesso ao sistema de produção do vendedor para analisá-lo e garantir a qualidade na

fabricação, dispensando as dispendiosas inspeções de recebimento.
A concorrência não é descartada, uma vez que o comprador, apesar de ter um

único fornecedor para aquele item, cria uma sistemática de avaliação permanente que garante o
empenho do vendedor em reduzir custos e aumentar a qualidade, pois, caso o fornecimento

não esteja sendo feito a contento, a mudança na sua fonte pode ser efetuada. As relações são
mais abertas e estáveis, pois o fornecedor sabe que a garantia de continuar vendendo depende
somente da sua eficiência.

Como esta última vertente é característica típica de uma fase do sistema de

produção desenvolvido no Japão, discutir-se-ão maiores detalhes no capítulo referente a
compras just-in-time.

1.3.4. AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES

A complexidade e os custos do processo de seleção, aliados à dificuldade de

descobrir um fornecedor que pudesse garantir os requisitos de qualidade, prazo, preço e
quantidade, forçaram as empresas a criarem mecanismos para avaliar e manter os fornecedores

existentes.
É mais fácil, obviamente, analisar e sugerir modificações para atender os

requisitos de especificação do produto de uma empresa fornecedora já testada, do que partir
para um novo processo de seleção onde as variáveis fora de controle se multiplicam.

Por outro lado, muitas empresas, percebendo que poderiam ganhar em custo e
qualidade, passaram a criar áreas administrativas específicas para análise dos fornecedores e
fornecimentos. Com o tempo, essa área progrediu e passou a sugerir (ou exigir) mudanças dos

fornecedores para suprir as necessidades de aquisição da empresa. Foi aperfeiçoado, então, o

setor de avaliação e desenvolvimento de fornecedores.
Segundo Heinritz & FarreU39, "o teste real de seleção do vendedor é,

evidentemente, o da experiência, ou de um desempenho satisfatório apresentado pelo

39 HEINRITZ, S.F., FARRELL, P.V. Compras: princípios e aplicações. Tradução por Augusto Reis. São
Paulo: Atlas, 1983. p. 220. Tradução de: Purchasing.
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vendedor, uma vez que a encomenda lhe tenha sido feita". Continua o autor: "é o fator
decisivo para a conclusão final de que o vendedor deve continuar, ou não, a receber os pedidos
do comprador ou, ainda, ser substituído por outra fonte de fornecimento."

A avaliação objetiva do fornecimento e do fornecedor é uma importante tarefa

do moderno departamento de compras. Dessa forma, várias metodologias são apresentadas na

literatura especializada, na quais se destacam Monczka e Trecha40, utilizadas alguma vezes

também para decisão de escolha de fornecedor.
Dentre os vários critérios existentes, alguns utilizam modelos matemáticos para

avaliação de fornecedores de diferentes produtos. Neste caso, o método peso-ponto, também
denominado de média linear, é provavelmente o mais freqüentemente usado. De acordo com
Willis & Pohlkamp,41 "com esta técnica, vários fatores (qualidade, preço, serviço, etc.)
importantes para produtores JfT são ponderados de acordo com sua importância relativa,
conforme determinação do comprador. O peso de cada fator é multiplicado pelo escore de

performance que está assinalado."
Contudo, mesmo com um rigoroso critério de avaliação, algumas empresas,

com destacado papel de vanguarda no desenvolvimento administrativo e tecnológico dentro da

economia, reconhecem a dificuldade que muitos de seus fornecedores possuem em
acompanhar as exigências de qualidade, preço e serviço de atendimento que seu mercado
consumidor exige. Percebeu-se que, em muitos casos, ficava mais barato a própria empresa
compradora dar suporte técnico para a empresa vendedora se adaptar às suas exigências de

prazo de entrega, qualidade, tecnologia, etc. Foi criada, então, a área de desenvolvimento de

fornecedor, como no exemplo que Brut42 cita da Xerox:
"Engenheiros da Xerox projetavam virtualmente todos os componentes das

copiadoras. Materiais comprados representavam 80% do total dos custos das copiadoras.

Fornecedores construíam para a Xerox prints e specs, freqüentemente com custos excessivos.
A base de fornecedores possuía cerca de 5.000 empresas."

Continua o autor ponderando que a empresa, percebendo a perda em eficiência,
"habilmente reduziu sua base de fornecedores para 400; treinou fornecedores em controle
estatístico de processo (SPC), controle estatístico de qualidade (SQC), manufatura just-in-time
(Jl'I') e controle total da qualidade (TQC). Sob o programa de contínuo envolvimento de
fornecedores, ela incluiu fornecedores nos projetos de novos produtos ( ...) na expectativa de

que os fornecedores projetassem eles próprios suas partes."

40 Ver MONCZKA, R. M., TRECHA, S. Cost supplier performance avaliation. Journal of Purchasing and
Material Management, New York, p. 2-8, Spring 1988 e WILLIS, Huston, POHLKAMP. Evaluation measures
ofjust-in-time supplier performance. Production and Inventory Management Journal, USA, 2nd quarter, p.
1-5, 1993.
41 WILLIS, Huston, POHLKAMP. Evaluation measures of'just-in-time supplier performance. Production and
Inventory Management Journal, USA, 2nd quarter, p. 1-4, 1993.
42 BURT, David N. Managing suppliers up to speed. Harvard Business Review, Boston, p. 127-135, July/Aug.
1989.
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Como no exemplo da Xerox, muitas empresas, principalmente industriais, estão
criando setores específicos para dar suporte aos seus fornecedores, treinando-os em atividades
que podem agregar valor ao produto final, propondo modificações dentro do processo
produtivo, negociando aquisições de novos equipamentos e tecnologia de fabricação; enfim,
analisando todo o processo administrativo do fornecedor na busca de criar um produto capaz

de satisfazer às necessidades, não apenas da empresa compradora, mas, em última análise, do

consumidor final do produto.
Dyer & Ouchi43 destacam, em outro exemplo, que a "Toyota e a Nissan têm

grandes grupos de consultores para assistência ao fornecedor, com conhecimentos
especializados, que trabalhamfoll time - livre de encargos - com fornecedores para ajudá-los a
aprimorar suas técnicas de produção e executar a qualidade total, custos e entregas no prazo.

A Nissan e a Toyota têm, pelo menos, um consultor para cada quatro a seis fornecedores."
É importante ressaltar que esse padrão começou a existir em razão da

dificuldade em encontrar um fornecedor adequado à qualidade, preço e desempenho exigido

pelo consumidor final. Assim, as empresas de porte foram obrigadas a desenvolver um sistema
- de parceria com seus fornecedores, buscando "encantar" o consumidor de seus produtos e
interagindo seus fornecedores com as necessidades de seus clientes. 44

Na empresa pública, o desenvolvimento de fornecedores toma-se praticamente
impossível. Fica dificil admiti-lo em uma entidade onde a igualdade nas suas relações é

fundamental, e justificar o gasto em tempo e recursos para desenvolvimento de um fornecedor
em particular, que pode usar este aprendizado em beneficio próprio em novos contratos. Esta

atividade só é razoável para o governo dentro de uma política de desenvolvimento

tecnológico.

1.4. A COMPRA NA QUANTIDADE CERTA

Antes de qualquer comentário a respeito da quantidade ou lote de compra, é
fundamental distinguir duas filosofias em relação a este item específico: O sistema tradicional
de determinação do lote de compra (chamado por parte da literatura também por just-in-casey
e o sistemajust-in-time de fornecimento.

De acordo com Ansare & Modarres45, "práticas tradicionais de compras fiam-
se excessivamente num conceito just-in-case. Grandes lotes são comprados apenas pela
hipótese de haver sérios distúrbios no fornecimento. Muitas empresas também compram partes
em grandes quantidades ao invés de pequenas quantidades, porque consideram os custos de

43 DYER 1. H., oucm, W. G. Japanese - style partnerships: giving companies a competitive edge. Sloan
Management Review, Carnbridge, p. 51-63, Fali 1993.
44 Maiores considerações sobre desenvolvimento de fornecedor serão feitas no Capítulo referente ao sistema
just-in-time de compras.
45 ANSARE, A., MODARRESS, B. Just-in-time purchasing. New York: The Free Press, 1990. p. 29.
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transporte e manejo uma constante, independente do tamanho do lote do carregamento. A

justificativa para esta prática é o menor custo de transporte e manejo e descontos por
quantidades." Segue ressaltando o autor: "A prática de compras just-in-time, por outro lado,
enfatiza compras com tamanho de lotes mínimos, preferencialmente peça por peça. "

Apesar de o autor radicalizar para explicitar a diferença conceitual que ocorre

entre os dois sistemas, a determínação do tamanho do lote de compra é ilustrativa da essência
de suas divergências. Entretanto, alguns autores, como Zipkin46, consideram que no sistema
just-!n-time a determínação do tamanho do lote de compras é uma variação, no sistema ponto

de pedido e lote fixo, do tradicional Lote Econômico de Compra (LEC).
A literatura especializada brasileira é particularmente fértil ao apresentar um

modelo para o sistema tradicional de determínação do tamanho do lote de compras47. Sua

estrutura básica parte da análise dos custos marginais inseridos no processo de aquisição e
estocagem de mercadorias. A minimização do custo total determína o tamanho do lote.

O modelo matemático para determínação da quantidade econômica de compra
será utilizado para analisar as influências do processo de licitação no tamanho do lote de
aquisição. Apesar deste modelo ser extensamente detalhado pela literatura, seus principais

conceitos serão rapidamente abordados nesta dissertação pois, como o sistema de compras
públicas é juridicamente disciplinado, portanto multidisciplinar, é oportuno que as
argumentações dessas influências também contemplem os juristas, não necessariamente

familiarizados com o tema administração de materiais.
Ressalta-se que na determínação da fórmula matemática do lote de compra são

feitas algumas presunções simplificadoras sobre o sistema de administração de estoques.
Modelos específicos desenvolvidos a partir do modelo básico, bem como as premissas para
determínação do lote econômico de compra, podem ser encontrados, dentre outros, em

Vasconcelos.48 Para toda a análise que se desenvolverá serão considerados os custos no

período contábil (anual).

1.4.1. CUSTOS NO PROCESSO DE COMPRA E ESTOCAGEM

A decisão de compra está intimamente ligada ao volume de materiais em
estoque. Há uma relação direta entre volume estocado e a quantidade do lote de compra. É
salutar, apesar de bastante explorado pela literatura, uma ligeira apresentação dos custos

46 ZIPKIN, Paul H. Does manufacturing need a JIT revolution? Harvard Business Review, Boston, p. 40-50,
Jan.IFeb. 1991.
47 Ver, dentre outros, GONÇALVES, P.S., SCHWEMBER, E. Administração de estoques: teoria e prática.
Rio de Janeiro: Interciência, 1979.258 p., AQUINO, G.A.A. Gestão de estoques em empresas comerciais. São
Paulo: EAESPIFGV, 1982. (Dissertação de Mestrado).
48 VASCONCELOS, M.A. Planejamento agregado de estoques.São Paulo: EAESPIFGV, 1985. p. 20. (Tese
de Doutorado).
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envolvidos nos processos de aquisição e estocagem, já que futuramente serão discutidas as
influências que a Lei de Licitação pode exercer nestes custos e, conseqüentemente, no

tamanho do lote de compra. Uma abordagem consistente para determinação prática destes
custos pode ser vista em Gonçalves & Schwember49

Predominantemente é identificada a incidência de três tipos básicos de custos
no processo de aquisição e estocagem: custo de manter, custo de pedido e custo de falta.
1.4.1.1. Custo de Manter (ou custo de posse):

Incorre quando se mantém determinada quantia de produtos em estoque por um

certo período de tempo. Simplificadamente, pode ser desmembrado em custo de capital e

custo de armazenagem.
a) Custo de Capital (ou custo de oportunidade): Incorre-se nesse tipo de custo

quando é desembolsada uma certa importância em dinheiro para aquisição de algum produto
para ficar "parado" no almoxarífado, fazendo com que este capital deixe de ser aplicado em
outra transação financeira (ou movimentação da atividade produtiva). O ganho não realizado,
aquele que poderia ter sido contabilizado se o capital não fosse aplicado em estoque, é

chamado de custo de capital ou custo de oportunidade.
Abstraindo, pode-se visualizá-lo também como o custo do dinheiro tomado do

mercado para movimentar o giro da empresa. A alternativa de mensuração predominante

considera que a remuneração do capital investido em estoque, portanto o custo de capital,

deveria ser igual à taxa de rentabilidade da empresa. 50
Alguns gerentes de materiais tendem a desconsiderar tal custo, alegando que o

capital investido em estoque teria rendimento, devido à valorização (inflação) dos produtos

estocados, igual à média dos investimentos financeiros oferecidos pelo mercado de capitais

(em algumas oportunidades, até maior).
Este argumento poderia ser verdadeiro se o bem em estoque tivesse a mesma

liquidez destes investimentos, não ficasse obsoleto (fator importante numa época em que a
tecnologia dos produtos sofre profundas modificações), não se depreciasse, não necessitasse
de cuidados de armazenagem e, finalmente, se o custo do dinheiro tomado emprestado não
fosse maior que a valorização dos produtos. Como o estoque possui características e
finalidades distintas de um investimento financeiro, este custo é considerado de importância

estratégica, unanimemente, por todos os autores.
A formulação matemática de custo de capital tem como base sua própria

definição, uma vez que são custos crescentes em relação à quantidade em estoque. Assim,
quanto maior a quantidade de um determinado produto em estoque, maior será o volume total

do dinheiro gasto para aquisição deste produto; portanto, maior será o desembolso para

49 GONÇALVES, P.S., SCHWEMBER, E. Administração de estoques: teoria e prática. Rio de Janeiro:
Interciência, 1979. 258 p.
50 GONÇALVES, P.S., SCHWEMBER, E. Administração de estoques: teoria e prática. Rio de Janeiro:
Interciência, 1979.258 p.
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mantê-lo, com conseqüente aumento no custo de capital.

Deduz-se, portanto, que Custo de Capital (Cc) é função da taxa de substituição
de investimento e do volume financeiro médio em estoque que, por sua vez, é função do preço
e quantidade média do produto em estoque51

Cc=k x c xq

onde:
k é a taxa que poderia ser obtida em outra opção de investimento ou no lucro que deixou de
ser gerado caso o capital empatado em estoque pudesse ser utilizado pela empresa para
desenvolvimento de sua atividade;
c é o preço pago pelo produto, o custo do produto;

q a quantidade média em estoque;
c x q o volume financeiro médio em estoque.

A expressão pode ser escrita em função da quantidade de compra quando se

considera que a quantidade média em estoque é função do lote de compra; para tanto, é

necessário apresentar a expressão matemática de relacionamento das duas variáveis cujo
desenvolvimento pormenorizado não foi julgado necessário apresentar aqui devido ao escopo

desta dissertação.
A base da relação entre quantidade média e lote de compra parte de algumas

premissas feitas a partir da curva dente de serra (que relaciona o saldo em estoque com o
tempo )52. Para desenvolvimento do modelo, gerou-se uma curva teórica cujos principais

pressupostos do modelo são:53

Universo determinístico; abastecimento instantâneo; estágio único; demanda

constante ao longo do tempo; horizonte de planejamento infinito; fonte única de fornecimento;
produto não perecível; inexistência de quaisquer fatores perturbadores, tais como expectativa
de aumento de preços, ameaça de falta, imposições do fornecedor; custo variável unitário
independente da quantidade comprada; item único e independente; disponibilidade ilimitada de
capital; capacidade ilimitada de colocação de ordem de compra; disponibilidade ilimitada de
área para armazenagem; preços estáveis; inexistência de entregas parceladas.

Observados os pressupostos, demonstra-se que a quantidade média em estoque

é metade da quantidade do lote de compra.

51 O desenvolvimento matemático que será apresentado a seguir considera, para efeito de análise dos custos, o
período de um ano.
52 Maiores detalhes ver: VASCONCELOS, M.A. Planejamento agregado de estoques. São Paulo:
EAESPIFGV, 1985. (Tese de Doutorado).
53 AQUINO, G.A.A. Gestão de estoques em empresas comerciais. São Paulo: EAESPIFGV, 1982.
(Dissertação de Mestrado).
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q=Q+2

Na formula, Q é a quantidade adquirida em cada processo de compra (lote de
compra). Assim, substituindo, surge a expressão do custo de capital:

Cc=kxcxQ
2

b) Custo de Armazenagem: Para manter determinado produto em estoque, é
necessário movimentá-lo com empilhadeiras e equipamentos especializados, contratar pessoal
para movimentação e efetuar registro e controle, providenciar local adequado ao material
estocado, dispor de equipamentos de acondicionamento que evitem desperdícios ou perdas,
ajustar seguranças e seguro dos produtos, realizar manutenção de prédios e equipamentos,
desembolsar capital para despesas gerais (água, luz, limpeza, etc) e contratação de pessoal
para o gerenciamento adequado do estoque.

O custo de armazenagem é a soma dos custos que ocorrem nas atividades
descritas acima. Somam-se também os custos incidentes no estoque de segurança utilizado
para evitar riscos de falta. Vasconcelos54 apresentou consistente lista dos possíveis custos
incluídos nesta categoria:

54 VASCONCELOS, M.A. Planejamento agregado de estoques. São Paulo: EAESPIFGV, 1985. p. 58. (Tese
de Doutorado).



Quadro 1 - Custos de armazenagem

I - ESPAÇO OCUPADO
A. CUSTO DE OPORTUNIDADE (Bens próprios)

l.Terrenos
2.Edificacões

B. ALUGUÉIS E LEASING
1. Edificações
2. Espaço em armazéns públicos

11 - OPERAÇÃO
A. PESSOAL

1. Supervisão
2. Mão-de-obra

B. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
1. Empilhadeiras, carrinhos, containers
2. Prateleiras, paletas, escaninhos, caixas
3. Fichário, materiais de escritório

C. MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES
D. TRIBUTOS

1. Imposto predial
2. Taxas de água, luz, etc.

E. INSTALAÇÕES ESPECIAIS
III - RISCOS (quando não coberto por seguro)

A. SOBRAS
1. Obsolescência
2. Produtos de vida útil limitada
3. Produtos de moda

B. PERDAS
1. Roubos e desaparecimentos
2. Quebras e avarias
3. Deterioração
4. Desvalorização do preço de venda

IV -SEGUROS
A. EDIFICAÇÕES
B. ESTOQUES
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Segundo Vasconcelos55, "(...) muitas despesas de armazenagem são

proporcionais ao investimento total em estoque. Outras despesas, como o aluguel do armazém,

por exemplo, permanecem constantes para uma dada capacidade de armazenamento, e sofrem

um incremento quando esta capacidade é ultrapassada. É muito dificil, conseqüentemente,

obter um modelo matemático que represente com precisão o comportamento do co~junto de

custos de manter o estoque.

Em geral é utilizado um modelo aproximado que representa adequadamente os

custos mais preponderantes ( ... ). Esse modelo é baseado no pressuposto de que, .em cada
\

55 VASCONCELOS, M.A. Planejamento agregado de estoques. São Paulo: EAESPIFGV, 1985. p. 45. (Tese
de Doutorado). .



instante, o custo de manter é proporcional ao investimento em estoque ( ...)."
Logo, de acordo com Gonçalves & Schwember56, "esses custos são

representados por um porcentual que é aplicado ao valor do estoque", assim sendo:

Ca=Iaxcxq

onde:
Ca é o custo de armazenagem;

c é o custo do produto;
q é a quantidade média em estoque;
Ia é a taxa de armazenagem, definida por Vasconcelos57 como a "taxa decimal que exprime o

custo de armazenagem, em relação ao investimento médio em estoque".
Com base na mesma análise desenvolvida para determinação da expressão do

custo de capital em função do lote de compra, é possível descrever o custo de armazenagem

como:

Ca=IaxcxQ
2

o sendo Q a quantidade encomendada para compras.
Desenvolvidas as expressões do custo de capital e do custo de armazenagem, é

possível descrever a equação do custo de manter, pois,

Cm=Cc+Ca

onde:
Cm é o custo de manter (custo de posse);
Cc é o custo de capital;
Ca é o custo de armazenagem.

Substituindo as referidas expressões dos custos e faendo as devidas

simplificações tem-se:

Cm =_(k_+_L_a)_x_c_x_Q
2

',o

Finalmente, convencionou-se chamar o termo k+Ia como taxa de posse ou taxa

56 GONÇALVES, P.S., SCHWEMBER, E. Administração de estoques: teoria e prática. Rio de Janeiro:
Interciência, 1979. 258 p. p. 89
57 VASCONCELOS, M.A. Planejamento agregado de estoques. São Paulo: EAESP/FGV, 1985. p. 46. (Tese
de Doutorado). o

I

1,'

37



38

de manter, representada pela letra i, onde a análise é finalizada:

em= ixcxQ
2

onde i = Ia + k é denominado "taxa decimal que exprime o custo total de manter estoque, em
relação ao investimento médio em estoque. ,,58

Graficamente é possível representar a variação do custo de posse em relação à

quantidade comprada (Cp X Q) como desenhado abaixo:

CUSTO DE MANTER

c
U
S
T
O

QUANTIDADE

Figura 4: Representação gráfica do custo de posse emfunção do lote de compraS 9

I
No gráfico pode-se notar que o custo de posse é, mantendo constante) o custo

do produto e o taxa de manter, diretamente proporcional à quantidade comprada. No caso, foi
I

representado por uma reta (variação linear) devido às restrições feitas para desenvolvimento
do modelo (reposição instantânea, preços constantes, etc.) ). .

1.4.1.2.Custo do Pedido (custo de obter):
É a somatória dos custos inerentes às atividades de emissão e execução das

ordens de compra. Quando é iniciado o processo de aquisição de algum produto, são

necessárias várias atividades como: desenvolvimento de fornecedor, pesquisa de mercado,

58 VASCONCELOS, M.A. Planejamento agregado de estoques. São Paulo: EAESPIFGV, 1985. p. 20. (Tese
de Doutorado).
59Desconsideram-se os custos fixos que porventura possam existir (não irão interferir na dedução da expressão
do lote econômico de compra, como será visto).
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sistemática de controle do processo de compras, corpo técnico para análise da proposta,

transporte do produto60, corpo jurídico para confecção de contratos, controle de recebimento,
conferência e qualidade, equipamentos prediais, fax, computadores, telefone, dentre outras.

O custo do pedido ou encomenda é a somatória dos custos inerentes a estas
atividades, próprias da função de compras. É resultado das despesas necessárias para aquisição

de um item de estoque num determinado período61. Deverá ser expresso como o custo médio

de toda a função de compras rateado por produto em estoque.
Para sua determinação matemática, é preciso apurar um custo denominado

"custo unitário de pedido" (cup)62. Este custo pode ser símplificadamentesê calculado como a

somatória de todos os custos do processo de aquisição, atividades que são realizadas desde a
emissão do pedido até a entrada do produto em estoque, dividido pelo número total de
pedidos. É o custo de um único pedido de compra. Deduz-se, então, que o custo do pedido
para um determinado item de compra será:

Cp = CUp X N 1

onde:

Cp é o custo do pedido ou encomenda;
cup é o custo unitário do pedido;
N é o número de pedidos por período (no caso, anual).

Entretanto, para um item de estoque, pode-se expressar o número de pedidos

de compras anual em função da quantidade comprada, já que o número de aquisições feita

durante o ano foi aquele necessário para responder ao consumo. Logo,

DN =-
Q

2

sendo:
D a demanda (anual, no caso);
Q a quantidade adquirida em cada processo de compra.

Substituindo 1 em 2, obtém-se a fórmula do custo do pedido:

60 Alguns autores consideram o custo de transporte como integrante do custo direto do produto. ,~
"j I.

61 No caso, anualmente. , '
62 Vasconcelos, em sua tese, apresenta uma metodologia mais completa para determinação do custounítárío de
pedido. Considera os custos fixos e variáveis do pedido, calculados por modelos de regressão linear. I

Bibliografia já citada, p. 50-53.
63 Esta simplificação só é válida caso a sistematização de compras (procedimento para compra) seja
semelhante em todas as compras, independente, por exemplo. do valor financeiro do item a ser adquirido.
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C _cupxD
p- Q

Analisando esta última expressão, é possível concluir que o custo do pedido é

inversamente proporcional à quantidade encomendada. Quanto maior o lote de compra, menor
será o custo do pedido; pois, em última análise, comprando em grandes quantidades - o que

equivale a ter poucos processos de aquisição - menor será o custo do pedido, menores serão

os esforços de compras.
No tradicional sistema de gestão de estoque, o custo unitário do pedido é

considerado uma constante. Entretanto, os criadores do sistema just-in-time demonstraram
que, com a diminuição do custo do pedido, via parceria com fornecedores, pequenas

quantidades de compras passam a ser economicamente viáveis64.

Nas licitações públicas, os custos de compras são consideravelmente mais altos
que os custos observados no setor privado, fazendo com que sejam necessários tamanhos de

lotes de compra maiores. Outra caracteristica do processo de compras públicas é que existem

várias modalidades de licitação, com sistemática mais ou menos custosa (fazer uma

concorrência custa mais que fazer uma tomada de preço). Neste caso, a metodologia de
determinação do custo do pedido deve partir de dados mais apurados para determinação do
custo unitário depedido para cada modalidade.

Graficamente, também é possível representar a variação do custo do pedido em

relação à quantidade comprada, conforme visualizado no desenho abaixo:

CUSTO DE PEDIDO

c
U Cp = (cup.D)/Q

S
T
O

QUANTIDADE

Figura 5: Representação gráfica do custo do pedido em função do lote de compra

64 HAHN, C. K., PINTO, P. A., BRAGG, D. 1. Just-in-time production and purchasing. Journal 01
Purchasing and Material Management, New York, FalI 1983.
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Na análise do gráfico, a hipérbole representa uma relação inversa entre o custo
de posse e a quantidade de reposição.

1.4.1.3.Custo de Falta:
É o menos óbvio dos custos. Muito dificil de ser medido, ocorre

principalmente devido ao descumprimento dos contratos de fornecimento ou às falhas no

planejamento das necessidades de compras. É o custo das faltas ou rupturas no fornecimento

de produtos.
São os lucros cessantes devido à incapacidade de fornecer. Quebra de imagem

da empresa por atrasos na entrega, multa pelo não cumprimento dos prazos, custos de

produção parada, custos de compra de emergência eventualmente menos vantajosas,
cancelamento de pedidos de vendas pela impossibilidade de entrega são exemplos de despesas

ou prejuízos que podem ser expressos, na somatória, como custo de falta.
Para determinação do lote de compra, na análise aqui apresentada, considerar-

se-á que não haverá ruptura no estoque, ou seja, não ocorrerá custo de falta. Parte-se do
princípio que a previsão de demanda e o estoque de segurança são suficientemente capazes de
garantir a continuidade do fornecimento, mesmo com eventual atraso no fornecimento.

1.4.2. O CUSTO TOTAL E LOTE ECONÔMICO.

Descritos separadamente todos os custos envolvidos no processo de

estocagem, cabe apresentar o custo total do sistema, ou seja, o custo que ocorre quando se

compra uma determinada quantidade de produto e para mantê-lo em estoque (durante o
consumo). Basicamente, o custo total é a somatória do volume financeiro desembolsado para a
aqui sicão, mais o custo do processo de compras, o custo de estocagem do produto e,

finalmente, o custo de falta.
Matematicamente pode ser formulado como:

Ct=Cd+Cm+Cp+Cj

onde:
Ct é o custo total da compra de um produto;
Cd é o custo direto, representado pelo custo do produto vezes sua demanda anual65;

Cp é o custo do pedido ou encomenda;
Cm é o custo de posse ou custo de manter;

Cf é o custo de falta
Desconsiderando o custo de falta e substituindo os custos por suas expressões

65 Não se julgou necessária a apresentação do custo direto, porque, além de óbvio, não influenciará, pelas
restrições do modelo, a determinação do lote de compra.
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matemáticas, chega-se a seguinte fórmula do custo total:

Ct = D X C + i X C X Q + cup X D
2 Q

sendo:
D a demanda anual;
c o custo ou preço do produto;
i o índice de posse;

Q a quantidade de compra;
cup o custo unitário do pedido.

Todos os termos já foram discutidos anteriormente. Como o custo direto não

varia com a quantidade de aquisição, não influirá no lote de compra, portanto será

desconsiderado da análise gráfica. A expresão do custo total está representada no gráfico da

figura 6 abaixo:

-CUSTO TOTAL

c
U
S
T
O

Ct

Cm

Cp

Qmínlma QUANTIDADE

Figura 6: Custos de estoque, modelo clássico. 66

Note que a curva do custo total é dada pela composição das curvas do custo de
posse e do custo do pedido. Como já foi visto, estes custos variam de forma inversa em
relação à quantidade de compra; portanto, como sugere o gráfico, deve haver uma quantidade

a comprar que torna mínimo o custo total.

66 Os custos fixos não estão representados, pois não afetam a determinação do lote econômico.
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o tamanho do lote associado ao mínimo da curva do custo pode ser
determinado matematicamente, encontrando-se o valor de Q para o qual a declividade da curva

seja zero; basta, então, a primeira derivada do custo total ser igual a zero, e obter, por

dedução, a conhecida fórmula do lote econômico de compra:

Oe= 2xcupxD.
lXC

onde:

Qe é o lote de compra que minimiza o custo total anual, chamado de lote econômico de

compra (LEC).
Por conseguinte, a quantidade a comprar depende, no modelo clássico do LEC,

do custo do pedido, da demanda anual, de uma taxa de manter e do custo ou preço do
produto. Todas as generalizações , como a influência da inflação, abastecimento não

instantâneo, etc., são feitas tendo como base este modelo.
No último capítulo desta dissertação, serão apresentadas as possíveis

influências da Lei de Licitação na determinação do tamanho do lote tendo como base este

modelo. O alto custo de pedido no setor público fará com que o lote de compra seja alto e,

conseqüentemente, também o custo de manter.

1.5. O TEMPO CERTO DE FORNECIMENTO

Uma pergunta surge na abordagem do tempo certo de fornecimento: qual a

melhor data para emitir uma encomenda ou solicitação de compra? Para respondê-la, é
necessário antes abordar dois temas comuns à função de compras e à administração de

materiais.
A política de gestão de estoques é o primeiro destes temas. A relação entre a

data da encomenda com a quantidade a pedir determina, como convencionalmente chamado, a
. política ou sistema de gestão de estoques.

O segundo assunto, já utilizando os conceitos abordados, analisa o tempo
necessário para completar o ciclo de compras, ou seja, o período que o material "demora" para
chegar à unidade requisitante a partir da emissão do pedido ou solicitação de compra,

denominado tempo de reposição.
Os sistemas de gestão de estoque serão, posteriormente, confrontados com a

Lei de Licitação, analisando as conseqüências deste sistema de compras na política de gestão
de estoque. Uma estimativa do tempo recomposição do setor pública será feita no Capítulo 4.
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1.5.1. TIPOS DE ESTOQUES

A tese de Vasconcelosê? é, sem dúvida, um magnífico gula para toda a
conceituação da sistemática de gestão de estoques e definições complementares. Antes, porém,
convém conceituar e definir estoque para a perfeita compreensão de sua problemática.

Citando Love, o autor formaliza a seguinte definição: "estoque é uma

quantidade de bens e materiais sob controle de uma empresa e mantidos por algum tempo em
estado relativamente inativo ou improdutivo, aquardando seu uso ou venda planejada. ,,68

Na mesma linha, Stockton69, após explanar a importância dos estoques para

macroeconomistas, financistas e executivos em geral, identifica dois tipos de estoques:

a) Estoque de Produção, Processo ou Movimento
Este primeiro tipo de estoque surge porque as operações de produção e

transporte tomam tempo para ser realizadas. "Os estoques de movimento existem em função
da demanda e do tempo que as operações de produção e transporte necessitam para serem

completadas"70, logo, são função do tempo de produção e entrega (L) e da demanda média no

período (d).

EMv dxL

sendo EMv71 o estoque de movimento.
b) Estoque de organização

Os materiais, dentro de um sistema produtivo, fluem de um processo, ou
atividade, para outro. O estoque de organização é aquele que toma independente as atividades

do fluxo logístico. Segundo Vasconcelos, citando Magee, ele desmembra operações
sucessivas, "para permitir que uma unidade programe suas atividades mais ou menos

independentemente da outra. "
"Os estoques organizacionais 'compram' organização, no sentido de que quanto

maior for a quantidade de estoque mantido entre estágios de um processo de produção-
distribuição, menor coordenação será necessária para assegurar o andamento perfeito do
processo. Por outro lado, se os estoques já estiverem sendo usados com eficiência, eles só
poderão ser diminuídos ao custo de maior esforço organizacional (maior esforço de

67 VASCONCELOS, M.A. Planejamento agregado de estoques. São Paulo: EAESPIFGV, 1985. (Tese de
Doutorado).
68 VASCONCELOS, M.A. Planejamento agregado de estoques. São Paulo: EAESPIFGV, 1985. p. 28. (Tese
de Doutorado).
69 STOCKTON, R. S. Sistemas básicos de gestão de estoques: conceitos e análises. São Paulo: Atlas, 1980.
70 VASCONCELOS, M.A. Planejamento agregado de estoques. São Paulo: EAESPIFGV, 1985. p. 42. (Tese
de Doutorado).
71 Ver também MAGEE, 1. F. Planejamento da produção e controle de estoques. São Paulo: Pioneira, 1967.
p.29.
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coordenação para manter em equilíbrio os estágios sucessivos) e de maior esforço de controle,
a fim de resolver dificuldades que possam ser causadas por interrupções imprevistas ."72

O estoque de organização pode ser subdividido em três outros tipos:
b.I) Estoque de ciclo ou operacional

Quando há uma produção ou processo intermitente, determinados custos
típicos, como os que incidem na preparação do equipamento ou num pedido de compra ou
fabricação, forçam a empresa, buscando minimizar estes custos, comprar, distribuir ou

produzir em séries maiores ou lotes. O estoque operacional é aquele que isola operações
sucessivas (entre e dentro delas) de compras, produção e distribuição. É principalmente este

tipo de estoque que o sistemajust-in-time procura tornar zero
b.2) Estoque de segurança

É formado para proteger da falta de estoque as operações ou os consumidores.
Nasce por dois motivos: pela variação da demanda durante o pedido de compra ou
processamento do produto (defasagem entre o pedido e a entrega do produto, matéria-prima

ou parte) e pela demora, ou atraso, no tempo de entrega da mercadoria.
O gráfico abaixo exemplifica estoque de segurança e operacional, relacionando

o saldo em estoque com o tempo. Esta curva, classicamente chamada de dente de serra, mostra

o momento em que o lote é aceito no estoque; com o passar do tempo é requisitado para

operações de produção ou distribuição; assim, vai diminuindo a uma taxa de demanda
constante, até que novo lote é entregue ao almoxarifado. É um modelo ideal; portanto, todas
as considerações e restrições feitas para determinação da expressão do lote econômico de
compra, no item anterior, aqui também são necessárias.

QUANT
VARIAçÃO DA
DEMANDA

Q ESTOQUE
OPERACIONAL

ESTOQUE DE
! SEGURANÇA

TEMPO

Figura 7: Estoque de segurança e operacional 73

72 MAGEE, 1. F. Planejamento da produção e controle de estoques. São Paulo: Pioneira, 1967. p. 30.
73 VASCONCELOS, M.A. Planejamento agregado de estoques. São Paulo: EAESPIFGV, 1985. p. 42. (Tese
de Doutorado).

..
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b.3) Estoques sazonais ou de antecipação
São formados pela desagregação, pelo desequilíbrio entre a demanda e oferta.

Os exemplos clássicos são os produtos alimentícios com safras específicas, ou brinquedos que
atingem o pico de vendas no natal, dentre outros. Quando tais períodos de pico (ou vale de

demanda ou oferta) podem ser previstos, estoques podem ser planejados com antecedência.

1.5.2. SISTEMAS DE GESTÃO DE ESTOQUES

Muito já foi publicado sobre os sistemas de gestão de estoques. O escopo desta
dissertação obriga apenas a um breve resumo sobre o tema; neste intento, as obras de
Vasconcelos74 e de Aquin075 serão a base para descrevê-los

"Um sistema de gestão de estoques é um conjunto de procedimentos
sistemáticos e de regras de decisão destinadas a: 1°) determinar o nível de estoques adequado a
um item ou a uma família de itens; 2°) manter os estoques nos níveis estabelecidos. ,,76

Para determinar e manter os níveis de estoques adequados e estabelecidos, duas

perguntas básicas são feitas:

Quando encomendar ou pedir? e
Quanto encomendar ou pedir?
Aquino 77 identifica quatro parâmetros capazes de responder às perguntas:
A pergunta "quando encomendar" pode ser respondida, por sua vez, de dois

modos:
1) Faz-se a encomenda quando a quantidade em estoque chegar a um nível

determinado, chamado "ponto de pedido" (s);
2) Determina-se a encomenda em intervalos periódicos de tempo, chamados

"revisões periódicas" (R);

A pergunta "quanto pedir", por sua vez, pode ser respondida também de dois

modos:
1) Mantém-se um estoque base ou um nível de estoque objetivo (S), todas as

encomendas devem possuir uma quantidade tal para atingir este nível;
2) Tem-se um lote fixo (Q), as encomendas serão feitas sempre naquela

quantidade.

74 VASCONCELOS, M.A. Planejamento agregado de estoques. São Paulo: EAESPIFGV, 1985. (Tese de
Doutorado).
75 AQUINO, G. A. A. Gestão de estoques em empresas comerciais. São Paulo: EAESPIFGV, 1982.
(Dissertação de Mestrado).
76 VASCONCELOS, MA. Planejamento agregado de estoques. São Paulo: EAESPIFGV, 1985. p. 183.(Tese
de Doutorado).
77 AQUINO, G. A. A. Gestão de estoques em empresas comerciais. São Paulo: EAESPIFGV, 1982. p. 29-
32.(Dissertação de Mestrado).
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A figura 8, utilizando o curva dente de serra, esquematiza estes parâmetros:

QUANDO COMPRAR?

Q

............ponto.de ..pedido ....

TEMPO

Q

K )( )k k

R = intervalo entre revisões

TEMP

QUANTO COMPRAR?

Q

quantidade a

Q

TEMPO

quantidade a

FIXA(Q)

Figura 8: Parâmetros de controle de estoque 78.

TEMP

Combinando os parâmetros, estará determinado o sistema de gestão de
estoques79. Obviamente, quando se utiliza uma política específica para um item em estoque,
nada impede a utilização, para outro item, de um outro critério de decisão na gestão de

estoque.
Como existem várias políticas de gestão de estoques, não foi julgado oportuno,

devido à sua extensão, descrever todas neste trabalho; algumas, porém, são necessárias para

precisar a definição de tempo de reposição e analisar os efeitos da Lei de Licitação na

78 AQUINO, G. A. A. Gestão de estoques em empresas comerciais. São Paulo: EAESP/FGV, 1982. p. 29-
32.(Dissertação de Mestrado).
79 Maiores detalhes sobre estes sistemas consultar VASCONCELOS, M.A. Planejamento agregado de
estoques. São Paulo: EAESP/FGV, 1985. (Tese de Doutorado) ou STOCKTON, R. S. Sistemas básicos de
gestão de estoques: conceitos e análises. São Paulo: Atlas, 1980.
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determinação de tais políticas.

1.5.2.1. Sistema de ponto de encomenda e lote fixo (s,O).

É o sistema mais importante e amplamente utilizado. Alguns autores, inclusive,
afirmam que o sistema kanban é uma derivação deste modelo de gestão de estoque80.

O parâmetro de controle para determinação de quando pedir é o nível de
estoque do item. Verifica-se constantemente a posição do saldo do produto em estoque;

quando sua quantidade (volume, peso, etc.) atingir determinado nível pré-estabelecido, emite-

se um pedido de compra ou fabricação, contendo uma quantidade fixa Q. Pode ser
esquematizado pela figura 9, abaixo.

EMISSÃO DO
PEDIDO DE

COMPRA

...s ....

Es

TEMPO

Figura 9: Esquematização do sistema ponto de pedido. lote fixo.

A representação gráfica mostra que, quando o estoque chega ao nível s, é
emitido um pedido de compra. Até o produto ou item chegar ao estoque, passa-se um tempo
L. O Tempo de reposição (L) é definido como "período de tempo decorrido entre a requisição
e o recebimento do suprimento, no lugar e na forma que possa atender à demanda do
usuário"81

A quantidade pedida é sempre igual a Q e pode ser calculada pelo lote
econômico de compra. Note que a demanda, indicada pela inclinação da reta de consumo,
também pode variar em relação ao tempo; neste caso, quanto maior ela for, mais rapidamente

80 ZIPKIN, Paul H. Does manufacturing need a Jl'I' revolution. Harvard Business Review, Boston, Jan./Feb.
1991.
81 STOCKTON, R. S. Sistemas básicos de gestão de estoques: conceitos e análises. São Paulo: Atlas, 1980. p.
63.
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o estoque será consumido, diminuindo o intervalo entre duas encomendas (no gráfico ela foi
representada como constante).

Uma particularidade interessante deste modelo foi apresentada por

Vasconcelos82 e ocorre toda vez que o tempo de compra e entrega, ou tempo de reposição

dos estoques (em inglês também chamado de purchasing lead time), for maior que o tempo do

ciclo ou o tempo de consumo entre duas entregas do produto. Neste caso, a representação
gráfica do sistema poderia ser descrita como segue:

DL

T

POSIÇÃO
DO-.ET~

i
~:>.J __ _._ 8

.Ó,

-,
Q

••..•....-,

........'.:' ! .- - - __ ::: .

L

Q

T
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Figura 10: Esquematização do sistema ponto de pedido lote fixo, quando o tempo de reposição é maior que

o tempo de ciclo. 83

No gráfico acima, Q é o lote de compra; s o ponto do pedido; Es o estoque de
segurança; T o tempo de ciclo; L o tempo de reposição; e DL a demanda média durante o

tempo de entrega.
Observa-se, pelo gráfico, que, quando o tempo de reposição é muito grande, o

administrador de materiais deve ter como base sua posição doestoque84 (não o estoque

82 VASCONCELOS, M.A. Planejamento agregado de estoques. São Paulo: EAESP/FGV, 1985. p.200-201.
(Tese de Doutorado).
83 Tempo para consumo do lote de compra.
84 A rigor, todos os sistemas de gestão de estoque deveriam estar fundamentados na posição de estoque e não
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fisico) para desenvolver sua política de gestão de estoque.
De acordo com Vasconcelos, posição do estoque é soma do estoque fisico com

a quantidade a receber; esta última definida como a quantidade de material encomendado às

fontes de suprimento e ainda não entregue fisicamente, subtraída da quantidade empenhada;
que, por sua vez, é definida como a somatória dos pedidos ou requisição de almoxarifado "em
carteira", produtos ou matéria primas reservados pata ordens de fabricação (ou uso) em

andamento; logo:

(PO~ciÃOJ=(ES:OQUI1+( QU!NTel_(QUANTIDADE)
ESTOQUE FISICO) RECEBE~ EMPENHADA)

Pelo gráfico, pode-se concluir que todas as decisões devem ser tomadas antes

mesmo de o produto estar fisicamente em estoque, ou seja, deve-se emitir um pedido de

compra mesmo se a compra anterior ainda não estiver no estoque.
Este último modelo é representativo de uma situação em que o tempo

necessário para o processo de compra é muito alto, característico das compras no setor

público, onde os prazos para as licitações e os procedimentos burocráticos para garantir o
controle elevam o tempo de compra. Ressalva-se, neste caso, que um processo licitatório
deveria ser aberto antes de terminado a entrega de um anterior. 85

1.5.2.2. Sistema de Estoque Base e Revisão Periódica (S,R).

Neste sistema, a emissão dos pedidos de compra é feita em intervalos periódicos
e pré-estabelecidos de tempo. Nesta ocasião, são realizadas revisões na posição de estoque,
verificando o saldo em estoque; a quantidade requisitada para aquisição será aquela necessária
e suficiente para atingir o nível "S" de estoque. A figura 11, abaixo, esquematiza o sistema:

no estoque fisico, na maioria dos casos, porém, no momento da decisão eles são coicidentes (Ver Vasconcelos.
1985, p. 189).
85 Maiores comentários sobre o tema serão vistos no Capítulo 4.
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Figura 11: Esquematização do sistema estoque base (8) e revisão periódica (R). 86

Visualiza-se, pelo gráfico, que a cada unidade de tempo pre-determinada (R) é

verificada a posição do saldo em estoque e emitido um pedido de compra com a quantidade

suficiente para atingir o estoque base (S), Exemplificando: na primeira revisão, a quantidade

requisitada foi calculada como a diferença entre o nível base (S) e o saldo de estoque na data

da revisão.
Como a demanda nem sempre é constante, a quantidade comprada pode variar

em cada pedido. A reposição, neste modelo, não é instantânea; o pedido de compra demora
um tempo L, que também pode variar, para ser processado, e o material chegar ao estoque.
Quando há a entrada do produto no estoque, ele nem sempre atinge o nível S, já que alguma
quantidade pode ter sido consumida durante o tempo de compra e transporte do produto até o

estoque.
Vários modelos matemáticos são utilizados para escolha dos intervalos de

revisões (R)87. O estoque base (S) pode ser determinado com o mesmo modelo estatístico
utilizado para determinar o estoque de segurança, que será visto oportunamente.

Este modelo requer maior volume de estoque de segurança. O período de
tempo sujeito a incertezas quanto à variação da demanda é maior - pois, além das variações da
demanda durante o tempo reposição (L), que podem acarretar falta de estoque, também podem

86 A demanda e o tempo de reposição são constantes.
87 VASCONCELOS, M.A. Planejamento agregado de estoques. São Paulo: EAESPIFGV, 1985. p. 265-279.
(Tese de Doutorado).
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ser perigosas as variações positivas da demanda durante o intervalo entre revisões "R". É
utilizado principalmente no caso de família de itens programados para sair de estoque.
1.5.2.3. Outros sistemas

Outras políticas de gestão de estoque são apresentadas na literatura88. São

variações dos modelos acima, com combinações dos mesmos parâmetros de controle, que

respondem às perguntas "quando" e "quanto", já definidas anteriormente. Estes modelos não
serão apresentados porque possuem aplicações restritas e particulares; as influências da Lei de
Licitação nestes modelos são, portanto, limitadas a estas singularidades.

1.5.3 TEMPO REPOSiÇÃO

O tempo necessário para entrega do material ao estoque, a partir da emissão da

requisição solicitando a compra do produto, é denominado tempo de reposição (em inglês
purchasing lead time). É o tempo necessário para se completar a operação de aquisição, desde
a emissão da requisição, até o produto ser entregue ao almoxarifado, ou seja, o tempo
necessário para que o estoque se recomponha aos níveis desejados.

O tempo de reposição pode ser dividido em duas fases: A primeira, interna à

empresa, típica da função de compras, é medida desde o tempo de processamento da

requisição até a emissão da ordem de compra ao fornecedor (ou assinatura do contrato de
fornecimento). A segunda fase está relacionada com o desempenho do fornecedor e com a sua

capacidade de entregar o produto, com as características necessárias, no prazo acordado. Os

tempos para inspeção e recebimento também são considerados
A duração necessária para efetuar a compra é um dos fatores determinantes

para que o material, após a requisição, chegue ao almoxarifado conforme planejado, a tempo

de ser utilizado.
Segundo Dias89, "Uma das informações básicas de que se necessita para

calcular o estoque mínimo90 é o tempo de reposição, isto é, o tempo gasto desde a verificação

de que o estoque precisa ser reposto até a chegada efetiva do material no almoxarifado da

empresa." Esquematicamente, pode ser ilustrado pela figura abaixo:

88 Maiores detalhes verificar principalmente em VASCONCELOS, M.A. Planejamento agregado de
estoques. São Paulo: EAESPIFGV, 1985. (Tese de Doutorado), outros também enfatizam o tema, é o caso de
STOCKTON, R. S. Sistemas básicos de gestão de estoques: conceitos e análises. São Paulo: Atlas, 1980 e
AQUINO, G. A. A. Gestão de estoques em empresas comerciais. São Paulo: EAESPIFGV, 1982. (Dissertação
de Mestrado).
89 DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais. São Paulo: Atlas, 1986. (Edição compacta).
90 O autor utiliza a expressão "estoque mínimo" para definir o ponto de pedido (s).
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Figura 12: Esquematização do tempo de reposição

A importância do tempo de reposição para o sistema de administração de
materiais fez os administradores dedicarem grande parcela de suas atividades para diminuir a
quantidade dos lotes e padronizar sua entrega em palets específicos, elaborar contratos de

longa duração, desenvolvendo fornecedores para qualidade e criando parcerias; enfim, esforços
foram devenvolvidos para diminuir o tempo necessário para que o produto chegue ao

almoxarifado ao menor custo possível.
Uma brilhante abordagem proposta por Plossl91, reforçando a discussão sobre

a importância deste tema, foi chamada "síndrome do tempo de entrega". O autor a descreve

num cenário típico da administração da produção:
"1. Em certas ocasiões, na fabricação, torna-se evidente que a carga de trabalho

excede à capacidade disponível. A carga atual de trabalho não pode ser concluída nos períodos

de tempo planejados.
2. A conclusão óbvia é que os prazos de entrega planejados, quer para itens

comprados ou produzidos, são curtos demais. Estes são imediatamente ampliados.
3. Quando isto é feito, os sistemas de suprimento reagem depressa para gerar

mais ordens, enviadas para fábrica ou fornecedor.
4. Um aumento planejado de quatro semanas dos prazos de fornecimento

produzirá pelo menos quatro semanas de trabalho adicional para fornecedores. Quando estes
pedidos são liberados, os saldos a entregar acumulados aumentam.

5. Com maiores saldos, os prazos de entrega ficam maiores.
6. Prazos de entrega mais longos fazem com que os planos sejam menos

válidos, o controle de prioridades se torne mais dificil e as faltas aumentem."
O ciclo é esquematizado pela figura 14:

91 PLOSSL, G.W. Administração da produção: como as empresas podem aperfeiçoar as operações a fim de
competir globalmente. São Paulo: Makron Books, 1993. p. 41-42.



54

As Encomendas
ao.

Excedem a•••
Capacidade

••
As Faltas Os Prazos de

Aumentam Entrega
São Incrementadosr J.

Os Prazos de Entrega Mais Encomendas

Ficam mais Longos São Liberadas

••
""

Atrasos Ficam t...
Maiores I""

Figura 13: Esquematização da sindrome do tempo do prazo de entrega.

Após vários desses ciclos, os prazos de fornecimentos poderão ser de meses,
aumentando o tempo no qual imprevistos no consumo do item podem ocasionar falta ou
excesso de estoque prejudicial à produção. Com a duração da entrega dilatada, também os
estoques de segurança tenderão a ser altos, além de aumentar a probabilidade de ocorrerem

muitos erros no planejamento, tornando-o inválido.
Este ciclo tende a terminar quando se nivela a capacidade de entrega à demanda

aparente, diminuindo o prazo de entrega, o intervalo entre os pedidos e, obviamente, a
quantidade nas ordens de compra. A "síndrome", porém, ainda não termina aí.

"Solicitações em nível reduzido farão com que as cargas de trabalho calam
abaixo da capacidade disponível. Os fornecedores tentarão atrair novos negócios para
aproveitar a capacidade disponível, com oferta de prazos de fornecimento mais curtos. Os
planejadores efetuarão cortes na produção, a fim de evitarem tempo ocioso. ,,92

Com o corte na produção ou aumento nas encomendas, cna-se,

momentaneamente, nova sobrecarga de capacidade, iniciando-se novo ciclo da "síndrome". O
autor afirma que este fenômeno ocorreu várias vezes para toda commodity industrial no

decorrer das últimas duas décadas nos EUA; afirma, inclusive, que foi a principal causa de
declínio da indústria americana de máquinas e ferramentas.

Os prazos dilatados para seleção de fornecedor (observados constantemente no
setor público) ou demora na entrega do produto, devido a problemas de localização geográfica

92 PLOSSL, G.W. Administração da produção: como as empresas podem aperfeiçoar as operações a fim de
competir globalmente. São Paulo: Makron Books, 1993. p. 43.
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ou próprios de capacidade e planejamento da produção do fornecedor, farão o lote de compra
crescer inicialmente, caso não haja flexibilidade no planejamento para absorver eventuais
variações da demanda do produto. Esta quantidade crescente pode ser o início do ciclo

descrito pelo autor.

1.5.4. ESTOQUE DE SEGURANÇA

"As maiores incertezas ligadas ao controle de estoques são as variabilidades da

demanda e do tempo de atendimento.93 A maioria das abordagens ao controle dessas
incertezas faz uso de um estoque de segurança (ES), que é o volume de estoque mantido em
excesso da quantidade de uso regular para fornecer níveis de proteção especificados contra

esgotamento de estoque" 94.
Nos sistemas de gestão de estoques apresentados anteriormente, duas perguntas

foram determinadas: quando emitir a requisição de compra e quanto pedir em cada requisição.

A reposição, entretanto, não é instantânea, há uma demora para que o produto chegue ao

almoxarifado; durante este tempo, denominado "tempo de reposição", deverá haver estoque
sufuciente para satisfazer a demanda. O pedido deve ser feito, no sistema (s,Q), quando o
estoque atingir um nível tal que exista saldo do produto suficiente para atender à. demanda

durante o tempo de reposição, ou matematicamente:

onde:
s é o ponto do pedido;
DL é a demanda média por unidade de tempo durante o tempo de reposição; e

L é o tempo de reposição.
Se a demanda por unidade de tempo for constante, o ponto de pedido pode ser

determinado facilmente, pois é o consumo durante o período de reposição do estoque.

Todavia, durante este período, é comum ocorrerem variações na demanda do produto.
"Na realidade haverá situações nas quais a demanda fluirá a uma taxa maior do

que a média esperada e, neste caso, se não houver estoque adicional dimensionado para

suportá-Ia, invariavelmente ocorrerá falta de estoque. ,,95
Sendo Es o estoque de segurança, o ponto de pedido também poderá ser

expresso como:

93 O tradutor usa o termo "tempo de atendimento" quando se refere ao que foi denominado nesta dissertação
de tempo de reposição.
94 MONKS, Joseph G. Administração da Produção. São Paulo: MacGraw-Hill, 1987. p. 293.
95 GONÇALVES, P. S., SCHWEMBER, E. Administração de estoques: teoria e prática. Rio de Janeiro:
Interciência, 1979. p. 53.
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Segundo Gonçalves & Schwember96, não apenas a demanda pode ser variável.

"A partir do momento em que efetuamos uma encomenda, passamos a correr com um grau

muito maior dois riscos: primeiro, relacionado às exigências da demanda que poderá ocorrer a
uma taxa superior à máxima por nós esperada, neste caso, fatalmente, haverá um ponto no
qual não teremos condições de atender à demanda adicional por atingirmos um estoque a nível
zero. O segundo, relacionado diretamente ao tempo de recomposição do estoque, que poderá

ser maior que o médio esperado; neste caso haverá demanda insatisfeita por nível zero de

estoque provocado pelo atraso na entrega. "
Na prática, os administradores procuram manter o tempo de reposição o mais

constante possível, por meio de acompanhamento do fornecedor, multas contratuais para

atrasos, controle sobre o processo de compras, dentre outras atividades. Com o tempo de
reposição constante, apenas a variação na demanda determinará o estoque de segurança.

Ainda sobre a variação no tempo de reposição, ressalte-se que no setor público

podem ocorrer atrasos na entrega do produto também devido a suspensões no processo
licitatório (por recursos de concorrentes ou mesmo imprecisões em especificações ou editais,
etc97). A interrupção da procedimento de compras para julgamento de recursos é uma das

grandes diferenças entre os dois sistemas de compras; este procedimento foi criado para

garantir a fiscalização da licitação e a isonomia entre os participantes do processo de compras

do setor público.
O estoque de segurança foi, então, criado para absorver as variações da

demanda durante o período de reposição e do próprio tempo de reposição. Gonçalves &
Schwember98 ilustram, através da curva dente de serra, os fatores formadores do estoque de
segurança. Ressalta-se que os gráficos mostrados na figura 15 consideram a variação da
demanda como linear, fato que, na prática, nem sempre é verdadeira, porém é uma razoável
aproximação teórica do fenômeno, indispensável para sua compreensão.

96 GONÇALVES, P. S., SCHWEMBER, E. Administração de estoques: teoria e prática. Rio de Janeiro:
Interciência, 1979. p. 54.
97 Maiores detalhes sobre revogações ou suspensões de processo licitatório serão vistos no Capítulo 3.
98 GONÇALVES, P. S., SCHWEMBER, E. Administração de estoques: teoria e prática. Rio de Janeiro:
Interciência, 1979. p. 55.
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Figura 14: Esquematização dos fatores geradores do estoque de segurança. 99

Várias metodologias são apresentadas na literatura para determinação do
estoque de segurança. O modelo teórico mais completo trabalha com a análise estatística das

distribuições de probabilidade das variações da demanda e do tempo de reposição.
Quando o tempo de reposição é constante e a demanda variável segundo uma

certa distribuição conhecida, determina-se o grau de atendimento desejado (probabilidade da

demanda efetiva ser menor que a demanda máxima) pela área da curva de distribuição.
Supondo uma distribuição de probabilidade da demanda aproximando-se de uma normal, com
a média e desvio padrão conhecidos, o estoque de segurança será:

Es=(Dmax-D)x L

sendo:

99 Sendo D a demanda efetiva; Dm a demanda média; L o tempo de reposição efetivo; Lm o tempo de reposição
médio; s o ponto de pedido; Es o estoque de segurança e Q o saldo em estoque.
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L o tempo de reposição;
D a demanda média.

Como L é constante e D determinado, é possível determinar Dmax através da,
distribuição de probabilidade, pelo risco dea demanda ser superior a um limite estabelecido.
Sabe-se, por exemplo, que numa curva normal a probabilidade de Dmax sD + 1x r é 68,7% , o

que representa um risco de 31,3% de falta de estoque. Desta forma, determina-se o estoque de

segurança que garanta variações até um valor de Dmax em que o risco seja admitido.
Quando o tempo de reposição também variar segundo uma distribuição

conhecida (por exemplo uma normal), há o relacionamento de duas distribuições, da demanda
e do tempo de reposição. É preciso levar em consideração as influências recíprocas destas
distribuições de probabilidade. "Este processo tem um nome muito especial em estatística,
denominado Convolução, que estuda a distribuição de probabilidade conjunta, formada pelo
inter-relacionamento entre as duas distribuições de probabilidade. "100

DISTRIBUIÇÃODE PROBABIUDADE DA
DIDMANDA DURANTE O TBMPO
DE REPOSIÇÃO

DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE
DO TEMPO DE REPOSIÇÃO (L)

DISTRIBUIÇÃO CONJUNTA DBMANDA
COM O TEMPO DE REPOSIÇÃO
(CONVOLUÇÃO)

Figura 15:Distribuição de probabilidades (curva normal) da demanda durante o período
de reposição. do tempo de reposição e do inter-relacionamento entre os dois.

Note-se que, na curva de distribuição de probabilidade da demanda, por
exemplo, é possível calcular a probabilidade de uma área menor que a demanda máxima
admitida. A probabilidade desta área define o grau de atendimento e pode ser calculado pelas

tabelas da normal reduzida.

100 GONÇALVES, P. S., SCHWEMBER, E. Administração de estoques: teoria e prática. Rio de Janeiro:
Interciência, 1979. p. 76.
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Como já foi dito, existem outras metodologias para determinação do estoque de

segurança; sua descrição, porém, não será feita nesta dissertação, pois foi julgada irrelevante

ao seu escopo.

1.6. O PREÇO JUSTO

Nas indústrias, o preço do componente (ou matéria-prima) comprado participa

ativamente no custo final do produto. Segundo Heinritz & Farrel101, "o First National City
Bank of New York faz, anualmente, uma análise das disposições dos recebimentos das 100

maiores empresas produtoras nos Estados Unidos." Neste estudo foi demonstrado que 51,1%
dos recebimentos totais das empresas eram relativos ao custo de bens e serviços adquiridos de
terceiros, ou seja, 51,1% de tudo que o elas recebiam, eram pagos aos fornecedores.

Se o preço do item comprado se toma estratégico na composição do custo do

produto produzido, é fundamental analisar os mecanismos de sua formação. É necessário
compreender como são constituídos os preços de um determinado produto na economia de

mercado.

1.6. 1.ALGUNS MODELOS DE DETERMINAÇÃO DE PREÇOS

o tema "formação de preços" é bastante complexo, tratando-se de um tema
basicamente econômico e polêmico, com conceitos próprios e com posições antagônicas,

portanto, considerando os objetivos desta dissertação, não caberia um esgotamento da matéria
em específico - a formação dos preços numa economia de mercado. Apenas, objetivar-se-á

buscar elementos para analisar a forma como vem sendo tratado o preço dentro do processo

de compras.
A formação dos preços será vista sob duas óticas: a primeira econômica, que

tem o mercado produtor e consumidor como base de sua formação; e a segunda
mercadológica, que o analisa sob o ponto de vista de uma empresa vendedora.

Particularizando um pouco mais, dentre todos os modelos econômicos de

formação de preços, foram eleitos apenas dois para serem apresentados nesta dissertação. São
modelos concorrenciais em regime de economia de mercado. São denominados pela literatura

especializada de "concorrência perfeita" e "concorrência rnonopolística".
Registre-se, entretanto, a existência de outros modelos de formação de preços,

apresentados pela teoria econômica (notadamente a microeconomia), em que a concorrência
ou não existe (monopólio) ou é quase inexistente (oligopólio). A literatura é abundante para

101 HEINRITZ, S. F., FARREL, P. V. Compras: princípios e aplicações. Tradução por Augusto Reis. São
Paulo: Atlas, 1983. Tradução de: Purchasing.
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descrever estes modelos102 e, apesar de os oligopólios imperarem em muitos mercados da
economia brasileira, o interesse principal deste trabalho estará voltado aos modelos
concorrenciais e aos limites da Lei de Licitação para incentivá-los.

1.6.1.1. CONCORRÊNCIA PERFEITA
Os dois modelos microeconômicos de formação de preço que serão

apresentados, nasceram de um sistema econômico denominado "sistema de mercado" ou

"economia de mercado". "Um sistema de mercado é aquele em que os problemas econômicos

fundamentais são resolvidos não por uma autoridade central, mas pelos produtores e
consumidores operando em mercados em resposta aos diferentes níveis existentes de preço. A
essência do sistema de mercado baseia-se no fato de que os bens são produzidos para a troca,
sendo as trocas transações monetárias. Todos os fatores de produção e mercadorias

produzidas possuem preços que são fixados, no mercado, em conseqüência da ação de toda
uma série de concorrentes, cada um deles procurando tirar o máximo proveito pessoal. ,,103

Continua Haveman104, "Um sistema como esse poderia dar a idéia de caos

absoluto. Como é que pode uma sociedade manter-se unida se os indivíduos, ou pequenos

grupos, procuram agir sempre segundo seu interesse próprio?" A resposta para esta pergunta
já havia sido formulada por Adam Smith, que recorreu à "mão invisível" do sistema "para
trazer os preços do mercado a seus níveis naturais e equalizar retornos através de diferentes
usos de recursos. ,,105

O preço passou a ser a principal variável de ajuste da economia, conforme

continua Haveman106: "Se um fabricante de calçados cobra um preço superior, para o seu
produto, do que aquele que cobre a totalidade dos seus custos, os seus concorrentes
procurarão, como política proveitosa, reduzir os seus preços e tirar da primeira firma certo

número de clientes. Como a concorrência força a manutenção dos preços a um certo nível mais
reduzido, uma firma que tivesse custos mais elevados estaria incorrendo em prejuízo e seria
obrigada a diminuir os seus custos ou se veria levada a cerrar as portas. "

Todo o mecanismo acima foi concebido a partir da abstração de um mercado
onde não existem barreiras para a concorrência, uma formulação teórica da atividade

econômica denominada "concorrência perfeita" .
A concorrência perfeita é um modelo econômico de um mercado. Segundo

102 Ver FERGUSON, C. E. Teoria microeconõmica: Tradução por Almir Guilherme Barbosa e Antonio
Pessoa Brandão. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1989. Tradução de: Microeconomic theory.
103 HAVEMAN, R. H., K.NOPF, K. A O sistema de mercado. Tradução por Sanvicente, AZ. São Paulo:
Pioneira, 1966. p. 13. Tradução de: The market system.
104 HAVEMAN, R. H., K.NOPF, K. A O sistema de mercado. Tradução por Sanvicente, AZ. São Paulo:
Pioneira, 1966. p. 14. Tradução de: The market system.
105 DEMSETZ, Harold. Economic, legal, and political dimensions of competition. Amsterclam: North-
Holland Publishing Company, 1982. p. 1.
106 HAVEMAN, R. H., K.NOPF, K. A O sistema de mercado. Tradução por Sanvicente, A Z. São Paulo:
Pioneira, 1966. p. 14. Tradução de: The market system.
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Henderson & Quandt107, "Um mercado de bens em concorrência perfeita obedece às
seguintes condições: (1) as firmas produzem uma mercadoria homogênea, e os consumidores
são idênticos do ponto de vista dos vendedores, não havendo nenhuma vantagem ou
desvantagem associada a um dado consumidor; (2) tanto as firmas como os consumidores são

numerosos, e as vendas ou compras de cada unidade individual são pequenas em relação ao

volume agregado da transações; (3) tanto as firmas como os consumidores possuem
informação perfeita sobre os preços dominantes e lances concorrentes, e tiram vantagens de
todas as oportunidades de lucro e de utilidade, respectivamente; (4) No longo prazo, a entrada
e saída do mercado é livre para firmas e consumidores. 11

Estas quatro condições definem o mercado perfeito. Primeiro: há grande

número de compradores e empresas, onde nenhum agente econômico possa exercer qualquer

influência sobre os preços. Não podem existir regalias de preços tanto do vendedor como do

comprador; o mercado perfeito não admite o "contrato de crédito especial aos grandes

compradores, ou retribuição de serviços adicionais gratuitos"108, nem que algum vendedor

afete os preços com variações na sua produção.
A segunda condição é o produto homogêneo. O produto de qualquer vendedor,

num mercado de concorrência perfeita, deve ser idêntico ao produto de qualquer outro
vendedor. "OS consumidores não têm motivo para preferir o produto de uma firma ao de
outra. A uniformidade de consumidores garante que os empresários venderão ao lance mais
alto. 11109 Caso algum produtor tenha um produto levemente diferenciado, supõe-se que ele

possua algum grau de controle sobre o mercado, não admitido pelo modelo de concorrência

perfeita.
A terceira condição é a livre mobilidade de recursos: cada agente pode sair ou

entrar no mercado respondendo às variações dos preços e dos custos dos produtos. A última
condição é o perfeito conhecimento do mercado: os consumidores perfeitamente conscientes

dos preços de todos os concorrentes; os trabalhadores, dos salários; e os produtores, dos

custos de seus produtos.
Definidas as condições do mercado para se estabelecer a concorrência, o

modelo define um preço de equilíbrio entre as ofertas das empresas e o consumo dos

compradores. Pode ser ilustrado pelo clássico diagrama da figura 17.

107 HENDERSON, 1. M., QUANDT, R. E. Teoria microeconômica:uma abordagem matemática. Tradução
por Sérgio Goes de Paulo. São Paulo: Pioneira, 1976. p. 102. Tradução de: Microeconomic theory: a
matematical approach.
108 FERGUSON, C. E. Teoria microeconõmica: Tradução por Almir Guilherme Barbosa e Antonio Pessoa
Brandão. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1989. p. 277. Tradução de: Microeconomic theory.
109 HENDERSON, 1. M., QUANDT, R. E. Teoria microeconõmica: uma abordagem matemática. Tradução
por Sérgio Goes de Paula. São Paulo: Pioneira, 1976. p. 102. Tradução de: Microeconomic theory: a
matematical approach.
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Figura 16: Preço X quantidade no equilíbrio de mercado.

Dadas as curvas de oferta e de demanda do mercado, o equilíbrio preço X

quantidade do mercado, a curto prazo, é atingido quando as quantidades demandadas e

oferecidas são iguais. Esta proposição é tão familiar que dispensa maiores comentários
Caso haja uma variação no preço do produto, mantendo a curva da oferta

constante, a demanda ajustar-se-á (novo nível de demanda) para atingir uma quantidade tal que

se estabeleça novamente o equilíbrio para aquela condição.
Haveman & KnopfllO descrevem o mecanísmo de formação de preço: "Com a

livre concorrência entre os compradores pela obtenção, ao preço mais baixo possível, dos
diferentes bens, e o mesmo ocorrendo por parte dos vendedores, quanto à venda desses bens

pelo preço mais alto que conseguirem, cria-se um conflito de interesses. A solução desse
conflito somente poderá ocorrer com a fixação de um determinado preço de mercado que leve
à equivalência da quantidade que os consumidores desejam comprar com a quantidade que as

empresas pretendem vender. Este preço colocará o mercado em equilíbrio, fazendo com que

toda a produção seja negociada. "
Continua ainda o autor: "A um preço mais alto do que esse, as empresas

procurarão vender uma quantidade superior à que os consumidores querem comprar. ( ...)
Existe um excedente no mercado que tenderá a forçar uma redução do preço. A um preço
inferior (...) as famílias irão querer comprar mais do que será interessante às empresas
oferecerem. Temos, agora, o caso de uma escassez de produtos, e o preço acabará sendo
forçado a uma alta. Existe apenas um preço, em um mercado, que permitirá a inexistência
tanto de um excedente como de uma escassez do produto, um preço que fará com que a

110 HAVEMAN, R. H., KNOPF, K. A. O sistema de mercado. Tradução por Sanvicente, A.Z. São Paulo:
Pioneira, 1966. p. 42-43. Tradução de: The rnarket systern.
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produção seja integralmente negociada". É o preço de equilíbrio, representado no gráfico por
Pe.

Simplificadamente, este é o mecanismo de formação do preço para um mercado

em regime de concorrência perfeita, formulado pela teoria micro econômica. Na apresentação
dos sistemas de compras (no Item 1.3.2.), foram apresentados dois modelos de compras: o
primeiro, denominado "modelo de cotação", e o segundo, denominado de "modelo de
negociação".

As características do modelo de cotação praticamente simulam todas as
condições de mercado estabelecidas para definir o modelo concorrência perfeita. O produto é
padronizado através de uma especificação que não alije participante. Busca-se o maior número

de concorrentes que possam participar do processo de compra com base naquela

especificação. Publica-se a concorrência em jornais de grande circulação para dar
conhecimento ao público. Finalmente, define-se como critério de classificação, ou escolha do
fornecedor, uma metodologia que invariavelmente tem como base o preço do produto, para
recolher as supostas vantagens do mercado, tal qual a concorrência perfeita.

É interessante observar como a Lei de Licitação tende a buscar, em sua

sistemática, as condições do mercado perfeito para, pelo menos em tese, operar a oposição
entre os concorrentes quase nos moldes descritos pela teoria econômica para a concorrência

perfeita. A Lei parece partir do princípio que nenhum fornecedor tem as condições de influir

no mercado, os produtos são totalmente idênticos entre si (a lei não permite direcionamento do

objeto), e os preços são dados pelas condições de oferta e procura, reflexo do mercado global

do produto.lll

1.6.1.2. CONCORRÊNCIA MONOPOLíSTICA
Na realidade, a concorrência perfeita é uma abstração. As condições

apresentadas por Ferguson para uma concorrência perfeita - produto homogêneo, grande
número de empresas, livre mobilidade de recursos e perfeito conhecimento do mercado -

raramente são observadas, mesmo nos mercados dos mais avançados países capitalistas.
Demsetz112 afirma que "muitos economistas, alguns de grande proeminência,

consideram competição perfeita um desastroso e inadequado modelo de atividade competitiva.
Estes insatisfeitos com o modelo de competição perfeita levantam vários pontos negativos,
dentre eles, os principais são que a competição perfeita dedica excessiva atenção para somente
um tipo de competição: competição de preço; e que competição perfeita é muito estática para

refletir a essência da atividade competitiva. "

111 Essa observação será melhor analisada no Capítulo 4 onde se estabelecerão as diferenças entre os dois
modelos de aquisição e as teorias da concorrência.
112 DEMSETZ, Harold. Economic, legal, and political dimensions of competition. Amsterdam: North-
Holland Publishing Company, 1982. p. 2.
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o autor cita uma passagem de Schumpeter: "(...) não é essa especre de

competição que conta (competição de preço113), mas a competição de uma nova commodity,
de uma nova tecnologia, da nova fonte de fornecimento, do novo tipo de organização (...).
Competições que comandam um custo decisivo ou vantagem de qualidade, as quais se refletem
não em margem de lucro ou na saída de firmas existentes, mas em sua base e sua vida real.

Este tipo de competição é muito mais efetivo que o outro, como um bombardeio o é em
comparação ao arrombamento de uma porta". 114

A teoria micro econômica clássica procurou estudar, dentre outros 115, dois

sistemas extremos de formação de preços, dois casos "puros": o monopólio e a concorrência

perfeita. A concorrência perfeita estabelece, dentre outras condições, como já visto

anteriormente, que haja um número muito grande de agentes de modo que nenhum consiga
influenciar os preços e que os produtos sejam padronizados entre os produtores. O monopólio
está no outro extremo, onde apenas uma empresa tem o domínio do mercado do produto,

tomando-se capaz de impor o preço de seu produto ao mercado.
De acordo com Chamberlin116, "Isto nos leva a afirmar que as teorias dos

preços têm seguido, em geral, o caminho dos extremos, sem reconhecer (conscientemente) que

existe um caminho intermediário. Quantitativamente, tem dominado a teoria da competição.

Na verdade, tem-se aceitado tão amplamente essa teoria como explicação fundamental do
sistema de preços, que, à primeira vista, parece válida, e sua improcedência está aquém de
demonstração. Não obstante, tem havido indício de ambigüidade de elementos monopólicos e
da possibilidade de uma teoria intermediária (...). Sem dúvida, excetuando a teoria do

duopólio, o terreno intermediário entre a competição e o monopólio está praticamente virgem

e apenas se têm apreciado as possibilidades de aplicar uma teoria intermediária"
O monopólio significa o controle da oferta e, portanto, do preço; e a

concorrência perfeita, a ausência de elementos de controle sobre os preços. Desses dois
modelos surge uma teoria intermediária que mistura algumas de suas características.

A primeira delas é o número de vendedores. Imagina-se uma escala onde, numa
ponta estão representados um (no caso do monopólio) ou poucos concorrentes e, à medida
que aumenta o número de vendedores, caminha-se na escala até uma grande quantidade de
vendedores, onde nenhum possa exercer influência de preço no mercado (o caso da
concorrência perfeita). Essa teoria estuda a posição intermediária desta escala.

A segunda característica desta teoria, mais importante para os setores de

compras das empresas, diz respeito à padronização dos produtos. De acordo com

113 Nota do autor desta dissertação.
114 Citado em DEMSETZ, Harold. Economic, legal, and political dimensions of competition. Amsterdam:
North-Holland Publishing Company, 1982. p. 2.
115 Existem outros modelos, em particular o duopólio ou oligopólio, onde as firmas possuem fortes infuências
para controlar os preços do mercado.
116 CHAMBERLIN, E. H. Teoria de la competencia monopólica. Versão espanhola por Beautitell, C. L.
México: Fondo de Cultura Económica, 1956. Tradução de: The theory of monopolistic competition.
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Chamberlin117, "OS vendedores podem oferecer produtos idênticos, ligeiramente diferentes ou
muitos diferentes. Se são idênticos, a competição é pura118 (sob condição também de que o
número de vendedores seja muito grande). Com a diferenciação surge o monopólio e, à

medida que aquela aumenta, aumenta também o elemento monopólico. Quando existe a

diferenciação, seja qual for seu grau, cada vendedor desfruta de um monopólio absoluto de seu
produto, mas está sujeito à competição de sucedâneos mais ou menos imperfeitos. Posto que

cada um é monopolista e possui competidores, podemos designá-los como 'monopolista em

competição'. "
"Este tipo geral de mercado caracteriza-se pela diferenciação do produto; e

essa, por sua vez, caracteriza a maioria dos mercados americanos (também o brasileiro 119).
Não existe um tipo homogêneo de automóvel, assim como não existem tipos homogêneos de

sabonetes, aparelhos de televisão, mercearias ou motéis. Cada produtor tenta diferenciar seu
produto de maneira a tomá-lo único; inclusive para estar no mercado seu produto particular

deve estar relacionado ao produto geral em questão.
Há meios de diferenciar o produto, alguns reais e outros muito ilegítimos. No

caso da diferenciação real do produto, pode-se usualmente catalogar as diferenças em termos
de composição química, serviços oferecidos por vendedores, potência, custo de insumo, e
assim por diante. Noutros casos - que muitos encaram como ilegítimo - a diferenciação do
produto é baseada sobre as despesas de propaganda, diferença de embalagem do material ou
desenho, nome da marca (considere o mercado da aspirina), e outros. ,,120

As marcas e patentes são exemplos clássicos de diferenciação de produtos que,

inclusive por intermédio de lei, possuem assegurado o monopólio de venda do produto. É
verdade que, mesmo para estas marcas e patentes, na ampla maioria dos casos, o comprador

ainda possui a opção de produtos mais ou menos substitutos121. Neste caso, o vendedor
possui o controle relativo sobre os preços do mercado de seu produto. Diz-se relativo, porque
o controle não é amplo, devido a algum grau de concorrência exercido por produtos da mesma
classe que o seu (produtos substitutos).

A teoria da concorrência monopolística ainda afirma que as empresas estão
sempre procurando uma vantagem para alcançar o maior grau possível de monopólio para

117 CHAMBERLIN, E. H. Teoria de la competencia monopólica. Versão espanhola por Beautitell, C.
L.México: Fondo de Cultura Económica, 1956. p. 16.Tradução de: The theory ofmonopolistic competition.
118 O autor faz distinção entre competição pura e competição perfeita afirmando que na primeira "o adjetivo
'pura' é criado para descrever urna competição limpa de elementos de monopólicos." É um conceito mais
simples e menos amplo que competição perfeita, já que neste último a perfeição pode ser interpretada não
somente no sentido de ausência de monopólio, mas também pelos aspectos de padronização dos mercados.
119 Nota do autor desta dissertação.
120 FERGUSON, C. E. Teoria microeconõmica; Tradução por Almir Guilherme Barbosa e Antonio Pessoa
Brandão. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1989. p. 352. Tradução de: Microeconomic theory.
121 Muitos autores consideram marcas e patentes como monopólios absolutos. Na verdade, observa-se com
facilidade no mercado consumidor que apenas alguns, protegidos por lei, possuem monopólios absolutos, na
ampla maioria dos casos, ainda existem produtos substitutos, recaindo na teoria da concorrência monopolística.
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algum mercado específico. A competição, para estes caso, ocorrerá não apenas por preços,
mas em tecnologia, processo de fabricação, serviços, etc, criando um mecanismo de
desenvolvimento constante, estimulado através deste tipo de competição - a competição pelo
monopólio, mesmo que em pequeno grau, de um mercado específico.

Contudo, a vantagem do monopólio neste caso não é eterna; a longo prazo, o
vendedor não exerce o controle total sobre a demanda e os preços, isto porque o processo não
é estático. Um vendedor, de bens semelhantes ou substitutos, sempre pode buscar uma nova
característica em seu produto (tecnologia, custos, serviços) e conseguir oferecer melhores
condições ao comprador, "roubando mercado" do antigo monopolista e tomando-se o novo.

"Pelo que diz respeito ao curto prazo, parece existir muito pouca concorrência
na concorrência monopolística. Contudo (...), um monopólio não pode ser mantido se existe a
entrada livre na atividade em questão. (...) No presente caso o produto é diferenciado, não
homogêneo, não havendo portanto um setor de atividade para entrar. Porém, outras firmas
estão livres para produzir o produto proximamente relacionado (...). Se algumas dessas firmas
gozarem de uma situação altamente próspera, outras firmas iniciarão a produção de um
produto proximamente relacionado. Elas entrarão no grupo de produção e sua entrada terá
repercussão no mercado não tão diferente da entrada de firmas concorrentes perfeitas no
setor."122

Desta forma, foi demonstrado123 que o equilíbrio a curto prazo na
concorrência monopolística será dado, como no monopólio. Segundo Ferguson124, "Um
monopolista (...), maximizará o lucro ou minimizará a perda através da produção e
comercialização daquele produto para o qual o custo marginal iquala a receita marginal125."
No longo prazo, entretanto, com a entrada de novos concorrentes com produtos
proximamente iguais, o produtor tende a baixar seus preços, tentando conseguir mercado de
seus concorrentes próximos.

Neste ponto, a teoria distingue duas curvas de demanda: uma, esperada pela
firma, altamente elástica pois considera que irá conseguir fatias do mercado de seus
concorrentes com uma eventual diminuição de preço; outra, real, admitindo que todos os
concorrentes que possuem incentivo para diminuir os preços, também o farão. Portanto, a
situação de divisão do mercado entre os concorrentes permanecerá a mesma, porém a um
preço do produto mais baixo. Neste caso, o equilíbrio dar-se-á quando os empresários

122 FERGUSON, C. E. Teoria microeconõmica: Tradução por Almir Guilherme Barbosa e Antonio Pessoa
Brandão. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1989. p. 354. Tradução de: Microeconomic theory.
123 Ver CHAMBERLIN, E. H. Teoria de la competencia monopólica. Versão espanhola por Beautitell, C. L.
México: Fondo de Cultura Económica, 1956. Tradução de: The theory of monopolistic competition., e
FERGUSON, C. E. Teoria microeconõmica: Tradução por Almir Guilherme Barbosa e Antonio Pessoa
Brandão. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1989. p. 350-368. Tradução de: Microeconornic theory.
124 FERGUSON, C. E. Teoria mlcroeconõmica: Tradução por Almir Guilherme Barbosa e Antonio Pessoa
Brandão. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1989. p. 359. Tradução de: Microeconomic theory.
125 A conceituação de custo marginal e receita marginal pode ser encontrado no próprio livro de Ferguson.
Não foi julgado conveniente estender-se nestas definições econômicas (nota do autor desta dissertação).
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começarem a ter prejuízos, ou seja, "quando a curva da demanda prevista for igual à curva do
custo unitário a longo prazo. ,,126

Este sistema de mercado, com uma estrutura de formação de preço, aproxima-

se com maior propriedade da realidade dos países capitalistas, principalmente no caso do
Brasil. Como é mais próximo dos mercados dos produtos em regime de concorrência, sua
compreensão torna-se evidente para inserir o sistema de compras dentro de seu contexto.

Este modelo de concorrência justifica, por exemplo, porque o critério de

julgamento para compra de um determinado produto não deve ser exclusivamente o preço. As

empresas são diferenciadas, os produtos são diferenciadas, os serviços são diferenciados, a
concorrência ocorre na busca da diferenciação e, conseqüentemente, trazendo para sociedade

avanços tecnológicos, organizacionais, de qualidade, de preço, dentre outros.
Tal modelo também apresenta argumentos para justificar contratos de "longo

prazo" com fornecedores. Se uma empresa produziu uma diferenciação no seu processo de
fabricação, produto ou serviço, suficientemente grande para permitir uma vantagem
monopolística aos demais fornecedores, é razoável admitir, já que a curto prazo o modelo se
comporta como um monopólio, que suas concorrentes com produtos "proximamente

relacionados" venham a demorar algum tempo para buscarem melhorar seu produto e
"ultrapassar" a atual empresa monopolista. Nestes termos, nada impede que a empresa
compradora mantenha um contrato com a melhor empresa até que a situação se modifique.

Outra conclusão importante retirada deste modelo de mercado é a observação

de que, para compras públicas, dada a lei que a regulamenta, é muito dificil especificar um
produto sem privilegiar algum fornecedor ou dirigir o objeto da licitação a alguma empresa
específica. Isto porque os produtos, por definição, são diferenciados, mas possuem, dentro de

seu grupo de produção, um substituto próximo.
Ora, o objeto da licitação não pode especificar nenhum produto diferenciado

em particular porque, certamente, estaria sendo dirido o resultado da licitação para aquele

concorrente; mas, paradoxalmente, no mercado estes produtos são diferenciados. Em muitas
licitações é preciso equalizar, numa mesma especificação (objeto), aquilo que é comum,
homogêneo, dentre os produtos que possuem diferenciação para que haja mais de um
concorrente a participar do processo, isto porque a lei não permite o direcionamento. Nesta
hipótese, com a especificação feita para atender à "média dos produtores", nem sempre o setor
público adquire o produto daquele produtor que conseguiu, através do exercício do
desenvolvimento, monitorado pela concorrência, aprimorar o produto de modo a ter maior

aceitabilidde pelo mercado consumidor.
Algumas vezes, quando as diferenças são muito marcantes, é possível justificar

a escolha de um produto diferenciado devido a aspectos de qualidade, produtividade, custos,

126 FERGUSON, C. E. Teoria microeconõmlca: Tradução por Almir Guilherme Barbosa e Antonio Pessoa
Brandão.Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1989. p. 359. Tradução de: Microeconomic theory.



etc. Na maioria dos casos, porém, estas diferenças, mesmo que reais, são de dificil

mensuração por critérios objetivos e quantificáveis. É uma tarefa árdua distinguir formalmente,
sem subjetividade pessoal, um produto em que a relação qualidade/preço é maior em relação
aos demais.
1.6.1.3. MODELOS MERCADOLÓGICOS

Três métodos podem ser separados dos livros de mercadologia, como
sistemática de definição dos preços: a) determinação do preço orientada para os custos; b)

determinação do preço orientada para a demanda ou característica do mercado; e c)

determinação do preço orientada para a concorrência.

O método de determinação do preço orientada para os custos é o mais
comum de ser encontrado. Consiste, "em resumo, em adicionar a um custo base ( ...) uma
margem geralmente determinada como proporção fixa do custo base ( ...) é geralmente
designado pela expressão norte-americana mark-up. O mark-up, mais especificamente, designa

a porcentagem aplicada ao custo para determinação do preço."127

As margens utilizadas pelas empresas tendem a obedecer ao costume de cada
ramo, sem, entretanto, desconsiderar a elasticidade da demanda. É um método simples, de fácil

entendimento, principalmente por pequenos comerciantes e varejistas, não requerendo maior

rigor técnico para sua determinação.
A determinação dos preços orientada para a demanda ou para o mercado

tem a finalidade de "determinar os preços em função de certas características do mercado. ,,128

As abordagens orientadas para o custo, como visto anteriormente, apoiam-se na idéia de
margem-padrão sobre os custos e/ou níveis convencionais de lucro. "Abordagens orientadas

para a demanda observam, por outro lado, a intensidade da demanda. Um preço elevado é
cobrado quando ou onde a demanda é intensa, e um preço baixo é cobrado quando a demanda
é fraca, muito embora os custos unitários possam ser os mesmos em ambos os casos. ,,129

Geralmente a diferenciação do preço ocorre tendo como base o cliente, o tipo do produto ou
com base no tempo (sazonalidades).130

A determinação de preço orientada para a concorrência ocorre "quando
uma empresa fixa seus preços principalmente baseados no que seus concorrentes estão
cobrando (. ..). Não é preciso cobrar o mesmo preço que a concorrência, embora isso seja um
grande exemplo dessa política. A empresa que fixa os preços orientada para a concorrência
poderá procurar manter seus preços mais baixos ou mais elevados que a concorrência, em

127 ARANTES, A. C. A. e outros. Administração mercadológica: princípios e métodos. Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas, 1982. p. 643.
128 ARANTES, A. C. A. e outros. Administração mercadológica: princípios e métodos. Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas, 1982. p. 649.
129 KOTLER, P. Marketing. Tradução por H. de Barros. São Paulo: Atlas, 1985. p. 305. Ed. compacta.
Tradução de: Marketing management: analysis, planning and controI.
130 Maiores detalhes ver Kotler, em livro citado acima
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certo percentual." 131
Gustavo de Sá e Silva132 ainda classificou o método de preços com base nos

concorrentes em 4 grupos: método do preço corrente, método de imitação de preços, método

de preços agressivos e método de preços promocionais. A nomenclatura já indica sua

utilização.
Segundo Kotlerl33, para ressaltar um efeito do processo licitatório, "a fixação

de preços orientada para concorrência também domina nas situações onde as empresas

concorrem através de concorrências públicas (...). A proposta é a fixação dos seus preços
baseada na expectativa de como os concorrentes fixarão seus preços, em vez de uma relação
rígida baseada nos próprios custos ou na demanda da empresa. "

Neste caso, é perígoso a empresa baixar seu preço além do permitido por seus

custos .médios, recaindo em prejuízo que poderá, na maioria das vezes, ser compensado por

diminuições nos padrões de serviço de assistência ou qualidade.
Ressalte-se, finalmente, o efeito da inflação na determinação dos preços. Como

existe, em boa parte das transações, um lapso de tempo entre a venda e recebimento esperado,

as empresas embutem no preço do produto a expectativa da variação monetária, criada pela
espiral inflacionáría do período. Este fato tende a criar conflito de preços entre fornecedores e
compradores, com conseqüente despadronização dos preços ou forma de pagamento entre
compradores distintos de um mesmo produto. Com o agravamento da inflação, pode-se perder

o padrão de preços de alguns produtos.

1.7. A QUALIDADE DO FORNECIMENTO

o termo "qualidade" pode possuir compreesões diferentes conforme sua

utilização. Neste trabalho, a definição de Juraml34, mais pragmática, será usada quando
estiver sendo referida ao termo.

"A palavra qualidade tem múltiplos significados. O uso da palavra é dominado

por dois desses significados:
1. A qualidade consiste nas características do produto que vão ao centro das

necessidades dos clientes e dessa forma proporcionam a satisfação em relação ao produto.

2. A qualidade é a ausência de falhas. "

131 KOTLER, P. Marketing. Tradução por H. de Barros. São Paulo: Atlas, 1985. p. 306. Ed. compacta.
Tradução de: Marketing management: analysis, planning and control.
132 Não entraremos em maiores detalhes, maiores informações ver, ARANTES, A. C. A. e outros.
Administração mercadológica: princípios e métodos. Rio de Janeiro: FGV, 1982. p. 645-649.
133 KOTLER, P..Marketing. Tradução por H. de Barros. São Paulo: Atlas, 1985. p. 308. Ed. compacta.
Tradução de: Marketing management: analysis, planning and control.
134 JURAN, J. M. Controle de qualidade: conceitos, políticas e filosofia da qualidade. 4th ed. Tradução por
Maria Cláudia de Oliveira Santos. São Paulo: Makron Books. p. 11. Tradução de: Juran's quality control -
handbook.
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Desta definição, podem-se distinguir duas compreensões da palavra

"qualidade". Uma primeira mensurável, de padrão comum, que pode ser, por meio de

instrumentos, quantificada e aferida. Um outro entendimento da palavra, responsável pela
indefinição do termo, considera qualidade um atributo estético, sujeito a interpretações

culturais e éticas, ficando portanto dificil de ser quantificável e, muitas vezes, não consensual.

Tradicionalmente, em compras, a questão da qualidade do produto era tratada

principalmente junto com sua especificação. Acreditava-se que, uma vez formalizada a
especificação do produto que deveria ser adquirido externamente, os vendedores participantes
do processo de compras seriam obrigados a fornecer dentro do especificado e concorreriam,

principalmente, pelo preço do item (outros atributos, como prazo de pagamento, transporte,

etc, também poderiam ser considerados).
O comprador, no recebimento do item comprado, para confirmar se a qualidade

era aquela que havia sido especificada, realizava testes com base em procedimentos

previamente acordados. Para este' fim, normas de recebimento eram mencionadas nos contratos
entre vendedores e compradores. Eram comumente observados atritos na definição da

aceitabilidade do produto.
Os especialistas da área, com o tempo, perceberam que a especificação, por

melhor que fosse, não conseguiria, .sozinha, garantir sua necessidade de compra. Uma
passagem de Deming135 pode ilustrar esta situação: "Um superintendente mostrou-me dois
exemplares de um determinado item, de dois fornecedores diferentes, mesmo número de

código, ambos muito bem feitos; ambos satisfaziam as especificações, e, no entanto, eram tão

diferentes entre si que um era plenamente utilizável, enquanto que ? outro somente poderia ser
utilizado após um retrabalho dispendioso (...). A explicação era a de que um dos fornecedores
sabia para o que o item seria utilizado, enquanto que o outro não sabia, mas apenas

preocupava-se em satisfazer às especificações."
"A maioria das organizações - industriais, comerciais ou governamentais -

produzem produtos ou serviços destinados a atender às necessidades ou requisitos de um
usuário. Tais requisitos são freqüentemente incorporados em especificações; entretanto,

especificações técnicas podem não garantir, em si mesmas, que os requisitos de um
consumidor sejam consistentemente atendidas, caso existam deficiências nas especificações ou
no sistema organizacional para projetar e produzir o produto ou serviço."136

A prática mostrou que apenas a especificação não pode assegurar a qualidade
da aquisição. Outros mecanismos e atividades foram desenvolvidos para garantir a qualidade

135 DEMING, W. E. Qualidade: a revolução da administração. Tradução por Clave Comunicação de Recursos
Humanos. Rio de Janeiro: Marques Saraiva, 1990. p. 26. Tradução de: Out ofthe crisis.
136 ABNT. Rio de Janeiro. Retirado da Introdução das Normas de gestão da qualidade e garantia da qualidade
- Diretrizes para seleção e uso. Comissão de estudo não integrada de garantia da qualidade NB-9000 - Quality
management and quality assurance standards - Guidelines for selection and use. Registrada no INMETRO
como NBR 19000.6 p. Jun. 1990.
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do produto comprado externamente.
Convém ressaltar que em todas as outras atividades de compras, buscando a

fonte certa, o preço certo, o tempo exato e a quantidade certa, pode, e deve, haver atividades

relacionadas com a busca da qualidade satisfatória às necessidades da empresa, aliás, algumas

delas já abordadas quando estes tópicos foram apresentados. O relacionamento de todas as
técnicas e métodos descritos até agora é que irá, ao final do processo, produzir uma compra

com qualidade.
Algumas novas atividades desenvolvidas pelo departamento de compras, mesmo

relacionadas com os tópicos já vistos anteriormente, são usadas atualmente para garantir uma
aquisição de um produto com qualidade. Elas podem ser observadas em dois (de um total de
quatorze) princípios de administração de Deming137:

"Deixe de depender de inspeção para atingir a qualidade. Elimine a necessidade

de inspeção em massa, introduzindo a qualidade no produto desde o primeiro estágio."
"Cesse a prática de aprovar orçamentos com base no preço. Ao invés disso,

minimize o custo total. Desenvolva um único fornecedor para cada item, num relacionamento

de longo prazo fundamentado na lealdade e na confiança. "
Destes dois princípios, são criadas atividades, intimamente relacionadas e

associadas diretamente com a escolha da fonte de fornecimento e com a necessidade de
garantir, já na fonte, a qualidade do material ou serviço recebidos de um determinado

fornecedor. Resulta destas atividades que o foco da qualidade deixou de se centrar no produto
comprado e passou a convergir para fonte; para a qualidade da organização administrativa do

fornecedor.
"Deixe de depender de inspeção", "cesse a prática de aprovar orçamento com

base no preço" e "desenvolva um relacionamento de longo prazo com seu fornecedor
fundamentado na lealdade e confiança", são frases que induzem às seguintes práticas

observadas no departamento de compras:

1.7.1. INSPEÇÃO NA FONTE

A renúncia à dependência da inspeção de recebimento está ligada à garantia,
pelo fornecedor, de que irá manter, durante o tempo, a qualidade do produto ou serviço
fornecido. Neste aspecto, o fornecedor deve estruturar-se e desenvolver um sistema
administrativo capaz de garantir essa qualidade, prometida ao comprador.

O departamento de compra deve estar atento à organização do vendedor e

verificar se ela está estruturada suficientemente para garantir que o fornecimento seja feito sem
problemas de qualidade. O objetivo principal é eliminar a inspeção de recebimento e centrar os

137 DEMING, W. E. Qualidade: a revolução da administração. Tradução por Clave Comunicação de Recursos
Humanos. Rio de Janeiro: Marques Saraiva, 1990. p. 17. Tradução de: Out ofthe crisis.
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esforços para o controle do processo produtivo do fornecedor (faça certo da primeira vez).

Na escolha e manutenção de uma fonte de fornecimento, com organização

suficientemente estruturada para garantir a qualidade, foi desenvolvido um conjunto de
"normas para sistemas da qualidade e diretrizes que complementam os requisitos específicos de
produtos ou serviços apresentados nas especificações técnicas. A série de normas
internacionais (ISO 9000 a 9004, inclusive) incorpora uma racionalização das muitas e várias
normas e propostas nacionais desse campo." 138

São normas de gestão da qualidade e, principalmente, garantia da qualidade.
Seu objetivo é alicerçar aqueles que a seguem, para desenvolvimento de um sistema

administrativo capaz de garantir a qualidade de seus produtos. Essas normas foram
incorporadas pela ABNT (série NB 9000 ou NBR 19000) compondo um conjunto, sendo elas:

A NB-9000 fornece diretrizes para seleção e uso das demais; a Norma NB-
9004, em conjunto com a NB 9000, fornece um guia para uso interno das organizações; e as
NBs 9001, 9002 e 9003 são utilizadas para fins de garantia da qualidade externa em situações
contratuais.

As normas para utilização externa, em contratos, são divididas em três grupos,

baseadas na capacidade organizacional para suportar o produto ou serviço. Por exemplo, a

NB-900 1 é utilizada quando as conformidades com os requisitos especificados tiverem que ser

garantidas pelo fornecedor durante vários estágios de um projeto (produção, instalação,
assistência técnica, etc.). A NB-9003, por outro lado, é utilizada quando a conformidade com
os requisitos especificados tiver que ser garantida pelo fornecedor somente em inspeções e
ensaios finais.

A norma NB 9000 também define que a empresa deve procurar, em relação à
qualidade, três objetivos:

"a) Atingir e manter a qualidade de seu produto ou serviço, de maneira a
atender, continuamente, às necessidades explícitas ou implícitas dos compradores;

b) Prover confiança à sua própria administração, de que a qualidade pretendida
está sendo atingida e mantida;

c) Prover confiança de seus compradores, de que a qualidade pretendida está
sendo ou será atingida no produto fornecido ou no serviço prestado. Quando contratualmente
exigido, esta provisão de confiança pode envolver a demonstração dos requisitos
acordados. ,,139

138 ABNT. Rio de Janeiro. Retirado da Introdução das Normas de gestão da qualidade e garantia da qualidade
- Diretrizes para seleção e uso. Comissão de estudo não integrada de garantia da qualidade NB-9000 - Quality
management and quality assurance standards - Guidelines for selection and use. Registrada no INMETRO
como NBR 19000. 6 p. Jun. 1990.
139 ABNT. Rio de Janeiro. Retirado da Introdução das Normas de gestão da qualidade e garantia da qualidade
- Diretrizes para seleção e uso. Comissão de estudo não integrada de garantia da qualidade. NB-9000 - Quality
management and quality assurance standards - Guidelines for selection and use. Registrada no Instituto
Nacional de Metrologia INMETRO como NBR 19000. 6 p. Jun. 1990.
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Para ilustração final, será apresentado um quadro, retirado da NB-9000,
relacionando os tópicos abordados pelo conjunto de normas e sua correspondência nas NBs
9001, 9002 e 9003.

- Correspondência entre os elementos do sistema da qualidade
ITEM TITULO ITEM

CORRESPONDENTE (OU
SUBI TEM)

NB- NB NB 9002 lNB
9004 9001 9003

4 Responsabilidade da administração 4.1® 4.1E9 4.10

5 Princípios do sistema da qualidade 4.2® 4.2® 4.2E9
5.4 Auditoria do sistema da qualidade (interna) 4.17® 4.16E9 -
6 Economia - considerações sobre custos relacionados com - - -

qualidade
7 Qualidade em "Marketing"(análise crítica do contrato) 4.3® 4.3® -
8 Qualidade na especificação e projeto (controle de projeto) 4.4® - -
9 Qualidade na aquisição (compras) 4.6® 4.5® -
10 Qualidade na produção (controle do processo) 4.9® 4.8® -
11 Controle da produção 4.9® 4.8® -

11.2 Controle e rastreabilidade de materiais (identificação e 4.8® 4.7® 4.4E9
rastreabilidade de produto)

11.7 Controle do estado de verificação (situação da inspeção e 4.12® 4.11® 4.7E9
ensaios)

12 Verificação do produto (inspeção e ensaios) 4.10® 4.9® 4.5E9
13 Controle de equipamento de medição e ensaios (equipamento de 4.11® 4.1O® 4..6E9

inspeção, medição e ensaios)
14 Não conformidade (controle produto não conforme) 4.13® 4.12® 4.8E9
15 Ação corretiva 4.14® 4.13® -
16 Função de manuseio pós-produção (manuseio, armazenamento, 4.15® 4.14® 4.9E9

embalagem e expedição)
16.2 Serviço pós-venda 4.19® - -
17 Documentação e registros da qualidade (controle de documentos) 4.5® 4.4® 4.3E9

17.3 Registros da qualidade 4.16® 4.15® 4.10E9
18 Pessoal (treinamento) 4.18® 4.17® 4.110
19 Segurança e responsabilidade civil pelo fato do produto --- - -
20 Uso de métodos estatísticos(técnicas estatísticas) 4.20® 4.18® 4.12E9
- Produtos fornecidos pelo comprador 4.7® 4.6® -

QUADRO 2

FONTE: NB 9000, (Registrada no INMETRO como NBR 19000)
Legenda:
® Requisito pleno
E9 Menos rigoroso que na NB-9001
O Menos rigoroso que na NB-9002
- Elemento ausente
Notas:
"1 Os títulos (ou subitens) citados na Tabela acima foram retirados da norma NB-9004; os títulos entre
~arênteses foram retirados dos correspondentes itens e subitens das normas NB-9001, NB-9002 e NB-9003. "
2 Chama-se a atenção para o fato de que os requisitos do elemento do sistema da qualidade nas normas NB-

9001, NB-9002 e NB-9003 são em muitos casos, mas não em todos, idênticos"



74

A Norma NB-9004 (qualidade interna) ainda define sete requisitos
organizacionais para obtenção da qualidade na aquisição:

1. Requisitos para especificações, desenhos e ordem de compras. Afirma que a

aquisição começa com uma definição clara das necessidades da aquisição, ressaltando que o
importante é que estes requisitos sejam entendidos pelo fornecedor;

2. Seleção de fornecedores qualificados, em que determina que o sistema de

compra deve verificar se o fornecedor tem capacidade para fornecer o suprimento;

3. Acordo sobre a garantia da qualidade. Os requisitos da garantia devem ficar
claros para as partes;

4. Acordo sobre os métodos de verificação;
5. Disposições para dirimir divergências relativas à qualidade, considera os

canais de comunicações para que os problemas sejam resolvidos;
6. Planos e controles de inspeção e recebimento. O nível de inspeção deve levar

em conta as características do produto e o custo total;
7. Registro da qualidade do recebimento; para futura análise do desempenho do

fornecedor.
Finalizando, saliente-se que a norma sugere parceria com o fornecedor, quando

afirma: "O comprador deve estabelecer com cada fornecedor um estreito relacionamento de
trabalho e um sistema de realimentação. Desta maneira, um programa contínuo de melhoria da
qualidade pode ser mantido e, divergências quanto à qualidade, evitadas ou resolvidas
rapidamente. Este estreito relacionamento de trabalho e o sistema de realimentação

beneficiarão tanto o comprador quanto o fornecedor" .140
Serão discutidos no Capítulo 4 as reais possibilidades de o sistema de licitação

da administração pública trabalhar com parceria junto aos seus fornecedores.

1.7.2. QUALIDADE E PREÇO

Não se deve aprovar compra de determinado item apenas pelo preço. Este
aspecto já foi comentado quando se analisou a seleção de fornecedores, porém outra

abordagem é dada pelos autores que escrevem sobre qualidade.
"O preço não tem sentido sem uma medida da qualidade que está sendo

adquirida. Sem dispor de medidas adequadas de qualidade, os negócios tendem a ser feitos
com quem oferecer orçamento mais baixo, e o resultado inevitável é baixa qualidade e custo
elevado ( ...). O propósito de adquirir ferramentas e outros equipamentos deveria ser o de
minimizar o custo líquido por hora (ou ano) de vida útil. Mas tal objetivo exigiria um

140 Gestão da qualidade e elementos do sistema da qualidade - Diretrizes. Comissão de estudo não integrada de
garantia da qualidade. NB-9004 - Quality management and quality system elements - Guidelines. Registrada no
Instituto Nacional de Metrologia INMETRO como NBR 19004. 18 p. Jun. 1990.
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planejamento de longo prazo, e não apenas a consideração do preço de aquisição mais baixo
no presente (...). Certas experiências infelizes em transporte de massa, dado o desempenho
irregular do equipamento, adquirido com base apenas no preço, talvez tenham significado o
atraso na expansão do transporte em massa nos Estados Unidos por uma geração. ,,141

Um ditado popular diz: "Quem paga pouco, paga duas vezes". A insistência dos

autores de qualidade para que os compradores não adquiram materiais com base
exclusivamente no preço, confirma o que o senso comum da população já tinha percebido.

Como foi visto, de 50% a 70% dos custos dos produtos industrializados são

provenientes de materiais comprados. Esta constatação tem distorcido a importância do preço

no momento de seleção do fornecedor. Essa prática, porém, deve ser abandonada e substituida
pela análise do preço em relação à vida útil do bem adquirido externamente.

Juran142 apresenta uma metodologia bastante interessante para determinar o

custo de vida útil proposto por Deming. Afirma o autor que quando os produtos ficam mais
complexos, o "preço de compra expande-se para incluir fatores tais como capital investido,
custo de instalação, etc. O custo de uso expande-se para incluir os custos de operação e
manutenção. Até mesmo os produtos de consumo simples sofrem impactos.

O conceito básico de custo do ciclo de vida é o de encontrar o ideal - aquele

conjunto de condições que (1) atendam às necessidades tanto do fornecedor quanto do

consumidor e (2) minimizem seus custos combinados."
Este método, teoricamente correto, tem aplicabilidade discutivel. É muito dificil

e caro manter o controle sobre os custos de manutenção, instalação, etc. O conjunto de
normas da série ISO-9000 propõe uma outra metodologia, que pode ser aplicada pelo método

peso-ponto, apresentado quando se discutiu seleção de fornecedores.
"Cada fornecedor deve possuir uma capacidade comprovada para fornecer

suprimentos (...) os métodos de comprovação dessa capacidade podem incluir (...):
a) Avaliação in loco da capacidade e/ou do sistema da qualidade do fornecedor;

b) avaliação de amostra do produto;
c) histórico de fornecimentos similares;

d) resultados de ensaios de fornecimento similares;
c) experiência disponível de outros usuários. "143
Estes critérios de seleção, propostos por uma norma registrada no INMETRO,

141 DEMING, W. E. Qualidade: a revolução da administração. Tradução por Clave Comunicação de
Recursos Humanos. Rio de Janeiro: Marques Saraiva, 1990. p. 24. Tradução de: Out ofthe crisis.
142 JURAN, J. M. Controle de qualidade: conceitos, políticas e filosofia da qualidade. 4th ed. Tradução por
Maria Cláudia de Oliveira Santos. São Paulo: Makron Books. p. 64-74. Tradução de: Juran's quality control -
handbook.
143 ABNT. Rio de Janeiro. Gestão da qualidade e elementos do sistema da qualidade - Diretrizes. Comissão de
estudo não integrada de garantia da qualidade. NB-9004 - Quality management and quality system elements -
Guidelines. Item 9.3, p. 11. Registrada no Instituto Nacional de Metrologia INMETRO corno NBR 19004. 18
p. Jun. 1990.
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podem colidir, quando se utilizam históricos de fornecimentos similares e experiências com
outros fornecedores, com alguns princípios da Lei de Licitação.
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CAPíTULO 2

COMPRAS JUST-IN-TIME

Este capítulo discute compras dentro de um sistema específico de administração

de materiais, o sistema just-in-time (JI1). Inicialmente, é conceituado o modelo JIT para
depois, com seus princípios, enumerar suas influências numa função específica da
administração de materiais: a função de compras.

O sistema just-in-time (JI1) foi desenvolvido no Japão, principalmente na

Toyota Motor Company, sob orientação de seu vice-presidente o Sr. Taichi Ohno144 e criado
dentro de um modelo chamado de Sistema de Produção Toyota ou Ohnoísmo.145

A indústria japonesa estava completamente destruída ao final da Segunda
Guerra. A Toyota Motor Company produzia caminhões e carros a partir de um esforço
próprio de engenharia e imitações de modelos europeus. Segundo Plantullo146, "em virtude
das reduzidas dimensões desse mercado" (japonês) - e a dificuldade de penetração no comércio
mundial devido a problemas de qualidade e produtividade - "a empresa preferiu não imitar o
esquema 'Fordista' de reduzir os custos a partir do aumento da escala de produção e procurou,
alternativamente, produzir com eficiência pequenas quantidades de diferentes modelos."

144 CORTES, Mauro R. Uso de Kanban interno em empresas industriais no Estado de São Paulo. São Paulo:
EAESPIFGV, 1993. p. 41. (Dissertação de Mestrado).
145 FERRO, J.R. Aprendendo com o "Ohnoismo" (produção flexível em massa): lições para o Brasil. Revista
de Administração de Empresas, São Paulo, n. 30(3), p. 57-68, jul./set. 1990.
146 PLANTULLO, V. L. Possibilidades de aplicação do sistema just-in-time junto afornecedores. São
Paulo: EAESPIFGV, 1991. (Dissertação de Mestrado).
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o sistema foi criado, portanto, a partir de uma necessidade, resultante,
principalmente, das características do mercado dos produtos da Toyota. "Eu gostaria de

enfatizar que ele (o Sistema de Produção Toyota147) foi realizado porque havia sempre
propostas claras e necessidades (...). Eu fortemente acredito que 'necessidade é a mãe da
invenção'. Ainda hoje, aperfeiçoamentos nas fábricas da Toyota são feitos com base na
necessidade. A chave para o progresso no aperfeiçoamento da produção, eu percebo, é deixar
as pessoas das fábricas sentirem a necessidade. "148

Tomou-se, então, imperativo ultrapassar a era da produção em massa, já que o
mercado da Toyota não absorvia grandes quantidades do produto. Era necessário diversificar,

mantendo os mesmos custos obtidos, no modelo "Fordista", com a produção em massa. Neste

cenário, Ohno e sua equipe começaram a desenvolver um sistema de produção, baseado em
algumas características da milenar cultura japonesa, que poderia "ultrapassar o sistema
convencional de produção em massa"149.

O resultado desse modelo começou ser visível com a recessão gerada pela crise

do petróleo de 1973. A economia mundial, no final da década de 60, estava habituada a vender

tudo o que era produzido; com a crise, o mundo conheceu o estado zero ou negativo de
crescimento. "Quando o rápido crescimento parou (...) tomou-se muito óbvio que um negócio

não poderia ser lucrativo usando o convencional sistema de produção er:n massa
americano" 150.

Entretanto, mesmo com a crise mundial, na "Toyota Motor Company, embora
os lucros tenham diminuído, foram sustentados excelentes ganhos em 1975, 1976, 1977.,,151
O sistema que vinha sendo desenvolvido já condicionava o modelo de administração da

produção às características do novo período de crise econômica, dando competitividade à
Toyota no mercado mundial. Com a retração do mercado consumidor, houve grandes

exigências, quanto à diversificação de modelos, preços, qualidade etc., que não eram satisfeitas

pelo tradicional modelo de produção em massa.
"O principal objetivo do sistema de produção Toyota era produzir muitos

modelos em pequenas quantidades. ,,152 Foi este novo sistema que possibilitou à empresa
oferecer os produtos de que o mercado necessitava nesse período de crise. Foi o início da
consagração, os olhos do mundo se voltaram para aquela empresa.

O que vem a ser, então, este modelo de produção chamado de Ohnoísmo? O
próprio Ohn0153 já lançou sua definição:

147 Nota do autor desta dissertação.
148 OHNO, Taiichi. Toyota production system. Cambridge: Productivity Press, 1988. p. 13.
149 ORNO, Taiichi. Toyota production system; Cambridge: Productivity Press, 1988. p. 2.
150 ORNO, Taiichi. Toyota production system. Cambridge: Productivity Press, 1988. p. l.
151 ORNO, Taiichi. Toyota production system. Cambridge: Productivity Press, 1988. p. l.
152 ORNO, Taiichi. Toyota production system. Cambridge: Productivity Press, 1988. p. 2.
153 ORNO, Taiichi. Toyota production system: Cambridge: Productivity Press, 1988. p. 2.
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"A base do sistema de produção Toyota é a absoluta eliminação de desperdício.
Os dois pilares necessários para sustentar o sistema são:

·just-in-time;
· autonomação, ou automação com uma preocupação humana"
Segundo J.R.Ferro, 154 suas bases são:

· Just-in-time: Sincronização da produção

· Kaizen: Melhoramento contínuo
· Muda: Eliminação dos desperdícios

Percebe-se que a sincronização da produção baseada no modelo just-in-time é
uma característica marcante do sistema Toyota de produção. Ela será, portanto, apresentada
separadamente para melhor compreensão. Partindo de seus conceitos, definições e aspectos
mais importantes, chegar-se-á às suas influências na função compras.

2.1. O SISTEMA JUST-IN- TIME

O sistema just-in-time (Jl'I'). antes de ter conceitos rígidos, é uma filosofia de

gerenciamento da produção. "Enquanto muitas definições do JIT são apresentadas para
estudos de casos atuais realizados em grandes companhias, como Toyota, Hewlett-Packard
etc., uma definição funcional do JIT parece ser ilusória. Muitos autores acreditam que a
totalidade do JIT é melhor que seus componentes. Neste estágio, poderá ser dificil propor, no
futuro, uma completa definição e JIT poderá ser visto como uma filosofia calcada em todos os
departamentos funcionais. "155

Essa filosofia, derivada das premissas básicas do Sistema de Produção Toyota,

prega principalmente a eliminação de todo e qualquer desperdício. Estes desperdícios foram
identificados por Ohno156 como os seguintes (maiores comentários ver o próprio Ohno,
Correa e Gianesil57, Mauro R. Cortesl58, dentre outros):

· Desperdício de superprodução.
· Desperdício de tempo de espera.
· Desperdício no transporte.
· Desperdício no processamento.
· Desperdício de estoque em mãos (parado).
· Desperdício de movimentos.

154 FERRO, J.R. Aprendendo com o "Ohnoismo" (produção flexível em massa): lições para o Brasil. Revista
de Administração de Empresas, São Paulo, n.30(3), p. 57-68, jul./set. 1990.
155 GOYEL, Suesh K., DESHMUKL, S.G. A critique ofthe literature onjust-in-time manufacturing.
International Journal of Operation & Production Management, v. 12, n.1, 1992.
156 ORNO, Taiichi. Toyota production system. Cambridge: Productivity Press, 1988. p. 18.
157 CORREA, Henrique L., GIANESI, lrineu G.N. Just-in-time, MRPll e OPTo São Paulo: Atlas, 1989.
158 CORTES, Mauro R. Uso de Kanban interno em empresas industriais no Estado de São Paulo. São Paulo:
EAESPIFGV, 1993. p. 41. (Dissertação de Mestrado).
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. Desperdício de produção de produtos defeituosos.
O JIT é um sistema que busca a eliminação destes desperdícios, produzindo

"um item requerido, no tempo necessário, na quantidade necessária" 159 ou comprando e
produzindo "em pequenas quantidades no tempo certo de uso.,,160 É um sistema que pela
administração de materiais, objetivando a eliminação da perdas e desperdícios, cria técnicas de

desenvolvimento e organização da produção, passando principalmente pela qualidade e

produtividade.
"Just-in-time significa que, em um processo de fluxo contínuo, as partes certas

necessárias à montagem atingem a linha de montagem no tempo em que elas são necessárias e

somente na quantidade necessária. Uma empresa estabelecendo este fluxo do começo ao fim
pode aproximar-se de estoque zero. ,,161

Verificam-se algumas pequenas variações na definição desse mesmo conceito
que podem melhorar o entendimento da filosofia JIT. Segundo Giunipero e Keizer,162 "a

literatura da área contém as seguintes definições comuns do JIT:
Um sistema que produz o item requerido no tempo e na quantidade necessária.
Um sistema de manufatura onde as partes que são necessárias para completar

produtos finais são produzidas ou chegam na montagem quando elas são necessárias.
Uma filosofia que se ·fixa na eliminação de desperdícios no processo de

manufatura.
Uma filosofia de controle de estoque cuja meta é manter o material necessário,

no lugar certo, no tempo certo, para fazer somente a quantidade certa do produto."
Sohal, Keller e Fouad163, também revisando a literatura JIT e citando E. L.

Hoeffer, definem o sistema JIT como uma combinação de compras, controle de estoques e
função de gerenciamento da produção. Materiais são comprados em pequenas quantidades
com freqüentes fornecimentos, somente no momento em eles são necessários. Sob o sistema
JIT, as partes necessárias para operação de um dia na manufatura ou linha de montagem são

fornecidas na fábrica, pela fonte de fornecimento, para uso imediato.
Shonberger164, um dos primeiros autores americanos a escrever sobre o tema,

tem a seguinte definição de JIT. "Produzir e entregar produtos finais somente no tempo de

serem vendidos, submontagens somente no tempo de serem montadas dentro de produtos

159 MONOOCHEHRI, G.H. Supliers and the just-in-time concept. Journal of Purchasing and Material
Management, New York, Winter 1984.
160 SCHONBERGER, RI., ANSARI, A. Just-in-time purchasing can improve quality. Journal of Purchasing
andMaterialManagement, NewYork, Spring 1984.
161 ORNO, Taiichi. Toyota production system. Cambridge: Pro<luctivity Press, 1988. p. 4.
162 GIUNIPERO, Larry C., KEIZER, Edward F. Jl'I' purchasing in a non-manufacturing environment: a case
study. Joumal of Purchasing and Material Management, New York, Winter 1987. p. 19-25.
163 SOHAL, A.S., KELER, A.Z., FOUAD, RH. A review of literature relating to Jl'I', International Joumal
ofOperations & Production Management, New York, v. 9, n. 3, p. 15-23, 1989.
164 SCHONBERGER, RI. Japanese manufacturing techniques: nine hiden lessons in simplicity. New York:
The Free Press, 1982.
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finais, fabricar e/ou produzir partes somente no tempo de irem para submontagens, e comprar
materiais somente no tempo de serem transformadas em partes fabricadas. "

A partir dos conceitos expressos na filosofia de administração de produção JIT;

foram criadas diversas técnicas e ferramentas gerenciais destinadas a alcançar o objetivo just-
in-time; ou seja, dentro de todas as funções do processo produtivo, de compras até a entrega
do produto final, técnicas e ferramentas administrativas foram desenvolvidas para dar suporte a
este modelo de produção.

O Kanban é a ferramenta mais conhecida desenvolvida pelo sistema165, porém,

em todas as funções de administração de materiais e da produção, modificações importantes
ocorreram. A garantia da qualidade pelo executor da atividade, dispositivos para troca rápida
de ferramenta, manutenção preditiva, lay-out específico, tecnologia de grupo, operador

polivalente, são apenas algumas das modificações que foram introduzidas com a implantação

do sistema JIT.
Por outro lado, a literatura especializada já apresenta estudos de caso de

aplicação do sistema just-in-time em organizações não manufatureiras, prestadora de serviços,

que tiveram sucesso na sua implementação (ver caso de aplicação em corporação de
comunicação 166). Outros artigos também discutem sua utilização em funções administrativas,

como projetos, planejamento, emissão de ordens, contabilidade ou tarefas financeiras, dentro
da própria manufatura. 167

Como o JIT é uma filosofia para eliminação dos desperdícios, nada impede que

este conceito, com as devidas adaptações, venha a ser utilizado em funções administrativas ou
entidades prestadoras de serviços. Sua base é evidentemente ampla para ser admitida, por
exemplo, em hospitais, na aquisição de remédios; distribuição de merenda escolar; programa
de distribuição de material didático ou qualquer outra atividade governamental com algum

fluxo de materiais para ser administrado. 168
A função de suprimentos ou compras, com o advento do JIT, sofreu profundas

modificações no seu modo tradicional de operar, principalmente na sua filosofia. Sua meta

passou a ser comprar e receber o item requerido somente no tempo de uso e na quantidade
necessária; logo, não poderia haver atrasos no fornecimento, problemas de qualidade ou de
lotes maiores que o necessário.

"O sistema JIT requer o fornecimento do produto especificado no tempo

165 Maiores detalhe sobre o Kanban ver CORTES, Mauro R. Uso de Kanhan interno em empresas industriais
no Estado de São Paulo. São Paulo: EAESPIFGV, 1993. p. 41. (Dissertação de Mestrado).
166 GIUNIPERO, Larry C., KEIZER, Edward F. JfT purchasing in a non-manufaeturing envirorunent: a case
study. Journal of Purchasing and Material Management, New York, Winter 1987.
167 BILLESBACH. Thomas 1., SCHNIEDERJANS, Mare 1. Applieability ofjust-in-time techniques in
administration. Production and Inventory Management Joumal, USA, 3rd quarter 1989.
168 Ver o conceito nT administrativo em BILLESBACH, Thomas l., SCHNIEDERJANS, Mare 1.
Applicability ofjust-in-time techniques in administration. Production and Inventory Management Journal,
USA, 3rd quarter 1989. p. 40.
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preciso e na exata quantidade da necessidade."169 Este princípio modificou a função de

compras. A análise das influência do sistema just-in-time nas atividades e atitudes de compras,

que a literatura denomina "compras JfT', será apresentada nas próximas páginas.

2.2. SISTEMÁTICA DE COMPRAS JUST-IN-TlME

Atendendo os preceitos do sistema JfT, para fornecer o item requerido no

tempo e na quantidade necessária, o departamento de compras sofreu profundas modificações

em sua estrutura e filosofia.
Os fornecedores devem entregar os itens comprados no tempo e quantidade

necessária diretamente ao departamento requisitante. Esta premissa, com enunciado simples,
mudou a mentalidade da função de compras; mudanças administrativas ocorreram para dar
suporte a este princípio. Não é necessário apenas entregar o material no tempo e quantidade
requisitada, a qualidade deveria estar garantida para não haver devoluções; com os estoques e
lotes de compra pequenos, qualquer atraso, deficiência de qualidade, de especificação, ou

outros "problemas", poderiam parar o sistema produtivo.
Citando um artigo de 1990, Dyer & Ouchi170 afirmam que "enquanto a fábrica

GM tinha uma média de duas semanas de estoque, a média de estoque de segurança na fábrica

da Toyota durava somente duas horas". Duas horas de estoque! Não é necessário nenhum
outro comentário para ilustrar a organização necessária para sincronizar uma produção com
este baixo nivel de folga. O estoque de organização, descrito no capítulo anterior, praticamente

não existe.
Foi buscando esta organização que toda a indústria japonesa ganhou em

eficiência e competitividade.171 No mesmo artigo citado acima, foi creditado ao
relacionamento com os fornecedores o sucesso competitivo da indústria japonesa, que nas
últimas décadas conquistou expressivas participações nos mercados mundiais (principalmente

da indústria americana que ainda praticava o modelo tradicional de compras).
Quais, então, foram as mudanças ocorridas na função de compras, responsáveis

por esta vantagem competitiva? Muitos já escreveram sobre o tema172 com distinção para o

169 O'NEAL, Charles R. The buyer-seller linkage in a just-in-time environrnent. Journal of Purchasing and
Materiais Management, New York, Spring 1987. p. 7-13.
170 DYER, 1. H., oucm, W. G. Japanese-style partnerships: giving companies a competitive edge. Sloan
Management Review, Cambridge, Fali 1993.
171 Ver RAIA, E. TIT in purchasing: a progress reporto Purchasing, Washington, Sept. 14, 1989; CARR, C.H.,
TRUESDALE, T. A. Lessons from Nissan's British Supplier. International Joumal of Operations &
Production Manegement, New York, n. 2/199, p. 49-57; ANSARI, A., MODARRESS, B. The potential
benefits of'just-in-time purchasing for U.S. manufacturing. Production and Inventory Management Joumal,
2nd quarter, 1987 e, no Brasil, a pesquisa de PLANfULLO, V. L. Possibilidades de aplicação do sistema
just-in-time junto a fornecedores: São Paulo: EAESP/FGV, 1991. (Dissertação de Mestrado).
172 Fawcett & Birou apresentam um quadro com um bom guia de autores de compras JIT in FAWCETT, S. E.,
BIROU, L. M. Just-in-time sourcing techniques: current state of adoption and performance benefits.
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livro de Ansari e Modarress,173 contudo, o quadro abaixo sintetiza as principais diferenças
entre as compras JfT e o modelo compras que não utiliza os conceitos do sistemajust-in-time.

PARA- ÁRE1-DE COMPRAS TRADICIONAL COMPRASJIT
METRO INFLUENCIA
FORNE- SELEÇAO - Múltiplas fontes. - Fonte única.
CEDOR - O preço é o principal critério de - A qualidade do processo, a

seleção, dada uma qualidade pré- capacidade de fornecimento no
especificada. prazo, o serviço etc., são

enfatizados na seleção do
fornecedor.

AVALIACAO - Centrada no produto. - Centrada no fornecedor.
QUAN- TAMANHO DO LOTE - Grandes lotes e fornecimentos - Pequenos lotes e fornecimentos
TIDADE não freqüentes. constantes.

CUSTOS - Maiores custos de pedido (para - Parceria diminui custos do
administrar muitas fontes e os pedido.
conflitos no relacionamento).

TEMPO TEMPO DE - Geralmente maiores. - Baixo tempo para efetuar
REPOSIÇÃO - Contratos feitos para cada pedido de compra.

pedido de compra. -Utiliza sistema kanban, mala

- Processo de compras com eletrônica, fax ou telefone.
muitos documentos.

- Somente o fornecedor é - Comprador é também
TRANSPORTE responsável, comprador sem responsável pelo transporte.

preocupação com transporte. - Fornecedores regionais para
- Custo embutido na compra. diminuir custos.

PREÇO CONCORRENCIA - "Lei da concorrência perfeita." - Objetivo principal é produto
- Objetivo principal é o melhor com qualidade, no prazo e
preço possível. quantidade certos.
- Relação conflituosa comprador- - Preço é objetivo de longo prazo,
fornecedor. centrado no custo mais

"markup".
CONTRATOS - Curta duração, menor fle- - Longa duração, contratos

xibilidade. flexíveis.

- Pouca troca de informação - Constante troca de informação
durante o contrato. durante o contrato.

QUALI- ESPECIFICAÇAO - Comprador fornece especi- - Especificação flexível.
DADE ficação, que deve ser respeitada - Fornecedor participa do projeto

pelo fornecedor. do produto.
- Pode mudar especificação com
curva de aprendizado.

INSPEÇAO Comprador realiza a inspeção no - Fornecedor responsável pela
recebimento, dentro de uma qualidade e controle do processo,
porcentagem admitida de defeitos inspeção na planta do
(geralmente 2%). fornecedor; zero defeitos.

FUN- - Burocrática, colocadora de - Coordenação de fornecedores
ÇÃODE pedidos. com as diversas áreas da empresa
COM- (Engenharia Marketing,
PRAS Qualidade etc.), na busca da

satisfacão do cliente.

Quadro 3' Comparação entre os modelos de compras tradicional e just-in-time

Production and lnventory Management Journal, USA, 1st quarter 1993.
173 ANSARI, A., MODARRESS, B. Just-in-time purchasing. New York: The Free Press, 1990.
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2.2.1 SELEÇÃO DE FORNECEDOR

"Uma relação de longo prazo entre o comprador e o fornecedor se faz
necessária para assegurar melhor economia. ,,174 a setor automobilístico japonês comprovou

este princípio de Deming. A indústria ocidental, a brasileira entre elas, coloca peso significativo

na economia ocorrida pela disputa entre fornecedores para venda de um determinado item,

contudo, outros custos e problemas de coordenação de materiais e estoques também estão
envolvidos.

Em 1984 Manoochehri175 afirmou que "a General Motors usa um total de mais
de 3.500 fornecedores, enquanto a Toyota usa menos de 250. a grande número de

fornecedores utilizado pela GM cria inúmeros problemas:

1. É mais dificil gerenciar a coordenação do planejamento de produção e
interrelações.

2. Muitos fornecedores requerem que mais tempo e dinheiro sejam gastos em

seu desenvolvimento e treinamento.
3. Quando muitos fornecedores são utilizados para uma mesma parte, toma-se

menos prático para cada fornecedor fazer freqüentes entregas da mesma parte. "
"As montadoras, em particular, desfrutam da competitividade de produtos de

alta qualidade compostos de milhares de partes e componentes fornecidos por produtores

especializados. À medida que se estabelecem relações duradouras em um determinado
agrupamento industrial, as informações acumulam-se, e as redes de informação que se

desenvolvem, como resultado, ajudam a reduzir o tempo do projeto, assim como o custo de

produção. Ao mesmo tempo, as empresas de suporte passam a gozar de uma estrutura de
vendas estável, sustentada por pedidos de longa duração, feitos por produtores de bens
finais. ,,176

Contudo, a teoria econômica sempre depositou o crédito na concorrência entre
empresas (principalmente, a concorrência de preços) como fator necessário para diminuir os
custos da aquisição. É de se indagar se neste caso, onde não existe a "disputa pela venda" a
curto prazo, os contratos de longa duração não criariam custos extras para o comprador.

a horizonte da concorrência, no caso de parcerias, não é apenas o curto prazo
e a nível dos preços, mas se enfoca também a garantia da qualidade, os serviços, os atributos
do ciclo de vida do produto. Abstraindo, com base nas teorias de formação de preços vistas no
capítulo anterior, pode-se afirmar que o modelo de parcerias considera o mercado de compra

174 DEMING, W. E. Qualidade: a revolução da administração. Tradução por Clave Comunicação de Recursos
Humanos. Rio de Janeiro: Marques Saraiva, 1990. Tradução de: Out ofthe crisis.
175 MONOOCHEHRI, G.H. Supliers and the just-in-time concept. Joumal 01Purchasing and Material
Management, New York, Winter 1984.
176 KAGAMI, M. Estratégias para competitividade na produção: o enfoque do Leste Asiático. Tradução por
Maria Inês Barreto. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, set.lout. 1993.
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em concorrência monopolística.

No modelo de comprasjust-in-time, o fornecedor, tal qual o vendedor na teoria
da concorrência monopolística, desenvolverá seu trabalho procurando não perder o mercado

cativo, buscando, para aquele cliente, manter uma relação de monopólio. O comprador, por

sua vez, ficará atento ao mercado, sempre procurando identificar outro vendedor em melhores
condições de qualidade, preço, entrega, que eventualmente possa superar aquele vendedor
cativo.

Como é feita, então, a seleção do fornecedor numa montadora com o sistema

JIT de compras? Uma pesquisa feita a 230 profissionais da área de compras, trabalhando em
empresas que adotaram o sistemaJITnos EUA, mostrou, na tabela177 abaixo, com a pergunta

e média de respostas, a seguinte lista de critérios para seleção de fornecedor:

,

"Por favor, liste a seqüência de fatores que você considera na seleção de um fornecedor

particular, em ordem de importância (1 indica o mais importante, 2 o segundo mais

importante, etc.)

MÉDIA FATORES DE SELEÇÃO
1,23 Qualidade de seus produtos, onde qualidade é definida como a

habilidade de satisfazer as especificações de desenho.

2,23 Qualidade de seus serviços.

2,81 Preço dos seus produtos.

3,79 Proximidade de suas operações.

Quadro 4· Lista de critérios para seleção de fornecedor em ordem de importância

O número que na primeira coluna do quadro é a média do critério na
classificação de todos os questionários. Para os compradores americanos o preço do produto é
apenas o terceiro critério em ordem de importância para seleção do fornecedor. Verifique
também a classificação, em quarto lugar, da proximidade fisica entre fornecedor e comprador,

outra "novidade" do sistema JIT.
A escolha do fornecedor é a peça chave para o sistema JIT. Produzindo

contratos de longa duração, uma vez testado o fornecedor, a seleção deverá envolver todas as

177 FREELAND, 1. R. A survey of'just-in-time purchasing practices in the United States. Production and
Inventory Management Journal, USA, p. 43-49, 2nd quarter 1991.
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equipes do comprador que estiverem relacionadas com o item especificado. Comitês de

Avaliação, com membros da Qualidade, Engenharia, Produção, Compras, Finanças etc. são

formados para avaliação minuciosa do fornecedor, onde são analisados fornecimentos
passados, estrutura financeira, capacidade de produção, pessoal técnico e R. H., programa de
treinamento, controle de qualidade e de processo etc.

De acordo com Davi Burt178, "no passado, a seleção de fornecedores era

freqüentemente responsabilidade de bem intencionados engenheiros179 que não eram sensíveis
a implicações comerciais de suas decisões. Eles tendiam a buscar produtos e tecnologias que
avançavam o estado da arte e aumentavam as característica de performance de seus produtos,

e fornecedores que tinham excelente capacidade de engenharia, mas eram ineficientes em

manufatura ou qualidade, ou eram carentes em recursos financeiros. Com igual frequência,
responsabilidade de compras foi deixada para bem intencionados compradores que careciam de
suficiente entendimento técnico e gastavam no mercado energia para gerar fornecedores com
tecnologia morta. (...) A experiência demonstra, outra vez e sempre, que a seleção de um
fornecedor crítico tem que ser um esforço de equipe. Grandes empresas necessitam ter

especialistas de vários departamentos e funções recrutando fornecedores."
Algumas equipes utilizam métodos quantitativos de apoio à decisão para ajudar

na seleção do fornecedor, o sistema peso-ponto, como já foi dito, é o mais comum, mesmo no

sistema JfT.
Muitas empresas também utilizam um sistema de pré-qualificação do

fornecedor, primeira etapa do processo de seleção. O departamento de compras, junto com
especialistas dos demais departamentos, previamente qualifica fornecedores com base em

requisitos de qualidade, finanças, controle de produção, engenharia etc. (a norma ISO 9000

está se tomando um bom parâmetro para esta pré-avaliação). Estas empresas pré-qualificadas
recebem um certificado e a partir dessa fase elas podem participar dos processos de compra da

empresa, onde, numa segunda etapa, os custos serão analisados.
Este sistema de pré-qualificação é bastante comum também em grandes

empresas públicas (a Petrobrás é um exemplo). Seu escopo é compatível com a fase de
habilitação ou pré-habilitação proposta pela Lei de Licitação.

2.2.2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR

A avaliação de fornecedor está intimamente ligada ao processo de seleção de

fornecedores. Por seleção entende-se a busca de novos fornecedores; por avaliação, o
resultado do acompanhamento dos fornecimentos e fornecedores. No sistema JfT estes dois

178 BURT, David. Managing suppliers up to speed. HarvardBusiness Review, Boston, Ju1y/Aug. 1989.
179 A figura do engenheiro de compras é bastante familiar em muitas empresas brasileiras (nota do autor desta
dissertação) .
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processo podem confundir-se; o fornecedor está constantemente sendo selecionado e avaliado.
Se o fornecedor não cumpre o estabelecido, ou começa a apresentar problemas de entrega,
qualidade, preço, ele é substituído. A avaliação monitora este processo.

"Práticas de compras JIT enfatizam a importância da qualidade do produto,

relação com fornecedor, performance de fornecimento e preço, nesta ordem. Embora as
práticas de compras tradicional enfoquem também muitos desse fatores, a ordem e o grau de
ênfase variam dramaticamente. Sobre compras tradicional, por exemplo, avaliação de

fornecedor tem enfatizado o produto comprado, não o relacionamento comprador-
fornecedor." 180

Vários métodos de avaliação de fornecedor são desenvolvidos pela teoria
administrativa, principalmente referente a qualidade. "O método para avaliação de fornecedor
varia com a natureza, complexidade e valor financeiro do item comprado. Embora haja

numerosos tipos e variações de programas de avaliação de fornecedor correntemente usados

nos Estados Unidos, a maior parte possui três características distintas com respeito à avaliação
e controle de qualidade. Um é simplesmente checar os registros do fornecedor para cada

carregamento (. ..), é usualmente medido como a porcentagem de material rejeitado por cada

carregamento. Outro método consiste em fazer mensal ou trimestralmente tabulação da
porcentagem de material do fornecedor rejeitado pelo comprador durante o período. Outro
método é uma revisão regular planejada da performance de qualidade conduzida pelo
comprador, fornecedor e departamentos de engenharia. ,,181

Como no caso de seleção, não existe um método único para avaliação do
fornecedor JIT. Entre os dois sistemas de compras, porém, "há diferenças significativas quanto
à abordagem. Por exemplo, em contraste com o sistema tradicional de compras, onde se aceita

até um percentual de 2% de peças defeituosas dos fornecedores, no sistema de compras sob
condição just-in-time não é permitido nenhum percentual de defeitos, dado que o fornecedor .

deverá entregar apenas o número exato de itens." 182

2.2.3. CUSTOS DO PROCESSO DE COMPRA

A diferença dos custos no processo de compras entre o sistema convencional e
o sistema JIT passa a existir devido à prática, neste último, de manter por longo tempo apenas

um fornecedor. O custo do pedido tende a zero, quando se trabalha com uma única fonte de
fornecimento. O custo unitário do pedido, como foi definido anteriormente, é o custo
necessário para se processar um pedido de compra, ou seja, é o custo da função de compras

180 ANSARI, A., MODARRESS, B. Just-in-time purchasing, New York: The Free Press, 1990. p. 33.
181 ANSARI, A., MODARRESS, B. Just-in-time purchasing, New York: The Free Press, 1990. p. 32.
182 PLANTULLO, V. L. Possibiliâades de aplicação do sistema just-in-time junto a fornecedores. São
Paulo: EAESP/FGV, 1991. p. 222. (Dissertação de Mestrado).
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rateado por pedido.
Enquanto, no sistema convencionalde compras, múltiplas fontes e contratos de

curta duração certamente requerem pessoal capacitado para gerenciamento das fontes,
treinamento dos compradores e fornecedores, inspeção, pessoal burocrático para elaboração
dos constantes contratos, licitações rotineiras etc., no sistema de compras JIT, onde se trabalha
com poucos fornecedores, pode-se contar com uma estrutura organizacional enxuta e,
conseqüentemente, com poucos funcionários.

Como afirmam Carr & Truesdale,183 "em 1987, a Toyota tinha somente 337
empregados na operação de partes compradas, comparados com 6.000 na General Motors,
que estava produzindo com três a oito vezes mais fornecedores externos. 11

Outra vantagem relacionada com o sistema de parceria é a diminuição do lead
time de compras, devido a existência de contratos de longa duração. O processo de reposição
do estoque é bastante simplificado,podendo ser feito via kanban. Neste caso, como o tempo
de recomposição está diretamente relacionado com o estoque de segurança (como visto no
capítulo anterior), a diminuição do primeiro certamente acarretará uma diminuição do segundo
e, conseqüentemente, os custos de posse serão menores.

O aprendizado de produção e das caracteristicas particulares do produto
também colaboram para diminuir os custos no sistema de parceira. Com a troca constante de
fornecedores, todas as informações sobre aceitabilidade, qualidade, fabricação etc.,
acumuladas durante o relacionamento comprador/fornecedor acabam se perdendo, com
resultado drástico na qualidade e custo do produto comprado.

Não só o comprador tem seus custos reduzidos com o sistema de parcerias,
alguns custos do fornecedor também são abrandados. Os contratos de curta duração criam
incertezas nos fornecedores e, conseqüentemente, custos associados. Já dissertaram sobre o
tema Hahan, Kim & Kim,184 que afirmam: "numa direção, este método pode servir como um
incentivo para que fornecedores tomem-se mais inovadores e competitivos. De 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 poderão aumentar
seus custos de longa duração de produção e material, os quais, eventualmente, elevam o nível
de preço de seus produtos. 11

A estratégia de competição forçada também cria incertezas quanto à
estabilidade da demanda, fica dificil, para o fornecedor, assumir investimentos de longo prazo,
visando a suprir alguma necessidade de desenvolvimento do produto para o comprador. Além

183 CARR, C.H., TRUESDALE, T.A. Lessons from Nissan's British Suppliers. International Journal of
Operations & Production Management, New York, v. 12, n. 2,1992. p. 49-57.
184 HAHAN, C. K., KIM, K. H., Kim 1. S. Costs of competitions for purchasing strategy. Journalof
Purchasing and Material Management, New York, p. 2-7, FalI 1986.
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disto, procura suprir esta possível deficiência na demanda criando grandes departamentos de

vendas, que, por sua vez, elevam ainda mais o preço do produto.
Outra abordagem que explica as diferenças entre os custos dos dois modelos

pode ser observado em Kagami185: "Os custos de transação são definidos como os gastos

relacionados com o 'funcionamento do sistema econômico', ou como os custos dos atritos
sociais e econômicos. Coase apresenta os seguintes exemplos de custos de transação: custos
relativos a descoberta de preços relevantes; custos decorrentes da negociação e conclusão de
contratos separados para cada transação de troca; custos referentes à procura de contrapartes
para contrato de longo prazo, com a finalidade de evitar riscos e, finalmente, custos referentes

a impostos sobre transações comerciais."
Segue o autor: "os custos associados com contratos ou subcontratos incluem

preparação, negociação e garantia de acordo. Se a sociedade é fundamentada na confiança

mútua, os custos de transação são pequenos, entretanto, se for baseada na desconfiança, eles
serão muito elevados." Ele ainda menciona ligações associativas de comerciantes chineses
feitas com base em acordo verbal; se alguma parte viola este acordo, poderá ser excluída da

sociedade.

2.2.4. TAMANHO DO LOTE DE COMPRA

No sistema JIT o tamanho do lote almejado é a unidade; contudo, os custos de

transporte, de troca de ferramenta, do processo de compra, dentre outros, tendem a elevar o
tamanho do lote de compra. O lote unitário é o alvo, um objetivo a ser alcançado e os
problemas que o proíbem devem ser resolvidos e combatidos.

No sistema de compras tradicional, o lote de compra era dado pelo lote
.,

econômico que, por sua vez, é função do custo do pedido de compra, da demanda do item, do
custo do item e da taxa de armazenagem. O sistema JIT objetivará a diminuição do custo do
pedido de compra para diminuição do lote de aquisição.186 A redução do custo do pedido
ocorre principalmente devido a política de fornecedor único e contratos de longa duração. 187

Várias são as associações entre o sistema JIT e o tradicional modelo de lote
econômico. Pan & Liao188, por exemplo, partem da suposição que existirá um único contrato
com várias entregas, portanto, o custo do pedido não aumenta quando há parcelamento da
compra. Várias entregas parceladas são feitas durante o tempo.

185 KAGAMI, M. Estratégias para competitividade na produção: o enfoque do Leste Asiático. Tradução por
Maria Inês Barreto. Revista de Administração de Empresas, p. 10-31, set./out. 1993.
186 Ver Capítulo 2 definição de lote econômico de compra.
187 Ver HAHN, C. K., PINTO, P.A., BRAGG, D. 1. Just-in-time production and purchasing. Journal of
Purchaslng and Material Management, New York, p. 2-10, Fali 1983.
188 PAN, C. A., LIAO, C. 1.An inventory model under just-in-time purchasing agreements. Production and
Inventory Management Journal, USA, p. 49-52, 1st quarter 1989.
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Plantullo189 também apresentou o modelo, concluindo que à "medida que
aumentamos a freqüência do número de entregas de materiais numa empresa industrial, os

custos totais tendem a se reduzir." No final, o autor apresenta o número ótimo de entregas,
objetivando a redução do estoque médio disponível.

onde:

n é o número ótimo de pedidos;
Q1 é o lote econômico de compra para uma entrega;
H é o estoque médio desejável.

Freeland190 apresenta em uma pesquisa sobre a média de freqüência de
recebimento da empresas americanas que utilizam o sistema JfT, convém registrá-la como

ilustração:

FREQotNCIA DE ENTREGA DE PARTES COMPRADAS

(MÉDIA EM PERCENTAGEM)

Em consideração às partes compradas para montagem, por favor, indique a porcentagem,
do total de dólares de compras, para cada freqüência de fornecimento.

cOMPRASJIT COMPRAS NÃO
JIT

Mais que uma vez ao dia 8,3% 1,3%

Diariamente 13,7% 7,6%

Semanalmente 59,5% 33,9%

Mensalmente ou maior 18,1% 57,1%

Quadro 5' Freqüência de entrega de partes compradas (indústria americana.)

Pelo quadro pode-se concluir que, com o sistema JfT de compras, o prazo de

189 PLANTULLO, V. L. Possibilidades de aplicação do sistema just-in-time junto a fornecedores. São
Paulo: EAESPIFGV, 1991. p. 223-258. (Dissertação de Mestrado).
190 FREELAND, 1. R. A survey ofjust-in-time purchasing practices in the United States. Production and
Inventory Management Journal, USA, p. 43-49, 2nd quarter 1991.
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entrega dos produtos comprados diminuiu sensivelmente. Mais de 80% das entregas da
indústria automobilística são feitas com periodicidade semanal ou menor.

É patente o contraste com o sistema de licitação pública brasileiro. A despeito
das características inerentes ao sistema público, que serão discutidas no próximo capítulo, o

setor público está muito longe de conseguir um grau de eficiência e coordenação na sua

política de suprimentos para assemelhar-se levemente ao resultado da indústria americana.

2;2.5. TEMPO DE REPOSiÇÃO

o tempo de reposição foi definido no capítulo anterior como o tempo decorrido
desde a emissão de um pedido de compra até o efetivo recebimento, contando o transporte e
inspeção do produto pelo almoxarifado unidade requisitante. Este tempo é drasticamente

reduzido no sistema J/T.
Sendo os contratos de fornecimento são de longa duração, quando há um

pedido de compra, não existe demora em virar ordem de compra. Não há, para estas

aquisições, a necessidade de análise de mercado, pesquisa de fornecedores, seleção de

fornecedor, elaboração de contratos etc. Os pedidos de compra são emitidos diretamente ao
fornecedor de modo econômico e rápido. O kanban externo é utilizado como instrumento de
ordem de entrega, o fornecedor entrega o produto na linha de produção do comprador.

As ordens de entrega são feitas por impressos próprios, fax, cartões kanban, ou

mesmo por um sistema eletrônico de pedidos. "0 sistema eletrônico de pedidos é um conceito
que ainda está por vir para a maior parte das empresas (...). Uma das maiores preocupações da

área financeira é em relação à capacidade de provar que somente os pagamentos corretos
foram feitos. Com o banco eletrônico como uma realidade, não é dificil imaginar pedidos

eletrônicos e transferência de fundos sendo feitos da mesma forma."191 Algumas
empresas/fornecedores até permitem que os pedidos sejam feitos por telefone e os pagamentos
efetuados com base nos apontamentos de produção do comprador.

Uma pesquisa de Freeland192 mostra como são emitidas as ordens de compra e

entrega nas empresas americanas antes e depois do sistema JfT.

"

191 LUBEN, R. T. Just-in-time: uma estratégia avançada deprodução. New York: McGraw-Hill, lQ89. cp.
194. ~
192 FREELAND, 1. R. A survey of'just-in-time purchasing practices in the United States. Production and
Inventory Management Journal, USA, p. 43-49, 2nd quarter 1991.
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Quadro 6: Procedimento de iniciação de ordem de compra da indústria americana

PROCEDIMENTO DE INICIAÇÃO DE ORDEM DE COMPRA
Como são iniciadas as ordens de compras?

COMPRASJIT COMPRAS
NÃOJIT*

Baseadas em sistema MRP 50% 56%

Ordem baseada em ponto de pedido 29% 35%
Sistema Kanban 14% 10%
Outras 7% 9%

* média de respostas em percentagem

i
Os pedidos de compra feito via kanban, sistema eletrônico ou impresso ~róprio

estão aumentando significativamente. É uma tendência observada com o aprimoramento do
sistema JIT.

O formalismo no sistema de controle, no sistema de compras JIT, diminui
sensivelmente, com reflexos no tempo de reposição. De acordo com Plantullo193, "o sistema
tradicional de compras, as ordens de compras são freqüentemente emitidas através de

requisições de compras, lista de embalagem, documentos de embarque, lista de preços das
mercadorias e outros. Todas estas atividades necessitam de uma enorme quantidade de 'papéis'.

Na verdade, o departamento de compras dispende mais tempo no trato de papéis do que

propriamente em adquirir a matéria-prima, produto em processo ou produto acabado. Mais de

50% do tempo é dispendido desta forma. Isto dá ao departamento de compras menor tempo
disponível para desenvolver poucos, mas bons fornecedores. "

Afirmação já observada em Ansari & Modarress194: "compras JIT requerem
muito menos procedimentos formais. Isto porque entregas são feitas várias vezes ao dia, são
usados contratos de longa duração, e um simples telefone pode facilmente mudar o prazo de
entrega ou a quantidade. Papéis são reduzidos com o uso do cartão kanban." Os esforços do
departamento de compras são voltados para atividades de análise do mercado fornecedor, para
a procura, desenvolvimento e manutenção de bons fornecedores, a despeito de qualquer

burocracia que possa ser criada para controlar este fim.
Finalmente, ressalte-se que com menores tempos gastos para efetivar a ordem

de compra e a entrega, menores serão os riscos de aumento na demanda durante o tempo de
reposição, portanto, as necessidades de estoque de segurança serão menores. Esta política,
mais uma vez, contribui também para forçar a diminuição dos níveis de estoque no sistema

193 PLANTULLO, V. L. Possibilidades de aplicação do sistema just-in-time junto afornecedores. São
Paulo: EAESPIFGV, 1991. p. 227. (Dissertação de Mestrado).
194 ANSARI, A., MODARRESS, B. Just-in-time purchasing. New York: The Free Press 1990. p. 37.
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2.2.6. TRANSPORTE

Geralmente o transporte de mercadorias compradas fica a cargo do vendedor.

No sistema JfT esta prática muda, o comprador atua ativamente no estabelecimento de um
sistema de transporte confiável, evitando que as compras cheguem antes do tempo necessário e

criem despesas de armazenagem ou transtornos à produção.
"A Kawasaki atribuiu ao seu departamento de compras a tarefa de cuidar do

transporte do material a receber. O gerente de transportes subordina-se ao gerente das
compras, e entre as responsabilidades do gerente das compras está a de encarregar-se desse

transporte - bem diverso do que ocorre nos Estados Unidos, onde o departamento de
transportes só cuida de movimentar o material que sai da fábrica. ,,195

Quando o comprador cuida dos procedimentos de transporte, pode também
agrupar cargas de vários fornecedores localizados numa mesma região, o veículo de transporte
(caminhão, por exemplo) passa por várias fábricas de vários fornecedores recolhendo pedidos
que já foram acondicionados em "containers" especiais para facilitar o embarque e utilização

direta pela linha de produção. Com este procedimento, os custos de transporte diminuem,
tornando viável e econômica a utilização de pequenos lotes, como preconiza a filosofia JfT.

Outro fator importante no sistema JfT é a localização dos fornecedores. No

Japão, por suas características sociais e geográficas, os fornecedores das grandes montadoras

automobilísticas são pequenas e médias empresas localizadas ao redor da empresa mãe. Este
fator tornou-se um importante aliado para a implementação do sistema JfT, já que pequenas
entregas serão mais econômicas se os fornecedores estiverem proximamente localizados.

"Considerando que fornecedores fazem freqüentes e pequenas entregas quando

trabalham sob o sistema JfT, proximidade com a fábrica do comprador é um importante fator.
No cenário japonês, muitos fornecedores estão localizados mais ou menos perto da fábrica do
comprador, usualmente menos que sessenta milhas de distância. Em contraste, nos EUA,

fornecedores podem estar dispersos por todo o país, e ocasionalmente além mar. Longas linhas
de transporte aumentam o tempo e o custo do inventário em trânsito e claramente diminuem a
confiança na precisão do planejamento de entrega. ,,196

195 SCRONBERGER, R.J. Técnicas industriais japonesas: nove lições ocultas sobre simplicidade. Tradução
por Oswaldo Chiqueto. São Paulo: Pioneira, 1984. p. 202. Tradução de: Japanese manufacturing techniques:
nine hiden lessons in simplicity.
196 MONOOCHEHRI, G.R. Supliers and the just-in-time concept. Journal of Purchaslng and Material
Management, New York, Winter 1984. p. 16-2l.
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2.2.7. CONCORRÊNCIA

A grande mudança de mentalidade ocorrida dentro do departamento de

compras, com certeza, refere-se ao conceito de concorrência. "Nosso hábito de
freqüentemente abrir novas concorrências parece justificar-se com o argumento de procurar
sempre o preço mais baixo possível. Mas abre a porta para quem queira 'entrar de qualquer

jeito para fabricar de qualquer modo'. Além disso, quando se prefere entregar o pedido a uma
fornecedora nova que cotou mais baixo, retira-se a fornecedora anterior de sua linha de
aprendizagem. ,,197

A concorrência de preços num processo de compra é prática comum no mundo

ocidental. As empresas definem uma qualificação "mínima" que seus possíveis fornecedores

deverão obedecer, e incentivam concorrências, junto com um processo de negociação com
seus fornecedores. A prática JIT mudou este conceito, com consequências para os custos de
aquisição, a concorrência não é mais vista apenas no curto prazo, mas principalmente com uma

perspectiva de longo prazo.

Segundo Dyer & Ouchil98, o conceito corrente nas empresas americanas é que
a integração vertical com os fornecedores, via contratos de longa duração. Apesar da

diminuição dos custos, esta atitude "remove o fornecedor da disciplina do mercado e

essencialmente elimina a competição porque o fornecedor tem uma base cativa de clientes. A
autonomia e o incentivo que asseguram a inovação da companhia e focalizam o contínuo
desenvolvimento está perdida (...). Isto não ocorre nas parcerias japonesas porque elas estão
estruturadas para criar incentivos substanciais para os fornecedores continuarem a competir e
inovar."

Os japoneses não abandonaram a competição econômica dada pelas forças do
mercado, apenas mudaram seu enfoque. Descobriram que os fornecedores não são iguais, que
as tecnologias, organização produtiva e serviços necessários para fabricar um mesmo produto

variavam sensivelmente de fornecedor para fornecedor.
Eles admitiram, sabiamente, que as empresas não competem necessariamente

por preço, mas por uma vantagem tecnológica, de serviço, de organização que seja capaz de
distingui-los de seus fornecedores. Conseguindo esta distinção a empresa mantém uma
liderança, por determinado período, em seu mercado específico. É a teoria da concorrência

monopolística aplicada ao setor de compras, como já visto nesta dissertação.
O comprador, no sistema JIT de compras, seleciona o mais apto vendedor para

fornecer determinado item, e faz com ele um contrato de longo prazo. Este fornecedor gozará

197 SCHONBERGER, R.J. Técnicas industriais japonesas: nove lições ocultas sobre simplicidade. Tradução
por Oswaldo Chiqueto. São Paulo: Pioneira, 1984. p. 21l. Tradução de: Japanese manufacturing techniques:
nine hiden lessons in simplicity.
198 DYER, J. H., oucm, W. G. Japanese-style partnerships: giving companies a competitive edge. Sloan
Management Review, Cambridge, FalI 1993. p.51-63.
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da estabilidade do sistema de parceria, porém não se acomoda, ele continuará fornecendo,

somente se continuar a ser o melhor do mercado e atender as necessidades de seu cliente, o
comprador.

A parceria continuará enquanto ela satisfizer as necessidades do comprador ou
até que outra empresa consiga superar o atual fornecedor, não somente em preço, mas também

em qualidade, serviço, capacidade de produção etc. Os fornecedores no sistema JIT são
constantemente avaliados e, se não houver aprimoramento e melhora contínua, podem ser
substituídos. O incentivo, neste caso, também é dado pelas condições de concorrência do

mercado.

Dyer & Ouchi transcrevem uma entrevista com um consultor interno da Nissan
que afirmava: "Nós freqüentemente gastamos recursos adicionais para ajudar fornecedores
deficientes a aperfeiçoarem suas capacidades. Para ter realmente uma boa competição entre os
fornecedores suas habilidades deverão ser as mesmas. Contudo, se os fornecedores não fazem

as mudanças e não respondem às nossas recomendações, então nós sugerimos ao comprador
que corte aquelas compras daquele fornecedor em particular." 199

Na prática, existe uma competição implícita. A empresa compradora dá toda a

assistência ao fornecedor, porém, cria um clima de pressão, forçando seus fornecedores a

constantemente inovarem para continuarem com o cliente cativo.
A intimidade "entre compradores e fornecedores realmente significa que os

compradores têm acesso para inspecionar as operações dos fornecedores em detalhes. Análise
de custos para montadoras deve também levar a um exame dos livros do fornecedor, seus

custos diretos e indiretos, e a margem de lucro proposto. Se a montadora julgar que os preços
não são razoáveis, ela poderá simplesmente trocar de fornecedor. ,,200

O preço é negociado com transparência, com base na planilha de custo do

fornecedor. É lógico que o comprador não descuidará dos preços oferecidos no mercado para
produtos proximamente semelhantes. As montadoras automobilísticas, precursoras desse
modelo, possuem experiência suficiente para analisar com precisão as planilhas de custos dos
fornecedores, podendo até propor, ao produto de melhor qualidade, uma margem maior do
que ocorre no mercado.

Nas compras públicas, a Lei de Licitação pública não permite parcerias com os
fornecedores nos moldes do sistema JIT, contudo, maiores detalhes sobre as possibilidades

desta prática no setor público serão vistos no Capítulo 4.

199 DYER, 1. H., QUCm, W. G. Japanese-style partnerships: giving companies a competitive edge. Sloan
Management Review, Cambridge, Fali 1993. p.51-63.
200 BURT, David. Managing suppliers up to speed. Harvard Business Review, Boston, p. 127-135, July/Aug.
1989.
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2.2.8. CONTRATOS DE COMPRA

Os contratos no sistema de compras JIT possuem maior duração. Na maioria
dos casos são feitos contratos com definição preliminar das quantidades a serem entregues

durante o período de vigência. Os volumes de entregas são programados posteriormente por

algum mecanismo de pedido.
O aspecto mais importante dos contratos lIT é sua flexibilidade. Pode ser

mudado durante sua vigência, em comum acordo entre as partes, para incorporar algum ganho

em produtividade pelo desenvolvimento organizacional ou tecnológico.
As especificações dos produtos não são rígidas. Com relações de longo prazo

com o fornecedor e a possibilidade de aprendizado durante a produção do produto,
importantes mudanças, via, por exemplo, metodologia de análise de valor, poderão ser

sugeridas pelo fornecedor para melhorar o produto, mesmo durante o contrato.
Estas mudanças, melhorando o desempenho e a produtividade, podem acarretar

sensíveis melhoras na qualidade e principalmente nos custos dos produtos. O contrato,

portanto, deve ser flexível o suficiente para permitir e encorajar o fornecedor a pesquisar
algumas melhorias que posteriormente podem ser incorporadas ao contrato, com ganhos para

ambos os lados.
A flexibilidade proporciona uma das melhores vantagens do sistema de compras

lIT: a constante troca de conhecimentos, aliada ao acúmulo de informação inerente à sua longa

duração. Compradores e fornecedores podem trabalhar conjuntamente para desenvolver o
produto, melhorando a vantagem competitiva da empresa montadora (que atua diretamente

com o público) e, conseqüentemente, a sobrevivência de ambas.
O reajuste de preços é um importante item a ser observado durante a vigência

do contrato, principalmente em conjuntura inflacionária, podendo tomar tumultuada a relação
fornecedor/comprador. A análise dos custos de produção do fornecedor e a transparência no
relacionamento é a melhor solução para este problema.

2.2.9. ESPECIFICAÇÃO

"Outro interessante aspecto das compras industriais japonesas é a simplicidade

das especificações referentes aos materiais. Ao relacionar as características dos componentes a
adquirir, os engenheiros norte-americanos costumam especificar todas as tolerâncias possíveis
e imagináveis que o produto final deve apresentar. Os compradores limitam-se a transmitir a
especificação às fornecedoras, que nelas deverão enquadrar-se plenamente. O sistema japonês
empregado pela Kawasaki, de Lincoln, é confiar mais nas características de desempenho do
que nas de projeto. Muitas vezes os compradores da Kawasaki chegam a solicitar
recomendações às fornecedoras, em lugar de transmitir-lhes especificações rígidas. A idéia é
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estimular o espírito de inovação da fornecedora e, ao mesmo tempo, conferir certa liberdade
ao comprador no tocante à avaliação as propostas da mesma. Na verdade, mais especializado

no assunto é quem fabrica a peça. Se a empresa prefere comprar a peça fora do que fabricá-Ia,
porque não confiar na fornecedora, que é especializada?"201

A especificação é dirigida para o desempenho do produto, os desenhos técnicos

só conterão características básicas fundamentais. Algumas empresas procuram o auxílio do

próprio fornecedor para especificação do produto. Para projetar os produtos, elas criam
equipes que podem incluir os eventuais fornecedores.

"Onde engenheiros de projeto ignoram as capacidades de manufatura e
tecnologia dos fornecedores, problemas com qualidade, aspectos e custos são resultados
inevitáveis. Projeto de produto também se tem tomado uma atividade de equipe; parcería com
fornecedores deve ser atividade de princípio, quando ela pode ter um grande impacto na

performance e no custo. Fornecedores poderiam participar na revisão dos documentos, análise
de valor, no protótipo e análise dos esforços. ,,202

Algumas empresas compradoras, na compra ou escolha do fornecedor, podem
inclusive desenvolver "um 'envelope' de especificações de performance para orçamento, de tal
forma que os sistemas CAD/CAM dos fornecedores (...) são levados a projetar partes
elementares ,,203.

O envolvimento do fornecedor nas especificações é um importante fator para
definição do produto de forma eficiente e produtiva, uma vez que as experiências, de

produção, do lado do fornecedor, e de desempenho, do lado do comprador, podem ser

divididas, melhorando as características de qualidade, forma e desempenho do produto.

A Lei 8.666/93 prevê consulta pública antes da abertura da licitação de grande
vulto, para os fornecedores se manifestarem a respeito do edital da licitação, onde certamente
constará a especificação do produto. Tal atividade vem ao encontro desta política de envolver
o fornecedor na especificação. Contudo, não exístindo a sistemática de parcerias e mantendo-
se uma especificação rígida (como garantia da isonomia entre as partes) os beneficios
observados nestas atividades ficam evidentemente descaracterizados.

201 SCHONBERGER, R.I. Técnicas industriais japonesas: nove lições ocultas sobre simplicidade. Tradução
de Oswaldo Chiqueto. São Paulo: Pioneira, 1984. p. 198. Tradução de: Japanese manufacturing techniques:
nine hiden lessons in simplicity.
202 BURT, David. Managing suppliers up to speed. Harvard Business Review, Boston, p. 127-135, July/Aug.
1989.
203 BURT, David. Managing suppliers up to speed. Harvard Business Review, Boston, p. 127-135, July/Aug.
1989.
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2.2.10. INSPEÇÃO

"No sistema de compras tradicional, o departamento de recebimento é

responsável pelo recebimento, identificação, contagem peça a peça e inspeção de qualidade de

todos os produtos de acordo com suas respectivas especificações. De fato, a responsabilidade
de inspeção dos produtos é invariavelmente do comprador (...). No sistema J/T, as compras
adquirem um novo enfoque. É comum que os fornecedores dirijam seus caminhões
diretamente para a linha de produção industrial e para a linha de montagem. ,,204

No sistema tradicional, uma porcentagem de peças defeituosas é aceita. O
recebimento está baseado em normas de amostragem e se devolve o lote quando se observa
um limite de peças defeituosas (fora da especificação) superior ao admitido anteriormente no

contrato.

O sistema l/T trabalha com o conceito de zero defeitos. A qualidade é
garantida através do controle do processo de fabricação do fornecedor e pela sistemática de
rastreabilidade de todos os componentes fabricados. Se um defeito aparece a posteriori numa
peça, é possível saber quando e como ela foi fabricada, buscar as causas e desenvolver
mecanismos para evita-las.

"O departamento de garantia de qualidade de fornecedores Nissan enfatiza o

planejamento e garantia de qualidade de pré-produção usando detalhada especificação de

processo, metodologia de análise de falhas (FMEA) e, onde possível, dispositivo de segurança
contra falhas (poka-yoke). Tais sistemáticas de qualidade assegurada foram desenvolvidas e
harmonizadas antecipadamente com fornecedores, mas estes também foram incentivados a
adotar a filosofia Kaizen. Kaizen envolve o fornecedor continuamente no desenvolvimento dos
projetos de partes e processos; na avaliação de falhas; na demonstração de capacidade de

processo; na garantia de eficácia do sistema de controle de qualidade; no desenvolvimento de
sua capacidade de resolver problemas e nivelar perturbações; na eficácia do sistema de
controle e medidas preventivas. ,,205

A qualidade é garantida no sistema de produção do fornecedor. O comprador
primeiro analisa o processo produtivo do fornecedor, antes do contrato de compra, na política
de qualificação de fornecedor; em seguida, envia equipes de técnicos especializados e
consultores para treinar e dar suporte ao desenvolvimento do fornecedor; numa terceira etapa,
cria sistemas de acompanhamento das falhas e problemas ocorridos nas partes compradas;
culminando, finalmente, com auditorias constante nos sistemas de controle do vendedor.

O fornecedor passa, como resultado desta política, a ser responsável pelo

204 PLANTULLO, V. L. Possibilidades de aplicação do sistema just-in-time junto a fornecedores. São
Paulo: EAESPIFGV, 1991. p. 222. (Dissertação de Mestrado).
205 CARR, C.H., TRUESDALE, T.A. Lessons from Nissan's British Suppliers. International Joumal of
Operations & Prodution Management, New York, v. 12, n. 2, 1992. p. 49-57.



99

controle de sua qualidade, via controle de processo e garantia de qualidade (com zero
defeitos). O comprador faz uma vigilância à distância, controlando a capacidade técnica e
administrativa do fornecedor manter a qualidade.

2.2.11. A FUNÇÃO COMPRAS

Finalizando, cabe um comentário sobre a distinção da finalidade da função de
compras nos dois modelos. Em compras tradicionais, o departamento de compras é um
colocador de pedido, responsável, portanto, em buscar os fornecedores para um determinado
item comprado, defendendo o interesse de sua empresa junto aos vendedores. Cria-se, com
esta atitude, uma relação conflituosa entre fornecedores e compradores.

No sistemaJIT, o departamento de compras tem função coordenadora entre, de
um lado, os departamentos internos da empresa, de Produção, de Compras, de Materiais, de
Marketing, de Qualidade e, do outro, os fornecedores. Com esta política, o fornecedor pode
ser considerado uma extensão de sua própria produção do comprador; o departamento de
comprar coordena os interesses comuns entre compradores e fornecedores na busca de
sobrevivência de ambos.

Ressalte-se que este modelo de compras está sendo desenvolvido no Japão
praticamente desde o fim da segunda Guerra Mundial, seus resultados foram lentos, mas
compensadores. Esta observação deve ser feita para demonstrar as inúmeras barreiras,
inclusive culturais, que tiveram que ser rompidas para que este sistema, que privilegia a
parceria, pudesse ser implementado. Hoje mais de quarenta anos depois, o Japão colhe o
resultado de sua ousadia.

/j
\

I
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CAPíTULO 3

COMPRAS NO SETOR PÚBLICO - A LEI 8 666/93

Neste capítulo será exposto o sistema de compr~s do' setor público brasileiro.

As compras governamentais, de autarquias, fundações e .empresas controladas pela
Administração Pública (governos federal, estadual e municipal) são regidas, com base na
doutrina do direito administrativo, por uma lei específica, a Lei n° 8 666/93 (Normas para
Licitações e Contratos da Administração Pública) ..O que aqui se' pretende é discutir a referida

Lei, republicada com alterações em 06 de julho de 1994.
Ressalte-se que tal norma não será examinada apenas do ponto de vista jurídico,

mas estará também submetida à visão do administrador que, sem desconsiderar os preceitos

norteadores da referida lei, procura gerir com eficiência e eficácia a entidade pública cuja
administração lhe foi delegada.· I~ 1

O princípio básico da lei reguladora do processo de compra do setor' público
nasceu, doutrinariamente, com o conceito de Estado de Direito e o conseqüente controle dos
atos da Administração pública.206

"A grande novidade do Estado de Direito certamente terá sido subjugar
totalmente a ação do Estado a um quadro normativo, o qual se faz, assim, impositivo para

206 Em algumas citações, neste capítulo, o termo "Administração" é utilizado para se referir, como preferem os
juristas, ao sistema, ao ordenamento administrativo do setor público (administração direta, autarquias,
fundações e empresas públicas). ,

q
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todos - Estado e indivíduos. ,,207 A idéia de Estado de Direito nasceu na Revolução Francesa;

. seus conceitos podem ser creditados à confluência de duas vertentes de pensamento: o

pensamento de Montesquieu e o pensamento de Rousseau.
"O pensamento de Jean Jacques Rousseau, que em última e derradeira instância

se apoia na idéia da igualdade, sustenta a soberania popular. Sendo todos os homens iguais,
todo o poder a eles pertenceria. O Estado receberia parcelas de poder deferidas pelos vários

indivíduos. De sorte que a origem, a justificação do poder (...), seria resultante direta da
vontade consoante dos vários indivíduos que compõem o todo social. É a idéia da soberania

popular, é a idéia da democracia."208

"De outro lado, o pensamento do barão de Montesquieu, acima de tudo

pragmático, fundava-se na observação de um fato, por ele afirmado como uma constante
indesmentida e cuja procedência realmente não admite contestação, isto é: todo aquele que
tem poder, tende a abusar dele. Para evitar que os governos se transformem em tiranias,
cumpre que o poder detenha o poder, porque o poder vai até onde encontra limites. Daí sua
clássica formulação de que, para contê-lo, é necessário que aquele que faz a lei nem julgue

nem execute, que aquele que executa nem julgue e nem faça as leis, e que aquele que julga nem
faça as leis nem as execute. ,,209

"Isto permite dizer, sem nenhum receio de equívoco, que a. atividade

administrativa210 é fundamental e essencialmente uma atividade sublegal, infralegal (. ..), a
atividade administrativa é uma atividade muito mais assujeitada a um quadro normativo
constritor do que a .atividade dos particulares. Esta idéia costuma ser sinteticamente
expressada através das seguintes observações: enquanto o particular pode fazer tudo aquilo
que não lhe é proibido, (...), a Administração só pode fazer o que lhe é permitido. Logo, (. ..) a

relação existente entre a Administração e a lei é não apenas uma relação de não contradição,
mas também uma relação de subsunção. ,,211

3.1. PRINCíPIOS DA LICITAÇÃO

A licitação, a despeito do grande debate travado em tomo do tema212 nas
décadas de 70 e 80, é juridicamente considerada como matéria de direito administrativo. Um

207 MELLO, Celso A. Bandeira de. Discriclonariedade e controle jurisdicional: São Paulo: Malheiros, 1992.
p. lI.
208 MELLO, Celso A. Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional: São Paulo: Malheiros, 1992.
p. 11.
209 MELLO, Celso A. Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicionaL São Paulo: Malheiros, 1992.
p. 12, citando no rodapé, em francês, a famosa frase de Montesquieu.
210 Atividade da Administração Pública (nota do autor da dissertação).
211 MELLO, Celso A. Bandeira de, Discricionarledade e controle jurlsdlclonál: São Paulo: Malheiros, 1992.
p. 12-13.
212 Ver principalmente DALLARI, Adilson A. Aspectos Juridicos da Licitação. São Paulo: Saraiva, 1980.
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exemplo clássico desta posição pode ser encontrado em Toshio Mukai213 que, após citar, para
contrapor à sua argumentação, uma série de grandes juristas internacionais favoráveis à
possibilidade de a Administração Pública contratar livremente, defende veementemente a
necessidade da licitação para as compras do setor público.

É, portanto, senso comum entre os juristas brasileiros, sociedade civil e
legisladores, sendo até mesmo um preceito constitucional (Artigo 37, inciso XXI), que a
Administração Pública deve recorrer a uma sistemáticaprópria, constante em lei, que discipline
a escolha de uma entidade privada para celebrar contratos de obras, serviços, fornecimentos,
locações ou alienações.

O que vem a ser então licitação, obrigatória para a Administração Pública? A
definição de seu conceito varia, segundo os juristas, dentro de um núcleo comum: "Licitação
(...) é o procedimento administrativo formal, nominado, que tem por objeto a seleção do
melhor contratante, que deverá prestar ao Estado serviços, construir obras, fornecer ou
adquirir-lhes bens".214

Com alguma variação, a definição é apresentada por Celso Antonio Bandeira de
Mell0215: "Licitação é o procedimento administrativo pelo qual uma pessoa governamental,
pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras ou serviços, segundo condições por
ela estipuladas previamente, convoca interessados na apresentação de propostas, a fim de
selecionar a que se revele mais conveniente em função de parâmetros antecipadamente
estabelecidos e divulgados".

Na mesma linha conceitua Hely Lopes Meireles216, muito citado quando o
assunto diz respeito ao tema: "Licitação é o Procedimento Administrativo mediante o qual a
Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse.
Visa propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o Poder Público, dentro
dos padrões previamente estabelecidos pela Administração, e atua como fator de eficiência e
moralidade nos negócios administrativos. É o meio técnico legal de verificação das melhores
condições para execução de obras ou serviços, compra de materiais, e alienações de bens
públicos. Realiza-se através de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a
Administração e para os licitantes, sem a observância dos quais é nulo o procedimento
licitatório e o contrato subseqüente".

A definição de Hely Lopes Meireles217 é mais apropriada para esta dissertação.
Pode-se nela isolar três termos: a) procedimento administrativo; b) meio técnico legal; e c)

213 MUKAI, Toshio. O novo estatuto juridico das licitações e contratos públicos. 2 ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1993.
214 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Direito dos licitantes. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 15.
215 MELLO, C.A.Bandeira de. Licitação. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 1, 1980.
216 MEIRELES, H. L. Licitação e contrato administrativo. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983.435
p. p. 5.
217 Maiores considerações sobre a definição jurídica de licitação ver principalmente DALLARI, Adilson A.
Aspectos jurtdicos da licitação. São Paulo: Saraiva, 1980.
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sucessão ordenada de atos vinculares - que são ilustradores das conseqüências práticas do
pensamento de Montesquieu e Rousseau. É um procedimento administrativo, um meio técnico

legal, uma sucessão ordenada de atos que visa garantir princípios jurídicos consagrados no
direito moderno e controladores dos atos do Estado.

Procura a licitação, portanto, atingir dois objetivos: selecionar a proposta mais

vantajosa e proporcionar iguais oportunidades àqueles que desejam contratar com a

Administração Pública. Estes dois objetivos criam princípios jurídicos norteadores do

procedimento licitatório: são os princípios da licitação.
Estes princípios são encontrados em grandes vanaçoes na literatura

especializada. Segundo Motta,218 "Menor índice de consenso apresentam os autores com

relação aos princípios inerentes à própria licitação. Quais serão os parâmetros necessários e
indispensáveis ao processo licitatório?" O Autor responde à auto-indagação: "(...) quer

fundamentando-se em Caio Tácito (concorrência e igualdade), em Adilson de Abreu Dallari
(igualdade, publicidade e estrita obediência ao edital), Marienhoff (oposição, publicidade e

igualdade), Laso (igualdade e estrito cumprimento do 'pliego de condiciones'), Celso A. B. de
Mello (isonomia, publicidade, respeito às condições fixadas no edital, fiscalização), Hely L.
Meireles (procedimento formal, publicidade, igualdade entre os licitantes, sigilo na
apresentação das propostas, vinculação ao edital, julgamento objetivo, adjudicação
compulsória ao vencedor), Fernandes Filho (isonomia, universalidade e oposição), vemos que

em quase todos aparece a igualdade".
Certamente também é representativa a proposição da Lei n" 8 666/93 para

definição destes princípios: "A licitação destina-se a garantir a observância do princípio

constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que são correlatos". 219

Outra observação importante, sobre os princípios da licitação elencados pelo
Artigo 3° da Lei n" 8 666/93, foi apresentada por Toshio Mukai220: "É de ser salientado que
cabe ali um dos princípios fundamentais da licitação que é o da oposição ou da

competitividade, tão essencial na matéria (...) que, se num procedimento licitatório, por obra
de conluios, faltar competição (ou oposição) entre os concorrentes, falecerá a própria

licitação" .

218 MOTI A, Carlos P. C. Licitação. Revista de Direito Público, São Paulo: Instituto de Direito Público da
Faculdade de Direito da USP, n. 97, p. 101-114, 1990.
219 Artigo 3° da Lei nO8 666/93. Regulamenta o Artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Diário Oficial [República
Federativa do Brasil], Brasília, v. 132, n. 127, p. 10149,06 de julho de 1994.
220 MUKAI, Toshio. O novo estatuto juridico das licitações e contratos públicos. 2 ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, p. 21-22, 1993.
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É proveitoso salientar que todos os princípios apresentados até aqui, ou visam
(através da publicidade, legalidade, impessoalidade, igualdade, vinculação ao instrumento
convocatório, julgamento objetivo) garantir a isonomia, ou (através da moralidade,
publicidade, probidade administrativa, concorrência entre os participantes) garantir a seleção
da proposta mais vantajosa para o setor público.

3.2. DELIMITAÇÕES PARA ANÁLISE DA LEI N° 8 666/93

Apresentados os princípios da licitação, é mister expor os procedimentos
administrativos que procurarão garantir sua observância. Neste ponto não existem
discordâncias: o procedimento licitatório, norteador de todas as compras do setor público, é
aquele determinado pela Lei n" 8 666, de 21 de junho de 1993, republicada em 06 de julho de
1994.

Antes de descrever esses procedimentos, será necessário limitar e definir a
abrangência deste capítulo. A Lei n" 8 666/93, de 21 de junho de 1993, teve alguns trechos
vetados pelo Presidente da República e o Poder Executivo teve que editar inúmeras Medidas
Provisórias para permitir sua utilização.

Em 08 de junho de 1994, o Presidente da República sancionou lei221, aprovada
pelo Congresso Nacional, que alterou alguns dispositivos da Lei n° 8 666/93. Em 06 de julho

de 1994, o Diário Oficial da União trouxe publicada, nas páginas 10149 a 10161, a íntegra da

lei com as alterações havidas até a data.222 Toda a análise deste e do próximo capítulo desta

dissertação terá como fundamento o texto da referida publicação.
Particularizou-se o exame das aquisições do setor público às licitações de

fornecimentos (definido na lei como "compras"). Esta restrição decorre da maior possibilidade

de comparação entre o sistema observado nas compras do setor público e aquele utilizado no
setor privado para fornecimentos freqüentes de bens e produtos.

Portanto, não estarão sendo abordadas, neste capítulo, as licitações de obras,
serviços e alienações. Esta particularização foi necessária, porque, além da maior possibilidade

de comparação, este tipo de aquisição é, também, o que acarreta maiores custos à
Administração Pública, pois a elasticidade dos prazos de compras cria incertezas que, por sua
vez, exigem estoques, conseqüentemente, gerando custos e problemas administrativos.

Os tópicos da Lei de Licitação referentes à inexigibilidade e dispensa de
licitação também serão desconsiderados. São exceções à regra geral, irrelevantes, portanto, a

este capítulo, que objetivou sistematizar genericamente as compras do setor público. A

221 Brasil, Lei n" 8 883, de 08 de junho de 1994. Altera os dispositivos da Lei n" 8 666, de 21 dejunho 1993,
que regulamenta o Artigo 37, inciso XXI, da Contituição Federal, institui normas para licitações e dá outras
providências. Diário Oficial [República Federativa do Brasil], Brasília, v. 132, n. 108, p. 8286, 09 de junho de
1994.
222 Encontra-se em anexo a esta dissertação a cópia do Diário Oficial da União com o texto da referida lei.
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dispensa, a inexigibilidade ou qualquer outro detalhe que possa interromper o processo normal
de aquisição, serão citados apenas quando conveniente.

Para efeito de definição considerar-se-á "compra" com a acepção que lhe

empresta a lei, a despeito de algumas imprecisões em sua definição.223 Compra é "(...) toda
aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente". 224

3.3. HISTÓRICO

A primeira regra para licitação no Brasil nasceu em 1922 com o "Código de
Contabilidade da União (Decreto Legislativo n° 4 536, de 28/01/1922, que sofreu muitas

alterações pela legislação posterior), ponderava que a licitação (na época designada
genericamente 'concorrência') era um processo legal e técnico de seleção de contratantes. ,,225

Aproximadamente quarenta e cinco anos depois, "a sistemática da licitação
sofreu fundamental modificação no direito brasileiro, com o advento do Decreto-Lei n" 200, de
27/02/1967*, que derrogou os princípios obsoletos do velho Código da Contabilidade Pública

da União e de seu regulamento, atualizando, agilizando e simplificando esse procedimento, de
modo a manter com mais eficiência e presteza as exigências do serviço público e as modernas
técnicas de administração". 226

Formou-se um consenso jurídico de que o Decreto-Lei n" 200 causava mais
. expectativas do que solvia problemas ou os disciplinava, pois possuía "lacunas sem fim".227

Em 21/11/1986 foi publicado o Decreto-Lei n° 2 300 e "em 1987 os Decretos-Leis n" 2 348
(24 de julho) e 2 360 (16 de setembro), que modificaram a redação e a ele se
incorporaram. ,,228

Com o Decreto Lei n" 2 300 cresceu a polêmica sobre sua aplicabilidade a
Estados, Municípios (licitação era matéria de Direito Financeiro ou Direito Administrativo?) e
as empresas de economia mista (com participação majoritária do Estado). A Constituição de
1988, no seu inciso XXVII do Artigo 22, reservou à União a competência para legislar sobre
regras gerais relativas à matéria. Nasce a atual Lei de Licitação, a Lei n° 8666 de 21 de junho
de 1993. "Pela primeira vez, no direito brasileiro, é a lei, não o decreto-lei, que estabelece
normas gerais pertinentes às licitações e aos contratos administrativos".229

223 Estas "imprecisões" são discutidas por RIGOLIN, B. R. Que é compra, obra e serviço. Boletim de
Licitações e Contratos, São Paulo: NDJ, dez. 1993, p. 494-497.
224 Artigo 6°, inciso III. Lei 8 666, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial [República Federativa do Brasil],
Brasília, v. 132, n. 127, p. 10149,06 de julho de 1994. (Em anexo).
225 DALLARI, Adilson Abreu. Aspectos juridicos da licitação. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 7.
* Artigos 125 a 144, do Decreto Lei nO200 (nota do autor da dissertação).
226 MEIRELES, H. L. Licitação e contrato administrativo. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. 435
p. p. 4.
227 RIGOLIN, I. B. Manual prático das licitações. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 4.
228 RIGOLIN, I. B. Manual prático das licitações. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 4.
229 CRETELLA JÚNIOR, 1. Das licitações públicas: (comentários à nova Lei Federal nO8 666, de 21 de
junho de 1993). Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 9.
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Entretanto a nova lei já nasce envolta em polêmica, não apenas administrativa,
como será visto posteriormente, mas também jurídica. "É uma lei emocional, estruturada sob o

impacto dos escândalos administrativos que explodiram em todo o país, nos anos de 1991 e
1992, em tomo de licitações e contratos (...). Sendo por demais prolixa e minudente, amarra
extremamente, com detalhe excessivo, distanciando da realidade. ,,230

Sua inconstitucionalidade231 é, inclusive, levantada por Mukai.232 "É muito
dificil admitir que um diploma completo sobre licitações e contratos (...) possa ser, todo ele,

constituído somente de normas gerais." Gostando ou não, esta é a lei que rege o processo de
compras do Estado no Brasil; aos especialistas e à sociedade cabe apontar suas mazelas.

3.4. QUEM DEVE SEGUIR A LEI DA LICITAÇÃO

A despeito do debate travado no passado, principalmente sobre o imperativo
dos Estados e Municípios seguirem a legislação editada pela União e sobre a exigibilidade de
licitação em empresas públicas ou de capital misto, a Lei n" 8 666/93, aliada ao Artigo 37,
inciso XXI da Constituição Federal, é clara a este respeito:

"A Lei Federal n" 8 666, de 21 de junho de 1993, que regulamentou o Artigo

37, inciso XXI da Constituição Federal, estabeleceu normas gerais sobre licitações ~ 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
(Artigo 1°), subordinando a seus dispositivos (§ único) os 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. ,,233

Os Estados e Municípios possuem competência legislativa complementar sobre

o assunto, como afirma a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo234: "O Estado dispõe
de competência legislativa suplementar em matéría de licitação e contrato administrativo (CF,
Artigo 24, § 2°). Assim pode ditar regras sobre o assunto, desde que respeitadas as normas
gerais contidas na lei nacional (CF, Artigo 22, XXVII)".

230 BORGES, A. G. Aplicabilidade de normas gerais de Lei Federal aos Estados. Revista de Direito
Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar, n. 194, p. 97-106, out./dez. 1993.
231 O Supremo Tribunal Federal, em 3/11193, suspendeu provisoriamente a eficácia de parte do artigo 17 da
Lei n° 8 666/93, sob alegação de inconstitucionalidade, até o julgamento final (STF - ADIn 927-3 plenário de
3/11/93, publicado no D.J.U. 10/11/93).
232 MUK.AI, T. A inconstitucionalidade (absoluta) da Lei n° 8 666/93. Boletim de Licitações e Contratos, São
Paulo: NOJ, p. 491-494, dez. 1993.
233 Humberto Braga, Presidente. Deliberação do Tibunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sobre a
aplicação da Lei n° 8 666/93. Boletim de Licitações e Contratos, São Paulo: NOJ, set. 1993.
234 Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. Recomendações sobre Implicações, na Administração do
Estado de São Paulo, da Lei Federal nO8 666/93. Boletim de Licitações e Contratos, São Paulo: NOJ, out.
1993.
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A Lei n° 8 666/93 é, portanto, a regra necessária às compras feitas por todas as
entidades governamentais citadas no Artigo 1° e § único. Na pior das hipóteses, será a regra
mínima. Mesmo neste caso, já difere substancialmente do sistema de aquisições observado no
setor privado.

3.5. SISTEMA DE COMPRAS DETERMINADO PELA LEI N° 8 666/93

o processo de compras do setor público foi sistematizado numa sucessão de

atos, tal qual uma rede de eventos. Será apresentada, na figura 13, uma esquematização
possível do processo de compras do setor público (com base na Lei n" 8 666/93), tomando
como base a existência de todas as fases, ou seja, as fases da modalidade mais completa,
denominada "concorrência".

Na sistematização dessas atividades não foi usada nenhuma premissa jurídica,
apenas foi apresentada logicamente uma sucessão de possíveis atividades administrativas
necessárias à concretização da aquisição. Esta observação é inevitável porque, segundo

Dallari,235 "os autores divergem ou têm uma abordagem diferente com relação a este ponto."

Continua esse autor: "(...) isto não é muito importante porque estas
classificações têm um propósito puramente didático, e o problema não é saber qual é a
classificação certa, o problema é saber qual é a útil, qual leva ao resultado almejado ( ...)". A
sistematização apresentada na figura 13 parece bastante útil para a discussão dos problemas
administrativos criados na execução da lei.

235 DALLARI, Adilson A. Procedimento licitatório. Revista da Procuradoria Geral do Est. São Paulo, São
Paulo: Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, jan./dez. 1986, p. 13-28.
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Figura 17: Sistematização do procedimento Iicitatório.

Inicialmente, convém ressaltar que tais atividades ou fases representadas pelo

diagrama são o mínimo indispensável, por lei, para concretização da modalidade concorrência
no processo licitatório. Nada impede, portanto, de serem observados outros eventos no
sistema de aquisição em repartições ou empresas públicas, além dos mencionados.

A lei ainda prevê um sistema mais complexo do que este representado pelo
diagrama. Em compras de grande vulto ou licitações simultâneas e sucessivas, será necessária
uma audiência pública com, no mínimo, 15 dias úteis antes da publicação do edital e divulgada,
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pelos mesmos meios previstos à licitação, com antecedência mínima de 10 dias úteis para
apreciação do objeto e edital com os possíveis participantes236.

"Licitações simultâneas são aquelas com objetos simílares e com realizações
previstas para intervalos não superiores a trinta dias, e licitações sucessivas aquelas em que,

também com objetos similares, o edital subseqüente tenha uma data anterior a cento e vinte
dias após o término do contrato resultante da licitação antecedente"237, isto é, 120 dias após o
pagamento da última concorrência.

Será oportunamente estimado o tempo da concorrência, porém, antecipa-se que

o período entre a abertura da primeira licitação e a abertura da sua sucessiva, dado o tempo
necessário para realização da primeira licitação, mais o prazo de entrega, acrescido ao prazo

para pagamento (30 dias após a entrega, prática comum no mercado), somados aos 120 dias

previstos pela lei, pode-se chegar, numa avaliação otimista, a 210 dias da execução da

pnmeira.
Em decorrência, uma grande empresa pública (Petrobrás, Vale do Rio Doce,

etc.) ou uma grande atividade governamental (merenda escolar de um grande estado ou
cidade), pode ter sérios problemas administrativos se a demanda de alguma aquisição, durante
esses sete meses, for superior ao limite, em valor, previsto pela lei. Nesse caso, como

demonstrado, será necessário acrescer ao prazo normal da modalidade concorrência aqueles
dez dias úteis para divulgação da audiência pública para ser realizada em quinze dias úteis
anteriores à abertura da licitação. 238

Grandes volumes de compras não podem ser generalizados como regra para a
maioria das licitações do país. O caso será tratado como exceção, apontando-se apenas, as
possíveis dificuldades, principalmente de grandes empresas ou empreendimentos públicos,
criadas para a Administração Pública com este detalhe da lei.

3.5.1. REQUISiÇÃO E OBJETO DA LICITAÇÃO

O "processo administrativo que dará origem à licitação ou à sua dispensa tem
início através da requisição do bem ou serviço a cargo dos departamentos de administração
das diversas unidades orçamentárias. (...) Este momento é o que irá definir o objeto do
contrato (que deve constar do edital), razão pela qual exigirá a devida caracterização do bem
ou serviço desejado pela Administração".239

236 Artigo 39, § único. Lei n" 8 666, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial [República Federativa do Brasil],
Brasília, v. 132, n. 127, p. 10149,06 de julho de 1994. (Em anexo).
237 Artigo 39, § único. Lei n" 8 666, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial [República Federativa do Brasil],
Brasília, v. 132, n. 127, p. 10149,06 de julho de 1994. (Em anexo).
238 Neste caso o prazo para concretização da licitação será ampliado por mais 40 dias corridos, no mínimo.
239 SOUTO, Marcos J. V. Licitação: pontos em debate. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado
Federal, Serviço de Informação Legislativa, n. 116, p. 177-231, out./dez. 1992.
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Podem-se distinguir duas etapas nesta fase interna iniciadora do processo de
licitação: a abertura do processo administrativo e a especificação do objeto.

O processo administrativo é um instrumento jurídico de controle, formal, regido
por doutrina própria, onde constarão todas as etapas até a elaboração do contrat0240. É com
obediência a este formalismo que se pressupõe (daí nasce sua justificativa) a possibilidade de
controle das etapas ou fases previstas pela Lei de Licitação e, conseqüentemente, dos
princípios que a norteam.

Portanto, o sistema de aquisição do setor público é extremamente formal.
Praticamente todas as atividades, fases e comunicações entre os participantes, internos e

externos, são registradas e anexadas ao processo. Esta característica marcante e distinta das

compras do setor público é a principal responsável pelos altos custos observados no processo.
"O formalismo da burocracia expressa-se no fato de que a autoridade deriva de

um sistema de normas racionais, escritas e exaustivas, que definem com precisão as relações
de mando e subordinação, distribuindo as atividades a serem executadas de forma sistemática,
tendo em vista os fins visados. Sua administração é formalmente planejada, organizada, e sua
execução se realiza através de documentos escritos. ,,241

Uma segunda etapa pode ser observada com a descrição do objet0242 da
licitação, como define o Artigo 14 da Lei n" 8 666/93: "Nenhuma compra será feita sem a

adequada caracterização do seu objeto". O § 7° do Artigo 15 também determina: "Nas
compras deverão ser observadas, ainda:

I - A especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;
11 - A definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função

do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante
adequadas técnicas quantitativas de estimação;

111- As condições de guarda e armazenagem que não permitam a deterioração
do material. ,,243

Para especificar um produto para compras, as entidades governamentais, dada a
exigência explicitada em lei, situam-se diante de uma alternativa: a) manter, em seus quadros
funcionais, pessoal técnico especializado para elaboração da especificação; ou b) contratar
empresas que sejam capazes de descrever e especificar o objeto da licitação, como prevê a Lei
de Licitação para o caso de obras e serviços (projeto básico e executivo).

240 O Artigo 38, incisos I a XII. Lei n° 8 666, de 21 de junho de 1993, descreve os documentos mínimos
necessários ao processo de licitação.
241 MOITA, F. C. P., PEREIRA, L. B. Introdução a organização burocrática. 7. ed. São Paulo: Brasiliense,
1991. p. 29.
242 "Objeto: tudo que se oferece à vista ou ao espírito; matéria; assunto; motivo; pretexto; fim; propósito.
BUENO, F. S. Dicionário escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: FAE, 1991.
243 Artigos 14 e 15, § 7°. Lei n° 8 666, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial [República Federativa do
Brasil], Brasília, v. 132, n. 127, p. 10149,06 de julho de 1994. (Em anexo).
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Segundo Sout0244, nas licitações de compras, lia definição do objeto de maior
complexidade deveria exigir (por via de aprimoramento da lei) um projeto técnico, semelhante
ao que existe para obras públicas". Nos dois casos, entretanto, principalmente para as compras
que não são rotineiras ou repetitivas, o aparato técnico para se formalizar a especificação

adiciona custos consideráveis ao sistema de compras do setor público.

O formalismo da especificação é necessário porque, sendo o edital a lei interna

da licitação (como será visto oportunamente), e o objeto parte dele, só terá valor, só será legal,

aquilo que constar do edital. O fornecedor só será obrigado a entregar aquilo que constar do

edital e mais especificamente, do objeto, mesmo porque lia indicação confusa ou imprecisa do

bem licitado proporciona a apresentação de propostas muito heterogêneas, (...), por isto
mesmo, inequiparáveis entre si, o que aumentaria desnecessariamente o teor de subjetivismo
do julgamento. ( ...) Só se licitam coisas homogêneas, intercambiáveis".245

Por outro lado, o objeto também não poderá conter muitas exigências, deverá

possuir descrição sucinta e clara. "Edital que circunscreva excessiva e desnecessariamente o
objeto, alija do certame quem poderia disputar a licitação trazendo propostas suscetíveis de

atenderem ao interesse administrativo. Neste caso, também seria adversado o preceito da
isonomia" 246

/1

O administrador público, portanto, trabalhará sobre uma tênue corda, .um fio de
navalha. "Atina ao mínimo de especificações necessárias para que surjam propostas
comparáveis ante um critério de julgamento objetivamente operativo para todas, e ao máximo
de especificação admissível, para além do qual ter-se-á a singularização viciosa do objeto."247

Estes dois opostos norteadores do objeto, quando confrontados à teoria da

concorrência monopolística, vista no Capítulo 1, levantam um dos mais graves problemas do
processo licitatório. As empresas vendedoras, pela referida teoria econômica, concorrem, não

somente no preço, mas na busca de alguma diferenciação em qualidade, serviços, tecnologia,
capazes de distinguir os seus produtos ou serviços para o consumidor.

Isto acaba criando no mercado produtos consideravelmente diferentes
(melhores ou piores), com características próprias, ficando, de um lado, dificil elaborar uma
especificação comum, para não haver "direcionamento do objeto", de outro lado, definir uma
especificação singular, já que os produtos são proximamente relacionados, bem como justificar

tecnicamente sua preferência.
As conseqüências desta sistemática são vistas em boa parte das repartições

públicas. Há grande possibilidade de o departamento de compras não adquirir o produto do
líder momentâneo do mercado (exceção seja feita ao sistema de padronização), aquele que

244 SOUTO, Marcos 1. V. Licitação: pontos em debate. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado
Federal, Serviço de Informação Legislativa, n. 116, p. 177-231, out./dez. 1992.
245 MELLO, C. A. B. Licitação. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 33-34, 1980.
246 MELLO, C. A. B. Licitação. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 36, 1980.
247 MELLO, C. A. B. Licitação. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 34, 1980.
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desenvolveu uma particularidade no seu produto, que fez os consumidores elegerem-no
(quando gastam uma certa quantia em dinheiro para sua aquisição) como o melhor produto, a
melhor empresa.

Não se pode "dirigir" o objeto e, quando se "abre" a especificação, as empresas
com menor preço (afirma a referida teoria que o líder do mercado se toma, provisoriamente,

monopolista, com um preço maior do que seus concorrentes248) e menor "composto

mercadológico" (produto, ponto, propaganda e preço), possivelmente ganharão a licitação.

Este fenômeno pode explicar por que, muitas vezes, o Estado compra produtos
de baixa qualidade, pois acaba tendo fornecedores com produtos de pouca aceitabilidade no
mercado (nos moldes capitalista) consumidor.249

3.5.2. PESQUISA DE MERCADO E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As etapas de pesquisa de mercado e de previsão orçamentária surgem em
decorrência da lei. Instaurado o processo e definido o objeto, é necessário elaborar o edital.

Para fazê-lo, cumpre definir previamente o valor da aquisição para enquadrá-lo em alguma das
modalidades previstas pela lei (convite, tomada de preços, ou concorrência). É feita, para
tanto, uma pesquisa de mercado, que, além de definir o preço médio do produto, também
analisará as condições de pagamento e prazos de entrega realizados pelo mercado.

Este procedimento também visa a criar parâmetros para a administração analisar
os preços finais da licitação, como afirma Sout0250: "Essa fase permitirá a adequação dos

preços ao mercado, orientando a fiscalização de superfaturamentos já comuns nas licitações; a

adequada instrução do feito permitirá, até mesmo, a repressão ao abuso do poder econômico,
caracterizado pela elevação artificial dos preços e pela formação de cartéis, principalmente. A
coleta de preços definirá, também, a modalidade de licitação a adotar".

Convém ressaltar que uma pesquisa de preços feita sem base técnica apurada,
aliada às altas taxas de inflação, antes de ser um instrumento de balizamento dos preços, pode
levar a conclusões equivocadas e a prejuízos para o setor público. As disparidades de preços
comuns no processo inflacionário criam a necessidade de base estatística para determinação de
um preço médio e de seu desvio padrão. Os prazos de entrega, pagamento e quantidade

também influenciam decisivamente na pesquisa e devem ser compatíveis com aqueles
praticados no mercado. A pesquisa de preços deve ser tecnicamente sustentável, para não
haver manipulação lesiva ao patrimônio público.

"A aprovação da licitação implica, automaticamente, no reconhecimento da:
necessidade do objeto, em termos qualitativos, quantitativos e na oportunidade para a sua

248 Maiores informações sobre a teoria da concorrência monopolista, verificar no Capítulo 1 desta dissertação.
249 Voltaremos rapidamente ao tema quando compararmos os dois modelos de compras, no Capítulo 4.
250 SOUTO, Marcos 1. V. Licitação: pontos em debate. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado
Federal, Serviço de Informação Legislativa, n. 116, p. 177-231, out./dez. 1992.
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aquisição; adequada descrição do objeto do contrato a ser submetido à licitação; existência de

previsão orçamentária e recursos disponíveis para a aquisição. No Estado do Rio de Janeiro
esta verificação compete à Inspetoria Seccional da Fazenda, a quem deve ser remetido o

processo; em caso afirmativo, será reservada a verba e, após autorizada a licitação, retoma-se
o processo àquele órgão para fins de empenho. ,,251

O Artigo 38 da Lei n" 8 666/93, além de outros requisitos, afirma, categorica-
mente, que o procedimento da licitação só poderá ser iniciado com a indicação do recurso
próprio para despesa. Deve existir, portanto, um procedimento sistemático para a previsão or-
çamentária; este procedimento requer tempo e recursos (humanos, principalmente), e é mais

uma atividade que a Administração Pública deve cumprir na sua sistemática de compras.

3.5.3. MODALIDADES DE LICITAÇÃO

As modalidades de licitação, que devem constar no edital e em parte o
determinam, são definidas de acordo com o volume financeiro da futura aquisição, tendo em
vista o preço estimado da contratação.252

De acordo com o Artigo 22, da Lei n" 8 666/93, "são modalidades de licitação:

I - concorrência;
11- tomada de preços;
111- convite;

IV - concurso;
V -leilão".253

"Concorrência é a modalidade de procedimento licitatório efetuada mediante
convocação genérica a um número indeterminado de pessoas, cuja idoneidade se verificará no

curso do procedimento, e que, em virtude da máxima amplitude do chamamento, exige grande
publicidade. É o chamamento mais geral possível. ,,254

"Tomada de preços é a modalidade de procedimento licitatório efetuada
mediante convocação genérica a um grupo determinado de pessoas, cuja idoneidade já foi
devidamente comprovada, e que, em função da relativa amplitude do chamamento, exige
publicidade suficiente para atingir o grupo de pessoas ao qual se destina. É o chamamento
endereçado a eventuais contratantes previamente cadastrados. ,,255

251 SOUTO, Marcos 1. V. Licitação: pontos em debate. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado
Federal, Serviço de Informação Legislativa, n. 116, p. 177-231, out./dez. 1992.
252 Artigo 23. Lei n° 8 666, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial [República Federativa do Brasil], Brasília,
v. 132, n. 127, p. 10149,06 de julho de 1994. (Em anexo).
253 Artigo 22, incisos I a V. Lei nO8 666, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial [República Federativa do
Brasil], Brasília, v. 132, n. 127, p. 10149,06 de julho de 1994. (Em anexo)
254 DALLARI, Adilson A. Aspectos juridicos da licitação. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 48.
255 DALLARI, Adilson A. Aspectos juridicos da licitação. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 48.
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"Convite é a modalidade de procedimento licitatório efetuado mediante
convocação específica a pessoas determinadas, cuja idoneidade é presumida, e que, em função

da estreiteza do chamamento exige um mínimo de publicidade para observância do princípio da
isonomia. ,,256

As outras duas modalidades, concurso e leilão, não serão discutidas nesta
dissertação, pois fogem ao seu escopo.

Nos casos em que a legislação permitir a modalidade convite, a Administração

Pública pode utilizar-se da modalidade tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência.

Numa "hierarquia de modalidades", a concorrência é a de maior complexidade.

A habilitação é realizada no decorrer do processo, não havendo análise preliminar da

idoneidade e capacidade dos licitantes. É feita em ato público pela comissão de licitação.

Em cada modalidade de licitação, existe um prazo próprio para entrega das
propostas pelos possíveis fornecedores, contado a partir da publicação do edital até a ;abertura
das propostas em ato público. Este prazo será visto com mais detalhes, no item 3.5.6. Deverão
estar previstos, no edital, os procedimentos característicos de cada modalidade.

3.5.4. ELABORAÇÃO DO EDITAL

Determinado, mesmo que preliminarmente, o valor da licitação para classificá-la

numa das modalidades, resta formalizar o edital. "O edital é o ato pelo qual a Administração
divulga a abertura da concorrência,257 fixa os requisitos para participação, define os objetos e
as condições básicas do contrato e convida a todos os interessados para que apresentem suas
propostas. Em síntese, o edital é o ato pelo qual a Administração faz uma oferta de contrato a

todos os interessados que atendam às exigências nele estabelecidas.
Costuma-se dizer que o edital é a lei da licitação; diríamos que é a lei da

licitação e do contrato, pois o que nele se contiver deve ser rigorosamente cumprido, sob pena
de nulidade. ,,258

O edital é o instrumento jurídico no qual a Administração Pública manifesta seu
desejo de adquirir algum produto externamente. É a lei entre as partes, como disse Hely Lopes
Meirelles.

De acordo com Lúcia V. Figueired0259, compõem-se "o edital de normas

gerais e normas especiais, isto é, tem conteúdo vinculado às normas obrigatórias e conteúdo
discricionário - as opções administrativas quanto ao que pretende a Administração do

contratante, e como pretende".

256 DALLARI, Adilson A. Aspectos juridicos da licitação. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 49.
257 Não só da concorrência, mas de todas as modalidades de licitação (nota do autor da dissertação).
258 DI PIETRO, M. S. Z. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 1990.477 p. p. 243.
259 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Direito dos licitantes. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 44.
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Segundo Cretella260, "0 edital, relevante ato administrativo que vale como 'lei
interna da licitação', é pela primeira vez, exaustivamente prolixo", já que a Lei n" 8.666/93
descreve o que nele deve conter, assinalando, segundo o mesmo autor: lia) no preâmbulo, o
número de ordem em série anual; b) o nome da repartição interessada; c) o setor da repartição;
d) a modalidade; e) o regime de execução e o tipo de licitação; f) a menção de que será regida

por esta lei; g) local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como; h)
início de abertura dos envelopes; i) objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; j) prazo e

condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, previstos na lei licitatória;

I) execução do contrato e entrega do objeto da licitação; m) sanções para o caso de

inadimplemento; n) local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto executivo
disponível, na data da publicação do edital de licitação, se houver; o) critério para julgamento,
com disposições claras e parâmetros objetivos; p) locais, horários e números 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; q) condições equivalentes de pagamentos entre empresas

brasileiras e estrangeiras, nos casos da licitações internacionais; r) valores estimados parciais e

total ou preço de referência quando o julgamento nele se basear, e os limites de aceitabilidade
dos preços propostos, subordinados aos máximos previstos em lei; s) critério de reajuste, que
deverá retratar a variação efetiva do custo da produção, admitida a adoção de índices
específicos ou setoriais, desde a data da proposta, ou do orçamento ou preço referência a que
esta se referir, até a data de adimplemento de cada parcela; t) critério de reembolso para o
fornecimento de bens e serviços sujeitos ao regime de administração contratada, bem como
para os direitos de uso de terceiros e o fornecimento de materiais de origem não comercial,

quando for o. caso, sem prejuízo do pagamento da taxa de administração, nos termos da

proposta; u) limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou
serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou
tarefas; v) condições de pagamento, com previsões; x) instruções e normas para os recursos
previstos nesta lei; y) condições de recebimento do objeto da licitação; e z) outras indicações
específicas ou peculiares da licitação".

Esse alfabeto de exigências, que consta do Artigo 40, incisos de I a XVII, da
Lei n° 8 666/93 é o conteúdo mínimo de um edital de licitação, pois obrigatório por lei. A
complexidade de seus itens dependerá basicamente: 1) das características tecnológicas do

produto; 2) das características do mercado vendedor ou fornecedor.
A Lei n° 8 666/93, no Artigo 40, § 2°, exige, ainda, os anexos ao edital.

"Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

260 CRETELLA JÚNIOR. J. Das licitações públicas: (comentários à nova Lei Federal n" 8 666, de 21 de
junho de 1993). Rio de Janeiro: Forense, 1994.
p.228-229.
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I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos,
especificações e outros complementos;

11- orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;
111- a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante

vencedor;

IV - as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à
licitação. ,,261

É mister observar que, antes de efetivada a compra, a Administração Pública
deve fornecer, no edital ("lei interna" da aquisição), a minuta do contrato. É senso jurídico
dominante, fundamentado no princípio da isonomia, que não se pode descumprir o edital; a
aquisição estará nele vinculada, sob pena de nulidade de todo processo licitatório. Portanto, a
partir da publicação do edital, não existirá mais margem nenhuma de negociação entre a

administração e seus possíveis fornecedores, ou seja, deve-se cumprir o edital durante todo o

processo.
Citado por Dallari262, "Guglielmo Roehrssen afirma que o edital contém a

regulamentação plena do contrato. Para ele, o contrato decorrente do procedimento licitatório
é um contrato de adesão, porque o conteúdo já está pré-fixado no edital e é simplesmente
aceito pela outra parte".

A Administração Pública passa, então, a ser mera espectadora, já que até
mesmo as linhas gerais do futuro contrato estão definidas e deverão, obrigatoriamente, ser
respeitadas. A partir deste ponto, o máximo que um gerente de compras pode fazer para

interferir no certame é, eventualmente, tentar convencer algum vendedor daquele bem a

participar do processo de licitação e formalizar sua proposta.
"Ao dizermos que, depois de haver sido publicado, o edital é imutável, não

pretendemos afirmar a impossibilidade de retificações ou correções. Estas poderão ser feitas,
desde que o prazo mínimo estipulado em lei para publicidade da licitação seja respeitado. ,,263

Finalmente, salta aos olhos o excessivo detalhamento e didatismo proposto pela
Lei n° 8 666/93, das exigências de conteúdo do edital. Uma lei que se propõe estabelecer
normas gerais sobre licitação e contratos não pode incorrer no excesso de relacionar e pedir

'\ extensa lista de formalidades. As repartições públicas, as empresas públicas e mesmo os
mercados vendedores, num país de dimensões continentais como o Brasil, possuem
características peculiares à região ou à atividade-fim. Exagera mais ainda quando prevê os
mesmos procedimentos para a administração direta e uma empresa pública, produtora de bens

de consumo.

261 Artigo 40, § 2°. Lei n" 8 666, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial [República Federativa do Brasil],
Brasília, v. 132, n. 127, p. 10149,06 de julho de 1994. (Em anexo).
262 DALLARI, Adilson A. Aspectos juridicos da licitação. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 61.
263 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Direito dos licitantes. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 44.
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3.5.5. PUBLICAÇÃO DO EDITAL

Os avisos de licitação, para concorrência e tomada de preços, contendo o
resumo dos editais, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser

publicados em jornais, pela redação da Lei n° 8.883, incorporada à Lei n" 8 666/93,264 no
mínimo por uma vez:

"I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas
parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais;

11 - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal, quando se tratar
respectivamente de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou
Municipal, ou do Distrito Federal;

111- em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em

jornal de circulação no Município ou região onde será realizada a obra, prestado o serviço,
fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo, ainda, a Administração, conforme o vulto da
licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a competição. ,,265

A publicação de extratos do edital aumenta o custo das compras das entidades
governamentais. As imprensas oficiais da União, dos Estados e de alguns Municípios são
gigantescas editoras, com inúmeros funcionários especializados e têm como finalidade,

divulgar os atos da administração (não só as licitações, que são apenas parte do conteúdo
desses periódicos). O espaço publicitário nos jornais de grande circulação tem também custo

alto e alguns avisos de licitação ocupam espaços consideráveis. O setor privado não usa esse
expediente para melhorar a competitividade de suas aquisições.

Grandes jornais mantêm seção especial para publicação dos extratos de editais
de licitações do setor público. Os custos dessas publicações quase nunca são mencionados na
discussão do processo licitatório. No caso de empresas públicas, onde existe uma legítima
cobrança da sociedade para que elas, pelo menos, não apresentem prejuízo, esses custos
devem ser considerados para compará-Ias ao setor privado.

A idéia da publicidade também está associada à concorrência, pois espera-se
que, quanto maior for a publicidade, maior será a concorrência. Em muitos setores da
economia brasileira, principalmente os oligopolizados, esta máxima não é verdadeira. Alguns
mercados vendedores não possuem muitos concorrentes e, neste caso, a excessiva publicidade
será, no mínimo, inútil. Sistemas eletrônicos de informação (como redes de computadores)

podem substituir com vantagem estas publicações.

264 A redação original da Lei nO8 666/93 exigia a publicação por três dias consecutivos.
265 Incisos I, 11e III do Artigo 21. Lei nO8 666, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial [República Federativa
do Brasil], Brasília, v. 132, n. 127, p. 10149,06 de julho de 1994. (Em anexo).
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3.5.6. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Com a publicação do extrato do edital, é aberta, o que juridicamente se

denomina, a "fase externa" da licitação. Toma-se agora pública, perde o caráter interno e passa
ao domínio público, portanto, regida por atos formais suscetíveis a manifestações de desagravo
dos órgãos de controle, dos interessados diretos pela compra ou da sociedade em geral.

Após publicado o edital, a lei prevê um prazo mínimo para que os possíveis

fornecedores possam preparar suas propostas e/ou os documentos necessários à fase de
habilitação. Esse prazo foi estabelecido de acordo com a modalidade da licitação.

O prazo mínimo será contado a partir da última publicação do edital resumido

ou da expedição do convite até o recebimento das propostas ou realização do evento (§§ 2° e

3°, do Artigo 21, da Lei n" 8 666/93). Será de quarenta e cinco dias para concurso e
concorrência do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço"; de trinta dias para outros tipos de
concorrência e tomada de preços do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço"; de quinze dias

para outros tipos de tomada de preços ou leilão e de cinco dias para convite.
A lei faculta ainda a ampliação (nunca redução) do prazo, caso a complexidade

do objeto assim requeira ou aconselhe. Ultrapassado esse tempo, passa-se às fases de

habilitação e julgamento.

3.5.7. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

A autoridade responsável por instaurar o processo licitatório deve criar, por
meIOS legais (atos administrativos), uma comissão para proceder ao julgamento das

habilitações dos participantes e das propostas da licitação.
Esta comissão pode ser permanente, para todas as licitações do órgão público,

ou criada, paralelamente, durante o processo. No setor privado, como foi visto, muitas
empresas possuem comissões, com profissionais de várias áreas administrativas, para
julgamento das aquisições ou para qualificação dos fornecedores. No setor público, a comissão
tem função distinta, com caráter eminentemente jurídico.

Comissão de licitação é "um órgão colegiado (que decide e age pela
manifestação de vontade da maioria de seus membros) de, no mínimo, três integrantes,

responsável pela direção e julgamento da licitação".266
A Lei n° 8 666/93, no Artigo 51, exige que pelo menos dois membros sejam

servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração
(muitas comissões são presididas por procuradores públicos). O § 4°, do mesmo Artigo,
determina a investidura dos membros da comissão em um ano, vetada a recondução da

266 GASP ARINI, Diógenes. Comissão de licitação. Revista de Direito Público, São Paulo: Instituto de Direito
Público da Faculdade de Direito da USP, n. 95, p. 249-242.
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totalidade de seus membros. No caso de convite, a comissão poderá ser substituída por

servidor formalmente designado.
Os pedidos de inscrição no registro cadastral ou seu cancelamento, na redação

da Lei n" 8 666/93, serão julgados também por uma comissão que será integrada, no caso de
obras, serviços ou aquisição de equipamento, por profissionais legalmente habilitados.

A comissão de licitação, como foi dito, pode ser permanente, para julgamento
de todas as licitações, ou especial, para cada caso. Segundo Diógenes Gasparini267, cabe lia

essas comissões de licitação, substancialmente, prestar informações aos interessados ( .... ),

instruir o processo licitatório e a ele juntar documentos pertinentes, providenciar, a tempo, a

publicação dos atos em que essa medida é exigida, realizar diligências, instaurar a fase de
habilitação, promovendo, na data determinada, a abertura dos envelopes-documentação, e a
análise dos respectivos conteúdos, rubricando cada um dos seus documentos (.... ), e, conforme
exigido no edital, habilitar ou inabilitar os proponentes (....), rever ex officio ou

provocadamente suas decisões ou informar os recursos eventualmente interpostos, cuja
decisão é da competência da autoridade superior".

Continua o Autor afirmando que "também lhes cabe, na fase de classificação,

análise, julgamento e classificação ou desclassificação das propostas, conforme tenham ou não

atendido inteiramente aos termos ou condições do edital (.... ). Por fim, toca-lhes a
adjudicação, isto é, atribuir ao proponente vencedor o objeto da licitação". Todas as
atividades, atos e decisões da comissão devem ser lavrados em atas e anexados ao processo de
licitação.

3.5.8. HABILITAÇÃO

"Habilitação ou qualificação é o ato pelo qual o órgão competente ( ...),
examinada a documentação, manifesta-se sobre os requisitos pessoais dos licitantes,
habilitando-os ou inabilitando-os. Habilitado ou qualificado é o proponente que demonstrou
possuir os requisitos mínimos de capacidade jurídica, capacidade técnica e idoneidade
financeira pedidos no edital (...)."268

De acordo com Hely Lopes Meirelles269, lia fase de habilitação é distinta e
estanque da de julgamento. Naquela, visa-se, exclusivamente, à pessoa do proponente; nesta,

ao aspecto formal e ao conteúdo da proposta. Proferida a decisão, com o que se encerra a fase
de habilitação, somente passarão à seguinte os licitantes habilitados; os inabilitados, excluídos
do certame, receberão de volta, intactos, os seus envelopes 'propostas' (. ...) 11 •

267 GASPARINI, Diógenes. Comissão de licitação. Revista de Direito Público, São Paulo: Instituto de Direito
Público da Faculdade de Direito da USP, n. 95, p. 249-242.
268 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p.
263, 1989.
269 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p.
263, 1989. •
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A habilitação é feita de forma distinta para cada modalidade de licitação. Na
concorrência, é feita no próprio curso do processo de licitação, anterior ao julgamento, em
procedimento próprio e regido por normas específicas (Artigos 27 a 33 da Lei n° 8 666/93).

Na tomada de preços, a habilitação é feita antes de instaurado o processo, genericamente, com
a inscrição do interessado no registro cadastral da entidade pública. Este procedimento

também é regido por normas especiais (Artigos 34 a 37 da Lei n° 8 666/93). No convite, a
habilitação é presumível.

"Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente,

documentação relativa a:
I - habilitação jurídica;
11- qualificação técnica;
111- qualificação econômico-financeira;
IV - regularidade fiscal. ,,270

"Capacidade jurídica é a aptidão efetiva para exercer direitos e contrair

obrigações, com responsabilidade absoluta ou relativa por seus atos. ( .... ) prova-se em

princípio (.... ) pelo registro na repartição competente (pessoa jurídica de direito privado), a

saber: Junta comercial (sociedades comerciais e firmas individuais) e Registro Civil de Pessoa
Jurídica (sociedades e associações civis), ou, onde não exista, Cartório de Registro de Títulos
e Documentos. ,,271

Qualificação técnica é o conjunto de requisitos técnicos à disposição da licitante

que a capacitem a executar o objeto da licitação. "Qualificação técnica pode ser genérica,

específica ou operativa, ( ....). A qualificação genérica é comprovada pelo registro profissional;
a qualificação específica é comprovada por desempenho anterior e pela existência de infra-

estrutura, pessoal e instrumental, adequados à execução do objeto da licitação e, por fim,
qualificação operativa é a existência, no momento, de toda maquinaria e empregados
disponíveis para o início da execução do objeto do contrato, explicitada a aptidão de fato, no
edital. ,,272

A qualificação econômico-financeira é a capacidade ou possibilidade de a
empresa licitante suportar os encargos financeiros do contrato. É comprovada por balanço
financeiro, certidão negativa de falência ou concordata, atestados de instituição financeira com

que o licitante opera, dentre outros.
Regularidade fiscal, como o próprio nome indica, é o atendimento do licitante

às exigências com os cofres públicos, em suma, não possuir pendências com o fisco.

270 Redação do Artigo 27, incisos I a IV. Lei 8 666, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial [República
Federativa do Brasil], Brasília, v. 132, n. 127, p. 10149,06 de julho de 1994. (Em anexo).
271 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1989. p. 265.
272 CRETELLA JÚNIOR, 1. Das licitações públicas: (comentários à nova Lei Federal n° 8 666, de 21 de
junho de 1993). Riode Janeiro: Forense, 1994. p. 202.
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Os Artigos 28 a 33 da Lei n° 8 666/93 descrevem as exigências de documenta-
ção para as habilitações.

Como termina a fase de habilitação? "Ela termina da seguinte forma: alguns

licitantes estão habilitados, por possuírem requisitos de idoneidade técnica, jurídica e
financeira, outros não estão, estão inabilitados. Os inabilitados estão excluídos do

procedimento; os habilitados passam à fase subseqüente em rigorosa posição de igualdade

(.... ). O que o edital deve estipular são as condições mínimas de idoneidade, isto é, aqueles
requisitos estabelecidos no edital são requisitos mínimos, não importa que a pessoa tenha mais
que aquilo. O edital pede o mínimo; tendo o mínimo, não importa quanto tenha a mais; o que
não pode ter é menos que o mínimo (...).,,273

A habilitação não classifica nenhuma empresa, ela só qualifica fornecedores a

continuarem no processo e apresentarem proposta. Esta é outra diferença observada entre os

processos de compras das entidades públicas e privadas; nas empresas particulares,

eventualmente, requisitos de capacidade do fornecedor podem fazer parte do critério de

julgamento ou seleção de seus produtos.
A lei ainda disciplina os registros cadastrais. São semelhantes aos Cadastros de

Fornecedores mantidos por inúmeras empresas privadas, porém, para inclusão de algum
fornecedor, exige-se um verdadeiro "ritual de habilitação".

Os registros cadastrais são mantidos pelas entidades da Administração Pública,
com validade de, no máximo, um ano. A documentação necessária para o registro é igual à
exigida para as habilitações em concorrências. As regras para os registros cadastrais foram

mencionadas nos Artigos 34 a 37 e §§ da Lei n° 8 666/93. O fornecedor receberá um
certificado de registro renovável e as unidades administrativas poderão utilizar os registros de
outros órgãos ou entidades da Administração. O Artigo 36, num preciosismo pedagógico,
descreve como devem ser classificados os registros cadastrais das entidades públicas.

A Lei de Licitação também disciplina a forma de entrega dos documentos para
habilitação, no Artigo 32 e §§. Destaque-se ainda que, para concorrências, o certificado
cadastral pode substituir, quando isto estiver previsto no edital, os documentos necessários à
habilitação, ou substitui sempre os documentos exigidos pelos Artigos 28 e 29 da Lei

(habilitação jurídica e regularidade fiscal), excetuando-se os incisos IH e IV do Artigo 29.
Apesar de alguns requisitos fundamentais observados na qualificação de

fornecedores de empresas privadas serem proibidos pela Lei de Licitação (proximidade dos
vendedores da fábrica dos compradores, por exemplo) e excetuando-se a verificação de
regularidade fiscal, todas as outras exigências para qualificação também são observadas nas
aquisições do setor privado (com menor grau para a capacidade jurídica).

273 DALLARI, A. A. Procedimento licitatório. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, São
Paulo: Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, n. 25/26, p. 13-28, jan./dez. 1986.
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A habilitação é um dos pontos mais sadios do processo licitatório. O foco de
análise na habilitação é a capacidade administrativa da empresa vendedora em atender os
requisitos e necessidade da compradora. Este princípio tem como base a razoável crença,

comprovada pela prática, de que uma empresa idônea, capacitada fisica e tecnologicamente,

bem organizada e financeiramente estável possui melhores condições de produção e entrega de

um produto com melhor qualidade e até mesmo preço.
Entretanto, ainda existem consideráveis diferenças entre os modelos de

qualificação de fornecedor das entidades públicas e privadas. Enquanto na empresa privada
quase não há exigência de documentos formais, e equipes multidisciplinares analisam in loco a

qualificação do fornecedor, no setor público quase tudo é comprovado por documentos
registrados (ver Artigo 32) que, por sua vez, demandam tempo, recursos materiais e humanos

e dinheiro para sua elaboração, além de não garantirem a eficácia do controle. Os custos de

preparação da documentação, que incidem no fornecedor, certamente serão repassados ao
preço do produto fornecido.

3.5.9. JULGAMENTO

Segundo Hely Lopes Meirelles274, "o estatuto jurídico das licitações e
contratos,275 (.... ), dividiu o procedimento licitatório, e o da concorrência em particular, em

duas fases distintas e estanques".

Segue o Autor "a primeira dessas fases - fase da habilitação - tem por escopo a
verificação da idoneidade (em sentido amplo) dos participantes, através da comprovação de
suas condições pessoais, ao passo que a segunda - fase do julgamento - destina-se
exclusivamente ao confronto das propostas, para eleição das mais vantajosas, à luz dos

critérios e dos fatores consignados no edital ou convite".
Habilitados os concorrentes em seção pública, passa-se à fase do julgamento.

Os licitantes habilitados já deverão ter formalizado as propostas, onde descreveram ou
especificaram o produto oferecido (de acordo com o solicitado no edital) e suas características
para julgamento (qualidade, preço, desempenho, etc.). Esse julgamento será efetuado de
acordo com critérios pré-estabelecidos no edital, como manifesta a Lei n" 8 666/93:

"Artigo 43. A licitação será processada e julgada com observância dos
seguintes procedimentos:

I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos
concorrentes, e sua apreciação;

274 MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação - Julgamento Objetivo. Revista dos Tribunais, São Paulo, 78(642):7-
11, abro 1989.
275 Apesar de o autor se referir expresamente, no artigo, ao Decreto-Lei nO2.300/86, o conteúdo de sua
afirmativa também se aplica à Lei nO8 666/93.
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11 - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo

as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;

111 - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes
habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recursos, ou tenha havido
desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital

e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial

competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser
devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas

desconformes ou incompatíveis;
V - julgamento e classificação das propostas de acordo com critérios de

avaliação constantes no edital;
VI - deliberação da autoridade competente quanto à homologação e

adjudicação do objeto da licitação". 276
As propostas deverão ser envelopadas e lacradas pelos proponentes (o edital

deverá conter orientação sobre a forma de apresentação das propostas), para serem
posteriormente abertas e analisadas pela comissão de licitação. Haverá, após abertura e análise

das propostas, o julgamento, de acordo com os critérios pré-estabelecidos no edital. Contudo,

para serem apreciadas e julgadas, as propostas necessitam, segundo a doutrina jurídica

dominante, ser sérias, firmes e concretas.
Segundo Bandeira de Mell0277, proposta séria é aquela não só com intuito,

mas também com a possibilidade de ser mantida e cumprida. Proposta firme é aquela feita sem
reservas, quais as de cláusula condicional ou resolutiva. Proposta concreta é aquela cujo
conteúdo do ofertado está perfeitamente determinado nela mesma, sem estabelecer remissões a

ofertas de terceiros.
Destas condições para apreciação das propostas surge, na prática, uma

característica marcante do processo licitatório: a impossibilidade de ocorrer modificação nas
propostas depois de sua entrega, em envelope lacrado, à comissão de julgamento. Este
preceito, extensamente detalhado por Celso Antônio Bandeira de Mello (op. cito p. 63-67),
justifica a impossibilidade de negociação, principalmente de preços, mas também de vantagens
técnicas ou de qualidade, nesta fase do processo licitatório.278

Adilson de Abreu Dallari279 ainda aponta, citando outros autores, três aspectos
negativos ao que ele chamou de "melhoria das propostas": "a) afasta proponentes sérios por
propiciar concorrência desleal daqueles que à última hora procuram obter vantagens de

276 Redação do Artigo 43, incisos I a VI. Lei 8 666, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial [República
Federativa do Brasil], Brasília, V. 132, n. 127, p. 10149,06 de julho de 1994. (Em anexo).
277 MELLO, C.A.B. Licitação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980, p. 62.
278 Ressalvado o Artigo 46, § l°, incisos 11e Ill, da Lei n" 8 666/93 que estabelece algum tipo de negociação
para licitações do tipo "melhor técnica".
279 DALLARI, Adilson A. Aspectosjuridicos da licitação. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 83.
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maneira não muito escrupulosa; b) desnatura o procedimento de licitação, cujo resultado já não
é decisivo, uma vez que assegura aos perdedores uma igualdade de condições com os
verdadeiros ganhadores; c) implica premiar a quem, tendo podido oferecer preço mais baixo,
não o fez desde o primeiro momento, para tentar obter um lucro indevido às custas da
Administração" .

"Abertas, rubricadas e lidas as propostas em ato público, passa-se ao seu
exame, que pode ser feito em seguida, mas normalmente, é realizado reservadamente em outro

local e data, para que os julgadores tenham a tranqüilidade necessária à análise de todos seus

aspectos e à apreciação de todos os fatores a serem considerados no julgamento. ,,280

Outra característica importante das licitações é que o licitante não pode desistir
da proposta após a fase de habilitação (§ 6°, do Artigo 43, da Lei n" 8 666/93), sob pena de

sofrer as sanções legais cabíveis.
O julgamento deve seguir dois princípios manifestos na Lei n" 8 666/93 e

firmados para tentar garantir a absoluta observância ao princípio constitucional da isonomia,
norteador primário do instituto da licitação: a) ser objetivo; e b) estar vinculado aos critérios

previamente estabelecidos no edital281. Com base nos critérios objetivos pré-estabelecidos no

edital, a comissão de licitação classifica as propostas dos licitantes, selecionando

impessoalmente a mais vantajosa para a Administração Pública.
Como conseqüência de ser o critério vinculado ao edital, é impossível, nesta

fase, aceitar no produto vantagem extra, não prevista preliminarmente no instrumento

convocatório. Se algum concorrente oferecer melhores condições, como financiamento,
qualidade, além das previstas no edital, essas diferenças não poderão ser avaliadas pela
comissão julgadora da licitação. Vantagens adicionais não poderão nortear a decisão do

julgamento.
Cabe também, na mesma linha de raciocínio, desclassificação daquelas

propostas que formalmente estiverem aquém do edital. Neste caso, como as propostas são
imutáveis, o licitante não pode se comprometer, posteriormente, no cumprimento daquela
cláusula não formalizada na proposta, ficando ela desclassificada, por desconformidade com o
edital.

280 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1989. p. 267.
281 Ver MUKAI, T. O julgamento das licitações: distinção entre critérios, fatores e tipos de licitação. Revista
de Direito Público, São Paulo: Revista de Direito Público, 1988, p. 84-86.
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3.5.10. TIPOS DE LICITAÇÃO

Na tentativa de disciplinar a objetividade no critério de classificação, a Lei n°
8.666/93 definiu quatro tipos de licitação: a) a de menor preço; b) a de melhor técnica; c) a de

técnica e preço; e d) a de maior lance ou oferta.282

Ainda segundo Bandeira de Mello283, lia regra geral é a do julgamento pelo

menor preço, visto que tanto a licitação de melhor técnica quanto a de técnica e preço só têm

cabida em três ordens de hipótese. A saber:
a) 'para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na

elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia
consultiva, em geral, e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e

projetos básicos e executivos' (Artigo 46);
b) para a contratação de bens e serviços de informática284 ( ....) e

c) 'excepcionalmente, por autorização expressa e mediante justificativa

circunstanciada da maior autoridade da Administração promotora constante do ato

convocatório, para fornecimento de bens e execução de obras ou prestação de serviços de
grande vulto majoritariamente dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio
restrito, atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação, nos casos em que o

objeto pretendido admitir soluções alternativas e variações de execução, com repercussões
significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade concretamente
mensuráveis, e estas puderem ser adotadas a livre escolha dos licitantes, na conformidade de
critérios objetivamente fixados no ato convocatório' (Artigo 46, § 3°)".

A Lei n" 8 666/93 descreve os procedimentos para julgamento das licitações do
tipo melhor técnica (Artigo 46, §1°), com um complicado processo de negociação, e do tipo
técnica e preço (Artigo 46, §2°), com um sistema semelhante ao processo peso/ponto utilizado
pelo setor privado (visto no Capítulo 1).

A licitação do tipo melhor preço será utilizada quando "0 critério de seleção da
proposta mais vantajosa para a Administração determinar que será vencedor o licitante que
apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor
preço".285

No julgamento das licitações do tipo menor preço, apesar de a lei declarar

expressamente que o vencedor será aquele que atendeu às especificações do edital e ofertou o
menor preço, alguns autores, na literatura jurídica especializada, possuem outra compreensão

282 Este tipo de licitação só é usado para os casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso,
portanto, não será detalhado nesta dissertação, que versa sobre compras.
283 MELLO, C. A. B. Curso de direito administrativo. 5. ed., atualizada e revisada. São Paulo: Malheiros,
1994. p. 315.
284 Incorporada pela Lei 8.883/94 (nota do autor da dissertação).
285 Redação do § l°, inciso I, do Artigo 45. Lei 8 666, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial [República
Federativa do Brasil], Brasília, v. 132, n. 127, p. 10149,06 de julho de 1994. (Em anexo).
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Administração) ou com adaptações necessárias aos negócios públicos (contratos
administrativos propriamente ditos) (. ...) os contratos públicos são regidos por normas e
princípios próprios de Direito Público, atuando o Direito Privado apenas supletivamente,
jamais substituindo ou derrogando as regras privativas da Administração. ,,295 Alguns autores

consideram que contratos de compra e venda são contratos privados (comuns do Direito Civil)
da Administração Pública296, porém esta não é a opinião dominante.

"Em decorrência dos poderes que lhe assistem, a Administração fica autorizada
- respeitado o objeto do contrato - a determinar modificações nas prestações devidas pelo

contratante em função das necessidades públicas, a acompanhar e fiscalizar continuamente a

execução dele, a impor sanções estipuladas quando faltas do obrigado a ensejarem e a rescindir
o contrato sponte propria se o interesse público demandar. "297

A principal característica do contrato administrativo reside na idéia de

supremacia do poder público em relação aos interesses particulares. Evocando o interesse
público, a Administração Pública pode modificar unilateralmente (dentro de limites legais) o
contrato, hipótese não admitida para os contratos privados.

Os Artigos 54 a 80 da Lei n" 8 666/93 versam sobre os contratos da

Administração. Com base nestes Artigos, serão analisadas as possibilidades de alteração do

contrato, no que se referir a especificações, quantidade, preço e sua duração máxima permitida
pela lei.

A primeira exigência para existência do contrato é a licitação prévia
(obviamente excetuando-se as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação), que dará o

suporte para validade do contrato. "O contrato a ser firmado com o licitante vencedor
certamente decorrerá da conjunção das condições do edital com a proposta vencedora, já
considerada mais vantajosa, porque fruto de julgamento e homologação. ,,298 Inclusive, pela

atual lei, uma minuta do contrato deverá constar no edital de licitação.
O contrato, dentre outras exigências, deve conter a descrição rigorosa do objeto

constante no edital, acrescido, quando for o caso, de atributos suplementares propostos pelo
licitante e aceito pela comissão de licitação e desde que não descaracterize a especificação
preliminar.

As alterações nos contratos também estão disciplinadas pela Lei n" 8 666/93, no
Artigo 65, incisos e parágrafos. Os contratos podem ser modificados unilateralmente pela

295 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1989. p. 187.
296 CRETELLA JÚNIOR, J. Das licitações públicas: (comentários à nova Lei Federal n" 8 666, de 21 de
junho de 1993). Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 260-261.
297 MELLO, C. A. B. Curso de direito administrativo. 5. ed., atualizada e revisada. São Paulo: Malheiros,
1994. p. 329.
298 MOTTA, C. P. C. Negociação no contrato administrativo. Revista de Direito Público, São Paulo: Instituto
de Direito Público da Faculdade de Direito da USP, n. 86, 1988.
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Administração ou por acordo entre as partes, porém, nos dois casos, isto só é possível em
condições muito específicas.

No Item "a", do inciso I, do Artigo 65, a Lei de Licitação admite que os

contratos poderão ser alterados unilateralmente quando houver "modificação do projeto ou
das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos"299.

Uma leitura apressada deste item da lei poderia indicar que, num contrato de

fornecimento parcelado ou contínuo, haja a possibilidade de alterar a especificação do produto

(objeto) para incorporar alguma melhoria técnica ou de qualidade. Este método é amplamente
utilizado pelo sistema de comprasjust-in-time nos contratos de longa duração.

Contudo, nos contratos da Administração Pública, apesar de, em tese, ser
possível modificar as especificações do objeto durante a vigência do contrato, há um limite

ditado pela imutabilidade do edital, do qual deriva o contrato. Segundo Lúcia V.
FigueiredoJOO, "dentre os requisitos necessários ao contrato administrativo válido, entre as
cláusulas necessárias, temos a descrição do objeto com suas especificações (.... ). O objeto deve

ser conservado imutável, durante toda execução contratual. É dizer: o objeto não pode ser

desnaturado, não pode ser modificado em sua essência, em sua estrutura básica. Poderá sofrer
alterações quantitativas e qualitativas, porém, desde que não o desnaturem (.... )".

É da mesma opinião Caio Tácito, citado por Carlos P. C. MottaJ01,
argumentando que o contrato deverá acatar fiel e rigorosamente o edital, gerando, como
conseqüência, a "denominada 'imutabilidade do edital'. Isto significa que, iniciada a licitação, as

regras fixadas se tomam imodificáveis durante todo o transcurso do certame. Não cabem
alterações que, se existentes desde o princípio, teriam atraído para a licitação o interesse de

outros eventuais participantes ou removido obstáculos jurídicos à afluência de terceiros ( ...).

Do mesmo modo e por iguais razões não são toleráveis alterações que modifiquem as cláusulas
do contrato, quer durante a licitação, quer após o encerramento dela, por ocasião da lavratura
da avença".

Se o contrato, quanto à especificação, deve acatar o edital, este, por sua vez,
durante todo o processo de licitação, deve manter-se imutável. Em respeito ao princípio da
igualdade, conclui-se que uma mudança na especificação do objeto, durante a vigência do
contrato, deve ser muito bem fundamentada no interesse público, para ter amparo legal.

Neste caso, uma modificação: "a) não pode conduzir a um contrato menos
vantajoso do que o proposto pela proponente classificada em segundo lugar e b) não pode
desfigurar o contrato de tal modo que, outras fornecedoras, construtoras ou prestadoras de

299Redação do item a, inciso I, Artigo 65, da Lei N" 8 666, de 21/06/93.
300 FIGUEIREDO, L. V. Formalidades e requisitos do contrato administrativo. Revista da Procuradoria Geral
do Estado de São Paulo, São Paulo: Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, dez. 1989, p. 159-171.
301 MOITA, C. P. C. Negociação no contrato administrativo. Revista do Direito Público, São Paulo: Instituto
de Direito Público da Faculdade de Direito da USP, n. 86, p. 108-112.
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serviços, que não participaram da licitação, poderiam ter despertado o interesse pela
participação 11 .302

A "aferição de qualidade que se dá no procedimento licitatório, pelo exame e
posterior escolha da proposta que melhor atenda à demanda existente, tem importância dentro

do tema enfocado, pois é naquele momento onde se dá a fixação do preço, ressalvadas as

hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. A partir de então não há de se falar em
modificar-lhe as bases, com pena de prejudicar os licitantes".303

Deste modo, como conclusão, juridicamente podem ser admitidas modificações

na especificação do objeto, mas sempre alicerçadas num fato de relevante interesse público,
fundamentado consistentemente, para não contrariar o princípio da isonomia. A regra geral é a

imutabilidade da especificação do objeto durante a vigência do contrato; exceções são
permitidas em ocasiões muito específicas e rigorosamente justificáveis, não tendo, portanto, o
mesmo espírito, a mesma filosofia das modificações nas especificações observadas em compras

do sistemajust-in-time. A mesma conclusão pode ser estendida aos Registros de Preços.
A lei também permite que se modifiquem as quantidades pactuadas inicialmente

no contrato. "0 contratante fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ( ....)."304 Não serão admitidos outros
acréscimos além deste limite.

Em relação ao preço do produto, seu valor no contrato deve ser aquele

determinado pela fase de julgamento no processo licitatório. Esta regra possui duas exceções:

a) quando o vencedor do processo licitatório melhore ainda mais sua proposta, diminuindo o
preço ofertado; e b) quando existe desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato
imprevisível.

A primeira exceção é ainda polêmica. 11Alega-se, por exemplo, que a proposta é
imutável, por ter necessariamente a característica de firmeza, seriedade e concreção"305, já
discutido anteriormente. Contudo, é dominantemente admitido que o vencedor da licitação
melhore a proposta. Este pormenor permite, na prática, uma das poucas oportunidades de
negociação na sistemática da licitação. O administrador público, quando percebe que o preço

ofertado pelo licitante vencedor está acima do mercado, ameaçando revogar a licitação, pode
forçar a melhoria da proposta do vencedor.

302 MOTTA, C. P. C. Negociação no contrato administrativo. Revista do Direito Público, São Paulo: Instituto
de Direito Público da Faculdade de Direito da USP, n. 86, p. 108-112, 1988.
303 LOPES, Mônica L. Contrato administrativo. Revista de Direito Público, São Paulo: Instituto de Direito
Público, n. 85, p. 161-171, 1988.
304 Redação do Artigo 65, § l°. Lei 8 666, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial [República Federativa do
Brasil], Brasília, v. 132, n. 127, p. 10149,06 de julho de 1994. (Em anexo).
305 MOTTA, C. P. C. Negociação no contrato administrativo. Revista de Direito Público, São Paulo: Instituto
de Direito Público da Faculdade de Direito da USP, n. 86, 1988.
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A outra exceção quanto à modificação de preços durante o contrato se dá
quando ocorre algum fato imprevisível que acarrete mudanças na estrutura de custos do bem

adquirido. "Pode-se afirmar então que o regime jurídico do contrato administrativo, no Brasil,

compreende a regra da manutenção da equação econômico-financeira originariamente
estabelecida, cabendo ao contratante privado o direito a uma remuneração sempre compatível
com aquela equação, e à Administração o dever de rever o preço contratual quando, (. ..) ele
não permita a retribuição da prestação assumida pelo particular, de acordo com a equivalência
estipulada pelas partes no contrato. ,,306

A lei também incorpora os reajustes de preços previsíveis, quando exige que o
edital contenha o "critério de reajuste, que 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". 307

A dificuldade nesta questão é definir um índice que represente a efetiva variação
dos custos de produção, principalmente com o nível de inflação do país dos últimos anos.
Existem sérios conflitos entre fornecedores e Administração Pública a este respeito.

Sobre a duração do contrato, "a lei brasileira proíbe peremptoriamente o
contrato com prazo de vigência indeterminado, e exige a discriminação do prazo de início de

etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e recebimento definitivo,

conforme o caso, mas admite exceções à cerrada determinação do caput do Artigo 57, que
restringe sua duração à vigência de créditos orçamentários". 308

"De início, portanto, o prazo de duração dos contratos adminístrativos está
subordinado à vigência dos créditos que lhes deram possibilidade legal de celebração (no
exercício orçamentário ).,,309

A duração dos contratos regidos pela Lei n" 8 666/93 será "vinculada à vigência
dos respectivos créditos orçamentários,310 exceto quando relativos: a) aos projetos cujos

produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no plano plurianual, os quais poderão
ser prorrogados, se houver interesse da Administração e desde que isto tenha sido previsto no
ato convocatório; b) na prestação de serviços a serem executados de forma contínua311

306 SUNDFELD, C. A. Reajustamento de preços nos contratos administrativos. Revista de Direito Público,
São Paulo: Instituto de Direito Público da Faculdade de Direito da USP, n. 86, 1988.
307 Redação do Artigo 40, inciso XI, da Lei N" 8 666, de 21/06/93.
308 SZKLAROWSKY, Leon F. Duração do contrato administrativo e a Lei n? 8 666/93. Boletim de Licitações
e Contratos, São Paulo: NOJ, out, 1993, p. 401-409.
309 MUKAI, Toshio. O novo estatuto jurídico das licitações e contratos públicos. 2 ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1993. p. 64.
310 O orçamento na Administração Pública é anual, coincidente com o ano civil.
311 A Lei n" 8 883/94, posterior à publicação do autor e incorporada à Lei nO8 666/93, alterou a duração dos
contratos de serviços contínuos para o máximo de 60 meses.
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( ...)"312; e c) no aluguel de equipamentos e programas de informática, onde sua duração pode

estender-se pelo prazo de 48 meses.
Logo, a duração do contrato administrativo, no caso de compras de bens e

produtos, deverá ser, em regra geral, de no máximo um ano, ou "estar a duração dos contratos
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, ou seja, até 31 de dezembro do ano
em que foram assinados"313.

Os registros de preços, apesar de não se configurarem juridicamente como um
contrato,314 terão prazo de validade de um ano (inciso Ill, § 3°, Artigo 15). As prorrogações

dos contratos só são permitidas em casos específicos, regulamentados na Lei nO8666/93, no

Artigo 57, § 1° (incisos I a VI) e § 2°.
Finalmente, ressalte-se mais um custo incidente nos contratos públicos devido à

prestação de garantias (opcional, a critério da autoridade competente) por parte do contratado,
para execução de obras, serviços e compras (Artigo 56 e §§).

Essas garantias podem ser: a) caução em dinheiro e em títulos da dívida pública;

b) seguro garantia; e c) fiança bancária. Todas elas, mesmo que sejam devolvidas futuramente
(como no caso da caução), incidem em custo para o fornecedor, já que representam uma certa

quantia em dinheiro de que deve dispor (momentaneamente, ou não) para execução do

fornecimento.

3.5.13. RECEBIMENTO

O recebimento do objeto licitado também é regido e disciplinado pela Lei n°

8.666/93, nos Artigos 73 a 76. Após a execução dos contratos de compras ou de locações de
equipamentos, "o objeto do contrato será recebido: a) provisoriamente, para efeito de
posterior verificação de conformidade do material com a especificação; b) definitivamente,

após a verificação da qualidade e da quantidade do material e conseqüente aceitação". 315
A lei dispensa o recebimento provisório para casos específicos, como compras

de pequeno vulto, alimentos perecíveis, serviços profissionais, dentre outros elencados no
Artigo 74. Nas aquisições superiores a convite (exclusive), o recebimento deverá ser confiado
a uma comissão de, no minimo, três membros (Artigo 15, § 8°).

O licitante deverá arcar com parte das despesas de verificação da conformidade
no recebimento do produto. "Salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite

312 CRETELLA JÚNIOR 1.Das licitações públicas: (comentários à nova Lei Federal n° 8 666, de 21 de
junho de 1993). Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 279.
313 Seção "Questões Práticas". Boletim de Licitações e Contrato. São Paulo: NOJ, out. 1993, p. 426.
314 Os registros de preços podem se tomar uma altemativajurídica de relacionamento fornecedor comprador
mais estável, porque, mesmo que não sejam contrato, possuem condições de compra e venda pré-pactuadas com
duração estipulada.
315 CRETELLA JÚNIOR 1. Das licitações públicas: (comentários à nova Lei Federal n" 8 666, de 21 de
junho de 1993). Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 310.



133

ou do ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais
para boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado. ,,316

Os custos inerentes ao recebimento, incidentes no fornecedor, certamente terão
sido repassados ao preço do produto. É razoável admitir que, numa atividade econômica nos

moldes capitalistas, o preço do produto é resultado de seus custos somados a um lucro (mark-
up); por esta teoria (apresentada no Capítulo 1), os custos de entrega e recebimento da

mercadoria, de seu processo de venda (participação da licitação), do contrato (caução,

seguro), certamente serão repassados ao preço final do produto, por todos os participantes do

processo de compra.

3.5.14. PADRONIZAÇÃO E REGISTRO DE PREÇOS

Existem dois grandes sistemas simplificadores das compras na Administração
Pública: a padronização e o registro de preços, manifestos no Artigo 15 da Lei n" 8 666/93.

Estas duas "sistemáticas de compras", previstas na lei, são as únicas possíveis exceções na

legislação ao modelo genérico de licitação.

O sistema de padronização toma possível, pelo menos em parte, a utilização de
alguns princípios e técnicas sugeridas pelo sistema de compras just-in-time, amplamente
utilizado pelas empresas industriais privadas, inclusive brasileiras, de bens com produção
contínua e de alta capacitação organizacional, sistema ao qual alguns atribuem o sucesso
econômico japonês. 317

Num excelente artigo, Diógenes Gasparini318 conceitua juridicamente
padronização: "Padronizar significa igualar, uniformizar, estandardizar." A aquisição deve

considerar, portanto, a economia, a simplificação, a intercambiabilidade, a compatibilidade das
especificações dos produtos, a assistência técnica, quando adquire algum bem para uso próprio
ou da população. "As compras, portanto, não devem ser simplesmente realizadas, mas
pensadas e decididas, antes da sua efetivação, segundo este princípio.

O dispositivo, embora não pareça, toma obrigatória a padronização de bens
utilizáveis no serviço, impõe que toda a compra seja avaliada segundo este princípio, a título
de evitar aquisições de bens diferentes nos seus elementos componentes, na qualidade, na

durabilidade, na implicação direta e imediata nos estoques, na manutenção, na assistência
técnica, nos custos, no controle e na atividade administrativa. ,,319

316 Redação do Artigo 75. Lei 8 666, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial [República Federativa do Brasil],
Brasília, v. 132, n. 127, p. 10149,06 de julho de 1994. (Em anexo).
317 DYER, 1. H., QUCm, W. G. Japanese-style partnerships: giving companies a competitive edge. Sloan
Management Review, Cambridge, p. 51-63, Fali 1993.
318 GASPARINI, D. Licitação e padronização. Boletim de Licitações e Contratos, São Paulo: NOJ, novo 1993,
p. 437-441.
319 GASPARINI, D. Licitação e padronização. Boletim de Licitações e Contratos, São Paulo: NOJ, novo 1993,
p.437-441.
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Aceitando a argumentação do autor, conclui-se que toda empresa pública
produtora de algum bem ou produto de consumo com produção genericamente chamada do

tipo contínuo, na escolha dos fornecedores das matérias primas, ou subprodutos de seus
produtos, pode (o autor usa o verbo dever) evocar a padronização para suas compras. Isto é
aplicável, como exemplo, aos fornecedores das estatais de telecomunicações, petróleo e
energia, entre outras.

O autor não pára aí e admite até mesmo acolher, na padronização, uma marca,
uma raça ou uma variedade. "A eleição de marca ou a adoção do standard próprio somente
pode acontecer mediante prévia e devida justificativa, lastreada em estudos, laudos periciais e
pareceres técnicos, em que as vantagens para o interesse público fiquem claras e sobejamente
demonstradas, sob pena de caracterizar fraude ao princípio da licitação. ,,320

É necessário, portanto, um estudo detalhado (o autor instrumentaliza-o num
processo administrativo) para determinação das vantagens e desvantagens da padronização e

da escolha da marca, levantando questões sobre a possibilidade de dependência excessiva e
nociva com o fornecedor. Este estudo deve ser feito por uma comissão, assessorada por laudos
periciais e técnicos, num processo administrativo formal, com etapas próprias. Convencida, a
Administração Pública, das vantagens da padronização, a autoridade competente dá forma
jurídica ao parecer da comissão.

Entretanto, continua o autor, a padronização "não leva, automática e
inexoravelmente, à dispensa ou à inexigibilidade da licitação. Ela será realizada com todos
aqueles que podem oferecer o material, equipamento ou gênero padronizado, pois, em tese,
estão em condições de atender ao negócio desejado pela entidade compradora. Só não será

promovida se um único fornecedor ou produtor puder satisfazer ao desejo da entidade
compradora. ,,321 O autor cita ainda o caso de um carro de passageiro nacional, que deve ser
licitado, mesmo discriminando marca, pois existem várias concessionárias que podem
participar da licitação.

O processo de padronização é um grande avanço da lei, porque exige, na sua
elaboração, a análise dos inúmeros outros fatores, não só o preço, envolvidos na aquisição de
um produto por uma organização, deslocando o procedimento da licitação para o lado da
"contratação mais vantajosa", da produtividade econômica, e premiando o produtor que

realmente pode oferecer melhores condições para o incremento da eficiência do setor público.
Outra sistemática que excede o padrão normal de compras previsto pela lei é o

"registro de preços". "Sempre que possível e conveniente, as compras deverão ser realizadas
mediante sistema de registro de preços, precedido de ampla pesquisa de mercado.
Regulamentado por decreto do poder executivo, os preços registrados serão publicados no

320 GASPARINI, D. Licitação e padronização. Boletim de Licitações e Contratos, São Paulo: NOJ, novo 1993,
p. 437-441.
321 GASPARINI, D. Licitação e padronização. Boletim de Licitações e Contratos, São Paulo: NOJ, novo 1993,
p.437-441.
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Diário Oficial da União,322 periodicamente, para orientação da Administração. Mediante o
sistema de registro de preços, a Administração está apta a adjudicar propostas em que o preço
apresentado se aproxime tanto quanto possível dos existentes no mercado. "323

"O 'registro de preços' é um sistema que a administração pode adotar perante

compras rotineiras de bens padronizados ou mesmo na obtenção de serviços. Neste caso,

como ela presume que irá adquirir os bens ou recorrer a estes serviços, não uma, mas múltiplas
vezes, abre um certame licitatório em que o vencedor, isto é, o que ofereceu a cotação mais
baixa, terá seus preços 'registrados'. Quando a promotora do certame necessitar destes bens ou
serviços irá obtê-los, sucessivas vezes, se for o caso, pelo preço cotado e registrado. ,,324

Este sistema de compras será regulamentado por decreto do Poder Executivo,
atendidas as particularidades regionais. O Decreto Lei nO2 300/86, já versava sobre o registro
de preços.

Nos Registros de Preços serão observadas ainda as seguintes condições:325 a)
a seleção deverá ser feita por concorrência; b) deverá haver estipulação prévia do sistema de
controle e atualização do preço registrado; e c) validade do registro não superior a um ano.
Este dispositivo legal tem como conseqüência prática a possibilidade de a Administração fazer

uma concorrência apenas uma vez por ano para cada produto, de consumo rotineiro, adquirido
externamente.

O registro de preços é uma alternativa para compras nas licitações, porém
possui três inconvenientes: a) a forma de reajuste dos contratos; b) a rigidez das
especificações; e c) sua duração.

Os registros de preços devem ter sua forma de reajuste expressa no edital da
licitaçã0326 que lhes deu origem e serão mantidos durante sua vigência. A maioria dos
produtos industrializados não possui índices oficiais setoriais específicos; como os índices

gerais de inflação são calculados a partir de médias ponderadas entre produtos, podem não
refletir os aumentos daquele produto que consta na ata de registro de preços. Neste caso o
fornecedor pode ser premiado com aumentos excessivos ou recair em prejuízo; no primeiro
caso ele manterá a entrega normalmente, no segundo, ameaçará não efetuar a entrega.

Apesar de juridicamente existir a teoria da imprevisão dos contratos e,
conseqüentemente, o conceito de desequilíbrio econômico-financeiro, estes fatores não
bastam, neste caso, para justificar um aumento (ou diminuição) acima daquele previsto pelo
índice que constava no edital, pois o princípio da isonomia poderia estar sendo violado.

322 No caso de órgãos da União (nota do autor da dissertação).
323 CRETELLA JÚNIOR, J. Das licitações públicas: (comentários à nova Lei Federal nO8 666, de 21 de
junho de 1993). Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 144.
324 MELLO, C. A. B. Curso de direito administrativo. 5. ed., atualizada e revisada. São Paulo: Malheiros,
1994. p. 291.
325 § 3°, do Artigo 15 (incisos de I a I1I). Lei 8 666, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial [República
Federativa do Brasil], Brasília, v. 132, n. 127, p. 10149,06 de julho de 1994. (Em anexo).
326 Inciso XI, Artigo 40. Lei 8 666, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial [República Federativa do Brasil],
Brasília, v. 132, n. 127, p. 10149,06 de julho de 1994. (Em anexo).
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Como a inflação é dificil de ser prevista (também dificil de ser medida), os
licitantes que participam da concorrência para registro de preços de produtos industriais sem

índice específico e com preços das matérias primas sazonais, dificilmente definirão com

precisão um preço médio para que não incorram em prejuízo durante a vigência do registro.
Uma alternativa que vinha sendo aplicada para apurar o reajuste, quando não

existia a obrigatoriedade de índices de reajuste, era a "pesquisa de mercado" feita pelo próprio

órgão licitante. Este sistema pode ser muito perigoso, se não for executado com critérios

científicos bastante apurados (metodologia estatística e sistema de ponderação). Neste caso,
corre-se o risco de ter algum reajuste manipulado.

Na empresa privada, muitas vezes, a prática para esse reajuste é a análise da

evolução dos custos do fornecedor, que deve estar explicitada no contrato, prática essa quase

nunca observada no setor público, que poderia absorver essa salutar experiência para reajuste
de alguns de seus contratos.

A redação do § 4°, do Artigo 15, da Lei de Licitação, afirmando que o Registro
de Preços não obriga ao contrato, sugere que os problemas com essa sistemática são uma

constante no setor público. O registro de preços é ideal para commodities básicas negociadas
em bolsa de mercadorias ou com índices inflacionários específicos (arroz, feijão, etc.).

O registro de preços também não pode incorporar modificações na

especificação (melhoria técnica ou de qualidade), porque se assim o fizesse estaria

contrariando o edital que lhe deu origem, no qual todos os participantes se basearam para
formalizar propostas. Uma modificação a posteriori na especificação pode sucitar dúvidas
quanto à lisura do processo, podendo contrariar direito de perdedores, que poderiam ter
ofertado em melhores condições, caso a especificação fosse outra, ou mesmo ter participado

da licitação algum outro concorrente que não o tenha feito devido à especificação.
A duração anual para os registros de preços não é suficientemente elástica para

caracterizar uma sistemática de relacionamento comprador/fornecedor de longa duração, como
no caso do sistema just-in-time de compras. Contudo, esta prática pode diminuir sensivelmente
o custo das transações de compras do setor público.

3.5.15. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

A licitação é um procedimento administrativo necessário para fundamentar os
atos da Administração Pública. Prega-se que, no Estado de Direito, nenhum cidadão deve
sujeitar-se ao arbítrio dos atos oriundos do poder das autoridades constituídas para gerir as

relações da sociedade. Deste princípio nasce o procedimento de licitação que, como todo ato
da Administração Pública, é sujeito a recursos.
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Os recursos admitidos pela Lei n° 8 666/93, no Artigo 109 (incisos e parágra-

fos), podem ser interpostos no prazo de cinco dias úteis,327 a contar da intimação do ato ou
da lavratura da ata, nos casos de: a) habilitação e inabilitação do licitante; b) julgamento das
propostas; c) anulação ou revogação da licitação; d) indeferimento do pedido de inscrição no

registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; e) rescisão do contrato; f) aplicação das
penas de advertência, suspensão temporária ou multa.

"No prazo de cinco dias, o licitante que se sentir prejudicado poderá interpor o

devido recurso. Ultrapassados os cincos dias não mais poderá recorrer, por ter havido
preclusão, ou seja, irretratabilidade da decisão."328

De acordo com Lúcia V. Figueiredo,329 "os recursos interpostos da habilitação
ou inabilitação do licitante devem necessariamente ter efeito suspensivo. O mesmo acontece
com relação ao julgamento das propostas feito pela comissão de julgamento (§ 2° do Artigo

109)".

Os outros recursos só terão efeito suspensivo se estiverem presentes e
fundamentadas razões de interesse público. Os recursos também poderão motivar a anulação

da licitação, se nos atos praticados no procedimento licitatório houver ilegalidade.

Os demais licitantes participantes devem ser notificados dos recursos havidos e

podem tentar impugná-lo no prazo de cinc0330 dias úteis. A "autoridade superior", julgadora
do recurso, tem prazo de mais cinco dias úteis para proferir a sentença.

Uma outra manifestação importante para o procedimento licitatório é o recurso
para a impugnação do edital (§ 1°, Artigo 41), com prazo de até cinco dias úteis da abertura

dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder no prazo máximo de
três dias. Apesar de não ter efeito suspensivo, é importante considerá-lo; as principais
contestações técnicas referente ao objeto ou a seu possível direcionamento deverão ocorrer

nesta etapa.
Durante a licitação, nas fases de habilitação e julgamento, é possível haver

distintamente, em cada uma, um recurso de caráter suspensivo. Esses recursos podem
depender, dentre outras causas, do grau de oposição entre os licitantes e, sendo direito legal,
impossível de ser controlado pela Administração Pública.

Como conseqüência, o tempo de reposição dos estoques (lead time de compra),
comparado com uma licitação normal em que os licitantes, na data do julgamento de cada fase,
desistam formalmente de impetrar recurso, será acrescido de cinco dias úteis de prazo para o

327 Excetuando-se os casos de carta-convite, com prazo de dois dias (§ 6° do mesmo Artigo)
328 CRETELLA JÚNIOR, 1.Das licitações públicas: (comentários à nova Lei Federal n? 8 666, de 21 de
junho de 1993). Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 365.
329 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Direito dos licitantes. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 91.
330 Excetuando-se os casos de carta-convite, com prazo de dois dias (§ 6°, do Artigo 109).
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recurso na habilitação e no julgamento, mais cinco dias úteis para cada julgamento.331 Nas
duas fases, somados os tempos de suspensão, chega-se, no mínimo, numa avaliação otimista,
aos 20 (vinte) dias úteis, aproximadamente um mês corrido de diferença entre um processo
com e sem recursos.

Este prazo deve necessariamente ser englobado no planejamento de materiais,
quando se determina o tempo de reposição, pois existem reais possibilidades de sobrevir,
mesmo porque não é controlável pela AdministraçãoPública. Sua ocorrência imprevista pode
causar sério desequilíbrio nos estoques e seu planejamento e faltas serão inevitáveis. Em
contrapartida, aumentando o tempo de compra, necessariamente aumentará o estoque de
segurança e os níveis de produtos em estoque; este detalhe, porém, será analisado no próximo
capítulo.

331 Existe ainda a possibilidade de acrescer a esse tempo, em cada fase, 5 dias úteis de prazo para impugnação,
pelos demais licitantes, do recurso interposto (§ 3°, art. 109). O prazo de cassação do recurso, apesar de
possível, foi desconsiderado nessa análise e na estimativa do tempo de reposição no Capítulo 4.
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CAPíTULO 4

COMPARACÃO ENTRE OS MODELOS DE COMPRAS
I

Neste capítulo serão analisadas as diferenças e semelhanças entre os modelos de
compras utilizados no setor privado (compras tradicional e compras TIT, apresentadas nos
Capítulos 1 e 2) e aquele utilizado no setor público, disciplinado pela Lei n" 8 666/93.

Alguns poderão, inicialmente, argumentar que tal comparação é impossível,

visto que tais entidades possuem personalidades jurídicas diferentes (teoria do direit~
administrativo). Entretanto, não se advoga a simples substituição dos modelos; esta

comparação se faz necessária para melhorar, onde for possível, o sistema de compras do setor
público.

Acresce-se que inúmeras empresas públicas estão sujeitas a regras da economia
de mercado para comercialização de seus produtos e são, em termos de produtividade,

comparadas, pela sociedade, às empresas privadas com atividades semelhantes. Empresas,
públicas e privadas, porém, não estão sujeitas às mesmas regras administrativas. As diferenças
nos procedimentos e na forma de organização de algumas funções podem explicar, mesmo que

em pequena escala, diferenças de rendimento entre as duas.
Na administração direta, autarquias e fundações, o dinheiro gasto para custear

um procedimento administrativo ineficiente estará deixando de ser aplicado na finalidade da
organização, principalmente num país onde são escassos os recursos para saúde, educação e
habitação.
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Os procedimentos de compras do setor privado são, em regra, tidos como mais
produtivos (e econômicos) que os adotados pelo setor público. Este hiato entre os modelos,
como será demonstrado neste capítulo, não depende exclusivamente da diferenciação jurídica,
dos objetivos, dos princípios que os norteiam, mas também, e principalmente, da técnica, da

metodologia utilizada para garantir estes princípios.
Finalmente, a ponderação de Oscar A. Omati, citado por Deming,332 pode

sintetizar o que se espera deste capítulo. "Se não mantivermos a imparcialidade à frente do

setor público, destruiremos nossa sociedade. É uma pena que nossa tendência seja esbanjar
tantos elogios aos especialistas em administração que advogam a adoção de técnicas de
administração do setor privado, pelo setor público. Muitas destas técnicas são boas, mas existe
o risco de privatização das técnicas da Administração Pública se ignorarmos a necessária

orientação para a imparcialidade e a realidade de que os processos de responsabilização são

diferentes. Na verdade, precisamos de ambas as técnicas. O setor público deve buscar e aplicar
as técnicas adequadas de administração para aperfeiçoar suas análises e avaliação de

resultados." Por outro lado, continua o autor, "algumas políticas do setor privado podem

trazer beneficios a curto prazo, mas são contraproducentes, a longo prazo, para a sociedade e

para a empresa. "

4.1. OBJETIVOS DOS MODELOS

No primeiro capítulo, definiu-se "compras" como uma função administrativa

dentro da organização, responsável por coordenar um sistema de informação e controle capaz
de adquirir externamente, para garantir o fluxo de materiais necessário à missão da

organização, bens e serviços na quantidade certa, na qualidade certa, da fonte certa, no exato

momento e ao preço certo.
Licitação, por sua vez, foi definida como um procedimento administrativo, um

meio técnico legal, uma sucessão ordenada de atos que visam a garantir princípios jurídicos
consagrados e controladores dos atos do Estado. Procura a licitação, portanto, atingir dois
objetivos: selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e propiciar iguais
oportunidades àqueles que desejam contratar com a Administração Pública.

Ora, procedimento administrativo ou mesmo sucessão ordenada de atos são
sistemas de informação e controle, o último é gênero, o primeiro espécie. É verdade que não
são, necessariamente, os mesmos procedimentos observados entre os dois modelos; porém,
ambos possuem um sistema de informação e controle, mais ou menos formalizado; a diferença,
neste caso, se deve às disparidades nas metodologias (técnicas) administrativas de informação

e controle.

332 DEMING, W. E. Qualidade: a revolução da administração. Tradução por Clave Comunicação de Recursos
Humanos. Rio de Janeiro: Marques Saraiva, 1990. p. 147. Tradução de: Out ofthe crisis.
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Esta observação se faz necessária porque podem ocorrer equívocos quando se
confunde a personalidade juridica da Administração Pública e seus procedimentos, meramente

organizacionais. Um ramo do Direito (Direito Administrativo) se incumbe de estudar
doutrinariamente as relações entre os cidadãos e o Estado; porém, a garantia de princípios

norteadores de direitos e deveres nessa relação passa, muitas vezes, pelos procedimentos

administrativos ou, mais amplamente, por sistemas de informação e controle dos atos do

Estado.
Como os sistemas de informação e controle do Estado devem garantir direitos

dos cidadãos, em geral, estão sujeitos a regras racionais, atos formais e a procedimentos mais
detalhados daqueles das empresas controladas por um proprietário.

Contudo, a empresa privada, tal qual a organização do Estado, principalmente

por sua formalidade, apego a normas escritas e exaustivas, pelo caráter hierárquico, pela

divisão do trabalho, pela impessoalidade (além de outras características), é considerada,
conceitualmente, uma burocracia. 333

Segundo Prestes Motta e Bresser Pereira334, "0 formalismo da burocracia
expressa-se no fato de que a autoridade deriva de um sistema de normas racionais, escritas e
exaustivas, que definem com precisão as relações de mando e subordinação, distribuindo as
atividades a serem executadas de forma sistemática, tendo em vista os fins visados. Sua
administração é formalmente planejada, organizada, e sua execução se realiza através de
documentos escritos. 11

Na empresa privada moderna, principalmente as que desenvolveram a

tecnologia administrativa do setor de compras referida nos Capítulos 1 e 2 desta dissertação, a
figura do proprietário não mais existe, é substituído pelo gestor, pelo administrador
profissional, que, se de um lado não tem a lei para regular sua autoridade, possui normas
internas escritas, numa organização hierarquizada e também burocrática.

De acordo com Drucker335, um dos livros americanos mais influentes deste
século, The Modem Corporation and Propriety Private, de Adolph A. Berle e Gardner

Means, salientava, ainda no ano de 1929, "que em uma grande corporação os proprietários
legais, os acionistas não estavam mais aptos ou dispostos a controlar. Gerências profissionais
exerciam o controle sem seremos proprietários. Berle e Means demonstraram que não havia
outra maneira para financiar uma grande corporação. Ela havia ficado grande demais para ser
financiada por um só proprietário ou por um grupo de proprietários. Em vez disso, ela exigia o
financiamento através dos investimentos de grande número de pessoas, nenhuma das quais

333 Para conceituação de burocracia, ver MOTIA, F. C. P. ,PEREIRA, L. B. Introdução à organização
burocrática. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1991. p. 15-55.
334 MOTIA, F. C. P. ,PEREIRA, L. B. Introdução à organização burocrática. 7. ed. São Paulo: Brasiliense,
1991. p. 29.
335 DRUCKER, Peter. Sociedade pós-capitalista. Tradução por Nivaldo Montingelli Jr. São Paulo: Pioneira,
1993. p. 52. Tradução de: Post-capitalist society.
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podia ter o suficiente para controlar a empresa, ou mesmo para se preocupar a respeito do seu
gerenciamento. "

Citando o mesmo livro de Berle e Means, Prestes Motta e Bresser Pereira336

afirmam que "as grandes companhias norte-americanas são entidades 'quase-públicas', que

deixaram ou estão deixando de ser controladas pelos proprietários, para serem controladas por
administradores profissionais. Nesta pesquisa de 1929, verificou-se que quase 44% das
empresas pesquisadas eram dirigidas por administradores profissionais, que controlavam
menos de 20% do capital volante das empresas. Em 1963 esta pesquisa foi novamente
realizada por Robert J. Larner, o qual verificou que então 84,5% das 200 maiores empresas
industriais norte-americanas já eram dirigidas por administradores profissionais que
controlavam 10% do capital volante."

A conclusão que se segue é que na grande empresa privada moderna não existe

a figura do proprietário, como no inicio do capitalismo, ela é controlada por administradores

profissionais guiados, não por um conjunto de normas editadas por um poder legislativo, mas
por normas internas próprias. As duas organizações são, portanto, burocracias. Os sistemas de
informação e controle em compras, nas entidades privadas ou públicas, seguem o mesmo
princípio de respeito a uma norma, interna no caso das empresas privadas e externa no caso de

empresas públicas.
Segundo Adilson A. Dallari337, "enquanto os particulares podem fazer tudo

aquilo que a lei não proíbe, a Administração só pode fazer aquilo que a lei determina. Os

interesses privados são disponíveis, mas os interesses públicos são indisponíveis. Os
particulares escolhem livremente seus contratantes, mas a Administração não tem liberdade de
escolha (. ..). "

Contudo, com base em Motta e Bresser, entre estes "entes quase-públicos"
(grandes empresas modernas) e a administração estatal não existem diferenças na estrutura
organizacional, suas organizações são genericamente chamadas de burocracia (a despeito de
alguma variação existente e estudada pela teoria das organizações). Suas diferenças são, antes
de tudo, diferenças de princípios, de finalidades ou de objetivos.

Se a empresa privada pode, legalmente, fazer tudo aquilo que a lei não proíbe;
seu departamento de compras, em contrapartida, estará limitado a uma norma interna à
empresa, de modo semelhante à empresa pública, que, no caso, segue uma norma que é
externa à organização.

Se os interesses da Administração Pública são indisponíveis, nas grandes
organizações privadas, os interesses também não são totalmente disponíveis, estão limitados
pelas atribuições (normatizadas) da gerência profissional. Tanto os departamentos de compras

336 MOTTA, F. C. P., PEREIRA, L. B.lntrodução à organização burocrática. 7. ed. São Paulo: Brasiliense,
1991. p. 39.
337 DALLARI, A. A. Contrato regido por cláusulas uniformes. Revista do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, São Paulo, p. 29-32, maio 1993.
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destas empresas "quase-públicas" (criadoras do sistema de compras descrito nos Capítulos 1 e
2), como os das entidades governamentais devem, para efetivação de um contrato de
fornecimento, seguir determinadas normas e procedimentos.

Mesmo sendo a licitação processada por inúmeros atos administrativos, que são
conceituados pela doutrina jurídica, sua formalização, seu procedimento de controle poderiam
ter outro enunciado, caso a lei fosse modificada. De acordo com Bandeira de Mell0338,
"Normalmente, a formalização do ato administrativo é escrita, por razões de segurança e
certezas jurídicas. Entretanto, há atos expressos por via oral (...) ou por gestos ( ...), o que,
todavia, é exceção".

Nada impede, em tese, que os "atos administrativos" típicos na licitação, sejam
formalizados, a partir de adaptações na lei, por um procedimento sistematizado que garanta os

mesmos princípios da licitação e utilize algum outro método de controle diferente do
tradicional processo administrativo, como, por exemplo, um sistema para computador.

"Assim, a função única e específica da formalização prevista, em hipóteses que
tais, é apenas a de 'uniformizar', ou seja, 'padronizar' o instrumento de veiculação dos distintos

atos administrativos. Cumpre, portanto, um objetivo meramente organizatório interno, sem

qualquer relevo externo. Trata-se, em rigor, de uma simples metodização das 'fórmulas' de
veiculação dos atos. ,,339

Portanto, as diferenças entre os dois sistemas de compras (entre o setor público
e as empresas privadas) não são devidas às suas formas de organização. O exagerado grau de
formalismo observado no setor público, segundo Motta e Bresser340, é uma disfunção do
modelo. "Na administração pública, simples requerimentos transformam-se rapidamente em
imensos processos. A compra de um parafuso, a venda de um prego põem em funcionamento
toda a dispendiosa máquina burocrática. E as tramitações se multiplicam: um requerimento, um

pedido de compra, para serem aprovados, devem antes passar pelas mãos de um número
imenso de pessoas, para serem vistados, carimbados, anotados ... 'Enfim, ocorre o fenômeno
que se costuma chamar "papelada", que, muitas vezes, é confundido com a própria burocracia,

mas que, na verdade, é um dos seus efeitos imprevistos, uma de suas conseqüências não
desejadas, que uma administração eficiente pode evitar em grande parte. "

Certamente existem diferenças marcantes entre os atuais sistemas de informação
e controle de compras público e privado, principalmente porque o procedimento da licitação é
especificamente detalhado pela Lei n° 8 666/93; porém, estas diferenças se devem principal-
mente porque estes procedimentos buscam garantir princípios diversos.

338 MELLO, C. A. Bandeira de. Curso de direito administrativo. 5. ed. revista, atualizada e ampliada. São
Paulo: Malheiros Editores, 1994. p. 189.
339 MELLO, C. A. Bandeira de. Curso de direito administrativo. 5. ed. revista, atualizada e ampliada. São
Paulo: Malheiros Editores, 1994. p. 189.
340 MOITA, F. C. P. PEREIRA, L. B. Introdução à organização burocrática. 7. ed. São Paulo: Brasiliense,
1991. p. 61.
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Nos dois casos, as normas existem para alcançar alguns objetivos, e os

procedimentos são o meio técnico-administrativo utilizado para garanti-los. Diferenças entre

os objetivos poderão gerar diferenças entre os sistemas de controle. Caso não haja diferença
entre os fins pretendidos, nada impedirá, mesmo as entidades sendo uma pública outra privada,
que os procedimentos, ou os sistemas de controle, sejam semelhantes.

Quais são os objetivos dos dois sistemas de compras? A licitação visa a
selecionar a proposta mais vantajosa e propiciar iguais oportunidades àqueles que desejam
contratar com a Administração Pública. A função de compras, na empresa privada, visa a
garantir bens e serviços na quantidade certa, na qualidade certa, da fonte certa, no exato

momento e ao preço certo.

A contratação mais vantajosa pode ser traduzida numa compra na quantidade
certa, na qualidade certa, da fonte certa, no exato momento e ao preço certo. Tanto a entidade
pública como a empresa privada procuram obter o maior beneficio possível no processo de
compra. A evidência de tal semelhança dispensa maiores comentários.

A empresa privada especializou, muito mais que o setor público, todo seu
sistema administrativo para efetuar a melhor contratação em termos de qualidade, quantidade,
prazo, preço e fornecedor.

Sistemas de determinação da quantidade a mínimo custo (lote econômico, Jl'I'),

certificação de fornecedor, pesquisa de fontes de fornecimento, avaliação de fornecedores e
fornecimentos, controle estatístico de recebimento, controle de qualidade no fornecedor,
dentre outros, são técnicas amplamente utilizadas pelas empresas privadas e muito pouco
observadas no setor público.

A contratação vantajosa é um objetivo comum entre a empresa privada e a Lei
de Licitação. Entretanto, a igualdade entre os participantes (licitantes) não tem a mesma
característica nos dois sistemas. Nas empresas públicas essa contratação assume importância
capital, sendo um princípio constitucional norteador do próprio Estado de Direito.

Segundo Bandeira de Mell0341, na esfera pública, "a igualdade é um princípio
que visa a duplo .objetivo, a saber: de um lado propiciar garantia individual ( ...) contra
perseguições e, de outro, tolher favoritismo".

A empresa privada, ao contrário da entidade pública, não precisa adaptar seu

sistema administrativo de compras para propiciar garantias individuais aos seus possíveis
fornecedores. Entretanto, mesmo no setor privado, também existe um certo controle para

manter a igualdade entre os licitantes. Este controle não está explicitado normativamente,
como no caso do setor público, mas é observado implícito na metodologia de avaliação de
fornecedores, na exigência de normas de qualidade para os vendedores, na pesquisa de novas
fontes de fornecimento e na sistemática de controle das negociações. Esta fiscalização,

341 MELLO, C. A. Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros
Editores, 1993. p. 23.
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entretanto, é indireta, observada em controles genéricos do departamento, através, dentre
outros, de auditorias nos contratos, análise de custos, comitê de ética e, principalmente, de sua
produtividade.

Nenhum departamento de compras de uma grande organização privada deixará

de contratar, a menos que tenha argumentos lógicos342 suficientemente estruturados e

comprováveis, o melhor fornecedor, o de melhor qualidade, o mais barato, o mais confiável na
entrega, por simples perseguição ou favoritismo dos agentes de compras, sob pena da perda da

eficiência, da eficácia, da produtividade e, conseqüentemente, do lucro. Neste caso, a

igualdade e a produtividade caminham juntas.

Contudo, no sistema de compras da empresa privada, pelo menos formalmente,
não existe a necessidade de garantir a isonomia; conseqüentemente, não há publicidade,
veiculação ao edital, possibilidade de fiscalização pelos licitantes (na empresa privada é
necessário prever a possibilidade de fiscalização pela auditoria ou controladoria), ou

correlatos. Se em cada sistema de informação e controle de compras for colocada uma
balança, onde de um lado está a contratação mais vantajosa e de outro a igualdade, certamente

que a sistemática do setor público buscará desloca-lá para o lado da igualdade; fincando a

balança do setor privado deslocada para o lado da contratação mais vantajosa.
Alguns autores manifestaram inclusive a existência de excessos na observância

do princípio da igualdade nas licitações, como Moreira Net0343 ao afirmar que em
"conseqüência dessa inversão em relação à isonomia a excessiva importância dada ao princípio

da igualdade se expressou no aumento das exigências formais que deveriam ser satisfeitas
pelos licitantes para serem habilitados no certame. "

Em contrapartida, a personalidade jurídica privada não tem a obrigação legal de

oferecer, e controlar, a igualdade entre os licitantes. Esta é a principal diferença, neste caso

conceitual, entre os dois modelos. No setor público a busca por garantir o princípio da
igualdade tem reflexos administrativos imediatos nos procedimentos.

Destaca-se, portanto, a diferença fundamental entre os modelos: o princípio da
isonomia. O sistema normativo de controle do setor público visa, além da eficiência, manifesta
pela contratação mais vantajosa, a garantir igualdade de oportunidades entre as possíveis
empresas fornecedoras. No sistema de compras das empresas privadas apenas se observa este
princípio indiretamente, não sendo elas obrigadas a estruturar seu sistema de compras para
garantir a observância deste princípio.

342 Ver critérios para identificação do desrespeito à isonomia em MELLO, C. A. Bandeira de. Conteúdo
jurldico do principio da igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1993. p. 21.
343 MOREIRA NETO, D. F. Normas gerais sobre licitações e contratos administrativos - Natureza e
identificação no estatuto jurídico federal vigente - Perspectiva de novos projetos modernizadores. Revista de
Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar, p. 39-57, jul./set. 1992.
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4.2. COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS DE COMPRAS

A tabela abaixo esquematiza as principais diferenças entre o sistema de compras

utilizado nas empresas privadas e a Lei de Licitação, utilizada nas as empresas públicas. Foram
apresentados dois modelos de compras nas empresas privadas, denominados "compras

tradicionais", discutido no Capítulo 1, e "compras JIT", apresentado no Capítulo 2.

Como o sistema JIT é observado no Brasil em processos fabris industriais

(apesar de relatos de sua utilização no setor de serviços) e utilizado apenas por empresas de
ponta em termos de tecnologia administrativa, a comparação entre os sistemas do setor público
e privado será feita, preferencialmente, tomando em conta o modelo tradicional e comentando,
quando oportuno, as possíveis dificuldades para operar na filosofia JIT.

Metodologicamente, a comparação será feita apontando as conseqüências da
licitação no modelo de compras privado. Para a análise foram eleitas as seguintes atividades: a)

seleção dos fornecedores; b) avaliação dos fornecedores; c) custos de estoque; d) tamanho do

lote de compra; e) tempo de recomposição; t) preço e concorrência; g) especificação do

produto; h) inspeção de qualidade; t) contratos; e g) formalização do processo.
Para simplificação e padronização de nomenclatura será usado, neste capítulo, o

termo "compras" para se referir ao sistema de aquisição observado nas empresas privadas e
"licitação" ao sistema normativo das empresas públicas.
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Quadro 7: Ouadro sinóptico demonstrativo das diferenças entre os modelos de compras
PARAMETRO COMPRAS LICITAÇAO

SELEÇAODE - Critério de seleção centrado no - Critério de seleção centrado no
FORNECEDORES fornecedor produto

- Negociação - Cotação
- Possibilidade de parcerias - Impossibilidade de parcerias
- Critério de seleção com base no - Critério de seleção com base no

custo do ciclo de vida preço
AVALIAÇAO - Facilidade de usar como critério - Dificuldade de usar como

DOS fornecimentos passados critério fornecimentos passados
FORNECEDORES

CUSTO DE - Menores custos de pedidos, par- - Grandes custos de pedidos, alto
PEDIDO cerias fazem tender a zero. custo de vendas para o fornece-

dor
TAMANHO DO - Menores lotes de compra - Grandes lotes de compra

LOTE DE - Entregas constantes (Jl'I') - Entregas constantes só com
COMPRA Registro de Preços ou Padroni-

zação
TEMPO DE - Menor - Maior
REPOSIÇÃO - Tende a zero com os sistemas - Processo obedece à lógica

eletrônicos, Kanban e JfT cronológica
- Apelação jurídica dos

participantes pode estender
ainda mais

PREÇO E - Concorrência centrada na - Concorrência centrada no preço
CONCORRÊNCIA qualidade, entrega, serviços,

preços, tempo de vida do
produto

ESPECIFICAÇAO - Especificação mais flexível - Comprador fornece
DO PRODUTO - Fornecedor pode participar do especificação formal no início

projeto do produto (Jl'I') do processo de compra que
- Modificação na especificação tende, em regra, a ser seguida

com curva de aprendizado de rigorosamente
fabricação (Jl'I')

INSPEÇAODE - Pode ser no próprio fornecedor, - Dificuldade de trabalhar com
QUALIDADE qualidade garantida (Jl'I') qualidade garantida

- Inspeção de recebimento feito - Recebimento feito por uma
pelo C. Q. "comissão"

CONTRATOS - Longa duração (JfT) - Curta duração
- Flexível na especificação do - Na prática, mais rígido

produto - Especificação formal
- Incorpora melhoria técnica e - Dificuldade para incorporar

qualidade melhorias técnicas
- Modificações por negociação - Dificuldade na troca de
- Troca de informação técnica informação técnica

durante o contrato
CONTROLE - Menor nível de formalismo - Maior nível de formalismo, tudo

SOBRE A - Controle "genérico" sobre a deve ser documentado
FUNÇÃO função - Controle sobre cada processo
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4.2.1. SELEÇÃO DE FORNECEDORES

Selecionar o fornecedor adequado é a principal atividade do sistema de

compras. "Afirma-se, em geral, que a seleção de uma fonte adequada de fornecimento,

automaticamente resolve todas as considerações relativas às compras; a qualidade será correta,
as entregas serão feitas a tempo e os preços serão justos. 11344

Em cada caso, um sistema administrativo foi montado para garantir a escolha da
fonte adequada de fornecimento. Quais são, então, as fases, as etapas dentro destes sistemas,
que o administrador de compras deve seguir para selecionar seus fornecedores?

Ainda no Capítulo 1, foi visto e comentado, após extensa lista de autores, que
as fases ou estágios do processo de compras na empresa privada, após a emissão da requisição,

podem ser descritos como os seguintes: a) estágio de levantamento ou pesquisa básica; b)

estágio da averiguação ou estudo de fornecedores; c) estágio da negociação e da seleção; d)
estágio de experiência ou avaliação de fornecedor.

No Capítulo 3, por sua vez, as fases da licitação, próprias das entidades
públicas, foram descritas e comentadas como sendo: a) requisição e objeto da licitação; b)

pesquisa de mercado (preço provável); c) previsão orçamentária; d) elaboração do edital; e)
publicação do edital; t) prazo de apresentação das propostas; g) habilitação; h) julgamento; i)

adjudicação; homologação; j) contrato; l) entrega.

Observa-se, primeiramente, a riqueza de detalhamento do processo de aquisição

proposto pela Lei de Licitação. Enquanto a bibliografia da área de compras apresenta
genericamente as fases para seleção de fornecedor, a Lei de Licitação especifica e detalha cada
uma delas. Nas empresas privadas, devido à diversidade de processos e aos sistemas existentes,
não é possível descrever um único modelo; optou-se, então, por apresentar sua essência. As

empresas particulares, é oportuno comentar, certamente possuirão normas específicas e
detalhadas para os procedimentos de cada fase.

Outra grande diferença, determinante da qualidade do processo, reside na
observação de que em compras existe uma grande preocupação com as condições do mercado,
com a qualificação "genérica" do fornecedor e com a avaliação de entregas anteriores. Na Lei
de Licitação, há uma clara inquietação com a decisão de seleção.

Nada impede que os administradores, nas compras das entidades
governamentais, se detenham mais detalhadamente na análise do mercado. Alias, algumas
empresas públicas com alta capacitação. tecnológica fazem uso corrente desta sistemática. A
maioria dos departamentos de compra do setor público, entretanto, apenas procuram cumprir a
lei que, por sua vez, não enfatiza esta fase com a devida veemência.

344 HEINRITZ, S.F., FARRELL, P.V. Compras: princípios e aplicações. Tradução por Augusto Reis. São
Paulo: Atlas, 1983. Tradução de: Purchasing.
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A licitação parece partir do princípio de que o mercado possui ampla
capacidade e interesse em fornecer ao serviço público, pois exige para os processos de

compras apenas "ampla publicidade" daquilo que se deseja comprar, como se isto por si só

bastasse para encontrar um bom fornecedor. Todo gerente de compras sabe que a atividade de
seleção de fornecedores é semelhante a uma atividade de garimpo, ou seja, é necessária uma
atitude proativa do setor de compras.

Segundo Leenders e Blenkhorn345, "Na visão tradicional de suprimentos, o

comprador reage aos esforços de marketing de fornecedores atuais e em potencial, se o

mercado é incapaz de satisfazer aos objetivos de qualidade, quantidade, entrega, preço e
serviço, o comprador pode bem ser forçado a desenvolver novas fontes de suprimentos". Foi

criada, para tanto, a subfunção de desenvolvimento de fornecedores, prática raramente

observada no setor público.
A habilitação e a pré-qualificação, inclusive com a metodologia de

cadastramento de fornecedores proposta pela Lei n" 8 666/93, são fases típicas de estudo e
avaliação de fornecedores, conforme também se observa no setor privado, porém, existem

diferenças entre os dois modelos.
Nas empresas privadas, a análise do fornecedor tem peso estratégico na decisão

de sua seleção. Sua capacidade de fornecimento, organização para qualidade, controle do

processo, situação financeira, dentre outras, são analisadas in loco, sem formalismo, e

eventualmente podem até fazer parte do processo de seleção.
O caso da GM americana é ilustrativo. Lá uma equipe de avaliação "visita a

fábrica do fornecedor por vários dias, focalizando cinco áreas críticas: (1) eficiência
organizacional e comprometimento; (2) sistema de planejamento e documentação; (3)

conhecimento, monitoramento e redução de custo; (4) planejamento e conformidade de

entrega; (5) capacidade tecnológica e P & D."346.
Já na esfera pública, para a habilitaçã0347 nas licitações, exigir-se-á dos

interessados exclusivamente, documentação relativa à: a) habilitação jurídica; b) qualificação
técnica; c) qualificação econômico-financeira; e d) regularidade fiscal.

A lei pode parecer mais exigente nas qualificações, contudo, a formalidade de
seus procedimentos (a comprovação da "aptidão técnica, quando for o caso, será feita através
de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado"348) e a tentativa de

345 LEENDERS, M. R., BLENKHORN, D. L. Marketing reverso. São Paulo: Makron Books, Free Press,
1991. p. 29-30.
346 BURT, David. Managing suppliers up to speed. Harvard Business Review, Boston, Jul./Aug. 1989. p. 127-
135.
347 Artigo 27 e incisos. Lei n" 8 666, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial [República Federativa do Brasil],
Brasília, v. 132, n. 127, p. 10149,6 de junho de 1994. (Em anexo).
348 Artigo 30, § 4°. Lei n" 8 666, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial [República Federativa do Brasil],
Brasília, v. 132, n. 127, p. 10149,6 de junho de 1994. (Em anexo).
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garantir a competitividade (limitando genericamente as exigências à habilitação ) podem, na
prática, desvirtuar os objetivos desta fase.

Não é apenas com documentos formais e registrados que se comprova a aptidão

para o fornecimento. 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.349 Alei

muitas vezes não impede esta prática, mas também não a estimula.

4.2.1.1. NEGOCIAÇÃO
Sobre negociação, pode-se distinguir duas metodologias: a primeira,

genericamente chamada de "cotação"; e a segunda, chamada de "negociação". Como as
principais diferenças existentes entre elas já foram descritas no Capítulo 1, aqui cabe apenas

ressaltar alguns aspectos.
O sistema que adota a cotação para escolha da empresa fornecedora pode ser

visualizado no modelo proposto por Weil350 e "consiste nas tomadas das seguintes decisões:

1. escolha das firmas participantes;
2. escolha do órgão de difusão da concorrência;
3. escolha dos critérios de avaliação dos resultados da concorrência;
4. escolha das pessoas que devem compor a comissão de julgamento da

concorrência. "
Note-se a semelhança deste sistema, observado na literatura especializada em

compras da década de 50/60, com o procedimento adotado pela Lei de Licitação. Não existe

acaso nesta semelhança, porquanto os procedimentos licitatórios nasceram de sistemas
administrativos conhecidos e testados também nas empresas privadas. Os legisladores
buscaram nas teorias administrativas a base para garantir, nos procedimentos, aqueles
imperativos que reclamava a doutrina jurídica.

Contudo, a realidade empresarial e a liberdade jurídica da empresa privada

tornaram obsoleto um modelo que foi aperfeiçoado visando a dar mais eficiência às suas
aquisições externas. A negociação, que antes era proibitiva devido à sua dificuldade de

controle, passou a ser prática corrente nas indústrias. /
"A maioria dos compradores concorda que as ofertas negociadas aproximam-se

muito mais do preço exato e justo de que as simples cotações concorrentes, devido ao fato que
todos os fatores pertinentes são analisados e discutidos no decorrer da negociação, e os
detalhes dos requisitos e especificações podem ser, muitas vezes, modificados, de modo a

349 A Lei n° 8 666/93, no § 8° do artigo 30 apenas admite a possibilidade de "exigir dos licitantes a
metodologia de execução" para compras de grande vulto ou de alta complexidade técnica. No parágrafo
seguinte é definido "licitação de alta complexidade técnica".
350 MACHLINE, C. e outros. Manual de administração da produção. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas,
1954. p. 170.



151

permitir o aproveitamento de vantagens ocasionais relativas aos preços que seriam, em caso
contrário, perdidas. A maior parte dos principais contratos e compras, no processo de
aquisições industriais, é negociada. É essencial no caso de novos produtos para os quais não se

tenha tido qualquer experiência de fabricação.u351

Acresce-se que, num setor oligopolizado da economia, o sistema de cotação é
particularmente perigoso. Com poucas empresas no mercado (dada à possibilidade de controle
dos preços por conluio entre as partes), abrir cotação para decidir a contratação é participar de

um jogo com cartas marcadas, onde certamente o perdedor será o comprador.
A economia brasileira possui consideráveis setores oligopolizados. Este fato,

aliado ao processo inflacionário, que desfigura a estrutura de preços do País, pode explicar os
superfaturamentos nas licitações. Neste caso, não existe pesquisa de mercado que balize os
preços, dado que em conjuntura inflacionária eles são díspares e, certamente, também serão

consultados os mesmos fornecedores que participaram da licitação.352

Entretanto, a negociação é um problema para o setor público. Ainda não foi

determinado um modelo jurídico para que alie as vantagens da negociação às exigências de

controle dos atos do Estado (no fundo, um sistema de garantia dos direitos democráticos da

sociedade).
Apesar da tentativa da Lei n" 8 666/93 de normatizar um processo de negocia-

ção,353 atualmente, no Brasil, existe pouca margem para que ela ocorra na prática. A impos-

sibilidade de negociação (como visto no Capítulo 3), nasce doutrinariamente do conceito de

que, para serem apreciadas e julgadas, as propostas necessitam ser sérias, firmes e concretas.
Desta característica das propostas surge a impossibilidade de ocorrerem

modificações depois de sua entrega, em envelope lacrado, à comissão de julgamento. Este

preceito, extensamente detalhado por Celso Antônio Bandeira de Mell0354, justifica a

impossibilidade de negociação nesta fase do processo licitatório, principalmente negociação de
preços, mas também de vantagens técnicas ou de qualidade.

A impossibilidade da negociação nas licitações é a principal diferença entre os
modelos e de dificil transposição caso se queira garantir, em todas as compras, igualdade de
tratamento aos participantes. Nesta característica, a licitação privilegia a isonomia em

detrimento da economia.
4.2.1.2. PARCERIAS

Nos três sistemas de compras apresentados nesta dissertação - tradicional, just-
in-time e licitação - foram comentados três modelos de relacionamento comprador/
fornecedor. O primeiro, descrito no Capítulo 1, é observado quando a empresa compradora

351 HEINRITZ. S.F., FARRELL. P.V. Compras: princípios e aplicações. Tradução por Augusto Reis. São
Paulo: Atlas, 1983. p. 20l. Tradução de: Purchasing.
352 O oligopólio é um mercado com poucos vendedores.
353 Os §§ l° e 2° do artigo 46 da Lei nO8 666/93 formalizam um tipo de sistema baseado na negociação.
354 MELLO. C. A. Bandeira de. Licitação. Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 63-67. 1980.
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pOSSUIvários fornecedores para um mesmo item de compras; é a política de múltiplos
fornecedores. Largamente utilizada, no passado, em grandes empresas brasileiras, tendo a seu

favor o argumento da segurança.
Esta não é a prática observada no setor público, em que o relacionamento com

o fornecedor nas entidades que utilizam do sistema de licitação é feito por contrato, tendo um

fornecedor para cada item enquanto durar o contrato, que por sua vez, tem curta duração. O
registro de preço, dependendo da regulamentação, pode dar a alternativa, caso o ganhador não

corresponda às expectativas pactuadas, da troca imediata de fornecedor, com uma leve
semelhança à política de múltiplos fornecedores adotada por algumas empresas privadas.

No sistema de compras just-in-time, visto com detalhes no Capítulo 2, o

relacionamento comprador/fornecedor tem como base a política de parcerias e contratos de

longa duração. "Uma relação de longo prazo entre o comprador e o fornecedor se faz
necessária para assegurar melhor economia. ,,355

Esta política não pode ser adotada pela empresa pública, é incompatível com a

legislação vigente, a Lei n° 8 666/93 não admite contratos de longa duração.356 O sistema de

padronização proposto por lei, também tem sensíveis diferenças com o modelo de parceria
utilizado nas empresas privadas357.

Sobre padronização nosetor público, como visto no Capítulo 3, Gasparini358

já afirmou que "o dispositivo, embora não pareça, toma obrigatória a padronização de bens

utilizáveis no serviço, impõe que toda a compra seja avaliada segundo este princípio, com o
título de evitar aquisições de bens diferentes nos seus elementos componentes, na qualidade, na
durabilidade, na implicação direta e imediata nos estoques, na manutenção, na assistência

técnica, nos custos, no controle e na atividade administrativa ( ...). Desse modo, podem ser

padronizados, entre outros, os seguintes bens: mesas para escritório, máquinas de escrever, de
calcular, reprodutores de cópias, computadores, veículos de passageiro e de carga, tratores,
alimentos, produtos químicos, tecidos, semoventes e embalagens. "

Continua Diogenes Gasparini:359 "a eleição da marca ou a adoção do standard
próprio somente pode acontecer mediante prévia e devida justificativa, lastreada em estudos,
laudos, perícias e pareceres técnicos, em que as vantagens para o interesse público fiquem
claras e sobejamente demonstradas, sob pena de caracterizar fraude ao princípio da licitação."
Entretanto, prossegue o autor, "as razões, vantagens que fundamentam a conveniência e
determinam a padronização de um dado bem, podem levar, em um novo processo de

355 DEMING, W. E. Qualidade: a revolução da administração. Tradução por Clave Comunicação de Recursos
Humanos. Rio de Janeiro: Marques Saraiva, 1990. p. 147. Tradução de: Out ofthe crisis.
356 Prazo máximo de contrato, para compras, está condicionado a vigência dos créditos orçamentários (artigo
57 da Lei n° 8 666/93). Registro de Preços tem duração máxima de um ano (artigo 14, § 3° da Lei n" 8 666/93).
357 Maiores detalhes ver Capítulo 3.
358 GASPAR1NI, D. Licitação e padronização. Boletim de Licitações e Contratos, novo 1993, p. 437-441.
359 GASPAR1NI, D. Licitação e padronização. Boletim de Licitações e Contratos, novo 1993, p. 437-441.
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padronização, a um outro padrão, a um novo standard, que neste expediente restou mais

vantajoso que o anteriormente selecionado aos interesses da entidade compradora. "
A metodologia da padronização descrita nesse último parágrafo é, em sua

essência, a que mais se aproxima daquela utilizada pelas empresas industriais para definir e

selecionar seu fornecedor, ou futuro parceiro. A empresa privada, neste aspecto, é inclusive

mais exigente, porque, mesmo depois de todas estas avaliações técnico-econômicas, ela testa o

vendedor em várias entregas e o reavalia novamente a partir destes fornecimentos. Só então é
discutido o contrato de longa duração ou de parceria.

Contudo, a padronização "não leva, automática e inexoravelmente, à dispensa

ou à inexigibilidade da licitação. Ela será realizada com todos os que podem oferecer o
material, equipamento ou gênero padronizado, pois, em tese, estão em condições de atender
ao negócio desejado pela entidade compradora. ,,360

O sistema de seleção do fornecedor, com base no processo de padronização

admitido pela Lei de Licitação, pode ser análogo ao sistema adotado nas compras just-in-time,
porém sua semelhança não segue adiante. Não há possibilidade de contratos flexíveis e de
longa duração; não há a hipótese de um canal para troca de informação técnica durante o
contrato e anterior a ele, objetivando melhorias que possam ser incorporadas ao contrato; não

há mútua assistência para desenvolvimento da qualidade (treinamento, projetos, etc.); dentre
outras características do sistema de parceria japonês.361 .

4.2.1.3. CRITÉRIO DE SELEÇÃO
Na licitação, a seleção é decidida pelo preço.362 No setor privado, a seleção é

decidida por uma composição de critérios, envolvendo qualidade, confiabilidade, proximidade
do fornecedor, entregas passadas, etc.

Uma pesquisa recente na indústria americana (apresentada no Capítulo 2)

mostrou que o preço é o terceiro critério em ordem de importância para seleção do
fornecedor, perdendo para qualidade dos produtos e serviços do fornecedor (assistência,
entrega no tempo exato, etc.).363 A proximidade do fornecedor é o quarto critério. (No

Brasil, o setor público não pode fazer esta discriminação de localidade).
Segundo Burt364, a "experiência demonstra outra vez e sempre que a seleção

de um fornecedor crítico tem que ser um esforço de equipe. Grandes empresas necessitam ter
especialistas de vários departamentos e funções recrutando fornecedores." Algumas equipes

360 GASPARINI, D. Licitação e padronização. Boletim de Licitações e Contratos, novo 1993, p. 437-441.
361 Para um maior detalhamento do sistema de parcerias japonês, consultar Capítulo 2 ou DYER, 1. H.,
aucm, W. G. Japanese - style partnershíps: giving companies a competitive edge. Sloan Management
Review, Cambridge, Fali 1993.
362 No Capítulo 3, na fase de seleção das licitações, foi apresentada uma interpretação jurídica de preço para
julgamento de licitações, que nada mais era que o sistema peso-ponto, esta não é a interpretação precisa da lei,
que considera preço como medida absoluta, sem maiores composições.
363 FREELAND, 1. R. A survey ofjust-in-time purchasing practices in the United States. Production and
Inventory Management Joumal, USA, 2nd quarter 1991.
364 BURT, David. Managing suppliers up to speed. Harvard Business Review, Boston, Jul./Aug. 1989.
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utilizam métodos de apoio à decisão; o método peso-ponto, como descrito no Capítulo 1, é o
mais comum, mesmo no sistema TIT, para ajudar as empresas a equacionarem o problema de
escolha do fornecedor.

De acordo com Deming365, "o preço não tem sentido sem uma medida da
qualidade que está sendo adquirida. Sem dispor de medidas adequadas de qualidade, os
negócios tendem a ser feitos com quem oferecer orçamento mais baixo, e o resultado
inevitável é baixa qualidade e custo elevado. O propósito de adquirir ferramentas e outros
equipamentos deveria ser o de minimizar o custo líquido por hora (ou ano) de vida útil."
Segue enfatizando o autor, "certas experiências infelizes em transporte de massa, dado o
desempenho irregular do equipamento, adquirido com base apenas no preço, talvez tenham
significado o atraso na expansão do transporte em massa nos Estados Unidos por uma
geração."

Este método de custo de ciclo de vida, apesar de requerer uma metodologia
técnica mais apurada para sua definição, é o método mais correto para se analisarem e
definirem as licitações.

Num artigo de 1993, Lewis & Weltman366 afirmam que "as compras
governamentais na União e a nível local somam aproximadamente 12% do produto nacional
bruto americano." Continuam os autores: "reconhece-se que os custos e beneficios a longo
prazo associados às decisões de compras são essencialmente para minimizar os' gastos (...)
Instituições públicas precisam considerar custos de operação e manutenção, tanto quanto
custos de desperdícios no manejo de produtos e serviços."

Seguem os autores sugerindo e exemplificando a utilização de um sistema de
custo do ciclo de vida para as compras públicas. "O método usado para calcular todos os
custos associados com uma compra é a análise do ciclo de vida (LCC). A análise LCC é
exigida para todas as decisões de compras governamentais do setor de energia (informações de
seu uso podem ser obtidas no U. S. Department of Energy's Office of Conservation and
Renewable Energy)." Ainda continuam os autores: "considerações de custo de longo prazo
para uso de lâmpadas compactas fluorescentes ou lâmpadas convencionais incandescentes
fazem das lâmpadas fluorescentes a melhor compra. Enquanto o preço de compra de uma
lâmpada compacta fluorescente pode ser 24 dólares a mais que uma lâmpada incandescente, as
compactas fluorescentes consomem 75% a menos de eletricidade e duram seis vezes mais."

Os autores analisam outros fatores, como a política governamental de energia
elétrica, a emissão de eventuais poluentes das usinas termoelétricas, dentre outros, que devem
fazer parte da determinação do custo do ciclo de vida do produto comprado e, portanto, do
critério de seleção do fornecedor na licitação.

365 DEMING, W. E. Qualidade: a revolução da administração. Tradução por Clave Comunicação de Recursos
Humanos. Rio de Janeiro: Marques Saraiva, 1990. p. 24. Tradução de: Out ofthe crisis.
366 LEWIS, E., WEL TMAN, E. Govemment buying can save tax dollars and the environrnent. Public
Management, Washington, p. 2-6, Feb. 1993.



155

4.2.2. AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES

A avaliação dos fornecimentos e dos fornecedores (após o fornecimento), na
Administração Pública, só terá valor se houver embasamento jurídico. No setor público toda

avaliação que puder prejudicar o fornecedor no futuro (inabilitá-lo, por exemplo) deve ser

formalmente documentada com base em critérios objetivos e técnicamente fundamentados.
A Lei n" 8 666/93 descreve, nos artigos 86 a 88, as sanções administrativas para

o caso de inexecução dos contratos. Toda avaliação dos fornecedores deverá ter como base a

letra da referida lei, que prevê: a) advertência; b) multa (prevista no contrato); c) suspensão
temporária de participação em licitações (prazo máximo de dois anos); d) declaração de
inidoneidade para licitação (com direito á reabilitação). Todas fundamentadas em critérios

objetivos e devidamente formalizadas.
A avaliação, no caso de entidades públicas, terá como base a execução ou a

inexecução do contrato. Não existe diferença entre uma execução sofrível e uma execução

satisfatória; nos dois casos, o fornecimento foi executado. O fornecedor que teve uma entrega

tumultuada, com pequenos atrasos e problemas de qualidade, supondo que o comprador não

pôde cancelar o contrato, por problemas alheios à sua vontade (risco de falta, dificuldade de
substituição, tempo de reposição, etc.), é avaliado da mesma forma que aquele que' se esmerou
em atender com precisão a Administração Pública: os dois concluíram o contrato.

O resultado final da avaliação no setor público será uma qualificação ou
desqualificação do fornecedor (que pode recorrer da decisão, administrativa e judicialmente).

Não é possível, por exemplo, ponderar em futuras contratações o ranking de melhores
fornecimentos como critério de classificação.

Na empresa privada, a avaliação não tem este caráter. Segundo Heinritz &
Farrell,367 "o teste real de seleção do vendedor é, evidentemente, o da experiência, ou de um
desempenho satisfatório apresentado pelo vendedor, uma vez que a encomenda lhe tenha sido
feita", continuando os autores, "é o fator decisivo para a conclusão final de que o vendedor
deve continuar, ou não, a receber os pedidos do comprador ou, ainda, ser substituído por outra

fonte de fornecimento."
Na maioria das empresas privadas, a avaliação do fornecedor está intimamente

ligada ao processo de seleção de fornecedores. Por "seleção" entende-se a decisão de contratar

um vendedor; e por "avaliação", o resultado do acompanhamento dos fornecedores. No
sistema TIT, estes dois processos podem até se confundir, posto que o fornecedor está
constantemente sendo avaliado e selecionado. Se o fornecedor não cumpre o estabelecido, ou

367 HEINRITZ, S.F., FARRELL, P.V. Compras: princípios e aplicações. Tradução por Augusto Reis. São
Paulo: Atlas. 1983. p. 220. Tradução de: Purchasing.
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começa a apresentar problemas de entrega, qualidade, preço, etc., ele é substituído. A
avaliação monitora este processo.

Outra atividade que dificilmente se observa nas entidades públicas é o

desenvolvimento de fornecedor. Fica dificil, para uma entidade governamental em que a

igualdade nas relações é fundamental, justificar o gasto em tempo e recursos para
desenvolvimento de um fornecedor em particular, que pode usar este aprendizado em beneficio

próprio em outros contratos. Esta atividade só é razoável para o governo dentro de uma
política de desenvolvimento tecnológico.

No setor privado é diferente. Dyer & Ouchi368 destacam dentro deste contexto
que, tanto a Toyota, como a Nissan "têm grandes grupos de consultores para assistência ao
fornecedor, com conhecimentos especializados, que trabalham full time - livres de encargos -

com fornecedores para ajudá-los a aprimorarem suas técnicas de produção e executarem a

qualidade total, custos e entregas no prazo. Nissan e Toyota têm, pelo menos, um consultor

para cada quatro a seis fornecedores. "

O máximo que alguns gerentes de compras de entidades govenamentais podem
fazer na prática é localizar fornecedores e "convencê-los" a participarem das licitações,

indicando, quando o objeto é tecnicamente complexo, as mudanças necessárias para
participarem do pleito. A pré-avaliação pode monitorar este processo.

4.2.3. CUSTO DE PEDIDO

No Capítulo 1, definiu-se "custo de pedido" como as despesas inerentes às
atividades da função de compras. Quando é iniciado um processo de aquisição de algum

produto, são necessárias atividades de desenvolvimento de fornecedor, pesquisa do mercado
fornecedor, sistemática de controle do processo de compras, corpo técnico para análise da
proposta, transporte do produto, corpo jurídico para confecção de contratos, controle de
recebimento, conferência, equipamentos prediais, fax, computadores, telefone, dentre outros.

A somatória dos custos necessários para efetivar uma encomenda, incidentes
nos processos de compras no setor público são, em regra, mais altos que os praticados pelas
empresas privadas. Esta afirmação, unanimemente aceita, pode, inclusive, dispensar maiores

comentários.
É possível citar alguns custos (e atividades) exemplificadores destas diferenças.

No setor privado, não existe publicação de edital em jornais; não existe nem mesmo editais
formais, como observado nas compras públicas; a sistemática jurídica do processo de compras
do setor público requer considerável conhecimento legal e processual, portanto, bacharéis em
Direito especializados. A especificação do objeto, intensamente detalhada no sistema público,

368 DYER, 1. H., QUCm, W. G. Japanese - style partnerships: giving companies a competitive edge. Sloan
Management Review, Cambridge, FalI 1993, p. 51-63.
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requer pessoal técnico específico; o formalismo do processo ("papelada") necessita de uma

estrutura funcional maior que aquela observada no setor privado. Também as despesas que
ocorrem para os licitantes (documentos registrados, certidões, pessoal para formalização da
proposta, etc.) tendem a ser repassadas no custo do produto e, portanto, devem ser

consideradas, apesar de dificil mensuração, como parte do custo de aquisição.

Neste ponto, abre-se um breve parênteses para ressaltar que muitas empresas
particulares têm dificuldade de participar do processo de licitação devido à sua complexidade.
O sistema de compras pública 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.
As relações legais de direitos e deveres surgidas com e durante o processo

licitatório podem levar empresas a sofrerem grandes prejuízos, ou se frustrarem com uma

desclassificação, caso não estejam acostumadas, dentre outros, com os procedimentos de
recebimento e aceitação, prazos de pagamentos, validade de propostas, impossibilidade de
retirada da proposta, recursos e exigência dos documentos formais relacionados aos processos

de licitação.
É possível continuar descrevendo diferenças dos sistemas que acarretam maior

custo para o setor público. Julga-se, entretanto, desnecessário, uma vez que elas serão, em
outras oportunidades, apresentadas neste capítulo. No setor privado, em contrapartida, são
observados custos maiores nos setores de avaliação dos mercados compradores (procura de

fornecedores) e no desenvolvimento de fornecedores.
Afirma-se, deixando a comprovação para um trabalho futuro, que o formalismo

nas compras das entidades governamentais é diretamente proporcional ao custo de aquisição.
Sendo o processo de compras público extremamente formal (radicalmente mais formal que,

por exemplo, o sistemajust-in-time de compras), seus custos tendem a ser altos.
O exemplo de Plantulh0369 é marcante. "Na verdade, o departamento de

compras dispende mais tempo no trato dos papéis do que propriamente em adquirir a matéria-
prima, produto em processo ou produto acabado. Mais de 50% do tempo é dispendido desta
forma." Na empresa pública, este tempo é ainda maior. Alguns departamentos de compras
governamentais procuram apenas cumprir as formalidades da licitação.

"Compras JfT requerem muito menos procedimentos formais (papéis370). Isto
porque entregas são feitas várias vezes ao dia, são usados contratos de longa duração, e um
simples telefonema pode facilmente mudar o prazo de entrega ou nível de quantidade. Papéis
são também reduzidos com o uso do cartão kanban. ,,371.

369 PLANTULLO, V. L. Possibilidades de aplicação do sistema just-in-time junto a fornecedores. São
Paulo: EAESPIFGV, 1991, p. 227. (Dissertação de Mestrado).
370 Nota do autor desta dissertação.
371 ANSARI, A., MODARRESS, B. Just-in-time purchasing. New York: The Free Press, 1990. p. 37.
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Ainda sobre a licitação, ressalte-se que, no caso de compras rotineiras, a lei
admite (até mesmo exige) que sejam processadas pelo sistema de "registro de preços",

sistemática que pode diminuir consideravelmente o custo de pedido. Este procedimento será

regulamentado por decreto, atendidas as peculariedades regionais e algumas exigências da Lei

n" 8 666/93 (Art. 15, parágrafos 1° a 6°)
O processo inflacionário brasileiro, entretanto, dificulta sobremaneira a

administração e reajustes dos preços registrados, forçando algumas entidades governamentais

a efetuarem licitações durante a vigência de atas de registro de preços. Mesmo os registros de

preços estão sujeito aos procedimentos das licitações (concorrência) e possuem validade
máxima de um ano (§ 3°, Artigo 15 da Lei n" 8 666/93).

A padronização, apesar de simplificar consideravelmente o processo licitatório

e, portanto, diminuir seus custos, não dispensa a licitaçã0372.

Outra abordagem sobre os custos do processo de aquisição, mais afeita à
ciência econômica, pode ser observada no Capítulo 2, onde, com base em Kagami373, foram
definidos os custos de transação como "os gastos relacionados com o 'funcionamento do

sistema econômico', ou como os custos dos atritos sociais e econômicos". Citando Coase, o
autor apresenta os "seguintes exemplos de custos de transação: custos relativos à descoberta
de preços relevantes; custos decorrentes da negociação e conclusão de contratos separados

para cada transação de troca; custos referentes à procura de contrapartes para contrato de

longo prazo, com a finalidade de evitar riscos e, finalmente, custos referentes a impostos sobre

transações comerciais."
"Os custos associados com contratos ou subcontratos incluem preparação,

negociação e garantia de acordo. Se a sociedade é fundamentada na confiança mútua, os

custos de transação são pequenos; entretanto, se for baseada na desconfiança, eles serão muito
elevados. ,,374 A mesma análise pode ser estendida para compreensão da diferenciação dos
custos de transação dos setores público e privado e, conseqüentemente, das desigualdades dos

sistemas de compras.
O exame do papel do Estado, no Brasil das últimas décadas, pode explicar, por

outro lado, os reais motivos que levaram os custos de transação a serem tão elevados nas
compras públicas. Esta análise, por seu caráter sócio-econômico, não cabe nesta dissertação,
ficando o tema para futuras pesquisas. Conclui-se apenas que o custo de transação, o custo do
processo de compras, é, em regra, mais alto no setor público que no setor privado; as
diferenças, em muitos casos, são bastante significativas.

372 GASPARINI, D. Licitação e padronização. Boletim de Licitações e Contratos, novo 1993, p. 437-441.
373 KAGAMI, M. Estratégias para competitividade na produção: o enfoque do Leste Asiático. Tradução por
Maria Inês Barreto. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, p. 10-31, set./out. 1993.
374 KAGAMI, M. Estratégias para competitividade na produção: o enfoque do Leste Asiático. Tradução por
Maria Inês Barreto. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, p. 10-31, set./out. 1993.
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Outro fator diferenciador de custos surge com o sistema just-in-time e seu
conceito de parceria. Os defensores deste sistema afirmam que forçar a competição em cada

compra pode criar para os fornecedores custos extras devido a incertezas.

Segundo Hahan, Kim & Kim375, o método de competição forçada376 pode, de
um lado, "servir como um incentivo para que fornecedores se tomem mais inovadores e
competitivos. De 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

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, toma-se agora criadora de custos. Este fato
ocorre porque concorrência de preços não é o úníco modelo de mercado que existe; há outro
sistema concorrencial, que considera também a competição pela melhor qualidade, melhor
tecnologia, melhor serviço, etc. Contudo, outros detalhes serão visto nos itens posteriores.

4.2.4. LOTE DE COMPRA

Como o custo de pedido no setor público é maior, o lote de compra de mínimo

custo também deve ser maior. No Capítulo 1 foi definida uma quantidade econômica de
compra que toma mínimo o custo total observado nos processos de aquisição e compra, como:

sendo:
D a demanda anual;
c o custo ou preço do produto;
i o Taxa de manter;
cup o custo unitário do pedido;

Qe o lote de compra que minimiza o custo total anual, chamado de lote econômico de compra

(LEC).
Pela fórmula, pode ser visto facilmente que, quando o custo unitário de pedido

(cup) aumenta, aumenta a quantidade de compra (Qe) que toma o custo total mínimo. O lote

:J75 HAHAN, K., KIM, K. H., KIM 1. S. Costs of competitions for purchasing strategy. Journal 01Purchasing
and Material Management, New York, Fali 1986. p. 2-7.
:176 Usa-se a denominação "competição forçada", para diferenciar daquela observada no sistema Jl'T, onde o
fornecedor é cativo, mas o comprador fica atento às condições oferecidas pelo mercado e pode substituir o
fornecedor.
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de compra, quando analisado exclusivamente pelos custos envolvidos no processo de compra e
armazenagem, tende a ser maior no setor público que no privado.

O tamanho do lote também influencia o custo de manter, uma vez que é dado
pela expressão:

Cm=ixcxQ
2

sendo:
c o custo ou preço do produto;
i o índice de posse;

Q o lote de compra.

Se o lote econômico de compra é maior, pela expressão conclui-se que o custo

de manter também será maior. Com todas estas análises já é possível afirmar, com base em

todas as considerações vistas até este ponto, que as entidades públicas terão muita dificuldade
em trabalhar com o sistema just-in-time de administração de materiais. Este sistema prevê um
lote tão pequeno quanto possível (a meta é a unidade), incompatível com a sistemática
governamental.

Objetivando diminuir a quantidade de aquisição, os criadores do sistema
trabalharam para diminuir o custo do pedido.377 A principal prática para esta diminuição é o
sistema de parcerias. Os contratos públicos não admitem o sistema de parceria como
concebido no sistemajust-in-time. É também muito dificil diminuir os custos de aquisição, pois
a sistemática é determinada por lei.

Mesmo o sistema de registro de preços tem sua aplicação limitada para redução
dos custos de pedido (apesar de ser um grande salto de economia). Sua duração é limitada em
apenas um ano e a impossibilidade de haver modificações no objeto do registro
descaracterizam-o como sistema de parceria (maiores detalhes sobre registro de preços ver
Capítulo 3).

Como sugestão, uma boa saída para diminuição dos custos de pedido, e
conseqüente diminuição do tamanho do lote comprado, pode ocorrer através de um misto de

padronização e registro de preços. Mesmo assim, é necessário estender o prazo de validade do
registro de preços, para dar maior estabilidade ao fornecedor e colher as vantagens decantadas
pelos defensores do modelo de parceria.

377 Ver HAHN, C. K., PINTO, P. A., BRAGG, D. 1. Just-in-time production and purchasing. Journal of
Purchusing and Material Management, New York, Fall 1983. p. 2-10.
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4.2.5. TEMPO DE REPOSiÇÃO

o tempo de reposição do setor público é maior que aquele observado no setor
privado. No primeiro capítulo, foi visto que o tempo de reposição pode ser dividido em duas
fases: a seleção do fornecedor, com a respectiva emissão da ordem de compra (ou contrato), e

a entrega, pelo fornecedor, do produto comprado. A seleção do fornecedor através de licitação
pública aumenta o tempo de reposição.

É possível estimar o tempo de seleção. Pelo diagrama das fases da licitação
apresentado no Capítulo 3, o tempo de seleção pode ser observado a partir da emissão da
requisição até a assinatura do contrato, após o qual existe o recebimento. Esta estimativa

considerará a modalidade de licitação mais demorada, a concorrência, e está esquematizada na
tabela abaixo.

Quadro 8: Quadro sinóptico com estimativa de tempo do processo licitatório

FASES TEMPO OBSERVAÇÕES
PREVIS

TO.
(Dias
útei~

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 a pesquisa de mercado,

procedimento previsto na 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 por lei.
Habilitação 11 Considerados os prazos para recurso e julgamento.

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).

* Dias corridos
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Estimada a duração do processo de compra, uma ressalva ainda se faz
necessária: os tempos para recursos e julgamento de recursos, que podem, ou não, incidir no
processo licitatório, dependem basicamente da vontade dos participantes. Sendo um direito e

fugindo do controle do órgão comprador, é prudente considerá-lo na hora de emitir a

requisição de compra, já que sua ocorrência não prevista pode ocasionar falta de produtos nos
estoques. Entretanto, foi considerado razoável apenas ocorrência do recurso e da sua decisão
para a estimativa de seus tempos.378

Neste caso, o tempo previsto para seleção de um fornecedor através de

concorrência será de 36 dias úteis mais 30 dias corridos; considerando que um mês possui

aproximadamente 22 dias úteis, têm-se aproximadamente 80 dias corridos como previsão da
concorrência. O administrador de materiais e compras no setor público deve somar ainda, a

este prazo, o tempo médio de entrega da mercadoria pelo fornecedor. Numa hipótese otimista,

(10 dias para início da entrega) serão 90 dias para previsão do tempo de reposição.
Assim, três meses antes do final do estoque deve ser emitida a requisição de

compra. A principal conseqüência desta demora poderá ser observada no tamanho do estoque
de segurança para suportar as variações de demanda durante este longo período (ver, no

Capítulo 1, definição de estoque de segurança). Este tipo de estoque deverá ser, em geral,

maior que aquele observado nas empr~sas privadas.
O registro de preços é uma alternativa para compras nas licitações, porém

possui três inconvenientes: a) a forma de reajuste dos contratos, b) a rigidez das

especificações; e c) sua duração. Todos eles já discutidos com detalhes no Capítulo 3.
Caso haja necessidade de uma licitação para fazer frente a um preço registrado

que se julga excessivamente alto, o administrador público deve prever sua ocorrência 90 dias
antes para poder, alternativamente como sugere a lei379, efetuar uma concorrência. É lógico

que isto é impossível; muitas vezes, nestes casos, resta apenas a compra pelo regime de

emergência.
Outra consideração importante pode ser observada em Vasconcelos380 e

ocorre toda vez que o tempo de reposição dos estoques for maior que o tempo de consumo do
lote de compra. Neste caso, existe uma representação gráfica do sistema de gestão de
estoques, descrita no Capítulo 1, que se julga dispensável reproduzi-la novamente.

Pelo referido gráfico pode-se observar que, quando o tempo de reposição é
muito grande, o administrador de materiais e, principalmente, o departamento de compras

devem ter como base sua "posição de estoque"381 para desenvolver sua política de gestão de

378 Como foi visto no Capítulo 3, quando se estimou dos tempos para os recursos. Os outros licitantes podem
ainda tentar cassar o recurso, neste caso, o processo poderia levar mais tempo.
379 Artigo 15, § 4°. Lei n" 8 666, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial [República Federativa do Brasil],
Brasília, v. 132, n. 127, p. 10149,6 de junho de 1994. (Em anexo).
380 VASCONCELOS, M.A. Planejamento agregado de estoques. São Paulo: EAESPIFGV, 1985, p. 200-201.
(Tese de Doutorado).
381 Foi definido no Capítulo 1
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estoque. Isto porque o saldo em estoque pode esgotar-se antes que outro pedido de compra o
recomponha.

Neste caso, todas as decisões sobre a administração de estoque (quando e

quanto emitir a requisição de compras) devem ser tomadas antes mesmo de estar o produto
fisicamente em estoque, ou seja, deve-se emitir um pedido de compra mesmo se a compra
anterior ainda não estiver no estoque.

Este modelo (representado graficamente no Capítulo 1) é ilustrativo de uma
situação em que o tempo necessário para o processo de compra é muito alto, caso comum nas

compras públicas. Abstraindo para o caso das compras públicas, uma nova requisição de
compra deveria ser emitida antes da entrega (do objeto) referente a um processo licitatório

anterior.

Em contrapartida, quando se realizam licitações sucessivas, ou divisão de parte
do objeto, sem haver um prazo, entre elas, pode caracterizar burla382 ao processo
licitatório,383 como sugere a seção de "questões práticas" do Boletim de Licitações e
Contratos384 :

"A Administração não pode realizar várias contratações (compras, serviços,

etc.) sucessivas ou simultâneas, com o mesmo objeto, sob pena de estar evidenciado o

parcelamento do mesmo, o que poderá ser considerado pelo Tribunal de Contas como
flagrante burla à licitação."

A conseqüência deste particular é que o tamanho do lote de compra pode ser
condicionado pelo tempo de reposição, mais precisamente pelo tempo entre licitações que não
caracterize "burla ao processo licitatório" (o agente público não correrá o risco de ser acusado
de favorecimento). A quantidade comprada deve ser aquela suficiente para suportar a demanda

durante o prazo entre os processos licitatórios.
Portanto, conclui-se que o lote de compra, no setor público, pode não ser

determinado por condições econômicas, pela quantidade que minimize os custos totais de

aquisição e estocagem (lote econômico de compra), mas sim pela sistemática do processo de

licitação (pela demanda durante o tempo de reposição).
Distintamente desta interpretação do conceituado Boletim de Licitação e

Contratos (citado acima), numa seção que versa sobre "práticas" e que tira dúvidas do leitor, a
Lei n" 8 666/93 admite, no inciso IV do artigo 15, subdivisão em tantas parcelas quanto forem
necessárias, visando à economicidade. Certamente uma justificativa econômica para

382 Sobre a possibilidade de burla, dada a redação da lei, já declarou expressamente MUKAI, Toshio. Novo
estatuto juridico das licitações e contratos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 29.
383 Esta questão ainda é polêmica pela redação da atual lei, não havendo posição de consenso entre os juristas.
O inciso IV do artigo 15 da Lei 8 666/93 versa que as compras podem ser divididas em quantas parcelas forem
necessárias para aproveitar particularidades do mercado, visando economicidade. Os critérios que subordinam o
parcelamento (economicidade e particularidades do mercado) podem ser suficientemente abstratos para serem,
por mais fundamentada que tenha sido a decisão, contestados posteriormente.
384 Seção de Questões Práticas do Boletim de Licitações e Contratos, jan. 1994. p. 47.
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diminuição do lote de compra deverá ser a minimização dos custos do processo de compra e
estocagem, neste caso, portanto, pode ser possível a subdivisão.

Como se percebe, esta questão (subdivisão do objeto da licitação, visando à
economicidade) pode dar margem à dupla interpretação; portanto, não é um conceito
totalmente consolidado, livre de contestação. Não é uma prática administrativa com respaldo
consensual entre os juristas especialistas em Direito Administrativo.

4.2.6. PREÇO E CONCORRÊNCIA

A concorrência entre os participantes de uma licitação é peça fundamental para
o êxito do processo. Toshio Mukai385 considera-a, inclusive, como um dos princípios da
licitação, como afirma na passagem: "é de ser salientado que cabe ali um dos princípios
fundamentais da licitação que é o da oposição ou da competitividade, tão essencial na matéria
(...) que, se num procedimento licitatório, por obra de conluios, faltar competição (ou
oposição) entre os concorrentes, falecerá a própria licitação."

A competição, a concorrência é, portanto, uma das chaves do processo

licitatório. Na verdade, ela é derivada de um dos objetivos da licitação, a contratação

vantajosa, porque se espera que com a competição entre os participantes haja uma diminuição
dos preços até o limite suportado pelos custos dos fornecedores. O processo licitatório acaba
se estruturando, com o fim de garantir a contratação mais vantajosa, para criar possibilidade de
haver concorrência.

Dada a importância da concorrência, apesar de já ter sido definida no Capítulo
1, convém ressaltar alguns de seus aspectos. Ela nasce com a economia de mercado; é um
conceito típico dos sistemas capitalistas. Segundo Haveman & Knopp86, "um sistema de

mercado é aquele em que os problemas econômicos fundamentais são resolvidos não por uma
autoridade central, mas pelos produtores e consumidores operando em mercados em resposta
aos diferentes níveis existentes de preço. A essência do sistema de mercado baseia-se no fato
de que os bens são produzidos para a troca, sendo as trocas transações monetárias. Todos os
fatores de produção e mercadorias produzidas possuem preços que são fixados, no mercado,
em conseqüência da ação de toda uma série de concorrentes, cada um deles procurando tirar o
máximo proveito pessoal."

O hábito da concorrência no setor de compras geraria, segundo a teoria do
mercado concorrencial, o preço mais baixo possível.

Partindo destas primeiras definições, no Capítulo 1, foram vistos dois modelos
de concorrência: o mercado de bens em concorrência perfeita e em concorrência

385 MUKAI, Toshio. Novo estatuto juridico das licitações e contratos. 2. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1993. p. 21-22.
386 HA VEMAN R. H., KNOPF. K. A. O sistema de mercado. Tradução por Sanvicente, A. Z. São Paulo:
Pioneira, 1966. p. 13. Tradução de: The market system.
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monopolística. A concorrência perfeita parte de uma abstração perfeita de mercado. As
condições para uma concorrência perfeita são: a) produto homogêneo; b) grande número de
pequenas empresas; c) livre mobilidade de recursos; e d) perfeito conhecimento do mercado.

Ainda segundo Haveman & Knopp87, quando existe "a livre concorrência

entre os compradores pela obtenção, ao preço mais baixo possível, dos diferentes bens, e o
mesmo ocorrendo por parte dos vendedores, quanto à venda desses bens pelo preço mais alto

que conseguirem, cria-se um conflito de interesses. A solução desse conflito somente poderá

ocorrer com a fixação de um determinado preço que leve à equivalência da quantidade que os

consumidores desejam comprar com a quantidade que as empresas pretendem vender. "
O outro modelo de formação de preços é observado na teoria da concorrência

monopolística, nascida em oposição ao modelo de concorrência perfeita. Segundo

Demsetz388, citando Schumpeter, "não é essa espécie de competição que conta (competição
de preç0389), mas a competição de uma nova commodity, de uma nova tecnologia, da nova
fonte de fornecimento, do novo tipo de organização (...). Competições que comandam um

custo decisivo ou vantagem de qualidade, as quais se refletem não na margem de lucro ou na

saída de firmas existentes, mas em sua base e sua vida real. Este tipo de competição é muito
mais efetivo que o outro, como um bombardeio é em comparação ao arrombamento de uma
porta."

A atuação dos agentes no mercado, também neste caso concorrencial, define o

preço (maiores detalhes sobre a formação de preços veja no Capítulo 1 dessa dissertação ou no
livro de Ferguson390). Conclui-se, pela teoria da concorrência monopolística, que as empresas
estão sempre procurando uma vantagem para alcançar o maior grau possível de monopólio
para algum mercado em específico. É neste aspecto que se desenvolve a competição entre as

empresas.
A competição, nesse caso, será observada não apenas nos preços, mas em

custos, tecnologia, processo de fabricação, serviços, etc., criando mecanismos de
desenvolvimento constantemente estimulados através deste tipo de competição - a competição
pelo monopólio, mesmo que em pequeno grau, de um mercado específico. Este tipo de
concorrência parece mais fácil de ser observado na economia brasileira.

Esta longa conceituação foi necessária para embasar uma afirmação: a Lei de
Licitação brasileira tem como fundamento a teoria da concorrência perfeita para sistematizar a
operacionalização das compras no setor público. Esta afirmação decorre principalmente de
duas observações: a) a exigência de produto homogêneo para o mercado em concorrência

387 HA VEMAN R. H., KNOPF. K. A. O sistema de mercado. Tradução por Sanvicente, A. Z. São Paulo:
Pioneira, 1966. p. 42-43. Tradução de: The market system.
388 Citado em DEMSETZ, Harold. Economic, legal, and political dimensions of competitlon. Arnsterdam:
North-Holland Publishing Company, 1982. p. 2.
389 Nota do autor da dissertação.
390 FERGUSON, C. E. Teoria microeconõmica: Tradução por Almir G. Barbassa. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1989. Tradução de: Microeconomic theory.
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perfeita, de um lado; e b) a impossibilidade de particularizar excessivamente o objeto da
licitação a ponto de favorecer apenas um licitante do outro.

A especificação do objeto, já escreveu Bandeira de Mell0391, "atina ao mínimo
de especificações necessárias para que surjam propostas comparáveis ante um critério de
julgamento objetivamente operativo para todas, e ao máximo de especificação admíssível, para
além do qual ter-se-á a singularização viciosa do objeto."

Admitindo que o mercado é formado por produtos heterogêneos, diferenciados,
a especificação que contemple vários fornecedores, portanto, homogeneíza "pela média" os
produtos, criando, mesmo que artificialmente, uma das características do mercado em
concorrência perfeita.

Por outo lado, especificando o monopolista momentâneo, aquele que
desenvolveu uma particularidade em seu produto (qualidade, serviço, etc.) que o mercado

comprador (mesmo com possibilidade de preços maiores - prevê a teoria) julgou o melhor
capacitado (comprando seu produto), estar-se-á, conforme nomenclatura jurídica,
direcionando o objeto.

A única possibilidade alternativa de equiparação teórica ao modelo de
concorrência monopolística, na sistemática de compras determinada pela Lei de Licitação é o
sistema de padronização. Contudo, nem sempre é possível padronizar uma compra.

Na impossibilidade de padronização, a Administração Pública poderá, já que

homogeneíza artificialmente os produtos, adquirir um bem com menor valor no mercado
(tomando como parâmetro a teoria da concorrência monopolística), pois o preço do produto
principal monopolista do mercado (o líder que oferece melhor qualidade, serviços, assistência
técnica, etc.) poderá ser maior que aqueles com produtos inferiores (como versa a referida
teoria).

Os contratos de parcerias, adotados pelo sistema just-in-time, por sua vez, são
o modelo de relacionamento comprador/vendedor mais próximo, conceitualmente, à teoria da
concorrência monopolística. Neste sistema, o comprador seleciona um fornecedor após longos
estudos e experiências, mantendo um contrato de longa duração, com cláusulas de revisão. O
contrato será mantido até quando o fornecedor parar de oferecer um produto/serviço

adequado ao comprador.
O padrão de comparação, no sistema just-in-time, do produto fornecido será

novamente o mercado: o comprador manterá uma estrutura de análise de mercado no
departamento de compras para "sugerir" fontes substitutas, e outra para avaliar seus
fornecedores. A disputa (inclusive de preço) trava-se, neste sistema, não apenas para conseguir
um bom contrato, mas também para manter seus clientes "cativos". O fornecedor será mantido
se conseguir oferecer produtos com qualidade, preço e serviço, compatíveis com a necessidade

391 MELLO, C. A. Bandeira de. Licitação. Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 34, 1980.
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da empresa compradora, sempre comparado aos seus concorrentes. Será o único fornecedor
(monopolista) enquanto não houver outro que apresente melhores condições para compra.

4.2.7. ESPECIFICAÇÃO

A rigidez da especificação é característica marcante das licitações. O edital é a
lei da licitação e será a base do futuro contrato. O fornecedor deve cumprir o contrato e,
conseqüentemente, tudo o que foi previamente formalizado na licitação. Qualquer mudança

neste perfil pode ser julgada como uma tentativa de fugir ao processo licitatório, pela mudança
nas regras da compra após o processo; é uma afronta ao princípio da isonomia.

Como a especificação do "objeto" da licitação deve constar no edital, ela não

poderá ser modificada nem no processo de licitação (neste caso, revogam-se os prazos) e, no

contrato, só em casos muito específicos (já discutidos no Capítulo anterior). Esta regra é

válida também para os registros de preços.
Na empresa privada o contrato pode ser renegociado durante sua vigência. Esta

particularidade cria condições para que as especificações sejam flexíveis. O sistema Jl'I',

inclusive, radicaliza este procedimento, como pode ser observado na passagem de

Schonberger392 :
"Outro interessante aspecto das compras industriais japonesas é a simplicidade

das especificações referentes aos materiais. Ao relacionar as características dos componentes a

adquirir, os engenheiros norte-americanos costumam especificar todas as tolerâncias possíveis
e imagináveis que o produto final deve apresentar. Os compradores limitam-se a transmitir a
especificação às fornecedoras, que nela deverão enquadrar-se plenamente. "

Continua o autor ilustrando: "o sistema japonês empregado pela Kawasaki de
Lincoln, é confiar mais nas características de desempenho do que nas de projeto. Muitas vezes
os compradores da Kawasaki chegam a solicitar recomendações às fornecedoras, em lugar de
transmitir-lhes especificações rígidas. A idéia é estimular o espírito de inovação da fornecedora
e ao mesmo tempo conferir certa liberdade ao comprador no tocante a avaliar as propostas da
mesma. Na verdade, mais especializado no assunto é quem fabrica a peça. Se a empresa
prefere comprar a peça fora do que fabricá-la, porque não confiar na fornecedora, que é

especializada?"
Segundo Deming393, algumas empresas observaram que a especificação

sozinha não poderia garantir as necessidades de qualidade nas compras. "Um superintendente
mostrou-me dois exemplares de um determinado item, de dois fornecedores diferentes, mesmo

392 SCHONBERGER R 1. Técnicas industriaisjaponesas: nove lições ocultas sobre simplicidade. Tradução
por Oswaldo Chiqueto. São Paulo: Pioneira, 1984. p. 198. Tradução de: Japanece manufacturing techniques:
nine hiden lessons in simplicity.
393 DEMING, W. E. Qualidade: a revolução da administração. Tradução por Clave Comunicação de Recursos
Humanos. Rio de Janeiro: Marques Saraiva, 1990. p. 26. Tradução de: Out ofthe crisis.
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número de código, ambos muito bem feitos; ambos satisfaziam às especificações, e, no

entanto, eram tão diferentes entre 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 satisfazer às especificações."

A própria ABNT394, criada para padronizar normas técnicas, também já admite

que as "especificações técnicas podem não garantir, em si mesmas, que os requisitos de um
consumidor sejam consistentemente atendidos, caso existam deficiências nas especificações ou
no sistema organizacional para projetar e produzir o produto ou serviço."

Outras empresas, na compra ou escolha do fornecedor, podem inclusive

desenvolver "um 'envelope' de especificações de performance para o fornecedor elaborar o
orçamento. ,,395

Nas compras públicas, as possibilidades de alteração do contrato são
extremamente limitadas a interesses públicos imediatos. Apesar de alterações serem por lei

possíveis, mudanças na especificação podem violar direito de licitantes perdedores ou de
possíveis participantes no processo licitatório, conforme já discutido no Capítulo 3.

A sistemática de padronização pode ser uma alternativa viável ao processo de

participação dos fornecedores no processo de especificação. Isto porque uma comissão da

Administração Pública, tendo em vista um produto mais ou menos especificado, analisa aquilo
que é oferecido pelo mercado (as especificações dos fornecedores) para definir a
padronização. O processo é inverso ao daquele proposto pela licitação convencional, que, no
caso, é o comprador quem determina a especificação.

A especificação é de responsabilidade exclusiva do órgão licitante. Poderia
haver até quebra do princípio de isonomia se um fornecedor em particular participasse,
sozinho, da elaboração da especificação. De outro lado, nenhum fornecedor se sente motivado
a participar da definição da especificação porque, certamente investindo recursos, não tem

garantia de retomo, ou seja, de ganhar a licitação.

4.2.8. INSPEÇÃO DE QUALIDADE

As empresas privadas brasileiras, a partir da década de 80, começaram a
participar em massa de um processo mundial de busca da qualidade. Um dos precursores deste
modelo de qualidade foi o cientista americano W. Edwards Deming, que, em sua obra

394 ABNT. Rio de Janeiro. Normas de Gestão da qualidade e garantia da qualidade - Diretrizes para seleção e
uso. Comissão de estudo não integrada de garantia da qualidade. NB-9000 - Quality management and quality
assurance standards - Guidelines for selection and use. Registrada no Instituto Nacional de Metrologia
INMETRO como NBR 19000. 6 p. Jun. 1990.
395 BURT, David. Managing suppliers up to speed. Harvard Business Review, Boston, JuI./Aug. 1989. p. 127-
135.
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clássica396, listou 14 princípios para transformação da indústria para a qualidade. Dentre estes
princípios, um é particularmente importante:

"Deixe de depender de inspeção para atingir a qualidade. Elimine a necessidade
de inspeção em massa, introduzindo a qualidade no produto desde o primeiro estágio."

Para não haver necessidade de inspeção, várias atitudes administrativas tiveram
que ser modificadas e algumas novas modalidades de controle foram criadas. Renunciando à
inspeção, a indústria teve que controlar a qualidade na sua origem, no processo de fabricação.

Com os fornecedores não foi diferente; apoiada pelo princípio da parceria, a qualidade do

fornecedor passou a ser controlada, inclusive pelo comprador, no processo de fabricação.
O resultado deste trabalho foi o desenvolvimento de várias técnicas de controle

de processo, como o controle estatístico de processo (CEP) e a análise de falhas (FMEA) ,
dentre outras. Compras passou a orientar a escolha dos fornecedores a partir de sua
capacidade em controlar o processo de produção e entregar o produto, sem inspeção, com

qualidade.
Esse trabalho acabou culminando com a criação de um conjunto de normas

internacionais (adotadas pela ABNT) que procuram, via sistema organizacional, garantir a

qualidade dos produtos ao usuário. É a série de normas NB-9000 (ou ISO 9000) para
"sistemas de qualidade e diretrizes que completam a especificação do produto"397, já
apresentadas e discutidas no Capítulo 2.

A norma, inclusive, incentiva a participação do fornecedor na elaboração de
especificação de qualidade, quando afirma que o "comprador deve estabelecer com cada
fornecedor um estreito relacionamento de trabalho e um sistema de realimentação. Desta
maneira, um programa contínuo de melhorias da qualidade pode ser mantido e, divergências
quanto à qualidade, evitadas ou resolvidas rapidamente. Este estreito relacionamento de
trabalho e o sistema de realimentação beneficiarão tanto o comprador quanto o
fornecedor. ,,398

Ressalta-se que a não exigência de inspeção para um determinado fornecedor só
é verificada após um longo estágio de desenvolvimento conjunto, com o fornecedor testado
em entregas passadas, com nível de qualidade anterior aceitável e um minucioso trabalho de
certificação por parte do comprador.

Em contrapartida, a Lei n" 8 666/93 determina que a inspeção deve ser feita no

recebimento. Os artigos 73 e 74 disciplinam seu recebimento, que pode ser provisório, para

396 DEMING, W. E. Qualidade: a revolução da administração. Tradução por Clave Comunicação de Recursos
Humanos. Rio de Janeiro: Marques Saraiva, 1990. p. 17. Tradução de: Out ofthe crisis.
397 ABNT. Rio de Janeiro. Normas de Gestão da qualidade e garantia da qualidade - Diretrizes para seleção e
uso. Comissão de estudo não integrada de garantia da qualidade. NB-9000 - Quality management and quality
assurance standards - Guidelines for selection and use. Registrada no Instituto Nacional de Metrologia
INMETRO como NBR 19000. 6 p. Jun. 1990.
398 ABNT. Rio de Janeiro. Gestão da qualidade e elementos da qualidade - Diretrizes. Comissão de estudo não
integrada de garantia da qualidade. NB-9004 - Quality management and quality system elements - Guidelines.
Registrada no Instituto Nacional de Metrologia INMETRO como NBR 19004. Item 9.1. 18 p. Jun. 1990.
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eventuais testes de conformação à especificação, ou definitivo. Outra particularidade da lei é a
exigência de que o fornecedor arque com as despesas dos testes e ensaios (Artigo 75), esta

despesa também será repassada ao preço do produto.

De toda maneira, nada legalmente impede a utilização, pelo setor público, de
normas que visem a garantir a qualidade do sistema organizacional e técnico do fornecedor. O

que é dificil no setor público, em licitação de compras, é o estreito relacionamento de trabalho,

já que contratos de curta duração e dificuldades em modificar o objeto durante sua vigência,
tomam conflituoso o relacionamento comprador/fornecedor.

De acordo com a lei, o recebimento deve ser formalmente feito por uma
comissão de, no minimo, três membros para modalidades "tomada de preços" e
"concorrência". Esta exigência demonstra o como é conflituoso o relacionamento que existe

entre o setor público e seus fornecedores. Nas empresas privadas, um mau fornecedor, que
teve algum problema sério de qualidade, preço, prazo de entrega ou correlatos, será

substituído e provavelmente (dependendo das características concorrenciais do mercado)

nunca mais fornecerá para aquela empresa.
No setor público, pelo que demonstra (excesso de zelo) neste e em outros

artigos da Lei de Licitação, parece que existe a possibilidade de: a) um fornecedor mal
intencionado passar no processo de seleção; e b) um mau fornecedor continuar a fornecer. Não
que estas possibilidades sejam impossíveis de acontecer em empresas privadas, mas' certamente

ocorrem com o mesmo fornecedor apenas uma vez, pois o fornecedor perderá a oportunidade
de ser selecionado outra vez. Neste caso, não existe recurso que resolva seu problema.

No Brasil, ainda hoje, grande parte dos fornecedores têm suas entregas

exaustivamente testadas no recebimento da empresa compradora. Outros, porém, mais
seriamente empenhados no desenvolvimento organizacional, técnico ou mercadológico de seu
negócio, trabalham em sistema de qualidade garantida. No setor público, a lei, apesar de não
proibir este tipo de metodologia, não incentiva sua utilização; pois, além de não prever
expressamente sua possibilidade, tem a limitação de tempo dos contratos de fornecimentos,

que trabalha contra este sistema.

As diferenças no sistema contratual399 entre os dois modelos é bastante
saliente. Os contratos do setor público são regidos por normais especiais, consubstanciadas na
participação da Administração com supremacia de poder, que acabam produzindo, no contrato
administrativo, certas "peculiaridades que os contratos comuns, sujeitos às normas do direito

4.2.9. CONTRATOS

399 Os contratos são regidos por teoria própria no Direito. Utiliza-se aqui a expressão "sistema contratual" para
não entrar no mérito jurídico dos contratos. Apenas indicam-se as caracteristicas do modelo de pactuação para
fornecimento entre entidades, de um lado, privada x privada e, de outro lado, pública x privada.
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privado, não ostentam. Tais peculiaridades constituem genericamente as chamadas cláusulas
exorbitantes, explícitas ou implícitas em todo contrato administrativo. ,,400

Deste conceito surge uma profunda diferença entre os contratos públicos e
privados: a Administração Pública pode unilateralmente reajustar preços e tarifas, alterar e

reincidir contratos, controlar contratos, aplicar penalidades contratuais, dentre outras. A
Administração Pública se desnivela do contratante particular na igualdade contratual.

Na prática, se de um lado a Administração Pública garante alguma vantagem
contratual, de outro, traz instabilidade no sistema, porque, por um motivo alheio à vontade das
partes, ela pode interromper o contrato de fornecimento unilateralmente, sem prejuízos ou
multas para a Administração.

Contudo, os contratos da Administração Pública têm, em regra, menor duração

e menor flexibilidade que os da iniciativa privada. Nos contratos privados a flexibilidade não é

um imperativo legal, mas nasce da vontade entre as partes; neste caso, elas podem, por

exemplo, rever os conteúdos contratuais, como preço e especificação, por simples vontade
entre as partes.

No setor público as mudanças contratuais só podem ocorrer de acordo com a

lei e estão explicitadas no artigo 65 da Lei n" 8 666/93.

Todos os detalhes de especificação que constavam no edital de licitação são
descritos nos contratos e devem manter-se até seu final, caso não haja um motivo relevante (a
título do bem público) para sua modificação. Nos contratos privados, a vontade entre as partes

pode inclusive cancelar o contrato e iniciar outro antes do seu término; as modificações no seu
objeto podem ocorrer contratualmente, por consenso entre as partes, a qualquer tempo.

A duração menor do contrato administrativo é um imperativo da atual lei. Os
registros de preços tinham duração maior nas normas anteriores, funcionando como pactuação
de preços e especificação com maior prazo, porém, esta duração foi diminuída pela atual lei.

A legislação precisa desenvolver um mecanismo jurídico que, considerando o
princípio da isonomia, mantenha por determinado tempo um fornecedor que corresponda às

exigências do serviço público, para que a estabilidade das relações seja revertida, via troca de
informação técnica, em frutos de melhoria de qualidade e custos dos produtos fornecidos.

4.2.10. CONTROLE SOBRE A FUNÇÃO

o setor privado possui um grau de formalismo muito menor em suas compras,
diferença que já foi comentada anteriormente. Nas empresas privadas, para compras de
pequeno vulto, as cotações são feitas no próprio impresso do pedido; sistemas eletrônicos

também são desenvolvidos para auxiliar nos procedimentos.

400 MEIRELLES, H. L. Direito administrativo brasileiro. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p.
190.
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No setor público, tudo é exaustivamente escrito. Todos os procedimentos são
documentados, todas as decisões registradas em atas, praticamente todas as exigências

(habilitação, julgamento) precisam ser comprovadas por documentos registrados, as

especificações detalhadas, deverá haver uma minuta do contrato já no edital, todas as normas
da licitação devem ser descritas no edital, e assim sucessivamente.

No setor privado, o controle é exercido por órgãos externos e independentes do

departamento de compras. Nestas entidades, porém, a análise dos procedimentos, da eficiência

e da eficácia do departamento, não se restringe ao processo de compra; abrange também,
dentre outros, o departamento e os fornecedores (estrutura e idoneidade).

No setor público, a fim, inclusive, de controlar o princípio da isonomia, como

cada processo é importante (pelo menos para aquele grupo de licitantes), o controle é feito por

processo. O problema é que, dada a importância de cada compra, o controle do todo, da
função, é relegado, na maioria das entidades públicas, ao segundo plano. O controle dos
custos, o acompanhamento dos preços, a análise da eficiência devem também fazer parte do
sistema de controle a ser exercido por órgãos externos à entidade.

Note-se que a quantidade de papéis gerada pela Lei de Licitação não é, em
hipótese alguma, um mal necessário ao serviço público, dada sua personalidade jurídica. No

início deste capítulo foi visto que a formalização de atos administrativos pode ser cumprida de

diversas formas. Um sistema informatizado pode muito bem ser concebido para a maioria dos
procedimentos de compra, mesmo quando se tem a atual lei como referência.

-"
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CONCLUSÕES

o que mais chama a atenção na bibliografia especializada em compras públicas é
a falta de estudos, ensaios ou pesquisas, que relacionem as características jurídicas de controle

dos atos do Estado, reclamado por uma sociedade moderna e democrática, com a legítima
exigência de eficiência e eficácia nas atividades governamentais.

Não se advogou, no decorrer desta dissertação, a simples substituição do
modelo de compras utilizado pelo setor público pelo sistema desenvolvido pelo setor privado
(mesmo porque possuem objetivos diferentes); apenas buscou-se apontar as diferenças entre

seus procedimentos, investigando as possibilidades de aplicação, pelo setor público, de
algumas práticas reconhecidamente poupadoras de recursos, tornando-o mais eficiente.

No início do Capítulo 4, foi citada uma frase de Oscar A. Ornati, transcrita do

livro de, Deming,401 que pode sintetizar a problemática na abordagem deste tema

multidisciplinar. O autor afirma ser fundamental manter a imparcialidade à frente do setor
público, caso não se queira destruir a sociedade moderna. É uma tendência atual elogiar os
especialistas em administração que advogam a adoção de técnicas de administração do setor
privado, pelo setor público. Contudo deverá haver muito cuidado na utilização destas técnicas,
evitando o risco de privatização das técnicas da Administração Pública. Essa privatização
ocorre quando se ignora a necessária orientação para a imparcialidade dos atos estatais e a
realidade de que os processos de responsabilização são diferentes. Também é verdade,
continua o autor, que o setor público deve buscar e aplicar, quando possível, as técnicas

adequadas de administração para aperfeiçoar suas análises e avaliação de resultadps,.
Em última análise, como visto no início do Capítulo 4, a diferença basilar entre

os sistemas de compras público e privado reside no princípio da isonomia. O Estado, para
garantir a igualdade entre seus administrados, deve criar uma sistemática administrativa para
compras que garanta iguais oportunidades àqueles que queiram fornecer ao serviço público.

Pela sistemática da atual lei de licitação, o princípio da isonomia é considerado
genericamente, amplamente, pois, trata todos os vendedores de forma absolutamente

401 DEMING, W. E. Qualidade: a revolução da administração. Rio de Janeiro: Marques Saraiva, 1990. p. 147.
Tradução de "Out of the crisis" - Clave Comunicação de Recursos Humanos.
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igualitária, desconhecend0402, portanto, as possíveis diferenças403 existentes entre eles.

Contudo, tal como os cidadãos, os fornecedores e os produtos adquiridos pelos setores de
compras das entidades públicas, mesmo aqueles proximamente relacionados, são, em geral,
diferentes entre si (ver "teoria da concorrência monopolística") e esta diferença, na maioria dos

casos, é que irá caracterizar o melhor produto e fornecedor.

Em suma, o setor público deve rever a forma como sua sistemática de compras,
determinada pela lei de licitação, garante o princípio da isonomia, ou seja, rever o
procedimento técnico legal, a sucessão ordenada de atos ditados pela referida lei, para
realmente garantir a igualdade entre aqueles que desejem fornecer às entidades

governamentais, tratando igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.
Como prefere Moreira Net0404, a respeito do Decreto Lei n° 2.300/86

(considerado por muitos menos formal que o atual diploma legal), "Como conseqüência dessa

inversão, a excessiva importância405 dada ao princípio da igualdade se expressou no aumento

das exigências formais que deveriam ser satisfeitas pelos licitantes para serem habilitados no
certame.

De tal forma a obsessão com o formalismo passou a dominar as licitações, que a
competição se deslocou da oferta das melhores condições de mercado para a arte de cumprir

'todos e cada um dos infinitos papéis e requisitos burocráticos que condicionam a
admissibilidade das ofertas. '"

Finalmente, é necessário rever a legislação para flexibilizar e estabilizar o

processo de compras públicas, propondo uma lei federal que realmente, como determina a

Constituição, verse sobre normas gerais de licitação e contratos.
A normatização específica necessária para disciplinar particularidades dos

mercados fornecedores e das entidades públicas, poderá ser elaborada, neste caso, por
conselhos (federal, estadual ou mesmo municipal) compostos por representantes dos três
poderes e da sociedade civil organizada.406 Existindo uma normatização complementar
específica, com base na norma geral e homologada pelos conselhos, poderão ser considerados
os tipos de mercados, as regiões, as características das entidades públicas e até mesmo, os

casos de deficiência na competição e manipulação de preços.

402 Um único procedimento das licitações de "compras", a padronização, dentro de condições específica (não é
o modelo geral), analisa as diferenças entre os produtos.
403Ver capítulo 4 o item 4.5.6., que analiza as específicações das compras públicas.
404 Moreira Neto, D. F. "Normas Gerais sobre Licitações e Contratos Administrativos - Natureza e
Identíficação no Estatuto Jurídico Federal Vigente - Perspectiva de Novos Projetos Modernizadores" Revista de
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Jul.lset. 1992. nO189, pp. 39-57.
405 Será mais justo considerar falta de precisão para se garantir formalmente, no processo licitatório, o
princípio da isonomia (nota do autor desta dissertação).
406 A viabilidade desta proposta fica como sugestão para futuros trabalhos sobre o tema.
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ID . C""'P"' . lOcIa oqW&içAorcm.....-.da de boIII pan 1••.•••••••• ,0 de .lIlL '" VU o.
pam!1&rI&men•• :

IV . Alien""" . 10<1.ttII\IIerfncll de domlnio ele bcna I tenlaIroI:

y . Obru, ,\Cr;iços. c compru de ,randc vulto . ~ucl&S cujo "aJor e'\[:mJÓO sej. aupenar
125 (vlnla:!C cmco) vezes O li.mHc c.s&abelccido na .Una ",- do iDeiso I do an, 13 Ik.Hl Lei;

VI . 5o,,,,,,·OIIlIlUI . O segun> que &1lIIlle O !leI cumpnmemo <lu obri,açOOS
•••••midao por emprew em IIciuçOcJ c <onl11too:

VII . E,oc",,'" direi' •• que ~ fei•• pelos or&Aal e entidldu di AdmllU.>cnç40. pelol
próprios me,os; '-

VIII . Eu..-uçjo inditeul • I qllC o ó'po ou .n!idade contra" <Oal =arO$, sob ~lIalqucr
cJ030lIC&uimcs rea:imes:

.1) empl"C'il.lldl por VR'\"U ,h>bolJ • 'Iu.lldo se cunttalA. cUlCuçio 41 obra ou do serviço por
prece cato <lOUl: .

b) ~,"jlICIUd. por prc,u uruLtnu • 4u&ndo ae çonU'aLl a uCC'uçlo di. obra I.'U do ~rY~o
por preço cena de unidades GkW1UU\ld.I.s:
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c) (VETADO)

d) 1:utfa - quando 5Cajusta mãe-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo. (um
ou sem Iorrectmemo de materiais:

c) Cn1pil:It.1I.!Jintegral ~ quando se contrata um cmprccndirucmu em vua integralidade.
compreendendo tod3S aJ c~ra." da.s Ubll.S, scrv.çes c ill,.t.lIJ~·(~'S ncc:;''i.s..1.ria.\, soh inteira
(t'"j.pon:-.abIiLlJJc da conuuiada até :1 sua entrega ali comrauntc em con~I(;Õt's d.1.!entrada cru operação.
a\Cnwdos In requisitru técnico! c Icgah para sua uuhzação em condicõcx de o..cgurança estruLur.J.Ie
<;peliiCianal C com as t'.ulIC!crlsLiclS ;1tkq~J.."~.sf~.alirJ.Jdcs_paraque fOI contratada:

LX Pruj!'to üasrco . cnnJUI110 de ek-mentos nccessa ios c surlctcntcs. cum nível de
prcci.sJo aue'lwuJo. ",Ma l".:u-3Ct.cnl,at a IJbra ou serviço. cu comptcxo de Ohr;L'i ou scrvrços objeto dA
Iicuaçãu. ctabor.rdo com nese nu inuicaçõcs du' e~tudo~ ttcnicoli pretimm.ucs. IIUC :u,.o;cgun::m a

;t:~~\~) ~,n:.~~I~l o~(~~~:~u~~~~~:~~!";::~~~oa~'~~~I~r~~.~ C3~P~,~~f~~~~~~trc:cc~~~~~~;~~~~i1:,~
~guímcJ dcmcntlls:

~~nvolvimcnto da _"'Iuçnu ",wlhiu. de fonu. I Icrncccr vÍ>;ju glub:>l di obro e
idcnunclr lOdll\ l'~ scu~ etcmemos constitutivas tom dart7.a:

b) t,olUIiÔl!S ttcntcas glub.t.iJ e loc~iw1&.~. suficientemente dclalh3u3..~. de rorma I
mmimizar a "oce",id.de de tl'lnnnulaçilo ou de ,,,,;'nl<. dU'IJ'''' LI f""", de el.hor.çi1o do pro)C1U
CA.CCUUvo e de rcnll/..:.tçn.u du IJbru e munLllcm:

r) iocnlifknç30 du, üpcs de ~iç()~ a CACCULat e de nl.lLcrilis e c'luipimcnws I
\IKurporar à obra. bem como ~u:s e.'lpcclfil.::l(;~"k, que assegurem 05 melhores ~$IJIt.1.dos polTl o
cmprccol.luncufu. sem (ru.stJar o cartlct ccmpcuuvo pala 3 sua execução:

d) inlOlmaçOCS Q1JC pos.~ibi!itctn o estudo c :l dcdu..,:3.o de métodos construuvos,
insta!aç:;cs pru'fisórW c conuíções organil.ldonais pcll"l a ObrL sem trusirar o caráter compeuuvo para
• 6UI C1C4:Uç40; ,

c) ~ub,l;rJjospara montagem do plano de IiciUçJu e g~\lJ.uda obra. compreendendo :1sua
prugrtlD3Çlo. a cMIatégia de SUprimCDlOS.as Dormas de fLSi.:aliu'Y.1o c ouuos d~os ncccssãrios em c3da
caso;

I) orçamento detalhado do custo global da obra, [undamcn~o cru qU3IlUlaUVOSde
serviços e fomecimcnlO5 pmpriamcolC Ivaliados:

X • Projc:to Execuuvo • o. conjunto dos clcrncn·tDs ncCCS.'i.iriQ5c $uOcicntcs à CA1.:cuÇ.1.o
completa da obra. de acerco com IJ normas peninentes da As.'tOCiaç.Jo I.lra.sl1cua de Nunnu Ti!~Iti&.:.Js•
ABI'fT;

Xl ', Admini.suaç40 Pública· I administrnçao direL1 e indireta lb Uniãn. dos r..:..staAjos. do
Di.itrüo Federal c dos Munlctplcs. abrangendo inclusive as eeudadcs com personalidade jurtdica de
dU'Cilo privaüo sob controle do poder público e das fundaçÔC5 por ele mslilufda.s ou mantidas:

XII - Admini<uaç30 - 6,&40, entidade ou unidade i<lminWrativa pcll qual •
AdminlslnlçJo P1lbtiu opc•• e llua coecrctameme:

Xill- Imprensa orlCial - veiculo oficia! de tlivulgJÇlo da Adntini.<tnç40 Pública. sendo
Plnl UniJo o DiMio Olicia! <t. UniJo. e, pano OI E3Iodoa. o Diouilo Federal e os Municípios, o que for
definido nas rrspecth"as leis;

XlV. ContllLallte -I! o 6r&lo ou catidadc: ai&na1hia do in.lromentoconulluaI;

XV- ConltlllMlo - • pcsaoa {bica ou jutldica .i~ de con!rOlOcom I Adminis~
P1lbUea;

XVI - Com~ - corniulo, pennaoente 011especial. crioda pcll Admini,ul<;4o com I
funçiD de recebe, .••• minllt • juJaar tocIol Clt docwaenlOl e procedimentos relaUvOl As IlcilJlÇOcse lO
c.tiIuUamcDlo de licitante•.

~w
O"Ob •.••• ~

Art. 7" 110 Iic'lII;Oca pano I e.oecuçlo de obru e pano I preaIII;Jo de aerviçOl obedccaJo
li> dllpOilO noIIc Iltlgo e, em piI1kWar, • leJUÍtlIe lCIqutnc:ia:

I - projeto bãsico:

11 • proicto executivo;

!fI • execução das obras c serviços.

:j l<t A cU'\;"u,Jo J'.! \'ada C'l.Jpa ..•.·..:d r.1ltri1!J[0I ian.ctuc 'H,·I.. •....!:,!J 11.\ (I)J,d ••sJ;l c
.::prua,,·ju, pela autoridade lUmpCLCIlL:.!. dos trabalhos Il!'::'IlVOS 1:. l.'LJpa..<. :!!;:~'::'.:(:.;i. .! ~l.çt';~u I.!'.'
projeto executivo. o qual f.I.HJ;:rj ser dcsen vot...·JrJ1.J cvncnnutantcmcntc com a C':l'L:1.;,;;\) da.\ dWJ.5 e
serviços .•Jcsde que também 8Ulof17..ó1.d,·' pela AdminislJa{;::u.

§ ZO "~IJhra.. ••C n .•serviços somente puck,ln 'll'"r l,dt:lllo\ qll,u;:.!o

I hnu,·cf projctu h:bku llPIOvado pl'!a autond 'dt·l""lJmrt:tl'l':c C ú;.:;·.l:"It:1 nara cs tme
~U\ Ifllt:n:1.oudu ••CIII pnllkil'<if du JlII I(C!i:"'" Ikil;:llú'\'I:

11 C~I,tit 1.11,·aou:nlo tklalhJlJ" CIII "IJJlIJ!,1'; que c•.pl·.·. ~ "I;' 1 Ol'IPll·.hJill de fI 1"11)1 1 ,
SCU5cu!'tns unltMio~;

UI • houver prcvl,-..ju tlr IC.TIII.,O~I·T(.lHlt..:wJnO\ 4t1;; <J'i..~·:run:r.1 li j1..!>;anl:;nta d.u
obri~.1~·üc:o;oeccrremcs de nhla:; ou serviços 11 serem c,;cculJ.d:l:. no c-erct-.o Im;UlC':HU em f.:UfMJ, d~
acordo com o respectivo crono~:una;

IV • o 11",rJlIll) de!.1 r srcradu c-tiver UJllh II:pl.loltl JI:I~ meus c~l.lI't.·k(idJ.'1 no I'I.u:n
l'tnnanual ele que IfI!t.1 n art. Ih5 d,l \ulls.tilul\";IIII·edeTll. qU.tnd'llt'1" U ciI:n

§ r (:vedado incluir nnl·I!JclO da Iinl.;lI,ào ,\ uh~I!r:\':h ~!....iccurve-, 1".11;::1'~j(US pa.r•• 'U1

e xccucão. qUJ.h.jucr que ~.'jil a !lua ultl"Cr.1, l·~r.:cl~, nos c.eos dI.. (,'m!,{l":I .. l.n~'..:nt'l':: n'";t.::·~'I e
e~vlor:I:I.Jos sob I) rc~imc de l·UII\:l'''''iJO. nos termos UJ Iq:.I\lal,'':!'(l\''ipCl,lica

§ 4- J2. vedada, JJOdl. J inclusão. no ohjeto da lit."It.1.~·JO.de tomccirucmc 11l! IIhli..;n<:.i\C
serviços sem prcvrvíu de quantidades ou cujos quanütauvus não cortespo-tdam ás pruvt ..•.ij..:..••(c.u..'I dI)
prujclo basico ou executivo.

§ 5" É vedada a 1(,.lIi;;~ç;1o (Jr. liC"llJ~·;i,)I:Up \'!'!CIU 1I1~'I:.!J bcnn r .•rrv.ços sem
sinularulade ou de marcas. características c csrx:clfil:;:o.,tA·.!o c.I.,,:-lw!\-.L:>. \;,110·0 r.1.)_ ca',o , em qce ~uc
tecnicamente justiflcãvet uu ciuda quanéo o Ivmcruncn!o de uns m;H.:'f!Jl:. c !-Cr·I~TIS for f~ito sob o
regime de administração contratada. previ-ao c discrtnunad« no ate convoc.ecrto.

§ 6- A infrintir.cia do disposto ucuc .:I.llif,t1 irnptica a nulidade IJU<i ':llOS ou conuatos
Ic.uil.adas c a rcsponsabitidaue de quem lhes tenha dado C:U";L

§ 1- Nau ~rá ainda cumpctadc como varor ua obru 0'1 .!oCo'•.•.•...,. para ri!iS I,k ~uJ{'oJ.n~..:nlo
das propostas de preços, a arualizaçãu monctãna das obri/..:J.\'"t"\c.l de j:ilg::'11'.llI:), ~~~c a d.:~ ji:,al de
c••da çcrlodo de afcriçãu D.~ 11 de) rcspccuvo pagamento. que ~r:1 ccículada pelos me .rnos cruério ••
estabelecidos Obriralunamentc no alo convocetõrío. •

f R" Qualquer cidadâu pol!:.:rá h ..equcrcr a Awninbuo1ç;1o r.lhiic;.! os 4u.;nHI<!\ivt.lS d.u
obras c preços umunos de dctermmada obra executada.

I ga O disposto neste artigo aplica-se também. 11") que couber . .10. caso, t1c !Ji;.pcn.'i..1.c de
í.ncxlgibililbde de licitaç.1o,

Art. 8" "exccuc.:So d.u obras c dos .\C.niço:i deve pro!:-rJJllar·IiC . sempre, em ;iu&
totalidade, previstos !lCu..~custes alual e final e ccnddcrado .••O~pr..\J'n~ d:.: MJ3cJ,l!C1jç~o.

parjr.raJo IinitO, rt proihido o rcwdJmCnlu IIIl1t{j'·ll!JO d.1 l'.\l,;t ~lifJ(Jd:: ti!)!.! 11U ~n't~l"
ou de su.u p;U",cIL~. st: cxistl,;utl! pfcvi:iáu orç3.lncnLári.l pil.lô"l.~U"l C,"C1'\lCi.t1', (tJtal. -.a1••.~ l"-,uh;li;no;i~
fin;Ul("cir.l ou comprovado mutivo tJc ordem (tcOlca. justificados em ,t.:srac-ho drcun.çt~ndt!do da
auturidad: n que se refere o artigo 21'> desla Lei.

Art" Nau,){)dr.rtlpmicipnr, direi.,uu illl.lirclnmcnlt:, dil lidlRÇ~ nu da C1"ccu:tJo de
obra ou lerviço e do [omecin,enlo de ben. I eies n=.d,;o"

I ' o IUtor du projelo, btsico ou •• "".tivo, pe •••• lúkl O. jw [dica,

O - empre.\Il, lsollldamtnte ou em cun>órciu, rc.pon>.1vcl pcl •• 1.t"""ç&O <kl l:rojtlO
búico ou exccuLivo ou da Qual o lutor do projeto sej:l cJirigcnte. gerente. acionista ou dcLenlor de maia

0raJ0 dnlinado • publi<aç&Ode lias normallvo.

MINISTÉRIO DAJUSTiÇA
Imprensa Nadonal - IN
SIO - QuaJra 6_1.01<too; CEP 70604-900_ n ••,ma. Df
TeIef_: PA8X: (061) 31]-9<400; f •• (061) 225-2046
Tela; 61-1356. COC-MF: 00]9449<4/0016-12

Publicaç6el - Os orilrinai5 devem ~er enlregues na SeçJo de Seleçâo c Registro de Malénas,
00 horário das 7h30 às 16 horu Qualquer reclamação deve ser encaminhada. por escrilo. à
Divisa0 de Jomais Oliciais. no prazo de cinco dias ideis após 8 puhlicaçAo.

""iDa/ur •• - Valml a partir de sua efelivaç!o e nllo incluem os suplementos, que podem ser
adquiridos separaJamenle.

(Valores em RS) Preljo r~!,i"J· (1.0053

Di'rio Oficial DiArio da Jusliça
Seção I SeçAo l Seção J Seçio I Seç§o 2 Seção J

("'I PRENSA NACIONAL
Assi~tul a tnmcs1raf 33,66 10,56 31.68 39,60 79,86 l2,34
Quantidade media de págiMS
(úhimos '2 meses) 96 lO 90 114 22_ 9l
[CT
Pl'"'rtc(surcrficic) 17,82 9.:4 16.50 17.8: l2.J4 "\(,1)
Porte (tüco) ~O.o2 20.46 ~().O2 '10,92 7),1):: ~r;,92

ARY CICERO DE MORAES RIBEIRO
. Dirctor-GeraI

MARCO ANTONIO LEÁO
Coordenador de Produçao InduslriaJ

DIÁRIO OFICIAL - StçAO I
...~

,~. .:.

. JORGE LUIl ALF.NC AR GUERRA
Chefa da Divislo de Jornais Oficiai.

ORRU DE AZEVEDO

;~~~;~;.J~~~~~,~~~l~·i"rl~(.I~·t~~1':-f~a.~;t-,_:
IDformaçóes: Scçlo de Ássi"oturas e Vendas - SE.'\ VFN:DICOM

TelcfiJllc: (061) J 13-991.10 (busca autom"lica)
Horirio: (lu 7h30 és 19 horas

.',:/:. ,'~~ .!'.'~). .,.
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m . .mdcr ou diti ••••••••de órP> ou =- _«nwu, ou rapocuAveJ poli üci~,

t I' é pennitido I ponicipoçjg do IUca do pro,.co ou do enlprua • Que se refere o
inciso li dale atU,o, 1\1 ticil.OÇio de obn ou IICI'VIÇO,011 1\1 uccuçio, como consultor ou \teNtO, nu
funçOU de 1IaI;aIiuç&o. IUperviaio ou ~ •••••• cl ••••v&mcQ1C • lCfYIÇO do ~
ialCl'Clllolll.

t r o dilposlO ness.e atUa0 Dia impede • ool.OÇio ou COOU'lI.OÇiode obra ou ocrviço
que inclua a .Iabonçlo de projeco c.uculivo CC<DOeocatJo do coalnll4o ou pejo preço pRViamcolC
riUdo poli AdminiIcrIçJo,

qualq_ vmcJ.';'C:=~~IndIn~ ~~~ .=u,~Joén~~:
projclO. ~ flaica ou jurfdicL • o üci •••••• ou ~~J peJ•• oernçoo. f""""""",,,,," • _
Iad •••••• 111 f••••••••••••••1OI de _ • .-viçoIa_ ~

t 4" O CÜIpOOID DO pon,nro •••_ apIIcI.,. ••••••••••.•• da c:on>WAo de 1Id~,

~, lU oOru • ..-riçoI pocIIrtoo _ •••••• 104ot •••• ",\l1li" fonDll:

I.UOOIIÇio d""ta;

() • UOOIIÇio ~~ ~ ICI'IiAIa rtpAW:

I) elDJnillda por preço aJoà&I:

b) eaaprcilldl por preço lIIIiúrio;

c)(VBTADO)

4) IIN/'a;

.) ••• preilldllnlC ••.•••

Pananlo ilnico· (VETAOO)

AI\. 11, lU oCru e ...mço. dc>tinad •••••• ns.e.II1lOS r"" ..no pro,.tos podronilolÓOl por
tipos, Clle,onll ou CWIC.I, •• ceco quando o projeco-pocIt1O Dia ...- U coodJçOca p<C>I1iIru do
local ou UuJ&fIIo:iII eapcclflCU do cmprccndUDclllO.

AI\. 12. Nos projcloo tWicOIe projeCOl eucvtiv •• de oOru. oernç •• _ COIIIidon·
doi pMo:ipoilDcDlt OI oo,lÜIIta ""Iuilil!'" .,.'.•••......

o. (1IIICIonaU_ • ldIquo\*> 10 u.w.. iNbIico:

III . econonua ••••• eouçto, ~ • "I"'"Çio:

IV . pus.1lbIIHJ.1Gede em prelo de rl'ão·dc·otJR. nwcn.ua. '«TlOIOIlI e m,,~·pnmu
uuccnta no loc~ pan euclM;10. COCl.SU'YJÇio e opcnçio;

v . fl<1Udadc na uccuçio. conoorvlÇio e Oj>Cf1Çio. ocm pre}UÚll da dlU"lbiUcIade di
oln ou do lCtViço:

VI .Idcçio das nonJI&I *IIicu. de l&OIIec de lCaunaça do cnb&Ibo adequadas;

VU • impIo:Io ambiaIIaL

Seçio IVo.. Scn1çaI TbIcg l'toIIIIiaaaII EAprd.u ••••••

AI\. 1), p.,. OI ruu deaIa Ui. corwdonnl, •• ~IÇOS tb:n.COI prorlS&iOfWJ
eIpecialIudoI os U'lb&IIIos rew;vos a:

I· callMloa ICe",COl, pl&nc}&n>ColOlC pro,l<COI~ ou "VOl:

() • pueceres. petfciIIe a~ ••••1<"1:

W • lIIeIIOriu ou CQIIIIIII"'\II -.. e audilGl\U fiAaIIcIciIu ou criboW\aa:

IV • flIcaIIzaçIo. luperriaIo ou ........- de oInI ou lCI'Viçoo;

V • poIIOáIIIcI ou doI_ de.,..... judiciais ou ~vu;

VI· _ .1pII1~ de peaMI:

vn . ...uunçlO do oInI de IN • _ do YOIorl1iIUlfIco.

vnr- (VliTAOO)

t I' Reaa&Jv.dos •• c•.•••• de ioexiCibiUd.adc de JicilOÇio, os contritos p&f'I I prwoçio
de lCfViçoalCeoicos profwiOlWJ •• pecWizodos de_, prc!erencialmauc. IG celcbndol mecIiIII •• I
~ de COGCIInO.COIDCIti~ pRvia de prtmio ou rtm\lDCr1Çlo,

1ft. 111 cIcaIa ~ AGI - -- pre.uca. - l1li10 .pIIca .••• DOque couber, 0,1IUpoIIo DO

t J" li .rapre •• de prwoçio de lCtVlÇO$ ICenic •• '>pecIaliz.ados que IpreoenlC reJ1Ç1G
de inlesnncu de seu corpo tknico era proc:.álmenlo licilltOr1o ou como elemenCO de J...uflaÇlo de
dUpensa ou inexilibilldadc de Iic.l.OÇio, rlUtt obripola I '1Rlllll que OI relendo> ín •• "",1CI1'C&ÜlCIIl
paIOIi c dln:1II1ICII1e OI ...mçoa oIIje!O do COOU'lCO,

Seçio V
O'Comp •.••

AI\. 14. Nenllwna compre !eft (fill sem a adequada Qr1C1erizoçjo de •••• oIIjeco e
illdiaçIG doi recunos or>wcneMios p&f'I, seu PII&JDCIlCoO. 100 peIII de .~d.adc do 110 o
~ de quaa lhe ti •••. cIIIIo cau&L

AI\. 15. AJ CCIIIIpru. .mpn q•• pM/veJ dr<ato:

I • 1_ 10 princIpio di podtoaiuçio. que impon/la compalibUiclade de •• pec.fi~
lCcnIcu e de desempenho, -.vldu, q_ ror o caaa. u coucIiçOcs de IIWIUlAnçlG. wi.IIeDC\I
_ e pnncia otcreciwj

SEÇÃO

() • aet procau4IIlIn>a de aialema de n:pRO de preçOI:

W • 1U_1CNe U conc1içOca de aquiaiçio • paaimalco _lIwllU li do XIQ' privlrlo;

rv . IG Iubdivididll CflI w>W pan:du qUlllw IICII:IIÚIII p&f'I IjIIOftllIr ••
1*Uiiari4adca do ra=ado. viaan<lo ccooomicida<le:

V • baIIzat'lI: pelOI pI'OÇOI pnIicadoI DO ImbilG' doi OrIIOl c CDIIdIdca di
AdIIIinialnçIG PIlbüca.

f I' O rep.cro de proçoa aen pn!CCdido de ampLt ~1Iia de 0IIefQd0,

f r Os preçOl rep.ndol ...to public:adoa ~IC p&f'I oriaI~ di
AdIIIinialnçIG, OI impmua ofICiai.

t)' o lilll:/1ll de "'Jillf'O de p~o.s •• ri rt(\lllmal- por dea<lD. lII:II4i4II U
pocuIIaridada rtpOGlil. obICtVadII •••• ,uinlCl concliçOea;

I .•• JoçIG f.ill raocIianle concomDCi&;

li • eaUpulaçio pn!vIa do aioIcma do _1IOie .1IUIIi&IÇIo doi pI'OÇOI"'~

m . validade do ",pauo Dia IUJ*Iot I _......' ,

I 4' li e.1sltncio de preços •• JilU'ldOl Il1o Obri,l I IIclmlni.IIraçio I f\nn&t U
conU'lllÇOu Que delcl podctto Idvir, f1cand<>-1he f""" ••••• a uciIiuçID de oulroS meiO&. rupeillda •
IeJWIÇIG relativa U ÜõitoçOca. seD40 UlCI\Il'1ÔO 10 beacllc:Urio do rqiIIn> pre(atnciI em tJl'll4lde
de c:oa4içOca.

t 6' Qua!Q_ cidadlo ~ pane IepUma p&f'I Impuplll' proço CORIWlIC do q- 1<"1
ali lUIo do IiIo:ompo1ibillda<le _ CCIIIIo pniÇO viaoAlC 10 1IICI'CIâo.. .'

f 7" Nu COIIIpIU do_ ••• oOIWndU. liDd&:

I • I ~ COIIIplell do _ I ••• odqllirido _1DdiI:IçIo de rnan:a:

11 •• defLniçlG cIII unidadeJ e cIII QUIlIdcIadco ••••.•••• adquirídl.l CflI ~ do
consumo c utiJiuçlo prov'm .•, cuja CllinWiVI ..n obtida. ocmpre que poearvel, medl&A1C adequadoa
téaIiCII quanulluvu de osliRtoçlG;

m ••• coocliçOca de auanII e IlI1WCIIIlDODCO que Il1o petmlWD • des.erionçl.o do

f r O receblmenco de rallCnal de valor IUpenOl 10 limite •• Clbeloc,do no In. 13 deIII:;:;.,e;:, I moclalidlde de _vila. de ••••••• conflOdo I lIIlIA ..........., do. DO 1UÚ1ilDG,J (Irta)

AI\. J6, Sert dadl publicidade. menaalraln •••••• Or&to do dlV1lJ'1Ç1G of1clal ou "'"

~:S:O~i~~:~,dede am':.'!.~CJ~~~·: 1~";.;I?,C:r.!~:ra':~~~s.e::e~~~·~
quantidlO< '<lqu,rid., o nome do .,.o<Icdor e o valor cotai di openç». podeIIdo ser qlulilwlll por
ilCl\l u compru feiw cora diJpef\ll e 10000,ibillda<le de üciUlÇlo. .

P"'Jra!o oni<o, O dilposCo",,* atUa0 Dia • ljIiIl:a 101 C&IO&de cIi.•peIIU de UdI.OÇio
pmiIcoo DO iDcuo IX do In. 24, :

Seçio VI
o..AII~

AI\. 17. "alicnlÇlG de bcN di IIcIroiniJInçio POblica. subonlinada I uiJIbcia ~
ia_ pIlbUco devidamenlC jwWlcado • ..n pI'OIZCIiclade IVIÜIIÇiQ • obedoccI1 u s.e1'liA- QOfIIW:

I . quando lmOvell. dependert de .ulOriuçto IeJWadYl para órr10s di adrIIInIJU'I(IG
dirttl e entidlde.s luL&rquicu e (uodAcionail. e. para lodo&. incluaive u enudadc.s panutaw.l.
dtpender1 de avalilÇ10 p~via o de UcitoçlG ai lIIoda1iclado de ~ dilpenaada caca .OI
"'WnICl CIIGf: .-

.) lIaçlG •••• pIIIf1ICIIW:

b) dooçlo, penuiUdI e~1IIivllllCllle pari OUIl'O «lia ou entidade di A.dn1IIIiaInç&o
POIIIicL de qualquer ealera de •• -

c) penIIUIa. por OU" iltldYOl que ••••• eIa 101 ""IIIiIICOt OOIIIIIIIta do iZlcuo X do In. 24

d) InVUlidlU"l;
t ,

'; .

n alienlÇlo, coocesslo de direilD rui de _. locaçio ou penui..aa de wa de bens
im6vcu conscnddos e de.sunadol ou efetivamente •.nillzados no ItabilO ~yropwD&S hlbitK'1onw de
ins.eraae aacial. por Mil'" ou .oti4adc.l di ~ pIlbtica capecilJcIIDenlC criad'" p&f'I ••••
fim:

u . qlWlÔO mOveiJ dependeR de .valiaçio iRvia e de ücil.OÇlG, di$penaada caca nOl
"1'IiA1CI C&IQI:

I) do"lo, permitidl ••• I•• ivunenle pan nns e uso de in~ social, .pó> .valiaçlG de
IUI oportunidade e con~rutociJ lÓcio-econOrall'a, rel&livllllCllll I eaçgllwl de OUU'l forma de aiicAaçjo:

b) penIIu~ permitido • ..:llOIiv_ IIIn 0rJI0I ou .udadcs da AdaIIIWaIçio
PIlblica;

d) venda de iIlIIlos, •• rorma dllqiWçja penineIIu:; ,

e) venda de bens produzido.s ou COIIICl'Ci&Iiza por ór,los ou •• CidadCI di
A4IDlaiIIr'IçIG PIlblicL em _ de auaa I\nAIIdIdcI;

n ""nda de male1iail e equipam.n.", p&f'I oucroo 0rJI0I ou CIIUdaIIes di AcInII4iwl1çlG
PObIicL 11:111utilluçlo pr<visfveJ por quera deles dilpOe.
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I I' Os imel~i. doodos eotU bw ,. &li".. 'b' do inei.., I de$!< IltlCO, cesudu u
ruOeJ que JW1ilie&nl1l I •••• dooçto, "YCt1Qio lO ",_o ela pessoa Jorl4ko doodoR. - •••••
~ pelo bcnel\cWio.

Ir ""clmilwCnoÇjo po<Ieft conoecIer <lin:uo ruJ ele ..ao ele bens imóveis. d~
lkiuçao. qUlr1do o wo IC áesUnoI , ou'"' clrJao ou tlllidade ela "claunlWlÇ10 PIlbhcl.

I)' En",nele·'" por ,"",.udun. ".,.. OI lins <Ic>U ~<. I &licnlÇlo 101 propricW1o. ele
imó\'tis Iineleitos ele ~I ••m&nC*%n'" ou •••••1••• '" ele obn pública. Ittl C." que se tomar
inaprovel~vel isoladaraen",. por preço nunel in/eno< &O ela ,v&lilÇao c desde que esse nlo ulll'lpUa ,
50110(ciroqll<nll por =101 <10 valor CCNWl'" ela &li•••• '1' <10 Inruo U <10 11'- 23 deOIOLei,

,.... A doaçlo com encufO \Cf. h('i~1 e de \Cu lnSU'Umemo conaw1o
obnc;uon.lmcnte 0.$ençu,os. o pruo de J,tU C"\impruntnlo c clJ\UU11 oe rcvc~o. 50b pena de nulidade
do '10. senco dUpcnsaoJo , loCl!IÇ1O110 caso ele '""' •.•••• pclbllco elevld&nl&n",J..utlcoóo.

, I' NI lupcl<cse d.> p"1U&io lII«nor. caso o dorW.Itio nccesso", orereeer o imóvel em
,mroUI de Iin>r1Ci.,.en10. I cUusuu ele "ven.\o e clemais obri,."oe. lel10 Cnnlióu por hipolCCl em
r vau cm r.vor do doador.

t 6' ParI, venda ele bens mel,.• is naliJdos. isolacla ou globllmen",. em qua.nlil nlo
superior.., Iinú", PRvUIo DO 11'- 23. iJ>cuo D. &lJDca'b'. jIc.u ~. , "dm~ podeR penDilir o
1clIIo.

At1. 11. Na COC"K'orrtn&:u, p.ltl • 'trw.1.l Qe IxIU unovets, " (a.sc Oc n~bilH.aç'u luniLII'IC"
• compro\'aç,&o OU ro:oUWocnlO de qu.anUA '.Qr'1'U9OC'\JcIl~ I $Clo (CUXO por cen~) da l"'a.1iIÇ'J,O.

AI\. 19. Os bcTU unóvoeí.l d.I A~lo NOIKL ~)' ~u",ç'o haJI dert ••.• eM
pr""eduuc",o> Judiciais ou de. cIo<;lo em ""."..."', pocI<rao .., &l><naóo. por 110 ela IU<Ondade
cOfIIpe",n",. observa4u u "",UOICl "JBS:

t . IV~ doi _ ~ •• ,"

U • <OIDplQnçjo da..........- ••• _ da __ 10:

W • lIIIoçto cio ~ lkiWó<io. "'" I l1Ioc1a.lidadeQe C'QQContneíoou lciIIo.

C.,wNlo 11.
DAUCrr"ÇAo.

Seçjo Io.. ltIociaIIdaIko. U••••1IoI• ~

M 20. AI li<ill«)cs lQIg etetuad&s 00 I~ ODeIese UIiIII , ~ iII~
SIlvo por mOlho ele iII_ pclI>llco. devidamtnte )ustiflCldo.

~o ÓllÍCO. O diIpoIID ••• aniCO 1110 impe4irt , habilillÇlo de ÍIUCNUÔOI
ruidaUcs 0\1 lC4iadoI •••• OUII'OI Joo;W.

M 21. 00 avisos •••••_ OSrtSW1lOI dos edillis du conconfncw e du tonIId&I de
PftÇOI. doi concunce e doi 1ciJca. ••••bOn ruIiza4u DO I~ ela rtpIl\içIO inlCl'elSld&. eleYCllo •••.
~ com •••~ DO nWWDo. por II1II&'tU;

I . 110 DUrio oncw ela UniJo. qlWlÓO se InW ele tieiuçlo rcill por órrao ou enUdade
ela AdminllU1Çlo PIIblicl ~ e. ainda. qUolllÓOlO IBW ele oOn.s C,na.neia4u pamaI ou 1DI&IaIon",
com ~ (edenia ou pnnlid&l por ÍAII.Il\&içóeIredenia;

a . no Oi,"o oncw do EoIacIo. ou do 0isGi", _. qUlnllo se InW rupo<Uv_oe.
~:ao (eill por órP> 011 ••• Udadc da ~Io PIlblicl E.&IadIl&Jou MWlicipaL ou do DiIa110

OI ••••• jomaJ dw;o ele snnó< cimoLoçao no E>lldo e _~. IC houver. em jornal ele
eirculaçlo no Muni<tpio ou Ilol•• JUo onde ICÁ re&1iu4a • obro. p<WI4o o serviço. rornecido. alienado
ou aluCado o bem. podendo. aill4a. , "druirwlnÇlo. COlliOflDCO vul'" ela li<i1lÇlO. UUliur'1C cio OU11Ol
lDCioscio dlvulCIÇlO pon ampli&t , _ ele COfllpetlçao.

t I' O avUQ pIIbü<oóo con1<rt I indk~ao do Io<al em que OI iJI_ podcIto lu e
oIIIer O 1U1O jn"'&nI do ediw e lOd&su IAI~ socn , tieiuçlo.

t 2' O prwl _o ,14 o rer:cbunctllO du ~pooW ou ela ruli ••••1O do evcnlO aort:

I . q_1I e CUICOdi» paR:

&) CQfKW'1O;

b) concontllCl&. Qua.ndo o conlnto ••••. celebrado con",mplar o "(U1IC ele empreitada
jn"'&nI Ou qua.nclo lli<:illÇlo (or do upo 'JDCIbor ota>ic;a' ou 'ttaú<.1c p<CIÇO';

D • lriAII di» paR:

Ii coocorttaciI. noI casos 1110cspecif~ Ilolalfnu 'b' do ",ei.., a.n","or:

bl _ cio pRÇOI. qUlr1do , tiCl!IÇ1O for do «po '"",Ihor !tenic,' ou '!tenac' •
preço';

111 . quUw: diAs ".,.. tomada de prcçcn. no. CI.OOl nlo <Jj>C<'Ír.cadOJnl &li••••• 'b' do
inclJO .m.enor, ou ~dio:

IV . cinco diAs ~1Clo".,.. convI".

_ '1· OI prazos e.sUbdccidoa no pujçalo &nlenor scrto ctm~do, • plttir da óluml
pubti<~to do edlW rcsunú<lO ou ela upcdlçlo do con •.•te. ou Wlda di .rcuvI dllponibUldaele cio cclllIl
OUdo convile C respectiva. anuO&. JftvalcccA40 • dita que OCIX'IW mw W'Oe.

,~" Qualquer modiCoclÇlo no <dilll • .,ge dl,.uIC>\,lo pell me>m' rOnl" que se deu °
tc•.lo onc1n&l. ~.bMdQ·.w: O prazo 1nK'I.u.menLe ut.Ibeltcido, u,elo qU&I1do.inquutioRl.yclmenU:. I
IIler1Çao 1110alew , lormuaçlo du proposw.

M n SIo lIIod&1iôaóes ele tieillÇlo:

I.concorTtIlcia;

U • toma4& ele PftÇOI;

W, c:oavi",;

IV • COIlCIII1D;

V· 1eIIIo:

. .• I' Conc:orTtnci, f a mod&lidade cio UclIIÇIo entre=uer 1n"'lUWdOl q•••• !li rue
:~ p~~~=J'.re~':."~~io~mpIQVCIII poIIUlt os Nqllill10S . OI cio qll&JlOClÇlowI'dOI no

I r Tomada de preços e • modalidade de licll.l(lo entre U'l1Cft!i.$JdoS ;)c'ilWJoenk'
C'.duU'.dos ou que aLCndcrem I lodu as ccndíções exiCid.u pari l"aduLramem.Q lIA! o IUCeltO dij
a.n«nor 1 elall do rer:cbÍ/Den", dai prcpos •••• oboetvlda , 1ICCCSW11qUl.Jíflcao;lo.

t J- Ccevue e • mo<1&lia&ôe de liciLIÇIo entre imeres.s.ldOs do ramo ~runentt 10 ~w
objeto, cadutndos ou nac. e.scoUUdos e conV1da.dos em número mirumo e 3 (~J ptlJ unidaâe
.dml~IStr1tiV&. I qual atixart. em locaJ apropriado, CÓpil do instrumento ccevccatõnc e o e.saeadet1 101
elemll' caduln4o' na corTelponclen", especillidlclo que nwWCIWUI seu iaIcrcJI< <oru •••_neu
ele Itt l.4 (vtnte e quatrO) horu ela apreaenllÇlo du propoIIII.

t 4' Concurso f ,.modalidade de lieillÇlo eatre quaisquer in••••••.••dos p.n ClCollll ele
1I.balha lét'nico. científico ou artlstico. mccliante I instituiçio de prêmios ou rcmurxraçlo lOI
vencedores, conforme cntérios COMW!1Clde e4ilal pu\lIiado 111 imp ••••• OIiClal com lrl1lC<dt","
mfniml ele 4S (qUIRllIA c CÍIlCOI 4iu.

t S' ~illo f I modalid.de ele liciuçlo entre qU;l1"'lUo,;rIO",n:wdo' pm , v<n<l.1de
bens móveis inscrvfvC1J p.v1 • ('~mmisu-açlo ou de produtos Icg:llsncmc lprecndH.los DUpcnhorldoJ. OI,;
pu. 1 &JicnlÇlo de beru uneveu prevutl no &no 19, a quem oferecer o miJOt l.Inc:e. 'iul1 ou supencr 10
vaJor cU .vwlÇio .

• 6· Na ttip6tc.Je do t ). dc.J&e IltilO. cwtinuo na p~ malJ Jc :rts pos..\IY(IJ
ln&etu.1l"O;I •• C&d.I.novo ~nvue, re&llz.ado pari obJo~o .h1enUco ou IJo1CJnCII\.a4o, ~ obn,uôr1o o conVl&.e
L nQ mÚIÍIDO, rIWI um UI_. CaqUllO'" <WW'IIIII eada.s1tlÓOl 1110 coavics.dos ou lIJumu
liciLlÇOca.

t 7' Quando. por LimiuçOes do mcn:ado ou ma.nife.sto de<uI•••••••• dOI conVldadOl. lor
impc..sv.1 a ob",nçlo do n<lmero rnInIIDo de Ucilllua cXJfidOl no t l' de." IItIlo .•••••
clttunsl&nclu devvlo _ cIovL_" JUIII/lcadaa DO_. IOb pcna de •• pellçlo <lo convi"'.

t,. 11 _ I cruçao ele OUITU IIIOdaIiclade> de loç,lIÇlo ou I comb __ '" dai
•• fcridu •••• '" 1ItI,0.

t ~ N. tlipc)ttst tio , z- dc:sIe Ilti,o .• AdrnllllJ~'ao k)rIIcnLe poôc'rt C\ltl1 cc 1J\,']W'l1r
nlo CldutnlJo os UOl'WlICJIIOI prrvlIlOl noIlI1&. 11• li, que '0fIlpt'Q~ h&bWl.IÇAu~ump4.Ú'1eJ com° objeto da UCI!lÇlo, noa 1Cl11I0Ido ocIil&l.

M 23. AI mo<lllidlcllls ele LiCiuçAoa que IC referem O>UlCiso>I I lU co ""CO ",...,0<
_ cIcIcnDlAIdu CIDrllllÇlO cios IC•••••••• IillliIOl, _ CIDviIu o valor CIIi.madGda COCIII'WÇlO:

I ' pIII obRa e aerviços ele eap:ohari&:

I) conVI'" • lIt Cr$ 100.000.000,00 (••••• 1IIiIbOcs ele ~):

b) lOCDldade preçol' lIt Cr$ 1.000.000.000.00 (hum billllo ele cnw:itos);

c) ~ • acim& eleCr$ 1.000.000.000,00 (hum bilhJo ele c:nlZClrosl;

D • pIII compru e aerviços 1110rdcrldollO in<:iooa.ntc:rior.

a) •••••vite • lIt Cr$ :U.OOO.OOO.OO(viDle. ciIICOmilhOes ele cnw:itoIl;

b) _ de ~ • lIt Cr$ 400.000.000.00 (q1O&ll'OCOll1OSlIIiIbOe.s cio cruzatOI);

e) ~ • acim& cioas 400.000.000.00 (qUlUOQ:llUII.w.oc. ele <nIKÍIDOI.

t I" AI obru. acrviçoo • <0111_ crClllldu pell AdmlnIaCnçlo ""0 cI1vidldu cm
I&nIU pan:elll qua.nlll lO comprov ••••m l6cnlca e OCOIIOftIJca.men",vi~veis. p~ndo·" 1 Iiclla\'lo
com vi5w lO melhor .proveiwncnto dos m:\II1QI cUspontvci.J no IUClado e l ampUaç'o 4.
QOfIIpeuUvidade !CIDperda ela ccononm ele caoaJ&.

§ 2" S. execuçio de obras e serviços e nas compr.u de bens, pIlCtIJd.&.' no~ I.trmOl \.lo
p.v1grúo anterior, a elda etapa ou conjunlo de ctapu cU obra. scrvwo ou compra hj de com:sponda
ü,iiaÇlo dislinta. prowvacla' mocla.liáade peninen'" pon. c.ucuçlo do objeto em iJClIa\'Io.

t)' "concontneia ta mod&liáade de lkiuçlo c.br,.el. qualquer quc "JI ° valor Cc: "'"
objeto. I&nIOIlolcompn ou &lJc~0 ele bens imoveiA. ••salVado ° dispas.o no Oo/t. 19. como n.lS
concessOel de dlrello rui de \ISO e nu Uci~ InICmKlOOlll, ,clmHllldo-lC no"", OIWllo <&10.r:~~~::de~~.!o~~~~q~'I:": ro~':,': ::u=o~~~ ~oc~~

,~' NOJ caso. em quc couber coavi", • Adminislnçlo podeR ulillw , tomacla Qe
prcçOJ c•• m qualquer cua. , concontncla.

§ s- S vedada a utili~·.o da mod&JidJde convite ou lom.sd& de r'1't\"os. l'onConne 0';&.\0.
pua parceJu de WDa'mesma abri ou SCJ"Vlço.ou ~ndl plTl obras t scmços di mCNllíl nltUft /I ( nQ
mesmo local q~ pouam lCl' realiUlw conjunta e concomiW1\Cnlcnte. sempre QII(' o 5OmllOna de scw
valores Cllactenl.ar o CISO de lomliJa de preços ou C'OIlCO~ncl&, n:.5pccuvamcn:e. 1'10$~rmos UCl:.t'
IItJgo. C> •• 10 para u pucel&S ele n.torou espccUia. que pc",,", ser •• ecuud •• por pc»O.IS ou
cmpn:.su ele e.spccwidaele divcna daquele do ••• Clllor da obro ou ",rvIÇO.

t 6- As oraani".,·óc. imiu.wta.i.J da AdmuustnÇ'iu r-clJcra! f.JÜCLI.CIll CIC'C i.k: llol»
poçulilric;lada, obodocctlO 101 Ilmi\Ol GMabalecilJOI no inctao I dc.s'C II'U'U wnbtm pva au.u çurvpriLI
• serviços em ,eral. dcado que ~ , aqulllçlO de ruIMIIIs apllClÓOl ••••h'uvam •• " na _u<COÇlo.
"PIlO ou r,bricaçjo ele l1ICiOloper1Cionaia btU~ paw<:oaIlCl I UnilO.

lIn. 2~. É di.pcnuvc! I lieiuçlo:

J • para obru e serviços de en,cnhllu de vaJor lut CIOCOPQ( ('(lHO UOhll111.t pn:~'i'lona
aHnCI -.- do incilO J do &lUIU I1Ittr1or, dcsOc ~uc nlo se refiram a rl~cla.s de 'Jml mt,;'vnl obra ou
serviço ou ajnda pila obf'1J c ~LÇOs di mUllla nalUtUl c no rnC-\ltlO local que po~ $11:1rn.Ju.at.W
conjunta e concornjl.lntcroenlC:

11. pm outroS serviços c,compru de v&lor 1\1 5% (r.mco pot' ~:'Il0J do IImltt: pn:vlj.l(,
na &J1nc. -.-, do incLSO 11do UU&O antenot. e pn &ÜCftlÇOcS.nos CJ.WS p~V1SI0S neStl Lei. ::1cJ(JtC;'JC
::i~:::mum! :::: de IIID - lOI'Viço. compra ou &lJcnaçao cio maior 1'Ul10que posw ..:r

W - noI CUOJ ele luctn ou pa>e pcr1IftoçIo da ordem:

IV • nos C&5O$de emcrJena. ou de c:alanúdade p\.ibliC'l. quando carlCttn~ ur~ncll
de atendimento de siNlÇ&o que poIII ocasionlt prejutzo ou comprorueter I le'UfIllÇI de pes.so.il. obru.
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oervIçoI. equipoma>lOt ••••••••• bala. ~ 00 pon;c\IIata. e _ •• pan OI bens _OI 10
alaIdlmallo ela sin.oçao ~ ou c:al&mitcol e pan u pattel&s <loobn.I e RMÇOI que pouam
•• <oochildu ao pruo lIIÚiIDO <lo 110 (=to e 0I\elU&1cIW <O<lJCClltivose ininl<mlPIQ&,allllAdOI ela
~ ela~ ••• caI.ImldadI. _ • prorrop;./oo cIOIrc.opocú"", coall"llOl;

v'. qlW1do 0.10 lI'\ldiroll "'_ I lk1u.;Io &111mOI' , ••••• lU>unC>d&nlen••.. 010
~ • ..." pnjulzo pan • ~ lIWUI4u. ""'" caIO. wc!u u cood>çOca pró-

V1 • q_ • UoiIo ~_ q1lOlIIIenir DOdaaWIiO 0C0D/laIlC0 pan rcl\lllr pnçco OU
DGIIDI1izIr o eb=et=1mentn;

vu _'1_ ••~ .-- CCQsi•••••.•••• pr!ÇOI 11Wlif ••••••••••••• auperlorea
••• pnIicadoI DO ~ aaciouI, ••• r.,..." inconIpoU..u com OI f\.udoo peJos 0rJI0I 00l:lall
campetellla. _ em quo. --..010 o pon,nco 4Aial do an. •• doaa Lei e, pcni&Iindo • siUlaÇJo.
oort~dda • odjudk:açla ••• a ••• ou oervIçoI. por nIar Il1o tupaj« .., COIIIIIIIII do rcalllrO
• pnçoa. ou cIaI .-.IçcI; .

VUJ • pera • oqlli.siçio. por pcsaoe jurldica de clircito pIIbliaJ inltrnO. de bem produzia
ou IerVÍÇCI prestados por órPo ou eoUdadc que in:tcrc • ~ P<lbliQ e que laIha sido
Qiado pan ....: 11m cspedI1co •••• dali -'« l ~ doaa La. Ocadc que o pRIÇOaIIIlrWdo lOja
CQlllll&llwlcoaa o pn/iQdo DO~;

IX.'1_ IIouwr ~tMUcIa4e <loCQ1IpI'\lIDC1IIDcnIoda "(\IAIIÇI naoiooal. _ CUOI
•••• be!cddaa em doemo do l'rcIidaIaI da ~ ooviOo o COIUOibo<lo0<1••• Nw:louI:

X • pc-a campn 00 \cr::açio <lo im6'<d desIiAodo .., &leDdimento cIaa llnalicladel
precípuas da AdmIIIinnt;IO. ""ju ~ de iAaaJ.oç:IGe I~ ~OOCIII ••••• oecolba.
deIdI q•• o pRIÇOlOja QOIII\IIIIWIcoaa o nIar de ..,;ado. aclQDdo I~ prtv\&;

Xl • OI COIIO'IIIÇIode ~ •• de oCR. I<rriço ou r~to. era COIIIIIquencia
de rcar::IsIo toIIcnwal. Ocadc que IIaldida • on1cm <locWIiJ'açao da lic1~ &I1~or e actIW U
••••••• con<1içOesorerecidu pelo licillll •• moa:Oar. ""hu'voe qU&l1to10 pRIÇO.devldamcll •• oamlido;

XU . IW CO<IIJlRI<lo bO<1ltnJU"",I'1tOl, pio e ou"",,, ,trw:ros peTe'Cf""". 110 Itmpo
ncasWio pan • rca!iut;*> doi pnxaIOI lk1t11ón01 ~Ia, ruIu.adaa <IireWIIaI1C""'" bue
DOpRIÇOdo <lia;

xm . na <OQcnaçao <loilulilUlçao tnIIlcin IrocuIDbtda ,..~IOJ ou ••••••• IaNmcn.
da ~iaa, do <Nino ou do _"'I_to WUQlClooal. ou <lo inati":, dedicada , •.••••pcnçao:: i:.:C' - 'I" • ~ -- 'Dquo.lonho! rcpuIOÇio p-olIsIioclOJ • 0.10 -.

XlV • pan I oquIsiçtD de bem 00 aeMços nos =01 <lo~ inltmlCÍotIOl ospeo:IJIco
apIOYIdo peJo Coapaoo lúdoIIII. qoIIDIIo u CCDdiçOesoIa11du r_ 1IWIiI_ YIIIIIJow
PII1 O ••• HbIIco; .

)(V • pan I aquiIiçSo OU rcsuocnçic de obn.I de anc o OÓjelOl h1Iumc:c.. de
IUIOIIIicidodeconiIlcad&. _ que campolh"" ou inomIors 1.1 fuWidadtl do 0<110 ou onlldao»:

XV1 • pan I ilIIp<UIIoo cSosdl&rios oflCWl, de rOmluUrios padn>ruWOl de wo da
Adllllnillnlçlo •• de ecliçOU o«rucu 01\ciW.. bom <0<110pon I pmIIÇio <losetYlÇOI de ilúorm.ttica I
peOIOI jw1alo:a de aoroito pIIblico inlCnlO. por <lfIICI ou cocidadol qllO inIo••.•••• I AdaI.IIIiIInoÇI
I'IIbUc:a.~ pera _ II1II apcr:QIco;

xvu . pon I aqlliliçto de COIIlpo"""" ou pcçu de ori~ naoional OU •••••••• ,.n.
~ • lIIAIIuleDÇIo<looquipolllOll'" duruI •• o pcrlodo de pnllÚI ~o:a. JUllto 10 r..-
or\IiAIIdaa oqllijlllDealDe. '1'- 111~ <11Udllsi_ r••• lDdI.IpaIMvd pan I VipIacia da
ptIIIIIII;

xvm . nu COIIlpnl 0\1 ooonuw;o.s de aeMças pera o abu&ecilDenlO de navlOl,
••• ~Oos. unldadoJ aIft.u ou 1n>!JU' ••••• _100 de dcoJocan><tIto. quando ""' c:su4a o"""cuoJ <lo
cwu aunçlo .m ponos. """'ponoI ou loc&lJdaóa dilcm>1tJ de ••••• _.. por •.•odvo de
movimcntar;lo opcrw:ionaJ ~ de We.su'llnenlO. qu.a,n.dQ I UI(UuiaÓC' dos pru.os le,&iI puder
coml'"'me.., a nonualldade e o> p"'pó>l1OI dai opençW • ~ que •• u valor n10 •• ooda .., 1imI~
pnVUID na aIInea 'I' do inclIO [) do an. 2J doaa l.<1;

XIX . pan U <Ompnl <lo lIWOri&i.Ide ..., pcJu Farçu AmWIU. com excoçlo dc
!D'IUI ••• de Il.1OpcssooJ • adnwúIInUvo. quando IIouvor nec:e.uiclode <lo •.•111.... • podtolll1açlo
n:quctida pe~ CSU\lIIItI de apoio Iopnk:o ••• lIICiot ••••• _ C ....- me4ian •• parecer <11
__ inIIillilda por docftlD:

XX • RI concnu.;Io de wociaçlo de po<Udorel de <IoflCitnci. H$le •.•• m n•.•lucntivo>
• de COIIIprovlda Idoneidade, por «,ao. ou onudadco da Allminowaçlo P\lbüc •• pan • prealIÇjo <lo
lCtViçoa ou roraecilllclllO <11 ~ ~ que O pRIÇOCQQIrII.odo "11 CO<IIp&lJvolCQIIIO
pnIIo:ado 110~.

An. 2J. fl Inc",fvoel • lk1u.;Io q\Wldo houver imi.bolída<lo <lo compeuçJo. em

o . pan I COIIO'IIIÇIo<loaeMços lO!cnicosenumendOl DOan. 13 clc3u L<~ <lonaIWUI
sia(lll.ar, a;::.J:i:'onai.I ou ••••~ de DOCóN espccilliuçM -.edada I inelipbüiclode pon
lIrriçIlI <11 . . • dI~;

m • pan ooolf&laÇlo <loprollssiorlOJ de qUAlquer •••••• anIIsico. 4ireU/1lOll" 011 acn"
<loempeWno ucl..stvo. deade q1lO0IlI>IIp0d0 pell a1tica ospocWiuda ou pela opinilo pUblica.

t I· COrul~se de notÓfi. espccaULlljio o profLU,lotW ou c.rupn:lo& cUJo C"OtKe'ilo no
campo de lua upeclalicUQe. \lcco~n", de dc.Kmpenho an1.Cnor, UlUOOJ. UpentnclU. publiçaçOa.
orpnlzaçlD. &paRltwncmo. equipe 1b:nJ.;a, ou do ouU'W f'eG\O~Hot rclK"lonadot com 'U&.I .UvU1A~
penniu ",rerir que o •••• lrIbaII>o / -W. ~u.".lmeD •• o IIWI a40q_' plena &&U&I1ÇIodo
oójolOdo _enIO.

.uperfalllnlDOll'.o~ ~~~ ~o~~ ~ t::::.:~~~ r:,:r:-:...~
~ <11a.\'i;OI. o .,..... púbIi<o -".a. ..."pnjullo <loOUIRI aaoçl>eIlcpa cablveia.

An. 16. AI ~ prev\IW ••••• r. 4"\10 an. 11. "'" intiaoI m • XX do an. l.4,
u ~ di IMoIIIbilidadt •• r";daI no 11\. lj. _lO J"IUfICOdu.• o ...-r.~ =.:.~::=~~ ..u~=-'"~:=:".'[:.60'::' =:
o:ondlçlo pan ~ dao ala

, Pana;nlo lIAico. o pro<eIIO <looIiIIJCIIII,de ~pbilidaolc ou de -. ~
_ 1I1i•••• oort ilulNldo. IIQq•• o:ouber. ""'" OI •••••••• .........,

I • _,."..., da IiIUOÇla -.-:w ..- q•• ~ • 4IIpoIIM,
q_roroçUO:

o ' razIo da _ do r...-:edor ou .-..-

m ' JISIIiJIoUI.,.\Io ~

SeçIo D
Doa HaIIIIII8çio

An. 27. 1'In. blbllJUIÇIo l1li lIcIa.çOaI ~ ••• ~ GWIIIÍ_'"
,*-UIÇIo roIadVl a:

I.blbllJuçIo jurídica;

o . quaWIcaçIo l6caIca;

m - q1I&IItIl:açio ICIIIIIflmIco.IIIWIC8in;

IV • replltldadll\a:al.

An. 2&. A ~uoçlO rclallVI • baIIIIiuçIo jIri1lca. coaf""",, o cuo. consin1I1_

l-cdduII.~
o . rcaIIIrO ~ DOcaIO de ~ IDdIvIduaI;

m . 110 eooutillllivo. _ ou CODInIOoociaI CID 'IiJtlr. devidaIocDlI rcJisln4o. em ••
lnIIIIao de aociedaOeI comomw, Co DOcaIO <11 aociedoda por lÇlOeI. tcOIIlpollllodOde doC\I.IIIe<IlOIde
oIeiçIO de _ odmiAIIcnoIora;

IV . inIl:riçto do 110COlIIIIllllivo. 00 caIO de lIldedadoa c:iTla. """"panbwl. <lopron de
~lOrII eIl1 ....,;Ido; .

v • docnoo 60 •••CQI'UaçIo.••• lnWIdo <11 _ ou _ ~ -
runclOlWDCt1tono PW. • 110 <lo ",p.cro ou lIII<lrIzaçIO para ~'ac'cr•••••nIO upoaldO poIo 0rJi0
••••••pelOllle, q_ • advidade uaim o WJjr.

An. 19. A dacllalallaÇIo rdAII.,. , ,..1IIIIridade lIIcII. coaf"""" o cuo. 0QQII.nirt em:

( • ""'VI <11 loIac:riçIC00 CaduIn> <11 ~ l'IIIcu (O'p) ou DOCaduIn> 0cnI <11
Coolribuillla (CXiC); ,

O • prova de inacriçIo DOaod.uUo de OOIIIribulDtlllawlUAI ou llluaic:ipal. •• bouwr.
rclllivo ao donIlc:Qio 0\1 -.lo do lk:iIuuD, ~ .., ••• _ de advidade • ClIIIIpoIIvd cam o
oójelO COIIInIIIII:

m . "",VI de "'''''aricla4e pari ••••••• Fueada PedenL I!.sIodIlli • MUIIlcipol do
domlo:QIoou aede do licillll ••.. 011oucn oquivllcD ••••OI r•••• da li!;

IV • prova <11 I'IJWartcla4e rdAllva • SeJUricla4e So::i&J • 10 FlUIdo 60 OUIDIIa por
T••••po de Serviço (J'OT$), ~ sin.oçao I'II\IIIt DO ClllDprimclIto ••• -.rJOI oodW
loaIIIuIdoa por leL . . . , " ,

An. lO. A cIoalDODaçao _ ••• q~ •••••• lImilOr_ o:

( • rqIaIro ou 1lIICriçIo •• __ ..--.--

o . CO<II"",vaçlO <loapddlo pari daCIIIpcabo de ~ ~ ••• con>palfwl em
canclONlbs. qUllllidadoJ • pruoa cam o oójoto da liciuçlo. • lDdi<:açJo cIaa iIIII&IIçOeI • do
apaniJlamenlO • ao pouo&J _ a40qUldol • <IIIpoaI...u pera • n>aII.r.oçIo\lo oII)eto da UdUlÇlo.
bem eOlUO da q...wlclÇlo de cada II1IIoloa lIIeII1II"oI da cqlÚpe l!caiI:a q ••• rapllIII&biliDI pcJca
cnbalboa;

m . COI1I"",vaÇJo. romac'da peJo 4rIIl> 1IcI••••••• <11 q •• .-bel! OI ~IOI, ••
qUllldo oxiJido. da quo 1OI1l0UcoaIIccIf1lento 010 DOdIa u iIII~ • cIaa CODdiçCa lo<:W pan o
C1iIIIpriUOlOdu oonpçoea oójeto da UdIaÇlo;

IV - pron de IklIIIIImento de roqllÍlilOl prniIloI_ lei eopec\IJ, q_ ror o cuc.

t I' A eomprovaçJo <loaplidlo rererida DOUll:UOo ao 'o:apu" _ lI1i,d. no o:ax> cIaa
IiciUÇOea pet1incn •••• ohru e ..mÇOL •••• roi•• por _ r""""",<IoI por pcMOU Jw1c1io:a.sde
4ireilo pObUeo ou pI1va%. oIovldalDcll•• "'~ !lU CIIII40dII prl)fiuioaau COIIIP'*IIIU. UmJU4u
u~a:

I . capacluçlo otcnico- prof •.•.••onal: COIU"",vlÇio do Uciun •• de posaIlr em "'" quadro
pennanen~, na dlU pn:VUI. pua 00,",,, da "",posa. "",fwionaJ <lo alv.1 superior OU outro
deYlaam.n~ reconh«,do pel. onu dado <Qrcpe~ ••• delClloor de aoal.ado de ~ponaabilidado .-
por execuçlo de obrl ou •• rviço de <&r1IClCt1stio:alsemelbIDlU. litnilAcla.s •• w nclu.si vamonU! li
put:el&l <lc:mAior rtlcv&ncia • valor .IJDiflUlivo do objelo da lici~ • ....s.daI u exJ&tnc:w <lc:
qU&l1lidadelllllAimaa ou pruos múimoo:

D·(VBTADQ)

I) (VETADO) .
b)(VETADQ)

t r AI pan:cIaI de maior reIev&ocll otcIIica •• nIar apticadvo. -*"odM. ~
part.,..to IDocrior. _ dcIInlclaa 00 in&IruIDeDIoc:GIWC&Iáio. ' '

• J' Scrt ""'PI'I odmillda • <Of1lprovaç.lOoIt ljlIIdIoo ''''vÚ de __ ou ••••••
de obru ou tOn'ÍÇOIaImlIua oIt oomp __ po:a • opor-.! cqlil_. ou GIpII'Ior. , .' •

•• ' Nu liciu.;OeI pon r~ <lobona. • caD~ àe oplldlo. qutI>ÓOrooc•
<uo. _ lei" ..,."" 60 ......- rOl"llO<kloopor r-- Jur1dk:a <11oliroIto pGbllco ou prIYodo.

• $' a vedada • ""~ de con>PfO"1ÇIo de ad_ oa dc apIi4ao ••••••IinlJIIÇOeIde
Itmpo ou de tpoc:a ou ainda •••• _ ~ aos ~ OIIIIV •••• pai'" - IAI. •••
lDibaIDI poni<IpoçJo OI licilaÇJo. , .

• pcIIOOi otcn!:'~c:-=-~~=::..,~-rt:ll~
_ • ...,~'1IoI ••••••1111.. • _...,... do /WII\1IO ..,Il0l.. • 111 ••••••••••••• rw1IIII ••• _
~blüdado, aoó U ""'" o:aIIMII, _. ~ <11~. oIt loca/J.rIÇIo prnIA.
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t 7" (VETADO)

I· (VETADO)

U • (VETADO)

t 8' No <&lOde obras. letViçO$' <OIIIpnI de cnn<I< ,·ullo. oe 11•• compl •• "lade Item c&.
poden a AdminiltrlÇJo ui,ir dos liciLllUU • mel0d0loc~ de cxccuçlo. cuja Ivaliaçlo. ~I ereuc de
IUI ""iUÇIo ou 1Wl••• 1<CO:lut ICmlR I WIix <10$prcçO$ e loCS1 .1.tuId& ."'I ••••v&l1lCll1Cpor
CliIáiOl objcdvos.

t.,. F.nltnck·5( por Uciu.ç.W de ULJ complelifobde l6cnicl aquela que envcrve alta
es pmoJiuçlo. como 1.lor de •• <rem. relcvtncu pon pnnur a '1.CC\IÇIodo objelo I ICI'contnlMlo. ou
que po&II COIIIpron1ClUI c<vuinuidode do praIaÇio de KrV1Ç<lOpúbücos csxnciaiI.

I 10. Os prorWlooW inchados pelo he,""1< pon fi", de comprovlÇlo do capaciUÇIo
tlénico-openciorW de que lfW o inNo I do t I' ~ ani,o deverto panocip •• di obrl OU1UViç0
objelO do 1Ic:t~. adnUUndo-. I auOIIlCUlçlopor ptOI\IIioG&Io lICIupentnc:to oquiywn •• ou .upotlOl'.
desde que aprovada pela ~

f 11" (VETADO)

f Il· (VETADO)

AI\. J I. 1\ doclll1>Cll~ ",loUva I q....urlQÇlo ~ico-nlllllCCÍl1li11liw·.·"

I . bal>.n;o pltrimonuJ e demOlUlnlÇOa contJbeu <lo~Itiruo •• cm.:,o """li. j~ ••• (ly.io
e Ipre$CD~dos n~ (orro" cU lei. que comprovem I bo4 ~,~.&o fiN.nC:C'tn d. cmprc.s.a. \-edacU • sua
lub.tilulçlo por baWIc•••• ou bll"'l'O$ provUónO$, podCodo ser lIW,UÓDS por Indl"", oflci&Uquando
cncemdOI I m&isde 3 (1Its) _ do dali de apracnt.lÇlo do propoIa;

D . ~dao ne,,(jvI de l&Jo!w ou ~II ,x pedidA pelo diltnbuidot dA lCde dA
pcIIOIjlltfdicl. ou de ,1.CC\IÇio paa\IIIoaW. upcGidloo dorulc:(ljo di pcosoa lúica;

m . pnnti&. IW mesnw modalidades é CliIbiO$ pn:vU&osno ·C",UI" e I I' do I1\. 56
_ Lcl. limillola I I'Aí (IIIDpor =10) do valor ~ do objclO do contn ••••lo.

t I' 1\ Clicf""" de ln<Iic:e$IimitAr·•• ·j I dc1nonsnçlo do c.pacldode fln&llCClTIdo
lic1wn.e com viJW lOS comprorois.sos qur \t1j que wwnir C&lO lhe seJI &djuc1icado o conD'J,IO. vcd&d.I
I •• icf""'" de valo~ mlnimOl de CltunlD<nlO •• tonor. Indica de ","~idade ou lua1tividade.

t r AWU1nUtnçio. n» compru p&l"I enr.rcl' (UIW"1 e I'UI uecUC;&O IX obru e te:N1Ç'Os..
poden esL&belccer. no wcrwuCnlO C'O'WOCIIÓfio ~ licu.aç~. oi UI~~II de ClplW mfnimo ou de
pltnlllOnlo liquido mJtúmo. 0\1 lindo u ,annti&s preYUW no I I' <lo I1\. S6 desta Lei, como dado
Objetivo de comp1<lvaçao di q....urlC~ cconOnli<o- ronancW1 doi Uco""'" o pon .C,ito cio , ••.•• tIa
10 IdImplcmcnto cio ""''''10 I •••• ul__ Indo.

f J" O <apiw aalnimo 0\1 o nlOl' <lo pttnlllOnio IIqui<lo • que: •• ~Ien: o paricrato
anlCriOl'. Il1o podeR u~ • I~ (dei por ccnlO) do vai'" ..wnado do CO<IITIIIÇIo.devcndo a
~::::~ lIt r.ill ",loUv..,...... a dali do apacalaçiO ela ~ •• I••.••• do lei. _1141 I

PIR ••• dali &IR" cio lIIcIIca oIlcIaiL

I4' Podcr1 •••••• l';da. alnd&. I rdaçlo <10$•••••promlalos wwnidoa pelo Ilc:tlllllt q••
imponcm diminulçlo do clpacidade "!""'tiva OU.bsot>lo de dilponob,hdade (•••••••••••.••caIc\IIodI 0lIl
ora runçlo do pllrlmOnio liquido lIIIaIi..u6o ••••• Clj>O<1dadede rouoçlo.

t 5· A I:OmprovlÇ&o ~ boi Wlu.II;&.onnanc;clfl di emprc.w lCÂ reill de forml objctlVL

:CS~:ti~~~'~K~~~n::; ~~~~ ~~~tI~~~~;~tU~~~1 ~ ~=
valo~ ,",o usU&lntcn.. ado...ws pon • com.. IY&hoçIo de IituoÇlo r~1TI IlÚI<:icDIC10
<URlprialcalOdIl obri,açOca docomalCl ela lic:itoÇlo. .

16" (VETADO)

Ar\, 32. Os doc:wDcnlOl occaários &~bWlIÇio poderio lCt aprtXntodolem oriJinaI.
por qualquer processo de cópil iUlalticlda por can4rio CIOIIIpeItOIe011 por JerVidor di ~
~ pubücaçlo em órpo do im(lRllll o6ciaI.

, I' 1\ dOC1lm.nuçlo cio que tnIIIU OIII\,S. li I 3 I _ L.ci podeR •••. dilptnsada. 00
iodo 011em pane. IlOl C&SOI de COQvi••• C<VW:UnO.romccimcalO de bens pon proall entreI'. leiIIo.

t l' o ccrti1icado de "'JiIIro CIdasInI • que IC ",re~ o t I' do an. 36 sullllicul oa
documentoa.numenclos _IN. 2'. :19. ucluaivc aque~ de 'lU<' r·'·,m 01 incIaoI lU e IV do an. 29.
=Ji:':.~~ww:r.a::,::.~CIbI~._&l\I. JO·;3i~.:..'rd. impoclltivo do

t J" 1\ cIoc:u/IIcIIlIÇiomerida ••••• 11\110 podCr1 "" "'bsu,uído por reJUlTOCldIltnJ
••••Iddo por 4'110 ou cnti_ publica. _ q•• prln&IO 00 cclJlII o o """110 Jon/Io ~do e.11Oora
obedlIDcia 10 diapollo nulA Lcl.

t .•- As .mpta.lS ~nnacLru q\IC nJo funcionem no P&.ts. l.ll110 qUllIlO pou(vel.
ltenderla, nu Iicn.~·OeJ ia&efl'\llCionw. a. exilfOC'la.I doa PUtçaIOI a.nLenon:s medllnl~ documento,

:u~:r::~~Ç"~uotcl~~~~~Sr~==~~=~d~~~ ~~~o~t~{:=n~;:~~~
OUjudicilJmcnl<.

f S· NIo $C ct.ieirt. pU'l • h.abili~Jo de que ltILI eloU: &rUIU. pr6'lo ~olh.imcnto de
tu&! ou emolwncnto.s. s.aJvo 0$ re(crenla a (OI"'neCl.mcDto 00 ~iw, qu.a.ndo SOIiC'lLado. com os seus
elemenlos ConsUlutivO$, limitados 10 yalor do CWIO,I,uvo de repodllÇlo çtrlc.l do dOCWDellLIÇlo
rornecida. -

f 6' O dupoalo no t 4' dcsIc anico. no f I' do I1\. JJ e no t r do It\. l5 nao ••• pIoCI
li UdtIÇOcs ln&emKionau parai aquWçio de bena c 1Cn'~0I cUJo PlI&mfnlo ~J. fCllo com o produl.O
de financiamenlO concedido por orCan;""o rlNnClC"" inl<maciorW de que o 8",,1 Coça pane. ou por
Icfncil cscnnlcin de coopc:rw;So. nem nos CUO$ óc rofItn&.açl0 cora cmprul UU'1I\cein. pan I
compra de oquip&/ll.nlos labricados • en~, •••• no •• tono!. desde que pan <SI<C:LSOtenhl !avido
pr1v1a IUlori7AC;~o do Chere d-o Puder E.r.CC'uu ••-o. OCiU nOll C'.aJO' ~ aqu1Jlçlg Qc bcN e 1Cl'Y1ÇOl
ruliUllI por uni\lldcl adnJiru'IrlUvas com w:éC no c,:cno,

Art.)). Qu•• do pcmuudo no Ioc,,,,1o • ~,'paçjo Jt 'mpn:sa. ,m conwrclo.
obllrlar'!e'&o as "luUl'" nonnu:

I . comprovlÇAo do <OI'IIpnxIIU&C)PIlbUc:oOU~II de consulwçlo de COl\JOmo.
•• bsCIilOpelos con.sottiadoo;

n . in41coç1o do <ruprcaa """",,",vcl peJo COfI&4moque de••.•r, 'ICndct 10& .0ncll~0eI cio
UderMça. obripI<lrUmcOIt l\u4u "" edital:

lU .• p~,..nuçao dos docum,nlOS uicidos nOl 1111.028 • 31 delta Lei por p"", de cad.
consormdo. Idmitindo- se, pan ereue de q.&lifleaçao ~nic&. o somllOno dos quanuuuvos de cada
cOIUOrt'ildo.•. pan ol,ito de qUlJiflca.;~o cconOmico-flnanceill. o sornnõno dos vlion:s de •• dJ
colUOrt'lldo. nl proporçlo de ••• respecuva panicip.çao. podendo a Admln:.,u.çlo CSt.1bc:Ie<cr.pan o
ccnsõreto. um acréscimo de lu! 30% (tsinIJ por cento) doa valores O1",do, pan lic,W11CindIVIduai,
,"exigl vcl ell.e acrtsctmo PIl'1 os COnsórciOS compolUlS. CID SUl tol.l.1.HW1e, por raierc e peqlolCnu
cmprcw wim dc(Ulidllem lei;

de mw de WD~~~~ra~~:::~~ipor;lo de cmprua ......,"'i.da. nA munu lic:i\M;Io,1111~

V . responsabilidade ÍoUcUril doa rn••tp'IIIlCI peloo IlOl pnIicadoo em e0ns4rcio, tanto
na fue de IicillÇIo quanlO nAde 0lCC1IÇlodo contraIO.

t I' No COIUÓn:io de emp...... bt&sIJetru e cstnnl<iru I IidcAnça çabcn,
obrl,lloriamen te, 1 cmp~ bruikill. observado. dispOIIOno inc:i5o U dcst< anil".

COMdluiçIo o l~~di:!~~c:. ~:riJol~~':~.VVrC(~: ~~~~(~~o ~~~~' I

AI\. 34. Pva OI nna _ LoI. OI IIr&IOI • cnlidldcs tU I\dminulrlÇlo PIlbÜÇAquo
rull,.,." rroquenlClllCn•• li<illÇOeI manlClto oqiIIrOI caduInII para .reilO de hlbilillÇlo. OI r_
"'cuJllllClllIr. v6lldol por. DO """Imo, um Il1O.

I . I' O ",~i.1TO cadutnl de.... •••• amplamen.. divulgado e deven •••••.
pennancntcmcnll' abeno lOS IOtcru.ydos. obri,&n~. I umdadc: por ele rtspon,Yvel I Pr:xeder. no
mínimo anualmente. II1lVts d. imprensa oficiai e de jornal diúio .• CIwuIlllCllIO p~bilco plt1 I
IIU&lwç1o doa re&UU'OSelislcnlU e pan o inpuoo de novos iAlUCSS&dos.

I 2" é r"",llIdo Ls unid.des admin4tnuvu ulilluRm· se ce "'CUuos cld&.StnIJ de
OUll'Ol 4I)l0l ou enlidldca di I\dministnçlo PIlbliça, .

AI\. 35.' AO roqucn:r inseri,ao ao c&d&sIrD. ou llU&iiuç10 de,te. I qu.:llqUClIClllPQ. o
U11UtU1do10mcccs1 OI elcmontoa ncc:aWiOlllllW~ doi aiatnQa.s do 11\. 21 dco•• Lei.

Art. 36. Os inseritoa ..no clUlifoc:ados por ca ••gonu, I<ndo-•• em VIsa IUI
espcC1a1iuçlo. ,ubdividido.s em çupos. •• ".ndo I qualiflCAÇlo Itcnic.a e cconcldlic.a IvaliAdo pelOl
,Iementoa CON""ICI di documenLlÇlo ",lIaonadl 001 IN. 30 111 dtsa Lei.

t I' Ao. u••enloa •••.• r"",",,Ido c:cnilicado. mlo.'",,1 sempre que ltuoJiureru o

I l' 1\ IIUI,1o do 11<1l1li"'00 <W1IpnmonlOela obna..,.o.:. ~"umidu •••• anollda no
roJjIOCIIYO"'Cio"" wI&IIraI.

AI\. 31. 1\ qualquer tempo podcn •••. all<rado. JWpen.w ou clII<CWlo • n:(Uln> do
in"""o que de;' •• cio ..u.t •••.•••cxi~ do an. :7 _ LA. ou lO •••• belcçidol pon c~
eadUU'aL . . I .

!"
SeçIo IV .

Do """*Il ••••••1O oJ"'.-
Art. 31. O proccdtmcnto di licitaçlo seri uualdo com I ~bcnW"l ~ prOC'CUO

Idsmmsl1'luvo, Ikvidamenlt IUIUl~O.protocolado e nunserado. c:omendo I 4UIOriz.açlo !'tspectivL 1
indlClç~o sucmlA de seu objeto e do rclCWW próprio pan I àcspç.s.a. e 10 qLLA.i~10 JUI1t;MJUJ
oponun&lDenle:

I" cclilll ou _vi"'. rupeçuvos ••••• oa. quando 101' o CI.IO;

D. comprova0" dIl publlc:açOeodo oclIlII .-Ido. nA10""" do 1/1. li desll Lei. ou do
entre,1 do coavi •• :

m . 110 de dui&naçlo do COIDi.uIode IiciIlÇto, do leiloe"" l<1IIW>i5uaIivOou oll<iaI. ou
do rapondvel pelo _vi ••; '. ,

IV " orI&Ioal clu pnlpOIW • doi documenlOt q•• li IDsINI,,:o,o:

V " IW. reIIIórioIl dcIi~ do ComiuIo IIIIpdcn:

VI • plTOl%reI i6aIicoo ou jus1dicol cmiIidat lebre I liciuçlo. d"pensa ou
In•• I,~billdade;

VU .. alOI do ,~uWçIÇ&o do ObjcU;1 d.llicitaçlD • da IUI b0It10Io,lç'o:

V1U .• 1'W:\&nOI 'VOIU\la1mln". apl"OlOO&aQoa pelo. bciW1\1:, • mpcçuyu manl(esLlÇOQI "

IX . dc>piICho de IIIw..çao ou di ", •••pçIo do ~ciLaÇ'\o. qu.rulo for o <&10.
fun4amcnl.&do clrçuI\IWlC'iadamenae:

X • \elmo de çoa\tUD OU it\lU"WDonlo eqwv&.lcnse. conJonne o C;.sQ;

XI· ou_ coruprovan ••• de pubiicaçOca;

XU . dom.., documen,OI "'loUvOlllicillÇla. '

Pariçalo ~njço. AJ minuw de editais de tici~. bem como as doa conUlIOS, >CONoa,
conv~niol ou ajUlllC$devem ser· p"'vWncn ••. ullllin.lô&.S e- apIlvlll.\.l por &WAIOnl jw1~ d.
I\dminiolrlÇlo.

Ar\. 39. S,mpre que o valor csum&do pon uma Iicit.1,lo Ou P'" um <onjuOIO de
Iicll~OeJ simulLlncas ou SU,c..s.sIVUror superior I 100 (cem) veJa o U.ll1itc prcy\.5U) no ar\. :.3. inciso 1.
alln~ ·c". desll Lei. O proc.:>IO licit.lIOrio •••.• iniciado. obriplOri&lll,ntc, com uml .ud,ênClO p~blica
conct'l.lidl pell IUIOridide rcspo~vcl c:om anLCCCdI!nci. m"'ima de t 5 {qulnr.cJ dlu úteIS (,1",dita
previ<ta pan I publlcaçlo do edit.ll. e diV\Jlgada. com I anlecedenci. mlnoma de 10 (u,,) dr~l útcu de
'UI realll.lçlo. pelo. mesmo. mOlos pn:vi5los pm I publiCIdade d. liclLaÇlo. I quo! ICtIo acua0 ,
airc:ilO• loQU U Worm~ pct1UICnlCl, I se IlIIIliICllllIOdoI OI in~~os.

P:Ir1lçalo ~nico. Pan OI rU1JdcsU: anico. consideram· •• IicilaçOc:s simuIUr.e"l "1u.l •.•
çom ob)e1.Ol .imillfCS o com l'QJiz.açio pn:vi.a.. para InlUV&1O$ .ao supcnorel I IJ"lnlAduo". e lu:ita.,úu
sucessivu aquelu em que. wn~m com obJclos sl.1nil:a.re.s.. o edital subscqucn!.C' r.etll\&.wn. <uta &nLU\Ot
I cento e vinte WIJ IpóJ o W!nuino dO rontTllO ~uJw"c di üd~ llIlcceOcnlt.
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An. 40. o edital con1ert no preJmbulo o mlmero de ordem .m ~. anual. o nome da
repartiçJo intezuaada e de seu •• 101. I mod>lldade. o re&imo de oucuçlo o o tipo di Iicilaçlo. I
mcnçlu de que ..n re&lda por OILI 1..<:1.o local. dia • hora patl receblmonlO di documenlAÇJo o
propoII&. bem como pano inicio da abemn doa envelopei. o IndIc•••• obriplOriamenlC, o 101\1ÍD1O:

J • objelO da Utllaçlo. em deIcr1çJo IIIclnLl • clar.:

11• (n1O e condlçllea p"" ualnaIur. do COotrllO ou relllleU ~•• InIlnUneoloo, como
prevl&lOAO 1/1. e.4 desLII1..<:1.parle.ecuçlo do COIIlrIloo plll .nll1>11do obJeIOda llclLlll;40;

lU· aançOea para o cuo <IaInadlmplcnlcnlO;

IV • local onde poden lU ouminldo o adquirido O projelO b4s1co:

" V· te hi projelo cxa:utivo dlaponlvel na daLI da publlcaçio do cdllal de llclLllÇiOe o
local onde po'" lU e.uninldo o adquirido:

VI - condições p.1l1Ipaniclpaçlo na liciLllÇiO.em coaIormidade com os lIlS. 27 • 31
desLIILeí, o fOl1DAde aplUOllLlll;Io da.opropo!LllJ:

vn - ctiltrlo plll julgamenlO. com diapooiçOc.seWu e parlruetros objeuvos:

VUJ ~ locais. horários e códigos de acesso dos meios de comunlcaçâc a disL1ncia em que
SCI10 rumecid05 elementos. infomlaçOcs e clClarecimcalos n:lativos • Iiciuç.1o e às condiçôcs p.va
atendimento das ohri&~Ocs nccc.o;.s,irias ao cumprimento de seu objeto:

LX . condições C4uivalenLC5 tJe pagamento emre anpresas brasileiras c estrangeiras. no
tJ,.\O de hciu.çõcs intemaclonaLs~

x - critério de aceuabtlrdade do, preços unuãnos e global. confonne o caso. vedada I
fi\:IÇ~o de preços lIÚ1lilil~. cntérios estausucos ou taixas de vari~ao tm relação a preços de
reltrtnc;';

XI - crilério <lo reaju,"'. que dever.! n:llaw a varlaçlo ercli'a do custo de produção,
aolrnitida I Idoçlo de Indlco.. cspcclfu:oJ ou "'lorlais, <losdc I daLI previstA par:> aprc.o;cnllÇi!o da
propoSLII.ou do oO;lIIICnlo I que essa proposu se n:lerir.lIA! a daU do adimplemenw de cada parcela:

XlI • (VETADO)

St!fV1ÇOS que~~~bri~:!~:~~~::!.~e~~~~J!~:'C:~~cr.:.ae~~i.u~~ut!r~~ras ou
xrv • condíçõcs de pagamenlO. prevenuo:

.l prillD de p,:!gamcnto nlo supcr10r ~ lrinl.:l dias. L'ontado" pOU1Í1dia d:lll final do penado
de adimplemenw Ik CIeU poseell: .

ti) cronu,rarna de desembolse Itlúimo pur pcrlodu, em cunlonnid3dc com I
disponibiUdadc de recursos financciro.s:

c) critério de IIU.lli:.çl" nnanceila ·do. valores a serem p>eos. desde • daLI Onal do
perrodo de ..wuplcmenlo de cada parcelo au! • daIa do ereuve pagamenw:

J) compcnseçõcs (uU1J\4'eIlU e penaUlaJfOc~. por eventuais aUlL\US. e. d.e.\CQnLOJ.por
eveniuais anLIXip~\ks de p;a.garnentos;

e) CAlgend. <loseguros. quando lor o CIiO:

XV • inslrUÇOeae normas p'" os recunos previstua n"LI I..<:i:

XVI • condiçOcI de recebimento do objelO da liciLIIÇJo;

XVU • ouuas indit4r;lIe. cspccUkas 011peculi ••.•• da licl~.

O I" O original do rdltal dev,,," ser datado. rubricado CIDlocW as folhas e a.uinado pelo
autoridade que o •• pedir. perm •• c<:endo no processo de licil<lÇlo. e Ikle e.lJaindo-se cópias inlCgrais
ou n:.sumid&s. para sua dlvuJpçlu e romccimcnto 101 intcres..wlo!.

O r Constirucm anexos do edilal. <lolefaD:ndo pIIlC inlCa;ranLe:

J • o projeto b.Lsico eJou executivo. ÇOlD to<W as lU» panes. desenhos. espec:ificaçQe.l e
outros complementos;

U • orç:unento estimado em planilhas de '1Uil1ltit4l1vOS e preços unitMios;

m ~I m.inull do (ontrJ,lo • ser fumado entre I AcJministraçJo e o IjciW'iLe vencedor.

rv • u especificaçOc.s complemcnwcs c as normas de CltCCuçaopertlncn"'. a Iicil<lÇlo.

'3- PIl1l efeito do r1iSPO'51O nesll Lei. (onsidctll·se como adimplemento dJ. obrig~t\o
eonlnlO'" a pres<>r;iIodo """iço. a n:aliuçao d<l obrl. a collt,a do bem ou de pan:cll dcs",,, bem
(orno qu.a.ll.&ucroutro evento wntrulUal a (,:'ujaoçonfnç", C5teJa vinculada. cmisslo de documento de
Cf,lbTllIÇL

o 4- Nas compnu p:1ti entrega imcdi.ala. assim cnlCndid.u aqUCI3S com põilZO de e:l~p
ott Uinta dias u.. daLI previ.>ta p••a apn:scnLlll;iIoda proposlL poderio ser dispensadOs: .

I . o ollsposIo no inciso XI deslC artigo;

n .•• tuali:.nç40 IUwK"Cira I que !'tO rerere a aJfnca -\!. do inciso XIV dC-'tc: ani,O.
correspondente ao pet1odo comprccnOdu enU'Cu datas..to IdimplcmcnlO e I pn:~l.ua p3rJ o p.~amcnto.
dc.sdc:que RIo iUpcriUI • quirm: di..u,

Art. 41. A Adlninistraçilo nln pode descumprir lU nonnas e condiçOc. do edital. 10 qual
se acha esuit.lmcnSt: vinruJId&.

~ I" QualQuer cidallJo é JlIIle legitima para Impu~ ••. edilal de lici'''I'lo por
Uttguland&de RI .plicaçlo deu lei, dt'!'":.cndD.~rouxollU o pedido.tt ~ (~incu) di~ ••l1l.Ci, 1Ullt.S da data
fiud. pllll •• bcnura dos envelope' de blblhtaç.lo, devendo I Admiru,.\traç40 julgar e rt:'iponckr •
Impu~ em au! 3 (lrts) di•• dLeis. sem prejul:w d<lraculdade previ'LI no ~ I" do In. 113.

, r DccaiJi do dlrellO de impu",,,, us ltmlo. do edil4l de lid",\~o peranlC I
Adminisu~lo o lich.uu.c I.&ur.do ti t1l.cr lu! o SC':&undodi. tlLlIque "nlCcc~l I rahcrtura dll!t c"\'cl(II)(:1
de hablliLIÇ~o cru CUQ\,:uuCnda. a abcrtwlI dOJlen,,'cloprs cum lU plOpO'\W em conVite, tUlII!ldi de
ptt'ÇUJou concurso. ou a .rtnJiuç30 de leU':". OI ralhas ou~Iularid&dcs que viciAriam c.s.sc C'dllal.
hipólCSOem que laI comuru ••••1o nao oer;tere.1Ode ...:uno.

13" A ImpullJllÇlo reUa LempcsliVlIDeIlte(lClo lIdll/lte alo O ilDpedlrtde pu1idpIr do
prot:eSIO IIdlaUll10 lU! o Irln!ilO em JuJ&arIoda decido a ela penioente. .

, 4" A IrsabWlAÇJodo Iidll/l18 Importa prochlllo do IOU_10 de ponIc\pat daa r....
."UbaoqllelllOl. .

An. 42. Nas com:orrencw de 1mbllO InLernaclonai o cdllal de,..,. ljusw'lG •• cIIroaIe
da polllicl moncUria • do corlltn:lo ulCrl ••• IlCIlder •• watnr;1aa doa ó< ,Ino compe"" ••••

, I" Quando ror pemúUdo 10 UcIWlIOOIlranplro cow preço em moeda CI1nIIpln
l,ualmenlO o poder' rllm o 1k:ILllnIObruIIeIro.

, r O p.pmcnlO fellO 10 UctLllnlCbruUelro evcnlualmen •••çOfIlnLlldo em _ <1
IIcllaçlo de que InLl o par4cralo anterior •••.• efeluado em moeda bI\silelB, • lUa <Ia""'* .tFU<
no dia dllllmcdlallrOClllC anteri ••• daLI do creUva paallDOlllO. •

O 3" Ao pnniW do papmenlO 10 llclLllnIObruUelro scrIo cquivalaUa lqael&
olcm:idas 111ÜI:IIIIILecsuanaclro.

~ 4" Para /lns do JDlallDCOIOda UcUaçlo. as proposlU apresenLldas por licILllnLe
CSlrln~iros scrIo acrescidas dos gravam.. conscqUCnlCS dos meamos lributoa q... 0<l0I10
••.• I••• varnetl'" 0$ Uctll/llCSbrasileiros quanlO • opctaÇi!o final de venda.

. O S" Para I realiuç!o de obtu, preslaçlo de scn:iços ou aquisiçlo de beIlI com lUUI1O:
provcnienlrS de tlnanciamenlO ou doaçlo oriundos do agencia oliclal de coopcraçilo eslnDJeirI OI
orgAniJmo fllW1Cciro mululltcral de que O Brasil •• ja part<o poderao ser adllliUd.u, na respcctI"
licUII;Io. u condiçilcs decom:nlCS de accrtIcs. protocclos, convenções ou lralados 1n~00lÍ!
aprovados pelo Congresso Nacional, bem tOlDO U nol1llllS e procedimentos daquelas oatidade:
inclusive quanlO 10 crilério de seir:çJo da proposra maU Vlnl4josa par.! a adminiSlrlÇ~o. o qual poder-
conll:/Uplar. alem do preço. OUlrOSf.lores de .valiaç1o desde que por elas exigidos para a obleDçJo '"
financiameolo ou da doação, c que Wl1btm 010 cOlúliltm com o principio do julgamento objetivo
sejam objelO de despacho molivado do órllo .lIOCUlOr do conlrllo. despacho .soe !1IIIfac:adopel
lulOlidade lmediatamonte superior. .

O 6° Ao cOlaçllcs de lodos os IicIl.IIOlCS&crio pm entre," no me.vtlO local de dcstioo.

Art. 43. A licilaçlu •••.• proceaaada c julgada com observlncia doa IOIUin1&
~lOS:

I - ahenura dos envelope. conLendo • documcnurç40 relouv. 1 habilllAÇJo do
çoncom:ntes. e sua apreciaçlo;

n . devoluçlo dos cnvelopco fcclur40s aos eoncom:ntes InIbillladoa. eontendo •
respectivas pro(JOSl.lS,de.'idc que nlo lenha havido rcr:w1O ou aptIl sua dencgaç1.J:

In . abcnW'1l dos envelcpes contcnlJo U pr0p03W do~ conconenu-s habWlado&. clc!d
ql&C tran,,:onido u prllO liCm InterJ)()Ji~Gnde fCC'uno. ou lenha havido dc..uftncia e1preua. ou 1pd4
Jul~arnenlo do.. rcc:w>oI inlCrpoSloa:

IV • veriOcaçlu da eooronnldade de cada propoSl.ll cum os ",,!ui,ilos do edlIaI e
conforme o esse, com os preços correntes no mcn:ado ou Ib.ad~ por ôrgJo ol'ici.illcompetente. o
ainda com o. consLllnlt. do si.",rua de n:,utro de preço s, o. quab dev~ ser devidamenlt reliJlrado
na ILIIde jul,arnenlo. pmmovendo-se a deaclUlitlcaçao da.oproposLllSdescunforme.' ou incomplll •• iI;

V • juleamenlo o clwificaçto das propoSLIII de acordo com os criltrios de lvan.çt.
consLllnlCSdo edllal;

VI • dellberaçlo da IUloridada compclCnlC quanto • bomoloaaçao e adjudlcaçla ck.
objelO da UeillÇ20.

~ 1° A lbem" dos envelopco conlendo a docwncnLlll;Io p"'" habUillÇlo e as proposw
•• 11 realizada •• mpre em 110 pdbllco previamenLe dcaianado. do qual se IIVIVI! ILI c:ltcUlllWlCilca.
usinada pelOllicilAlllCS prc.!C1IlCSe pela Comialo.

~r Todos os doowrrcnlos c proposW oerJo rubricndo! pela0 UciLIIJIlCSpRaCIIIm 4 pc!.
COIIII..ao.

, 3" é Iacult.ada t comissio ou luloridade superior. em qualquer r•.•• da Uct~ I
prornoçlo de dUl&!ncia de3Ilnada • ooclareçer 011I complem.nw • ÍDStruçlo do procesao. vedada •
Inclusao posLerior de doc:umenlO ou lrúol1DlÇlo quo devena COIlSLlltoriainariamcnlC da pl't!pO>lL

14" O disposlD ncsLe artlCO aplica'!Ie • eonc~ •• no que couber. 10 COIlCIIfID.I
lei1lo, • lOI1IIdade p~os e 10 convite.

, S" UIlrapusada a I•.•• de habilillÇ40 dos concorrentes (incisos I o Dl e abe<w ,
proposw (inciso 10), .ao cabe dcsclassiIict-loa por motivo n:lacionado com • hlbili~. aaivo CI
rIIl.Io de lalOIlUpenenieDlCS ou ad eonbccldos após o julgamento. .

, 6° Apds I lue Ik habililaçilo. nlo ""be dcsislCncia de proposta. salvo por motivo JII5l
decomnlC de 1110•••pervcaienlC o aceilO pela ComissIo.

Art. 44. No julgamenlo das proposLIIS.I eom\s.s.!o Iovat1 em consideraçlo OI criltric
objetivos dcfulidos no edi&&l ou C:ODVt\C. OI quaia 0.10 devem contrariar U QOIlnU e prindpi(
eSllllelocldol por esta 1..<:1.

I 1° é vcdad<l • utiliz:lçilo de qualquer elomenlo. crirtrio ou fltor sigiloso. ""'"""
subjetivo ou reservado que possa ainda que IndIn:LlllDCDLe.lidir o princípio da igualcl.:!de CO"" I

UcillnlCl.
O r Nilo •• considerart qualquer oferLII de vanLlgem nlo previ.>ta no cdilal ou n

convite. lnchwve (inancillDenlOllubstdiadoa ou I rundo perdido. nem preço ou vanLa&Cmbueada ru
ole,... dos demais Iicllan.CJ.

I 3" NIo •• admilit1 rroposLl que Ipre"",,,, preços global ou unlt.1rios .lmbo)lJco
in1.wios ou de valor um. incompatlveia com OSpreços dos tnlum •• C •• Iatios de mtn:ado. ••• ..ad.
do. ",.pectivos encarl0s. ainda que o 110 COIIVOC.ttlriOds licilAç~o nlo "'nhl eslallelecldo IIlllilt
mfnimos, .'1%10 quando se n:ferln:m I mllelilb e 1n.'WaçOcJ de propried<llk do próprio liclllll ••••pII
os qUli.. ele n:nun.:ie I pm:ell 011• loLlllidade da remuncnc;lo.

1 4" O disposto nu parigrafo anterior se apUta llm~ as propustas que incluam m.II
de·ubl~ eJU1IIICiIa ou Imporw;Oc.s de qualquer 1I1IUreU.

Art. 4S. O julgomcnlO da.opropuslU "'" objetivo. devendo I Collli~ do 11ci1<lÇ1oou
rupo.wvel pelo convilC reaiUJ·la om conformidade com os tipo. <lolid1lÇ50. OS<riléri •• rrevia!llCnl
cstabclcchJos no Ito (onvOt:Dtório e de acordo com OftfIIO~S t.lclu.~'Yam('n\e nela rdetidos. de m~i:
a po"lbUllar 101 alerlçlo pc:lua llcltlnlCS. pel •• <lrglua de controle.

I I" Para o•• Ieitos dc.stc arti&o. conoUIIICI1Itipos de IiciLllÇlu.exCClOna lIIOCIaIIdtot
concurso:
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I " I ele _ preço . q1lllldo o a,,~rio ele selcç.\o ela proposta mw vanLljOSl para I
AdminiwIçto elelWUiDlt que scn ~ o liciwlIe qae ljRICIIIIt I ptopOILI ele lCOráo com u
~ do edillJ ou _viii: e olaw' o _ preço;

U " I ele aseiIIcr l6cIIlca;

UI • I ele Ib:nica e preço:
IV • I de ......,. I0IIOIou olCl\l •••••••.•••• ele a1i&AoÇjQde _ ou conccuIo ele _li>

Ir No cuo ele ••••••••• en~ d•••• ou lI1W JIfOI'O'W. e &pe)Iob<óccldo o dispollo no I
r do 11\, J" cleaLlLcj. I clulillctlç'" •• (aR. oón'llONI1ICnIC. por ""'10 ••••• 110p~bUco. patI o qual
_ OI UdLl4••••••••• qllAlq_ ou,", prooe.t.IO.

f 3- No C&IO da Liac.aç&o do úpo rucnor pRÇ'O. ,nU"e os hC'IW1~ ~dcndoI
qu&lil"lCOdosI clo.ulflclÇlo se cIItt pell ordem c=a:nl< do< pr<ÇO$propoolOS. prevalocendo. DOcuo ele
em•••••• C-IcJ.w.lIIIlCIlceo criltrio pnlriIIc DOpar4nlo ..,lene..

t 4' P1n. contnllÇ'" ele beN e """1"0' oe uúonu'uc.. • adrninLlInÇ10 obser<art o
dlJposlO no aI1. l' d. Lei n' 8.248. ele 2J eleOUI"1m>d< 1991. I,'ando em conu OI rllores espc:ciflcadol
em seu I 2' e lÓoundO obnlllonamenl< o tipo ce li"'.,.lo ·i./<:;uc>e preço'. permiudc o empro,o ele
ou,", tipo ele licillÇio nos C&I<IOio4iudoi.." dcq<1O do PocIet e....:uu.o.

')' llmlldl I ul1lwlÇio de OUlfOOupaI de llclllÇ.ID /\Aopn!VUIOSnu", ani,o.

AI\. 016. o. UpaI de licillÇ'" "mclho< -." ou "\t(1Uca e pTC\"0"••rio UUli~OI
ucl.w.IIIICIII< paralC>'V1ÇOOele nanorna prodonunInlemenl< "'I<~",1I. em clpc:c1l1 n. ellbonçlo de
projelOl, ~ula., fixaliuçaa. supervisia e ~nlO e de cnreM>n' corauluva ern reraI. c. em
ponicuIar. parai .~ de CSIIIdoIItaIialo prcIimiI\IIa e pro)O•••• b&ucOI c uccutiva., .-....I.1do
OdIIpOOIOao t ~ do lI1ÍJO an!Cri«.

, I' Nu lkiLIÇOU do tipo 'mcl/lor ~' scn IdoLado o se,uinlt procedimenlO
clanmenl< upliciLldo ao ~ _VOC&IAlrio. o qual rLUtt o preço l\lLUmO que • ~
•• propOe • PlCN'

J • SCI10 I.bcnos os en"'clopes ccnenco u 'prop<»w \tcruc.u excluslvuncn\C dos
'UciW'IICI pn"via.mencc qu.a.l.i.fw;a.doJe reiLl et:ILIoI IVI.Ii.açlo e ,IWlf1c~io duw proposw de acordo
com OI cTi~r101 pel\lnenlU o adequa"'" 10 objelO UClLadO.definido< com cl.,.. za e objeli.i<lldO no
iJwnInIcnlO coovoalOrio • que coasidcrcJ1l a c.pacillÇ.\o c a •• peritocil do prcponenie. a qualidlcle
w!cniClela p·ropoaU. comprocnclcndo I1IC1Odo1oJ'Lorpniuçio. I<CnOlo"•• c recuno. m.l<riw I •••.•••
lIIlIizIdoo _ lnbt.UIoo. e I qu&lil"lCaÇio<1&1eqwpa lb;DiQa I •••.••••mobiliudu para ••••• eucuçlo;

U " unaa vez cluai/lcadu u pooposw l6rnIcu. proccdor .•••• AIbcn\In <1&1propoa ••• ele
preço doi IIcIlIIlla que _ ~ I vaIoril.açIo rulAiIu esIIl>eIocielano itulnunc:nlO COIIvOCllório
e a ""JOCÍIÇia <1&1coodiç6cs p<OpOIW. com I """"",""It _ clusarlCadl. com bue IlOl
~U» eleLllhldoa apracllLIdos e ~VOI pnços IllliWiol • lendo CO/DOrercm>cia o limiIo
IqIRICIIlIdo pela propoMI ele __ preço eG~ OI licillllla que obIi_ I vlloriDçto lQÚÚI1II;

UI . no C&lOele ÍIIlpuIC na "",oci~ an!Crior. ~ÍIIlCnlO i~ntico seri adoLIdo.
sUUS&ivamenlt. COIIIOI cIem&iJpropooetIIC$. pell ordem ele clu&iflCaÇio. I~ • COIISCCIlÇIoele lCOráo
para • _U1I.IÇiO;

IV • U propoIW ele preços ...to elevoivi<l&l iIIlXW 101 licilllllU que /\Ao (cnm
pn!liIIliAanDclllCba.bililldol ou que DiO obIi_ I vaklrizaçIa lIIIIIimI eo&abcIeI:icIIpora I ptopGIIa

*"'-
t l' Nu licillÇOa do lipo 't«njQ e preço" scn 1doLIdo. l4iaollllmCnle 10 inciIo I do

jllR&rúo lllceric.. o IqIIiDce ~ ciaruDenlc UjIIiiciII40 ao iAIUwDet1lOCOII'OCIUlrio:

I. ..n leill I avalilÇiO • I valoriaçiO cIII proposIU ele PRÇO&.ele aconlo com cTiláiol
objcÚvOl ~-aLlbclecidos no ÍIISInIIIICIlIOcoavocalório;

U .• cl•••• OCIÇ.IDdoa ",oponenlU (.,·se·1 ele •• ardo COlO• rntdi. pondenodl <1&1
:~~~o~u propOlW l«1UcU e ele pn!ÇO.ele acordo CO/DOI peaoo prt-aLlbcloCldol no iIIMl/DCIIIO

'4' (VIITADO)

. AI\. 41. Nu licillÇOc. para • cxCC\IÇio Ot obni o """içO$. quando (OI IdoLldl •
mo,ühdlcle <Ic "":lIÇ.ID ele em~.LIcII por preço ,1obII. • Administraç.ID devert (omeccr
obn,llOrwnenl<. lunlO com o o<IlIal. lodOl '" '_1'" C UÚOI11lIÇOUnccu.Wiu para que OI~=pouIIII ciobcnr IUU pnIpOIW de preços com IQI&I• complclo COIIheI:imeoIOdo ObjclOela

I" u JIIIIIIOIIIIqao alo _ li ai,ea.:Iu do uo _YOCaI4rio ~ üciIIÇIo;

U " pnIpOIW com. _ sJobIl superior 10 Umill es&obeIeddo ou CXIIIIpreçoo
lIIIIIilesLI/DCnce incxcqUl..u. UIiIII coasidcndoo aqllCla que •••• """""" I ler derDonIInIIa ••••
viablUdIcIe .lnIvés ele documenllÇia q••• <OCZIproveque '" CUItOIdoi insumos "" .-enler coai OI ele
mercado. que OI cocru:i.nlU ele produlivicllde "" CO/DpalSveucom •• lCC\IÇ'" do objclO 110_lI'IIO,
"",diçOU ••••• 1l."C~"N"":'''' CO!JC<i/\cI4.uno 110COCIvOCllórioelallc.IIÇ.ID.

Pvtcnro 1INco. QIw140 lodOl os UclL1nlU (O/UD inlbu.~dos ou lodu U pn>poaIU
Corem dcs<:1....ti...u... I A~O poócn flUI lOS licilllllU o pruo ele 0110di•• ~leLl para I
1pn:xn1lÇ40 ele DOva dOClUDCnIlÇiaou ele OUlrU proposw C>COimI4u <lu ClUIU rderidu _
anil". CICUl•••••• DOcuo ele _vU •• I reduçlo _ pnzD poR !lá dIu OiN.

.. AI\. 49. A IAIlIIriclldecompelallt para I aprovaçio do ~ÍIIl.nlo som.nle pocIen
mo.., • llcillÇio por ruOcs ele In,....... público dccomnle de (>lO supcl"Cnicnl< deVI_I<
cOlDpro.ado. pel\lnenll e auIIden", pan jo.sdIlc&t 111condu~ devendo lnull·11 por llelallllada. de
OIlcIOou por provOClÇiOele lCroII/'OI,1llCÓ11Il1tp&m:c1 ",,"10 • elevi_1t (undim.nLlclo.

f '9 A 11'11.11.•••••0 00 prOl.:'ediroenlQ lic:ilA1ÓnO por rnou ••.o iJe ile,aJldaue nlo •••
obn,....., de i.<lcru••••. reaa.&Jvldoo dupoalO no p&Ttcnro WucOdo 11\, 59 des~ ~L

t l' A nuUcIIcIedo proc:ecIimeGlOUc:iLllllrio~. do çonlnlD. reu&Jvldo o diIpooIo DO
pariÇ1l0 Iltuco do 11\. S9 cIeaLIl.ei. . . .

t 3' No CIIO de clelCulmealO do ~ liI:iIaIIlrio. r"" •••• .- o ccolBdilGrio e I
I/DpLl detea. ~..

'4' O dispollO nu'" anllo e .UI ponpafoe apUcalll·.., •••••• do proce<IimaIlO ele
diIpcnsIe ele iIIalllJibWcIIcIeele IicillÇia. I

AI\. )0. A Admini'lTIÇlo nlo pocIeri a:leIIrv o conlnllO com proltriçlo di onlem <Ic
cl••• ifl••••ao <lu propo •••• ov ÇOGI tcrQoIroe eacnnIIOI 10 proçed>mcnlo UciLlLóno. IOb pena de
.ulicll4o. .

An. ,I. A tubiJitaÇlo prr:liIrunar. I It1..lCriçioem ~JiJtro ç,du&nJ, • lu.I &JLCnÇ'.lo01.1

~~:.ajn(~)~~~br~':"se~~O~=n: i rdl~~~de==;t~~~~/~~t~u~: ..:
quadro. pc:tTIW1<nlUdOI Or&looela AdminÍllnlÇlO •.••po"-' •• II pell iI<1L1Çio.

t, I- No C&.50de convite. , comisdo de lici&IÇlo, excepcIonalmente. nu pcquerw
unlelades adrniruslrauv&s e cm (oa: di cxi,Uielaele ele peIIOII dlJponJvel. poda1 Itt .uOJlililldl por
ICtV1dorCormIlIDcnle desicnado peLllllloricllde compelCllle.

t 2' A eonusslo para juliamenlO dOI pedidoa de ínscnçãc em repsllo c>cll.slnl. I""
1IltrJÇlo ou canceramemc. 50" IOle~ por prorlSlioalll Icplmenlt IllbiJiladoo no C&IOde oaru.
iCl'VIÇoa ou aqUlJ.l~'O de cqUlparocn&Ol.

t 3- Os ruerobros dai coml.SSOesde liciu.ç.lo responderão wlhlalumentc por lodos OI
atol pnLicados peja tOr1lIJSlO.s.aJvose posiç~ lndivldUJJ (Üverten~ esuver lleVl4&mcn\Cfund.amcnLallA
e repslnlll, em ILI l.vnOi OI reuniiO em qlll uver "do _,~.t.- A invesudur. dos rnernbros da.s ComLSliOespermAnentes não ucedcn I I (wu) &nO.
_ a roconduç&o elaloLllidado ele ..,UI _broa parai _ coruasio no periodo IUboeqllcalC-

,S' No caso ele COI1CW1O.o jul,amenlO seR Ceilo por um. <0_ c.spc:c.al inl<ÇleIa
por _ ele rcpullÇia ilibada e reconbecjdo COClbecimcaIo~ I1IIltria em cume. ItfV\doru pIIbÜCOl
ou 1)10.

AI\. S2. O concurse • ~uc •• rerere o , 4' dO 111.22 desLl LoI eleve ser pr=dldo <Ir
re,ulamenlo prilpno. I •••. obudo peloo UI__ no 1-' iIIdicI40 no c4JI.II.

t I' O re"" ••.•• nlO devcri indiat:

I • I qUlÜClcIÇlo uiliela dOI panlC'p&nlU;

U " u direoiza c I fonul ele aprcocnllÇia do lJ'IbIlho:

UI • U condiçOes ele reaIiuç.ID do c:oncuno e OI prtmJos • suém cooce4J1!0J.

t l' Em se l71IIIDdoele projcla. o veDC:1DdcrcIrIen 1IIlCr\.W I A4miA1sIno;.IDI eucu~
lo qUllldo jlllpr __ te. .

M S3. O l.iIJo pocIe ser comeUdo a leiloeinl oru:iaI ou • ICI'Vidor ~pado peLl
AdnIiniIInçIo. procedendo-ae DI (ema elalepsilçlo ~

t I' Todo bem .1Ct 1eiIoIdo.n. pnvWDmla aVllildo pe~ AddIiniwIçIo para r•• oçiO
do pnço lIÚIIiIIIoele 1mIIWIÇiO.

t l" o. bens IIT'CI1IILldOIserio PICOS• riIII ou no pe=nlUll eJUbclccido 00 edilll.
.10 inlerior a S" (cinco por eemo), e. apila • UIoiNtun ela ~VI aLi I,,,,,,,, no local dO le\l10.
imedi'WDen", .nlTC' •••• lO IIT'C/DllIIlce. o qual se obri,art '0 pliamenlo do ~W11t no pruo
ealpuIIdo no edilll eleCOClvcx:oçIo.Iob pIIII ele perOcl em favor ela "dmini.JIniIo o .alor j' recolhido.

t 3' Noa 1cü0ca ;.,lIftIICioGIlI. o pq.- da parccIa a riIII pocIeri •••. (CÍlIO•••• lIot
vIA'" e qualrO honL

t 4' O cdil&l ele leilJo eleve lCt IIIIj)IanIcUi dlVUI&1doprinçipalmclllt no mlllli<fpio elll
que li: re&liz.art..

C.pltulo m
D05 CONTRA TOS

Seçio J
DúlpooIçOoo1'rWI1III••••

An. So4. O. çonU'aIOl adto.inillnlivOI de que tnLl CS1.lLei reauJasn·tc pcw 'UII
cllulUlu • pelos prec:ei.OI de dinlilO pdbllco. apllc&ndo-•. -. •••plelivllUea ••• OI pnncjpiOO di UICIrio
.cnJ doa <011_' U diapoIi9Oa ele direilO prlVIdo.

, J' Oa conlrllOl ele..... .1Iabe1ecer COIIICM'" • preci.alo u condiçOU para .UI
clccuçlo. Clpreuu em c)jusulu que dcl"UlI/DOI dinlilOl. abrilIÇOU e n:JpoCIIIIIiIi_ <1&1pII1CI.""
confol1llidadc COlOOIlCrn101ela Uc:ILIÇ.IDe di pnlpOILI I q••• V\ACuIoIII.

t r Oa conlnllOS d..:om:nlU ele diJ{'I'ftR ou de iIIallllibili4lde ele IicillÇia de.em
alClldet IOIlCl1DOOdo alOque 00 IAIlIIrizoue ela rcapecuva propoltL

AR. S5. SIo cU&iIuIu noc:asúW eJlllOdo COIIInIQu que tSlIbcIcç&m:

I"o objclO. aeua ellmcalOO ~

U " o rcJime ele eucuçaa ou a (01'IIIIde (CII'II8CImcoIO;

UI . o preço e u ccodiçOca ele papmemo. OI cri~os. elaLl·_ e penodic:i4ade do
reajUJWDenlO de preço&. OI crilblol ele UIIIIzaçIo ....-n.a ..,~ I dIIa do IIIlnIplaDallO dI\
obri.oçOea e • do .(euvo papma>1O; .

ele rec:ebilllenlO~':!v~~=~::'~ ele~ ele conclualo. de eG~", de obaetVIÇID.

V . o crcdilO pelo qual _ a dapua. .,... a indicaç.ID ela cluaúu:....., Cuocioa&l
pro~ e elaCIIe,oriIecooOmiCa;

VI" u pnnliu ofORCi<l&lpara •••• JUtV ma plena c_~. qUllldo c"Pdal;

VU . OI dimlOJ • u reapol\llbiJldldel du parIU. u pcnaIIdldu Cl.bfvm c OI v&lOrq

VW . OICIJOl de JUC••.••;
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LX. o rtConhc<UIIClIto<los~IOS <la~. tnI <&10 ee ~ &4mini.ItnIiVI
pl'CviJU DO111. n Oesu Lei;

X • u COIJdjçOcsOe impcnaçio. I <l&I&e 11&11 de c!mbio pon con vertJo. qUlllOo fOt o

XI .• ,inculaçlo '0 ediW de Iic' ••••~ ou 00 1rn1l0 que I <!Uperuou ou • incxiJiu, lO
conV1te e i proPOSl1 do IicilJJlIl veDCedor.

Xli . 11c:a:",L ••,·~illph,""~(ll uC\'U\'lIJ \J~ ç'fJntnlO e CJpc'\,'I&1mcntt 10$ t',uo. Oruu.wl;

XIIJ ,. obngl'J.O de c-ontnul.1o oe manter , dUIlJ1lt lo.J.I I (\('('lJ\lo do ('onUllu, em
compalibilid.de com", obn,açOC> por ele UIWU,u... LO<II.Ili <O<1dl,oc>Oe "'bli' ••••~ e qU&lúlClÇ,Io
ui,IW na ticltM;&o.

li' (VETADO)

t r Nos cOntnLOS ce!ebndol pelJ. Adt'1linutnÇlo P\1bhc.J com pcs.sou nsicu ou
ju.rídic;u. inclusi\'e aquelAS domicWdas no CSU"II\~iro, de't'tr1 ro1UW rw:cc..s.wiamen\t ,"u.sula que
declare compe"'.'" o foro <la seOe <la A4miAi.1nç~ pon dirimlt q.wquer quesllo <on1f1luW. solvo O
dbposto .0 t 6' do 111. II dau Lei.

f J. No 110 da IIquldaçlo " despes&. 0$ Wf'YlÇ'01 de ç'\)Ol.Ibilidade ç'OllluniC'arIo. &OI
órCIO! incumbidos da &.IT'eCadJl;10 e nxwz.açJo de tnbulOS cU i.:nJ10. 8tldo ou Município. u
c.,..,\CI1sucu e os '>loru p'.!os. se,undo O dL1po$to 00 I1\. 63 <la Lei r.' 020. <I<17 <I<man;o a.
1964.

t I' Clbcn 10 concrwdo opIIr por 1II1II<l&aIC(UÍII"" mod&lJda4es de '1I'lI1tia:

I • eauçAo em diAJIelnl 011UI\llCt <lacII.ida pública;

U '1e(\ll'O'11I'lI1Ua;

W· OI/lÇI b...:ári.&,

f 2'" t\ g:U1I\UI a qUI! ~ retere o ~3pl,ll cesie l.~I~O do c~;."'t'()ert J C'1nCO por cento do
valor co contrate e "'ri seu ,>lo< IIU&1iudo fW ~ con<l1<;C>eld.>Guelo.res.w,.~o o prt"\SIO no I
J' <1<>",anilO·

f J' Para obru. serv,ço.s e [omo;untnLo.s de "",<I< ",!Lo envclvencc &111complelidade
Ltçnicae riscos rUW1CCirosconsiden ••••. dcm~ 11f1IV"t.Ide pII«'CI LCCNCll1lcn'",provado pcl.
lutoridade compe",n"'. o limiL. de pnlllia p"VÍ.IIO 00 partç1Io &I1Ier1Otpo<Iet1 se: elt"ldo pon llt
dez por çento do vllor do con111lO.

f 4' 1\ 'lnI1tia pt'C$lOCIIpelo eonb'1l1do sen UbcndI ou muNIda lPÓS a exccuç.lo do
conltllo. c. quondo em din/1cim. lIII&Ilu<II m_1INm<~Ie.

f" No.s <uas <I<contrllOS que imponcm na cntn:,1 <I<bens pell A<lminIl1f1lÇIo.dos
qwaa o çOfttn.Lldo ne&n. lkpoauA.rio. 10 vllor cU cannti. devm ser IaUCido o "".lor deucJ beM.

M '7. A dunçlo dos conb'1IOS •.•"do.s por <OU lei f••ara I14sLllIl & "I,tllC\l dOI
rupecUVOI créditos or'ÇlI1>Cnlúioa.""'10 qlWlto "'" rtt.u,os:

I •• ao pro)•• ", <ujo< pn>d.">t •••• )•••• ...,lUlIplldoo n&S""W •• lIbclccldu no PllnO
Pluri&l1uaJ.os quala pode~o ser Prom>l_ ae IIovwr In_ da AcInlinWnçJo e cIeade quo lua
leIIha sido !'Rvisto no 110con.O<aI.Orio:

11 . I ~Jo Oe sorviços a serem •• =~ <I<fOmlI eonL1n•• que devet10 \ti I SUl
dUBÇIO dimcnsiorwla com ,iJU,S 1 OOlenç~ de pRÇQ$ e coo4içOcs mW VlnllJOSIS pon I
Adminislnç~, limiws. a d~ I ICW1IU _

W·(VETADO)

IV . lO &1ugu.1de equlpll11er.L01 , 1 u"lil>';!o de I'f'Ofn:u\ de InformluCI. podendo.
dunçlo osLtnder·,. pelo pruo dc lU! 4. (QlW1:nll e OiLOJm•••.• 1;>ó1 o uticio <laYLE~1lC\Ido con1f1lto.

f I' Os pruos Oe ,nlClO de .up.u de ,=-.••~. de eonclus.\o • de entrt,1 IdnllLtm
prorroglÇ.lo. manti<l&a lO <l<11lai.scIJ •••••W do conb'1lO e •••• rw.oa • l1W1u"'nçlo <I<$Cu cquillbrio
Cl:onOmico-rU\IIIÇCim. deade quo ocorn aJJWII dos •• """tes m""voa, <l<V1cWDc<11eIULUIdos em
po1)CCSIO:

1·lIlCtIÇJo do projclO ou ~açOcs. pcII Adnl,nillnçlo:

11 . supervcnitncu de. fi'" ua:ptlon>l ou ""pl'Cmlvcl, UlnIÚlO & ,onl&<l< <l&apana.
quo 111o", fundlmenl&lrncn", u con<l1<;OC><I<c=uç~ cio conlnlO:

. 111. ,nl<rTlIpçlo da uecuçlo do coolrllO ou diminui,~ do rillllo <I<b'1bllno por onScm
c no 1Oten:sse di AdmUlulnç.lo;

rv . aWftcnto a&.IqUIIU.ld.&4cI itlkUJmenl.C prevUW AOcontrito. noa limitu pcrmitidot
porOSIl ui;

v . unpedimento de c:ucuçlo dO ,onC"1~o por fato OU aU) de \CttCi.ro recoMot:ido pela
AdtIllniacnç •.o em documenlO con~porinco •. su.ac;corT'tOf;\~

VI . ontiulo ou atraso -de proviGenc;iu I C&110di Aamln\..Mnl;lo. InciullYf: quanto .os
palamen\Ol previslOI de que ~Jtc. 4inwuen\c. impedUllcnlo ou RWtUmeOIO ni uccuçio ôo
conlnto. sem p"'juflQ du sançOC>lerll.s aplic.l ••••• 101 ",~vc~

t:z- Todl' prorrolaçio do pruo do""" !Cf Ju.sW~ por """0 e prcV1IIIIC<IlC
IUloriZllll pela IUlondado compelCll'" pon celc:brv o conb'1lo.

t J' t! v.<lado o contrito com pruo de v'ct""II in<l<:1OIIIUJWlo.

Act. 58. O I1:flrn( }uridio.:o do.\ contnLQ;S IdnuJ\.iwaU\'Ol UUUluído por e.$LI L..:j C'Onlerc a
AclnljnU1f1IÇAo.em •.•Iaçto I eles. I P"'fTO"LiVI <1<:

I . modir.cHO$. unil.LcaImen"'. poR "",!bar l4cquaçAo li rlnalida4es Oe in..",...
público. reapeiudos OI dimlOS do coacrwdo: .

U • rudndJ.l •••. lIIIÜIICniIIICD ••• taIOI UIJCI'Ú>a.dos 00 inct>o I do I1\. 79 dulI Lei;

lU· Il.scIIiZlt·u.e. a eUC1JÇlo:

IV •• pliQt I&IIÇÓU molivadU pelo ~ lOlII 00 porci&i do .j •• ",:

y • nos talOS de ..mços •••• nciai.s. """pII proviloriamonl< bens móveis, imóveis.
pc>$OIl e serviços vinculados lO objelo do contrato. na hipótesc <lanccessid.<I< ele aeaUlClar "puraç!o
a4mimsb'1uVI do fllw conb'1W1ÍI pelo conb'1Wlo. bem COIllO111 bipótesc <I< rtSCUAo do cQl1b'11Q
aclminab'1llVo.

§ ,- ss cI'wulu cconOrniC'o--rtnancctru c moneWiu doa concnlos .dmiAi.WltivO$ r\1o
podctJo •• r IILCndu Krn prtvil concord1ncio do conlBlldo.

t r Na nlpólC.le do mciso J ce.•\\t' &11110.U c"u.su1&I eeoaOruiÇO-rlJ'l,ll)ÇCUV 00 rontnJQ
!lcvcr1o s.ef ~VI.$W p&l1que It m&nI.CMao equlllbrio contntu&L.

An. ~9. A decla~'o de nulidade do contmo adminunu\'Q 0pc:T1 ~troltiVlmentt
impedindo OI .f,"os juridicos que ele. ordilwillDcn",. <I<ven. pn>dlWt. alá!! de dcocoustil>lit cs j'
produzjdos.

Pançafo cnícc. A nulidade nlo e.onCn I AdroiniJb'1çlo do õever do in<l<ruz.v o
coni1lLado pelo que CSLehouver execeuco .U! • dau .m que ell for <l<clando e por ou"'" prtjU(lOS
"'Eul"",en", comprovados. conWlto que ~ U>eICJa impu"~c~ promovendo-!C • rtSpcASabüi<l&dc<I<
qUOl1lU>e<1<.CIUI&.

Ar\.. 60. Os contritos e sew &ditaroc:ntos lUto Ilvrado.t nu repartJçOC'J U1LCrUSadU.. &I
quau mlJllcrto lIltuivo cronolO'lco dos seus lulóçalOS c reCUITO&il1em,tico co teu extnLO. laIvo OI
n:1.u ••.o. I (.hrcHo. 1'tW scere Imóveis. que ., (omt.HJ.IIU por WCl'\UDlA&O lavndo em c.&l't4rta de BOl&L
a. Ludojunundo-JO cOpl1 no procesao que lhe <l<uone= ..

paraçafo Ilnico. a nulo e <I<nenhwu efeiLOo contrito verb>l com • AdmWslnÇto.
SIl.o o de pequenu comf1:l de pronto plCllDento. assUD cn",ndi<l&a &quel•• de ,>lor ~ superior I
~"~:~:."IO) do limile Cll.Ibclecido DO111. 23. inçiIQ U. aIIIlca 'I' desI& LeI. feilu CIDrtJimo

M 61. Todo contraiO eeve menciOll&t os _ <l&apanes c os <I<se•• n:pruc!1W1ICS.
a On>lldl<l<. o 110 que .utorizou • SUl IlmlUn,. ° nÚlllCtOdo proc:a.ao da Uciuçlo. da ~ ou da
incxiJibUidlde. I .ujeiç~ dos COntrlW1le1 li ooraw dulI Lei e li cUuIuJ» co.lI'IlUW. •

Pangnfo ~nico. "publiclÇ.lo rtSutn,da do instnuncn'o ele contrato ou de "UI
.diwn~nlos na impren~ olicial. que ~ ccnciçâo indispensãvel pm SUl erk.icil, scrt pro'ádenci.adl peli
AdminulnÇlo att o quinto dia üul do mh scluinte 10 de $UI ~ pan ocorrer no pruo de V\I1Ie
diu daquell dll&. quaJquct que •• jl O "U vllor. linda quo ••••• 0.111, IUIIIvado O di.sP"'lO ao 1/1. 16
<1<>11Lei.

M 62. O lrutrurncnto de COnb'1LOé obrilllÓf10 no.sc-. de coneorrtncil e de Lom.da
de p~OI. bem como nu diJpensu c incxi&ibuidlOe$ cujo.s pn:ços estejllD compreendidos nos limites
Oesw duu modalidades <I<licill,lo. e faeulutivo nos dernai.s em que • AdmiruslnÇlo puder subslillll·
lo por outros inslTUmenLOSh'bei •• Ws como <IN-<:onb'1to. 0011 do empcDho de Oespe.so. aaLOrizM;Jodo
compra ou or<l<mde cxetuçlo de lCtViço.

t I' ,., mlnUIl do fullll'O contrato Inlesrv6 ICIIII'IWO ediW ou 110 c"""_o <la

,2' Em <IN con1f1lto. nOIl <I<cmpenho <I<clcspe.so. autori.,çlo <I<compn. ordem <I<
~uç.o de aerviço ou outrOS InsawncnlOl h.bcu .plia-ac. no qUi couber, o w.sposto DO11\, .55 dala

'J' "pUcl·ae o dbpoliO nos IN. " e $I I 61 dulI Lei e dcmIls nonuu ccn.is. DOquo
couber.

I . lOS conlnlos Oe securo. <I<fInoncill1lcnto. de 10CIÇi0 era que o Poder PIlbtico sejl
IocaWio. e aO$dcmaiJ cujo conleOdo lejl ",pdo. prcdllnlÍlllDlClllc.ue. por DQflla de ~IO privado:

U • lOS conll'llO.l em quo • AdnIiniJlrIçAo Cor pII1C COIIIOlIIIIAriI de se:rvíço pcIbIico.

14' a dlJpenú ••.•1 o 'ICmIO de COOtrlto' c rlClliws. I auIIIlirui,lo p",viSl& _ utiCO.
I criltno da Adminis1f1lÇ.lOe in<l<pen<l<nLell1cnl<de seu vllor. nos casos de compra COai CIltrtCl
"".di," e in",~ dos booa adquindos, dos quai.s ~ rcsWICII obn~ fuwru. ""I"; •• ~
LtauCL

M 61 É pcrmiudo I qU&lquer ticillllLt o conhecimento dOI i<rmt» do conb'1ro , do
rapecilvo prOtCOSOIic,,,,Ó"O c•• qU&lquer iIIlCtCISIdo. a ob"'nç!o de C<lpil .u"",ucadl. rnec1i•• l< o
pqamenLO dos tnlolwuu •••••<l<vióQl, .

M 64. "Adtninisi1W;lo convOtan rteulumeni< o UlleIa$.1do pan US1l1ll o ",nno de
contraiO. lC'Ciw- ou ~tirv o in.sm.uncnlo equ~valcnlt. dentro do pruo c C"ondlçOe.s e.subdccidOl. JOb
JICAI<I<deCIir Odin:ito & con~lo, SCIDp"'Juflo <l&aI&IIÇÓU prcvillu !lO in. 81 0es1l Lei.

. . t I' O pru<> <I<con .ocaçlo poden ocr prom>pdo 1II1IIvez, por icull período. q1lllldo
IOhc,"do pel. pane dura0'" O aeu tnnIClIrIq e cIeade que oc:ona IDOlÍvo j..w1Udo IaÍto pet.
AclnljnUlnÇJo.

t l' ~ facullldo 1Admirus1f1lçlo. qUlndo o convoc.odo ~ •.••inor o 1rn1l0 <I<coo",,1O
OU nlo K'Ciw ou rclÍTu o instrumento equivalente no pruo e coad.içOca ulIbeiecldol. convoclt os
IiciW'lI.el remanescentes. na ordem de cl&S1iticaç.lo. pan f&.&f-Io em l,uaJ ~:uo e ou mCII'Qu
condiçOc.$ proposw pelo I'tNnCIJ'O çlusit1'-&do. Inclu.aJve QU.r1t.D IQJ preçO-$ l[uaJ.iud~ de
conlon-cidade com O ato convocatório. ou Rvo,ar. lieil.Aij&.olndepeodeace.mcD~ di comUuç!o pnvisu
no In. 11 dali LeL

t 3' O«omdos 60 (St'-SSeI1lI) dl&S<li d&U da en~,. das propo.sw.. $Ctn coovoc"lçio
parai con1f1l•••• 0. nc&IUos Uclun ••• ,,_ 001 oompl'OlllWoi &IIlIIIIICIo&

SeçioW
De AllU'IIçio doi COOII"IIGl

M 6'. Os conin'''' ~Jidos por OSIl Lei podertO _ lIlCr1dos, com u devi<l&s
Jusúficauv&S. nos 5CCUiOLcJ: C&SOS:

J • unill"'rWncn", pell AclnúAillI'IÇJO:

.) qU&l1dohouvu alodiI1caçJo do projeto ou <l&a~ ,..... melhor lCIcquao;lo
*'tia 101 "UI oIIjeuvao;

b) quando f\C'CesWi3 I modificaçlo do v&.lor contratuiJ em deco~nci..t de aatsctmo ou
diminuiçJo quantillLiva <I<seu bbjeto. nos !uni"" pczmitidas por CIlI W:
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il . por "ordo dll p""'.:

a) qlWldo conveniente a IllbWllIlÇ~ .:. c1t1lllil de "'<CUÇ~:

b) quando ~a • l1IodiIlc~ 40 repmc de e=uç.IQ .:. obro ou oerviço. bem
COOIO40 l1Iodo de rornccilllento. •••• rIDe de V<riflCOÇ~ ltcI>iu .:. illlpllclbilidade dos IernlOS
"",,1lIIIIIis oripzw;os:

c) qUll1do ~I • modulClÇ.Io ~ (orma de pa,unenlo. por IInpo$lçio de
~GII.Indu aupervenJcntes. raanudo O "&IOf lItici&.l ltu&1il.a40. vtcl.t..f;jJ • a.n~lplÇjo do pi'&lDcnLO.
com ltiIçio 10 crono"",,1 rU\ana:1lO f\.Udo. """ a COC"TUpOn4eQICcon~tAÇ&o de romccimcnlD
de bala ou c=uçAo de obro ou ..mço:

d) para reaueetecer .J rt'1.1Ç1Qque u p&r\e.s ~IUM1lt\ iOlcillrncntc erure os cnC'&rJos do
coaf.rl.l..1do e I retnbuiç.lo d.• Adrninl5t.nÇ.1o p.J.n .1ju.\U rtmuntrlÇl0 f.h oba. iCrVlço ou rornecímenro,
objelivando I llWIu<cnçlo do "'luilfono ecoeõrmco-fuurceiro 101<111 do ccmrarc. na hlpó<C'" de
JObrevin:m (110) Imprevuheu. ou prevuIYeu portm do: ~rua;\llOC1l1 lncllrulhm. rew':'dore.1 ou
impeditivos .:. execução do .)\UWlo. Ou aio':" em caso de (01\' 1lW0<. esse 10nUlID Ou 1110 do
prúx;ipo. CXlIÚ~O li••ec~ •.• tnordiMN e eln:onll1JlW.

'I' O contnludo faCI obtilado • ac:tit.ar. rw mesmas ccndrções C'ontn[uais. os
aaút:im •• ou su~ que se Ourem n.u 00ru. lI!n'iços 0Il compru. lIt ~'\ c',nlt. e cinco por
=to) do V1lcr ulicial .l1I&liudo do ~ntnlD, e. no caso putJ{ul&t de reroml. de edl/I"o ou de
equipulallD.lIt o limite de S()1, (cÍllqllcota por =101 pIt1 os •• '" acrt.I4ituos.

•r NcMWU ~o ou IOIpreuAo podet1 ex~ OI limllca •• lIbelcados no
pan,nlo lIIICnar,

• l· Se no ~'ontr110 n.lo hou'fereru ~(jQ conttmpllOOl prC'ço, uniL1nOi pau obrv ou
ocrviçoo. CSICS ser10 ru.dO! mc~lllllt 6CO<OO.ntre •• panu, <UpCl<oQosOI luullel esu bc:lccidos no I
I'dc:IIc"so.

f" No caso de •••prewo de obr1.l. bc:1U0Il •••.• içO$. se o contnlldo ia houver
adqWrido os _ai.> e POIIOno local dos tnbaJhos. ••••• de=ao ser paCO! peiJ Aclminisa"lçAo pelos
CUIIOI de oquUiç&o reJUI."".,n.. COtllprovl4os e monoWW'llCn.. Carri"dOl, podendo c.ber
lndr::alDçIo por oull'Ol _ evcnlll&lnlallC d<ccmn1U .:. Illpru>Ao. dcodc que reJUl.am>cn••
CUIIIpIImIIaI.

I'" Quai.squer tribulOe ou Cnc&rIOl ~1&iJ cri&dol. &Jtendos ou er.Untol. bcrg rorao I
__ lencia de di.spo.liçOeJ lecai.>, qlWldo ocomw 'pól • .:. •• do .pre.>entAÇJo cU propo.l••••de
comproVld.t repemuaAo nOl preços contnlldos. implicar10 • revulo dc>les pItl 11Iai.>ou pItl "",nOl.
con("""" o C&$O. •

'6' f:.m hnendo lHCr1Çl0 unu.JtcnJ do cerume qlX' Jumtn\t 01 tocarlO$ do
conlnt.ado, a ~U1Ç~O devorl n:.It.1bc:Ic<:er,por .diwncnlól. o "'luUJbno cconOmlco-nlWlCeÍlV
lIIiciaI.

p' (VIlTADO)

f r A v."..,~ do v&lar con!J1I\W pIt1 ruzr race 10 ruj"'lt de ~o. preVlilO no
pnlprio coaln/D. as lIIJOlizoçolco.compeNaÇOcs OU penaJizoçOeJ fin""""t"U d<comnltl dll condiçOeJ
de poca.- aeIepreviJW. bon1-COOIOo ••••penhO de doUçOcs 0I\=<JIu.n •• luplemcn~ .II! O
limil& do _ valor cOTTi';do. nAo ~ &JttnÇiO do IIICII'CO,podendo "" re~ por
_ialljICIIIila, dlIpensando a ccIc~ de adJWIICIIIQ,

Seçio 1\'
Da Eucuçio doi CoalnlOS

An. 66 o contrito dtvCf;1 in eseccucc r~lmcn~ relu plrt..~. de acordo ,"em u
cUusulu .vcnça.l •• e OI nonnu de••• Lti. rup>ndcado c>da II/IlI pel•• conl«l~nclas de .ua
~ lOIaJ0\1 parei&!.

AI\. 67. A exccuç&o do c""tnlD devert •• r acompanhada e rL><aJi•• .:. por \UlI
rcpre:ICIlWlte .:. Aclmini.sonaçaoe>{lCCWmc." d<si&nado,. pet1llÍú':' I conlntAÇ&o de ICtCeIlOJ pIt1
••••••• 10,lIIIIIidiA-lo ele ulI~ penWAlU. _ a:nbuiçlo,

• I' O repre.>enllOte':' A~ ~ eta refi.l<ro prOpno lod•• u ocol'Ttncias
rdaciono<W COf1Ia "<CUÇ~ 40 coatnlQ. delCtDWWl40 o que rar nccuW10 • recuWizoç&o w r&Jw
011lIdeilDl obIorvadol,

f r AI d«iJ6ea e prov;clfnciu que ulcrapa.s.s.arem I competlnci. do repruenW1C2
_ ••• aollcilld.u ••• '" supenoru .m ","pc h&l>UpItl • idoçlo w mtdiw converucntes.

M 68, O conlnLl~O devert mllllCt pn:posIO. ,"lIO pel. A<1I!JlnUInçAo,no I<UI cU
otn ou...,;ço. pItl reprucnl.l·lo n&ClCC""" do contnto.

AI\. 69. O contnlldo ~ obri4ado. reparv, carriJit, remover, re<OlUlnlír ou subaUluír, "
II1II upensu. no 10tal ou •••• pane. O ob)Cto do conlnlO em que •• V<riflClrcnl vleios. delellO.J ou
iDc:cmJçaeIlUIIlWlItS da eucuçio ou de 1IWCIiai.>emprepdos.

AI\. 70. O contnla4o t rcapoII$4~1 pelos .:.a0l cau.sadoi direwnenl< • AliJlun1ltnçlo
ou a tcrceitos. dccurtnltS de •••• <lUpa ou dolo na exccuçlo do conlT1lO, nlo •• cl.,ndo ou reduzindo
_ tapCIIIIIbilidade a IiscaJiDç~ ou o ICOCIIpanlwnenlOpelo Or,&o lJl~do.

M 71. O conlntldo t n:.IPOlUl.velpelos enc&tlos tnbaJllisw. prcvulon"iUios. r1O<&1l.
CIOIIICINisrcsulWlIU cUe.ec:uçao do """ITIIO.

, I' A ':1JC:vnph!r.Cl~do contnUdo. com rerert!:1CII 101 t'n;ugo\ es~bclec'ldo, neste
utiCO. n.!o b'1N(cre 1 Admtnl.$tnçlo P\lblica I I"etpOr.ubilld.1Cc por Soeup~,"'T\en\o, litm poc;kr' on~rat
o ob}Cto do C'ontnto ou re.sainJU' J re,u~1o e o '.J.i,Od.l.s obru e cdUIC'~~S, ulClu.1lvepcn.nLe o
Repsuo de Imdve'",r A Admuli.Jonaç&opodert ellJ\l, wntltm, "'Curo pul caanuI de pc..au • be••.
devendo •••• eJ<lrt""'. consw do edital cUU"'tAÇ~ ou do <o,." ••.

, J' (VIiT ADOl

~ 7'2. O CQntnt.ldo, lU elccuçl0 do C'omrlto. ~m preJu(1.0 Jl.S f'C~poru.&biUd.Jtles
contr&1U&iJC lei:w.. PQdcrt sutxon~w panes G.aobra. It'rnço ou (orne:cunenlo. lU! o IU'tULea.rJluJudo.
em cadI ••••• , pell Admln"U1Ç~. .

Ar\. 73 F,.1;eç\,lt.a.dQo contnLO. O$1:\,1oQjcto s.et' recebtdO

r • em 51! l1U~"Iao Qc obru e ICrYlçcs:

I) prcvlson~enLe. pelo rupof\J.oi ..•·el por Soe". a.c:omp&llhlll"lC:nlo r n~llll.açlo, IUtdtlI1le
!.ermo ~itt\lQ.lW)I;i.&Qo, wiAado pdu pfI\e.I em .~ 1 S (qUl.AU) dw doi comunicaçio esçrit.t do
cOQD'1l.&do:

b) d.nnitivamenie. por servidor ou cOJUisWo daiCJ>ldl pela IUlondade compel<."',
mediu": turno CIJ'CUl\SlInCildo, assinado petas p&nel. após o decuno do pruo de ob.ser'Vlçjo. ou
vi>lori. que comprove. adcqlllÇlo do objeto lOS temlOS co.1nIIIIia, obaervado o diJposUl ao 111. 69
dcJII Lti; . , .

li .em •• tnllndo "" compro> ou de loc..,&Ode equiPllllenlO>:

I) provilOli&IDenll, para o(cüo de pos'-Crior verili~ d.a conJonmú&de do ml\enaS com
I ••peçíliClÇAo;

b) deOnitivamen ••• ,pós a vuülClólo .:. qualidade e qlWllid.de do oalCt'ÍaI •
çOI'\.leqUCn~ aceiLlÇjo.

I I' No. casos de aqui.içao de equipamenlos ele FIDdc vullO. o reeebimcnlD r"· ••• '
mediante temlO círcullSWlciado •• nos demaJa. me4ianta rcçibo.

I 2' O recebimento provisóno ou ""rulitivo nao clClui a n:.Iponsabilldl"" civil pel.
IOlidez e s.:gUr&l1çada obra ou do serviço, nem ~lic()-prollslional pcl& perf.ita elC(UÇ~ dO conlT1lD,
dentro do, límile.l estabelccidos pel. lei ou pelo contraIO,

I l' O pruo. Que se retere • 1I1n<l -b- do inciso I deste arJ!o nlo poderá ser supener
a 90 (oovenl.l) diu. salvo em ca.sos ucepciona.i.s. dcvid&mcotc )u.súfICldOJ e i'~YlstOl no tdH..lJ

I4' N. mpérese de o tenno CJrcunsWlciado ou • verincoç~o • que se rerere este Itti,o
"aO serern, respectivamente,. tavndo ou procedida dentro dOi prut» fiucJos .. ~puw·sc·10 corno
realiz.ado>. dcIIie que comuOlca.lO! • AânlinisInç.\o DOI 15 (q••••• ) <li•• Illltnoru ••• Iu.silo dos
1MItl10l.

AI\. 74. Podett lCf dilpensado o reccblmcnlQ prov\a6rio nos ""uinlCa cuoa:

1 • ctnerw pmdveil C alimentlÇio prepm4a;

11 • serviço. prorwion&i.s:

In· obru e serviços de v&.lorI~ o previ.slo no 11\. 23. inCISOlI. ~Hnel ~I~, de$LI Ler.
desdc que nlo se componham "" apuelbO!, equlp ••.•• nlO.J e ÍAll&llÇOeJ")C1IO' • venflclÇ&o de
runcionamenlD C prollutivicUde,

Par&Jnfo ~ni<., Nos <&$0$ du •• ""Co. o RlCOb1/llelltoacrt reilO rntdilAlO ~Ibo.

Art. 75. SiJvo dupoJiçOa em conLlVio con.swnu cc edital. do ,onvj\t ou de 110
nermuivc. os ensaies, \CSLCSe demais prOV1Jc:uridos por ncrm&l *niças o(ic:iw pn I boa e~
do objelo do çontrllO comm por canil do çontrlLldo.

An. 76, A AdminiJ\n~lo n:ieillB. no lodo o••••• pono, obra. Ic:Nlço ou (QrnOQ/IICIIIO
e l.C('ulldo em dcaçordo coru o conlll'o.

Soçio V
DI lDuOQlçio • da Raddo doi Coalr'llOS

Arl 77. A incxecuçJo tot.&Jou pan;iaJ do contI"IJG enseja a sua ~l.Slo. com u
CONequtnciu COQlntuW C as prwviltal em lei ou rer..wnealQ.

AI\. 78. Constirucm motivo pItlrtlCÍJlO do COIItnlO:

I . o nIo C\InlpritacnlO ele cláw<llAl COClIIaIIIOiI,oapeçillcar;6'. projc"" ••••pnzos:

11• o cumpritacnto itreculat ele cl4uIuIu conlnllllia, eapeciflCOÇOu.projolOl • pruoe;

fII . • lenLidJo do .cu cumpnmento. levando I Aácl1ini.s1t1Ç10I Ç'OmprovU' I
impouibilldade cUconclu.sAod. obra. do ••"viço ou do (omo<:inIcIUo.IlOl pnzns •• upYildol;

IV . o 'O'UO ini",tlflUdo no inicio cUobrl. •••••IÇOou (om«imenlo:

V .• plBliuç&O cU obro. do """;ço ou 40 rO<1*lnlcnlD. lCnl J"'~" ••• e pn!vio
comunlcaç&o & Adllllt\IIII1ÇAO:

VI •• subconU"lLIÇ'O IOW ou pUt'llJ do seu objelO. I &SSOCiaç.Ao dg c;:ontntAdo com
outrem, • "" ••.•0 ou Itl/\.Srerfncl&. tollJ ••• parcial. bon1 como • (11&&0.""'o ou incotpQnç&o. nIo
admítiw no edillJ • no contnlo: •

vn . o dcu ••ndimenlo w del<nninaçOeJ reJUIate.1 .:. IUlOndWe dai(TW1a pItl
ICompanltU. fiscalizar •• ua exec:.....,. wIm como as de ••••• supc:rioros;

VIII - o cometimento reltcnda de r&JtaIn&•••• 0I0CIIÇI0, anotadas n&10fDI&do f I' 40
ai\. 67 desta Lei;

lX .• dca'CtAÇ&ode (&Jtnc:ia•••• ín.sIounçAo de iIIIoIvtnci.a ciV1l;

X • a dIuol....., cUsoc:ie4ade ou o r&JccilIIentodo COII!J1l1do:

Xl .• lI •••.•çao soci&I ou • modílicaçlo .:. rUlalidadc ou dI "InItun .:. .,.p •.•••. que
prejudique I Cle<;lIÇaOdo conlTllO;

XJJ . rawcJ de in",TUSe publico, de lIta relevlncia e amplo COMCC\Jtle.lO,Ju.stiJiCJw e
""l<nnin.dlS pel. l1Iuima .ulcri':''''' .:. •• fero Idmini.tntiva a que ~t.I Illborálnado o COQtrlWlte t
ewadU no procesJO admiJIUtrativo a que ae relere o contnlD;

XJII . a supruslo. por plJ'tC da Adntiruscnç.lo. <Se obras. ~\Ços ou compru.
.JCltTtW1do mtxhncaç~o do v&JorInid&J do eonlnto &Jtm do iimile pcrm.itido no t ,- do In. 6' dcau
Lti;

xrv .• nupeMAo de ,u,a es:ccuçio. por ordem Ucr'i!l dI ."dmlnlstrlç'10. ror orvo
superior I 120 (cenlo e vinte) iJiu. )iJvo em cuo de calamidade p!)bllcl, Ii:r~,'Crc:1~rb.\·lo dJ ordem
Internl 0\1 "",cITa, ou IoInd. por ",~tidu t\UpcnWCl quo IOI&Ji,.omo meamo pruo. Indcpcn&.:olCmentc
\.lo pl,II11C:OIO obr1,lIór10 tJe Indenll.&~·OeI pclU luceutvu «' l'O/l1l11U&lmentc: Impre'o'lJW
dcsmobilil.Jç'OcS e mobilil.3I,'Ocsc outra.'I prev1sw. l.$SC&undo la contr1t.ado, r,cs.'OC5C&.\OS.o d~l\o de
opw pcla susperu.lo do cumpnrncolo tiu obrilaçOel usumid&s '" que !eJI nonnaliu4l. $.INiÇ'o:

XV . o .truo 'upenof • 90 (noYenl.a) dias dOI PIJ&IDen10s dcvlaos pela AdmJnislnç.l.a
dccorrcnlCS de obra.s. serviços ou romecunenlo. ou para:l&S desteS. J4 recctlldo5 ou e.tecv~dos; S.1lvotlU
cuo de caJlITlidlde pllblica. crave pC'nurbaçlo da urôc1D inl.Cmaou ,UCrTL a.s.sc&\,;()do10 contr1lAdo o
direilO de opw pel•• ",penáo dO<wupfÚllenlo de ••••••obriCaçOes ali! que seJI nonn&!iuda • '"\!IÇ&o:

XVI. a nlo liberaçln. por pJl1C d.a Adminbnçlo. (je ireI. local 0" Objeto p~
u~C"uçlo de obra. ~""'i~o ou fOrnKi.mcnlo, noa pruoa ,oncntY&i.a. bem çomo cUs tOOIU de rul1Ui1ll
natunu especit"icadu no projeto:
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XVU - I ocontncil de Cl50 fortullO ou de força maior. n:&UWmenIO c:ompronda.
impediu •• da eucuçJo do contraIO.

PartgraCo unícc. Os casos de n:scisJo contrallW retIo fonnalmeolO moU.1dos nos IWIOS
do procesIO ••••• &urado o conll1ldi16rioo I ampll def•••.

An. 79. A n:scislo da contraia padeá ser.

I -determlnada por ato unilatual O e.'lCli1Oda Admi.oi5lraçla. nos casos onumendos nos
incuas I I XU O XVII do ani&Oanlaiar:

11 - amigável. por acordo entre u pm1CS. reduzjda a terreo no processe d.1liciUÇAo. dc.Jde
~uc haja convc:ni~nci.pill'a a "dminisuilÇAo~ .

li - judidiJ. nn!l lemlO1 da IcaisL1çjo;

fV - (VETADO)

t I· A n:.••.l<AU aWDini.'trntlvl ou 11111,"'01 devert ler pn:ccd1da de lulOriz.açju escrita.
(W1\lalUen~ di lutund.lde cmllpe\t.nle.

t 2" Quando a resctsão ocorrer com bsse noa incisos Xli I XVII do artigo anteríor, "'lU
que haja culpa do ccnuaudo. sert •.,I< """':ln:ido dos pn:jlÚZDJrt:lulannclllC cnmprovados quo hou\u
sofrido. lendo ainda din:ito a: .

, - devalu~1Io de ,,,,,,ntil:

11- pagamento' de,id.,. pela e...,~Io do contraIO au!I data da rescisão:

lU - paga"""to do custo d.odc:smobiliz.a\;'lo,

o 3· (VETADO)

O 4· (VETADO)

O 5" Ocom:ndo impedimento, par.llilaçJo ou sustaçAo do contraIO. o croao&BJlll de
eltt1IÇlo SCI1prorrogodo lUIIlllWicamcolC por i&"", tempo,

Ar\. 80. A rescísão de que U'ala o inciso I do artiGo anLl:nor ocam:ta U Ie&umla
co""",~ncW. I<IJIpn:jUllD d.u sonçOcs pn:vi""" nesta Ld:

, - •••• nção imodi.", do abjeta do contraIO. no e.uado o law em que 50 encontrar. por
"" pnlprio da Admini~o:

D - ocupacão e utiUr.aç!o do local, ins~OC: .•: equipamemos OIOIai:ll e ~
cmpn:gadOl DI 0lCCU<;1ado cuntr.UD• .......ario. & sua conlinui<tldc. DI lorma do ill<iso V do an. S8
desta Lei:

111- eaeccçâu da gar.:ntia contratual. para resun:imcnlO da Administnçlo. o dos nlon:s
das •••• "" o indeniZlÇlles • 01. devidos:

IV - n:tcnçlo do. CItditas cIecorrenlCl do conlnilO 1I~o limil< das pn:jul7Jl' cauaado> •
Adnllnl1tn<;la,

• l· A ••pIi1'3,11l 1l:1.' mt'úidta..1.prevhtu nOI lnci'õOS J c 11 dc..\lC a.rtiKO rica I crilério di
AdminiSlnli;Io. tluc po\k~r' jJoIf ,"onlinuidlcJe • obra ou 10 serviço pur cl.eCUçlo direl.a ou indireta.

• 'Z' ~ pcnnilido a AdlQiRis~ no cuo de concurdata do conlrl~. nwt\Cf o
cuntralo, podendo wumir o ,,"unllOle de dc:camiu&du l'ivu1adc,J ~ w:r'fiçus ~~nci&i.'"

t 3· NI hiJ1ÓIe.<edo inciso 11 d<sIc anil", o atu dewr1 ser plro:dido de .ulOrizw;Jo
elpn: ••• tIu MinioIro de E.uado ,anope ••me, ou Sccn:Wio Estadual OUMunicipal, contorme Ocaso,

f 4· A rc.\Cts.Jude que !rata Oinciso IV do anilo anterior permite a Adminislraçla. I lCtI
crittuo. apU(ar I mcdiiJ4 plCVlIt.ano inciso Ic.icsle aru,o.

. Capitulo IV
DAS SANÇÜFS ADMINISTRATIVAS l! DA lVrl'.J.A JUDICIAL

Seção I
D••• D1s~Genb

Ar\. 81. A recusa injustincada do adjudic:aUrio em assinar o connerc. aceiw uu retirar O
instrumento equivalente. dentro do pnzo e5labe1ecido pela AdminislraÇ~o. carx1triza O
de.!Cumpl'llllC1llOlOtai da obri.açio wunol.u. lUjei_o U penaUtladClIe~;aJmontJ: c.\labclccidu.

Par.fTafo llni(o. O tJupusw neste artigo nao se apite. aus liclr:utlC3 l"unvocados Doa
teImo. do an. ()4, § 2", de.ta Lei, que n:Io accltan:m I contrallç.lo, nas m~ condiçw propoolOS
pelo primeiro adjodU:a!.tno. inchwve quanlO ao prIZO O preço, •

Ar\. 82. o. .,.nles adminÍltnlUvao que pnlicarcm atos .10 desacordo (um.,. pn:a:ilO'
deslJ !.ti OU visaDdo a lnatr.lt o. obj.Ovos da tici"'l'lo lUjeillDt·5O ls "",,~r.•s p"" i,,,,, nc.••••Lei o aOl
n:auJamenlOl pnlpriu •• "'lU Pn:julfo das rc'ponsabilidadel ci.i1o c:rinti.w que 50UItO e••• j3r.

, Ar\. 83. o. crimes defmldos no••• Lci. ainda que .unplesmen", ",n.,dus, sujeitam as se••
aulOn:S. qLWldo ICIVidon:s públicos. além lIaa saaçOea pcDli5, a perda do cargo. cmpn:ga. fUDÇioou
nwodaIo oletivo,

Ar\. 84, Considera·", servidor p6blico, pano OIfins desta Lel lIjucle que 0=. 1Dt,,"0
que ttansitor1.imen •••ou sem n:rnuacra<;Io. cargo_ fUIIÇIoOU cmpn:go público.

t I· Equipoltll-se I SClVidar pOblica, pata OS fins de..ta Lei, qucm .",rce <0180, empn:ga

:,~~ ::':':;'~=~~;"=U~:.=:'d~lOf:~.C':= ~~:=.·
,r A. pcna impo.ua ~ ICteKid.l da \etÇ1 pane. quarul0 o, autures dos crimes

pn:~'l~WSnc.sUiLei fOl1:m ocupantes de ç:ar~o cln Ct1f1li.U1O ou de (unç.to de r.:nnri.anço em 6.,10 da
Admin~~ direta. iluWt1uia. cmluCs;l publicL socicdr..adc de «onomll mista. fun~ pllbUca. ou
uu.a eolitlade <o,"rolada direta ou ondirewnoll'" pelo Poder Pdbllco.

Art. R', A!I Inr,~'Ilc.·!pcnab previst.u neslaJ lei pcninerR li Ih.:it.açnc~ o .01 contratol
\.1!Je~ pela Uni.o, r~lado.". lll.UilO l:edcfaJ. Munlcfpioa. " re~pccl1.,u aUl4I\Juiu. cmprau
p<lblocu. oociedadea de •• ""ulUl. m!ltl, full<laçGea plibUcu. • 11"""'_ uu!tU .olioJadeo l<Ib 1011
COIlIlulodircll>ou indirclO.

SEÇÃO I

SeçIoDo.. SuçiIoe AcIaIIIlIIInIl_

Ar\. 86, O IlraSO inJu.stiflcado DI execuçJo do contraIO .ujcitar1l o <onntldo a awlta d<
mora. DI forma prevista no instrumento CODvoca1ório ou no c:oatlUD.

O I· A lUul'" I que alude DCStI: anilo nIa impede que I Adminisll'lçlo n:scincll
unllateralmea •••o contr.ato o apliquo U outras sançw pn:vistas nesta LeL

§ 2" A multa, Ipüc&da após regular pr__ admInillratl.o, ser' deocontlda da pnnu.
do n:spcaivo conlrltldo.

I 3· Se I mui ta for de .a1or superior ao .ol"r d. gamntia pn:,tada. além da perda de.".
responded o contratado pcla sua dlfen:nçl, I qual ser' descontAda 00.., p3gameOto5 evenLU&.lmenh
dcvidua pcla AdminlsU'IÇlo ou alnda. quando for o CUD. cobrada judici.lllmcnlC.

An. 81, !'ela ine.ccoçla fOIalou plln:ial do contraIO I Admlnistraçto podert. gll'lllucIl
I pn!Yla def •••• aplio:ar 10 contrltldo u lC'UÍD""IIJ1ÇGcI:

I - adv~ncla:

D - multa, DI Cormapn:visIa ao illSlf'Urnel1tocon~OCl16rio ou no conaaio: .

m - .ospens&o ICmporú!a de particlplIÇlo em liciLaÇIoo impcdimelllO de cootnllM corr
I AdmlniaInçIo, por prazo nIu IUperlor I 2 (doill anos:

IV - declaraçlo de inidoneidade pano liellM ou concaiar com I Admini'lr.IÇ4o Pllbtic
enq uanto perdurarem as mouvos detenninantl:S da puniçla ou até que seja promovida I rcabilitaça.
peran ••• I própria aulOrid.odc que apliCou. pen:llidadc, que sert concedida sempn: que O contmld
n:ssan:ir I Administraçla pelas pn:Julzos resultantes O após dccotrido a prazo da sançlo aplicada CQfI
base no iDt:iso anterior,

I ,. Se I m•••• aplicada for superior la valor di gUMlil plCSllda. além da perda cIesI:
n:spondcrt o contralOdo peJa SUl düen:nça. que sert dcJContada dos pagamentos ev.ntuallllen •••devidc
pela ~ ou coInda jwlicla1mcatl:.

I 2" As sançOcs pn:v1_ nas inruo. I,m O fV dcsl< anigo poderio ser aplica;la
JUlItam••••• rom I do inciso U. ClI!u1tada• defesa pn!vil do Interessado, no n:spccllvo pnxesw. n
prazo de $ (ciAco) tIiu llicls.

I 3· A sançlo estabelecida no inciso fV dos•• artigo ~ de cOlUpetlncia oxclusiva d
Ministro de Estado. do Sccn:t4rio EoIadual ou Municipal. coníorme o caso. facultada I defesa d
InlCn:s.<ado DO respeeuvc processo. no prazo de 10 (dez) diu da IbctIura de vista, podcado
lUbilitaçlo lU n:qucrida após 2 (dois) lIIOSde •••• apticaçJo,

Ar\. 88. As sonçOCSpn:vistls nos incisos m e fV do aniso IlILeriar I'odc~ :a=bt::l :e
aplicadas às .mpn:su ou lOS prortsSionala que_ .IU rado dos conlrllOS n:gidos por esta Lei:

I-I<nhow sofrido contlcnaçlo def'tnitiva por pnlu •••.•m, por meio. dalo_ fraude /Isca
00 n:coIhimcnto de quaisquer tribolOs:

11· ICnham pllJlcado IIOSilkilOl .1&Indo I fNltrar OI objetivos da licilaçlo;

W - demonslrCnt 010 poaauir id_ldade pari çOflIrlW com. Adminilll •••••••••• inud<
de alOl i1fcilO1pnllicados.

Ar\. 89. DlsperL'Ill'ou 1••• 1'" licit.açlo Con da> hipó ••••• pn:visw em 1.1.ou dcIur de
ob5t:nar u fOlmllidadCI pcrti •• D••••a dispcnaa ou & lnclilibilldadc:· •.

""na- detençla. de 3 (~II S (cinco) lDOl, • mllilA. !

concorridopara~~~~:Od. iI~~=lbc:~~= =~q:. i;:i~~bifi~:COJe-:::"~
cciebnt COIIIrlIOcom o Poder PoIblico,

Ar\. 90. fnatrar nu lraudar, /lltollante ~Ull<. cornblnaç4u ou qualquer outro upedlcllu
o canltI:r compcllU.o do proa:dimcolO liciW6tio. com o IntuilO de obter, plB si ou para' OUlfell
'10,","", dccorn:nl< da adJudicat;iIl do objeto dlI ticitaçlo:

"""I - del<nçJo, de 2 (dois) a 4 (quab'O) anos, c mullA.

Ar\. 91. Patrocinar, direta ou Indln:waenl<. inl<n:&!Crri"aM pcr:tn", a Admu.ÍIIl'IIÇIk
dando CIIISl • IlIItaurat;lo de UcltaçJo tIII • cclebnçlo tio contrato. CUJIInvalida,1a vier I sct tlet:n:UId.
pelo Poder Judlciúlo:

•••••••- detençIa. de 6 (seis) meses I 2 (doia) anos. o multa.

Ar\. 92. Admitir. possibililllt 00 dar ClIusa I qualquer modificaçlo 00 .antager.
inclusive prorroeaçlo contratual. em Cavor do IdjudicaUrio, dtll'lllte a coecuç~o dos contrai<
ccl.blldos com o Poder Pdblico, sem IUlarlzaçlo elU lei, no 110 convOCltOriu d.o IicillÇlo 00 ne
n:spectivas itWllllDeDtos contnllllls, ou. ainda. pagar C.nua com pn:tcriçJo da ordem aoooIóJica ,
sua •• ipbUidade. obscrvIdo o disposIo fIO an. 121 desta Lei:

""DI - dctI:DçIo. de doiJ I qUlb'O •••••• o lUuIta.

PartgraCo oInico, incide DI lIICSlIIl pena o C'Otllnlado que, tJ:ndo com~
concorrido para I callSlUMÇlo da ilepUdadc. ob~ VIIIIlgeRI iDdcvltla ou SI:lx:nefi<ia. iDjllllallleDl
<lU modiflClÇlla ou pforro~ contl'lllllls.

Ar\. 93, Impedir. penurbar ou fraudar I n:aIIz.açJo de qualquer "" de proczdlmeo
lIcitllllrio:

"""I - del<nçlo, de 6 (acIa) l1ICSClI2 (doiJ) anos. e m"ta.

Ar\. 904. Devuw o llgi10 de propoata apaentada elU procedimento IicitlUlrto, (
proporciOltlf I terceiro o cnsejo da tIo.uú-lo:

""na - del<nçlo, de 1 (doil) I 3 (tresl 1001 •• multa.
AI\. 95. l\fuW' ou pr1)CW"If afuw 1içhan1C. por II\CIO de ~ioLtnc;'L 11'''' 1SIIe",

Irlucle ou oC"""lmento de Vllltaecm <lo qualquar tipo:

•••••••- detençJo. de 2 (doia) I • (qUllnl) ••••• 1IIulta, aIdnI da J*III conupolltlonle
vlolfnclL
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partgraln unicu, Incorre na mesma pena quem K abilt.m ou dC5is[C de licitar, em nw'lo
da w&nUlacmo(c~ilJ •.

Art. 96. fraudar. em pJ(':JUílO da F&1J!nda f'llblh':l. lic1ulIilo in!\l4Iurada PilfllllUisiC;30 00
veado de bcnI ou mcrQdon.u. ou conllllO dell decom:nuo:

cio conlnlO:

I.cJcvamJo arbitral1lll1enlC OI preçot:

U • vendendu. como ._Iro ••• peneila. men:adoria fllhllk:llda ou deleriorada;

W • enllepndo wna JDCn!adoriapor oulra;

IV • eJ&c.rarukl !lubs&&ndl. qU&IJd.tdI ou qu.nUdldc cJ,amet\'AfJoria f'umc~tda;

V • tomando. por qualquer modo. injuswn.enlC. mais onerosa I prnpOSIa ou •. cxccU\1o

iAidOnco;

Pena • delenç20. de 3 (ata) a 6 (",ia) 11101,e m;!l1L

An. '17. Admitir i licilat;io 011celebrar COOIrlIIOcom empresa ou profISSional dcclarlldo

I'ona . delenç!lo. de 6 (leis) 1DC5CI12 (<luis) 1/101.e mullL

Pardgrafo único. Incide na. mesma pena aquele que. declarado inidOneo. venha a liciW
ou a CODtnZaI' com •. AdtninistriIÇJ.o.

Ar\. 98. Obstar, impedir ou diflCUlW. injuswncnlC. a in.rn,lIo de qualquer inlC11:SSldo
001 re8iJtros cadasInis ou prol1lovc:t iDdevidlm<nuo • a1ICr.1Ç.Io.suspcns!lo 011cancelamenlo de regiSU'O
do imcrllD: •

Pena· delenç!o. de 6 (oels) m...,. o 2 (doi,) anos. e muJlL

Art. 99. A pena de multa cominada nos ans. 89 a 98 desia Lei consiste no pagamento de
quaatU. fuada na scntcnc;a e ,akulada em Inwces pen:'enruai~. CUJI base com:!ifKH'den1l ao valor da
vll1l1F1D dctivarnenlC obtida 00 polen<ialmenle ...ruIVo I pelo qclllC,

I l- 0' Indices a que IC refere C~ artigo nAo pudcr.1o ser inferiores I 2% (dois por
cen&D" nem superiores • S~ (cinco pOr cenac) do valor do conltltO licitado ou celebrado com dispensa
••• inWpbilidade de licilólÇlo.

,r oproduto d. ~ da muja. revenert. conforme o caso. 1Fau:nda Fcdcrnl.
Dlalrilal. EaJadual o. Munl<ipal.

Ilo 1'....-.. do~1DOII1o Juclld41

An. 100. o. crimes dcnnidos nosII Lei sio de .,10 penal pública Incondicionada.
oabeaUo 10 ~o l'úblico promove·1I.

An. 10I. OuaIijuer.,....,. podeJ1 pro>a.:.v. plr1l OI efei,os de.sl. Lei, I Inicioliv. do
Minialbio Nbhcn, (IlI1IrCendQ·lht. por elOrl/O, IIIfQIIIIIÇOcalIObn! O fila e SUl •• 1001, bem COlOO OI
circuIIsI1ncw em que •• deu .1lC<lIT!ncia.

Par1Jr3fo único. QUlJldo o comunlc.,1o for verbal. mandari I IlI10ridode reduzi· la I
lmIlo, IlSinado pelo apmenlalllC e por OUIIIC$lC1\\WIhu.

Art. 102. Quando cm lulOl 011 doc:umeruos de que co"""" ere -. OS mlKiondos. OS
mombrot dos Tribll.w. ou Con",lhos de ConLII OU OI tilulan:S dos Óq:JOI inlel'anles dQ IlsI.eml de
conlrOlc inlCrnO de qualquer dos Poderes, veriIlc:mm • e.i&ltncll OUI crime. defuildOl lICSIaLcl
_10 MiDiJIb;o I'IIblico OI cópias. OI documellUlS ~ 10 oferecílDe1Uoda dcudncla.

•••••. 103. Sert iIdIlIItida açIo pcnal privw .ubsidiúil d. pública. '" esta nIo for
~ 110prazo lelal, aplicando-IC, no que couber. O diaposw •••• aru. 29 e 30 do CÓCÜJOde Processo

Nt. 104. Recebida a den~ncil e cilado o n!u. lCrd eSl< o prazo de 10 (dez) dias para
II""""'IIÇIo de der••• ...na.. conlldo da daIa do oeu ilI1erropl6rio. podendo juntar docwncnlOS.
anolar as =munbu que ti>.,. em nllmeru aJo lUpc:lior • ~ (cinco). e Indicar as demais pro'u que
prelCDdaproduI.ir.

Ar\. lOS. Ouvida.s as ICSlCmunbu da acu.<açIo e da defesa. praticadas as diligencias
in.s1nJ1Oriasdel.ridas ou ordenadas pelo juiJ.. abrir· •• ••• ouc:essj'I/DCIll<:.u prazo de 5 (cinco) dias I cada
pane para alcpçOeo nnaia.

Ar\. 106. Decorrido.sse prazo. e conclUlOSOIIUWS denltO de 24 (vinle e qUll/O) boru.
Ieft o juiz 10 (deZ) dias para proferir •• enlellÇL

•••••. I()'/. O ••••• ienÇa cabe ape~. inll:rpUnlvel no pruo de 5(cinco) di.u.

Nt. 101. No procesaamealo e ju!,_ daa inCnlÇ8e.tpenais definidas nesta Lei.wim
<amo nos rtC\II1OI e nas ~ qooe!lia dipa rapoillJ. apIicar· ••. Io. subsidiariameale, o Oldi&o
de ~ ""'* •• Wi de E.uaçIo PtuL

eapadeV
IKJS &J!ClJ1ISOII ADMlNISTU TlVOS

Nt. 109. 0...101 da Admln~ dr<:omnlel da oplicaçGo de••• Lei cabem:

I • ~. no pruO de , (clJlco) dias. diN I conIIt da Inllmaçlo do 010 011da IaYTablra
da 111. DOI CUOI de:

&) babUllaçao 011lnabUl1&çiodo licilalW:;

b) jullamenlo das proposW;

• c) lIIuJaç10 011",vopçlG ela IiclIaçJo:

, d) illdderllllcallJ do pedldo de ÍlllCrIçio em "'&Wro CIdasIraI. lUa tIImçIo ou
~.. c-y:r''''"''o: . .
: .,'..~ . e)..uIo do CGOInIO,• que. refere o lIIcIJo IdoIr\. 79desta Lei;~~.~,.'.,..~" •.t
.'1.1 :'. ":~~. ·'·'·l:'O~duplllll ••• h.n••"ia,IUIpOIIIIo"""""'OUdemuJla; .
~}: ,;.".;,: ~/~ DO~;; '(cIDc:o) dias ti da Inlimaçlo da decIIIo ~ ...
~!.~~~OIIdoCllllllllllo!l"'.caIIla~1IIerúqu/I:o; •... ' .'-

.%.'.'': .. _ .;, ..•.~_.4·!J•.·_,...•·.. ·_, ...·t ,.'

!fi. flCeJidu de rcc.:on:;i,k;raçlu, de Ih.:ci~~n ch- Miul',:"1 dI' f',lud\!. ou ~(!l':, t.1rio E",,,dllaJ
nu Mumclnal. contonue o c.:a."-O, 11ft hipc1IL'\C dn O .,. do «rt. H" llc\t:, I ct, nu Pflll'\ de 1(/ (.~" dm .• utt"I';

da il1liml~'40 do 81U,

~ I- A intim4ç.1o dos 111o. rderidns nn iru-Isu I "I{nt' as "a", "h", ~I''' I: "v" tl(' •.te 1Ul."o,

~~dufdos o".I~lativo'lll ad'fcr1tndu c muttn t.Jc mor a. c no inci.~tI 111. !'oC,j lrtta rnedinutc puhlll;:~2u na
IInlucnS3 uüclnl, \OI.1'Vo, pari O!II \'Q.'Ç()S J1IC.,,:,>tO'l nas aUncn.\ "ti" c "h", ~ Jln'(,(~nlc'i I'" prrptJ,~lo" du,
IIc lantes no ato em que 101 mJOWiI a dcclsâo, qunndo poderá ~'r kita pOI" cumunir açâu lh.rca.a Im,
IOtercwdus C IAvruda em lia,

I r ()recurso previste nu al(lIcas "B~ c "h" do ilu'hu t dcvtc aruco tel4 i-tr-no
suspen~ivo. podendo a auumdadc comrctcnrc. mouvadnnmuc r wc~Cnlt'~ r;lIUc~ de iIlIJrn ..se puhlko.
aU1bulllO recurso tnlt:rl'o'IO cllcúia SUipcn$IVI 80\ dcmlJlt fCÇUI',QS

,)- InU'rpoSIO, o recurso liCrácomueiceuo ao:c. demais licit.uucs 'I"C l'IIC1L'rd.Uilllpus;n.1.
lo no prazo da 5 (cinc:o) dias dtal.,

t 4- O recurso ~r4 dirigido. autoridade superior. l~lr inh.·ml~di(l tia que praticou o 110
recorrido. a quaJ poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de S ~cim·oJ ,11:\5ÚLc15. cu, nesse mC.UTm
prazo, rm·lo sublr~ devtdamcnte Ioformado. ncvendo, neste ca .•o. a decisão ser prol~rida dentro do
ptUO de S (cinco) dias dlCi.s.contado do recebimento do recurso. sob pena de rcSj1ollsshilidadc.

,~- Nenhum prazo de ICI.:UrSn, fl:IIIL'!'C'nI3\'tlu ou I't:tlulo de In:t)fI.~!urlJ\·Au se inida ou
corre sem que OI lulas do processo estejam com vista (ranquc:u!;a ao inlClt's,:mthl

~ 6- Em se tnlL1JU.lO de licitações efetuadas na mulla1id:!dC' de carta ccnvuc r.~ prazos
estabelecides nos incisos I e 11e no § 3- deste arugn scrão de dois dias úteis.

_ CopÍlulo VI .
DAS DlSPOSIÇOIiS t"lNAIS li TKANSITUllI.\S

Art. J 10. Na contagem dos pr.u()~ estabcfectdos 1I(':,la L4.:I. excluir sc.ã o dia do tnfc!n c
incluir-se·' o do vencímento, e considerar-sc-!lo os dias cunsecutivus. c aceto quando fur ('{f,lici~ncntc
disposto em contrário,

P:u1içrlÚo oníco. Só se iniciam c vencem U~ I'ra:f'.~n-rertoos 1J:!';lC arugo em dia de
upcdicnto no {trGlo ou nl enticJóldc,

Art. 111. A At.1mini!.trJ<,:Jo -.6 pullcr..í contratar. r I!'M. prcnu.rr U~J rccct-cr ~IOJCIO ou
serviço técnico cspcctallzauo desde que o :uilnr ceda O~ ClrCI\tJS p.nrunomaiv ..\ ele retativos c !
Administt~ção "O~Q uliluJ.-lo de Icordu com o previste nu tcgulamcruu de concurso ou nu aJu~ pau
!.UI elaborolçAo,

Pw.ir.r.:tfl, urucu. Ouanun n projC!(l retem-se ;\ nhra truatcual Jl' caráter u cnotogtco.
insu!Âct1vr.llk 11ri"IIc.'~io,D~~,,'u do~ ducitllS inrluir4 t. fnnlL"\:illlcnto (Ic t,KlI)3tl\ tJa(j,l1i u' '<.:UIIlCIIU'~-:
clcmentm de ",J'unnaçlu (lt.j,iIlClltC'~ ta tccnolu&ul de cni1CclK;:lo, Úc'it'oVlllvimcntu. flu.,:Jo em suporte
H.i,o de qu;lquer natur •••• apli<",ao d. obra.

Art, 112, Quandn o ohjeto do cunlrôltn intcre~~r ;1 mai." de uma cnüdauc plihlic.t. CJtw:r~
10 Orglo cootraLlnt.c, perante a entidade inlCrcs.~da.. responuer pela SUl boa (ICCU,,·;\o, fi'iCaliLIÇau e
pagl/llCOIO.

dQconlnlO.

An. 113. O controle das dc~pc!>.~!..~decorrente! dt1'i contratos c demais instnJ.mentc:
r:gidn.s por C~lIl.ci. set1 feito pelo Trihu~~ de Contas competente. na Ionua da Ic~isl:tç.1o pertinente.
IJCandp:OS órgAos 1Ot.crcs.~o.'Iô da Adnunu •.uação rcspous,j\·cis pela dcmunstrução li.' h:phd.iJe e
!"gularidade da dc.,pc:II e eecoçao. nos ICtmOSdo Con..utuiç40 e sem ",cjullO do sislCIlIJ de controle
miemO nela preY1Slo.

, § .- Qualquer ti(i~tc, contrat.ado. ou pessoa n~ica o.u jurídica podcr.1 representar ao
Tnbunal de Conlu nu lOS órt~81JS tntegrnnt,."s do sls.lema de eeeuorc interne contra lrregulMida&.1cs na
.plicaç.lo de.sa. Lei, para os fins do dísposto neste aruge.

Ir Os TribulI:Us de Conla.~ C! O~ 6r~!(,s intC'r.r:u1LcS do sistema de controle interno
~o solJ~W p:ua.e~ame. ~IA!o di~ útil irncili:awlIcnlC antcnor à da~ de rtcc3Ímento d.1S propo!.U5.
cópia do editai de hCIl~ç.llo Já pubhcado. obng:mdo-sc os órg!os ou cntitla.des da Adrninistr.lÇ!l.o:i::=.!. adoça0 de medidas COm:tivlS pettinenleS que. em funçlo deMo cume. lhes forem

. An. 114. O ~islCma instituído nc.."t:1l..ci nao impede a prt-qu:t!ificaçao d!: Jicilantes nas
com,,'Ontnaas. I .ser proa:dlda sempre que o objeto da ücilação recomende an.álise maiJ detida d.I
qoallflcaçlo Idcnlcl dos inlCressados.

. '1- A adoçA0 do Pfl?CCd~ento de p~-Q.ualific3ç~o ~r.a fcita mediante proposta da
IUlOndadc compeleDle, aprovado pcll imccliawnenlC supcnor.

i r Na pn!-qualifi~.Io ",rio observadas as c,j~ncj •., de.,!> u,i rcialivu A
~ i coavoclÇlo dos inlCrOSSldoa.10 procedlmenlO e A an4lise da doc:urucnlil<;ao.

•••••. 115. Os «&101 da AdminilUaçlo poderio •• pedir nomw ",ialivlS •••
proc:edlmeDlOS opc:ncionaiJ • •••••••• obtervadol OI eu:cuçlo das licil.,Otl. no AmbilO de l1li
CIlIIIpeItDcia. ~. dIspoú;(Ies _ Lei. •

Par~o ~nlco. •••• nnmw I que lO refer. •• Ie anil". ap<I•• prnvoçJo da autoridode
compelcnle. deveria •••. publicadaa na Imprerlll oficiai.

. ":rt. 116, ApUCal1HIC &Sdl.sposiçlk~ dc.'ill '.ci, no que cuuber. atl~ cün'o'('Initl1. acordos.
'JlUleSe oulrol IJ1IInImCnIOlconatneres celebrados por Or'n ••.•c enudude,~. Admlni'lr.çSo.

1.- A celebnçlo de convenio. acordo ou ajuste pelos ór~los ou entidades da
AdmlnislraÇlo P~bIiCl depende de pn!vil oprovaçlo de compelenlC rlallo tIc IIOllIilllopruposio pell
•• ~ iDlCIeSAda.,o qoal deven conlel. no •• Inimo. OI rcguinlCS infonnaço.:..:

J • ldentiflcaçlo do objclo I ser •• eculldo;

. fi • melll o _ lIiD&idu;

m - etapas 011 rOlei de eecuçlo;

IV - plano de apllcaçlo dos n:cunos f1oancclros;

,', v .c:nIIIO ••••••• de _bobo;

, VI . prevIIIo de inicio o fim da uccuçlo dQ objelo. bem wIm dacooclusio das eIIpU
ou ruea proaramadu: . . . ' ,;


