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RESUMO 

Comércio eletrônico é um assunto que envolve múltiplos aspectos relacionados à 

utilização de infra-estrutura digital para suportar a transação de negócios. V árias são as 

formas de se exemplificar a aplicação de comércio eletrônico, como, por exemplo: 

utilização de quiosques de auto atendimento para a aquisição de refrigerantes, 

cartões telefônicos e café, obtenção de saldos bancários e pagamento de contas; 

utilização de armazenamento de dados de clientes que para fins de implantação de 

um programa de marketing de relacionamento; 

utilização de redes que interliguem organizações diversas, internamente ou 

externamente, para fins de otimização logística e permitir o fluxo de dados 

necessários à gestão das organizações 

Apesar das diversas possibilidades de se adotar práticas de comércio eletrônico, não 

se deve esperar que essas práticas sejam passíveis de serem replicadas, genericamente, 

por todas as organizações, pois estas diferem em sua composição, no que se trata das 

suas culturas, estruturas, estratégias e outros componentes. 

Devido ao caráter amplo do tema comércio eletrônico, este trabalho traz uma 

abordagem conceitual do mesmo e algumas das suas aplicações nas áreas de marketing, 

logística e governo eletrônico; apresenta alguns comentários sobre sistemas de 

informações e tecnologias de comunicação que os suportam; caracteriza as diferenças 

que existem entre as organizações, utilizando-se de um modelo organizacional que 

retrata as organizações como sendo um conjunto de forças: cultura e estrutura, 

estratégia, pessoas e seus papéis e tecnologia, em equilíbrio dinâmico entre si e 
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inseridas no ambiente social, tecnológico, econômico e político e, como exemplo, infere 

a respeito de possíveis resultados que podem ser esperados a partir da adoção da 

modalidade de licitação pregão, eletrônico ou presencial, no âmbito de organizações 

militares do Exército Brasileiro, no que se refere à cultura, às pessoas e seus papéis e à 

tecnologia. 
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ABSTRACT 

E-commerce is an issue involving many aspects related to digital infrastructure 

utilization in order to support business transaction. There are several ways to exemplify 

e-commerce, for instance; 

• The use of vending machines to buy soft drinks, calIing cards and coffee. 
Automatic telIers to obtain bank balances or to make bill payments. 

• The utilization of c1ients data storage in order to implant a relationship 
marketing programo 

• The utilization of nets to interconnect different organizations, inner1y or 
extemalIy, in order to obtain logistic optimization and to alIow the flux of data 
required to the organizational management. 

In spite of the different possibilities in order to adopt e-commerce practices, it 

should not be expected that these practices could be reproduced, genericalIy, by alI the 

organizations, because they differ in composition regarding their cultures, structures and 

other components. 

Due to the broad character of the e-commerce issue, this paper bring forward a 

conceptual approach and some of its applications on the are as of marketing, logistic and 

electronic govemment. It also shows some comments about information systems and 

communication technologies that support them. It features the differences existent 

between the organizations using an organizational mo deI which portray the 

organizations as a set of forces: culture and structure, strategy, people and their roles, 

and technology, in a dynamic equilibrium among them and inserted in the social, 

technological, economical, and politic environment, and, for example, it infers possible 

results that can be expected from the adoption of a bid mo deI, actual or electronic, in the 

scope ofmilitary organizations ofthe Brazilian Army, regarding the culture, the people 

and their roles and the technology. 
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1. o PROBLEMA 

Neste capítulo, trataremos dos objetivos desta Dissertação de Mestrado, da 

delimitação à qual o estudo está submetido, bem como, da sua relevância. 

1.1 INTRODUÇÃO 

Turban (1999:xxvi), destaca que o começo do novo milênio é marcado por uma 

mudança significativa na história contemporânea da humanidade: a orientação para uma 

sociedade baseada na Internet, cujos efeitos tendem a alterar, de forma generalizada, os 

padrões de comportamento adotados pela sociedade, seja em casa, na escola, no 

trabalho ou no governo. De forma mais veemente, Albert Gore Jr, (Apud Turban, 

1999:xxvi), ex vice-presidente norte-americano, compara o impacto dessas mudanças 

aos provocados pela Revolução Industrial e afirma que redes de negócios eletrônicas 

serão capazes de permitir transcender as barreiras do tempo e do espaço e criar novas 

oportunidades de negócios e de progresso. 

Em termos de oportunidades, as que maIS se destacam são aplicações de 

comércio eletrônico, ou transações suportadas por redes eletrônicas, que têm por 

característica a compra, a venda, a troca e a entrega de bens, serviços e informações. 

Essas transações, dependendo dos agentes envolvidos, são classificadas, entre outras, 

como: Business-to-Business (B2B) - transações entre empresas; Business-to-Consumer 

(B2C) - transações de varejo entre empresas e consumidores; Government-to

Government (G2G) - transações entre governos (federal,estadual e municipal); 

Government-to-Business (G2B) - transações entre governos e empresas; Government

to-Ciitzen (G2C) - transações entre governos e cidadãos. 
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As transações B2B envolvem duas ou mais empresas, podendo chegar a integrar 

toda a cadeia de suprimento que a empresa pertença, abrindo amplas perspectivas em 

termos logísticos. As transações B2C se voltam, mais diretamente, para o consumidor 

final, com forte impacto na área de marketing. Mesmo que não haja a venda 

propriamente dita, a disponibilização de informações sobre produtos e serviços, por 

parte de empresas que os produzam, são transações B2C. Além das citadas, outro grupo 

de transações relevantes são aquelas que envolvem os governos. Essas transações são 

denominadas Governo Eletrônico e desenvolvem-se como resposta aos movimentos em 

prol da reforma do Estado, com vistas à melhoria da sua gestão. 

No que se refere à gestão, o governo brasileiro enfrenta, aSSIm como os de 

outros países, o desafio de "reinventar-se", e tornar a sua administração transparente e 

eficiente (Heeks, 2001 a: 13). Visando à transparência e à eficiência na contratação de 

bens e serviços, o Governo Brasileiro, particularmente no âmbito da Administração 

Pública Federal, compreendidos aí os três Poderes, criou a modalidade de licitação 

denominada Pregão, que pode ser eletrônico ou presencial. 

o Pregão, principalmente o eletrônico, é um exemplo do quanto as inovações 

tecnológicas estão reestruturando, significativamente, os sistemas de informações - SI, 

permitindo trocas de informações mais rápidas e integração de bancos de dados, que 

podem ser utilizados pelos diversos integrantes da Administração Pública, assim como 

por seus usuários. Porém, mesmo contando com vantagens tecnológicas e sendo um 

passo em direção ao aumento da probidade administrativa, a adoção dessa nova 

modalidade de licitação pode encontrar resistência por parte de diversos órgãos 

públicos. 
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A explicação para tal resistência não encontra fulcro, simplesmente, na intenção 

de se manter o status quo. Muito além, a justificativa pode ser encontrada no 

emaranhado sistema de forças que compõem uma organização, conforme aquelas 

sugeridas por Scott Morton (1988) em seu Modelo de Consistência. Segundo este autor, 

cinco forças internas: cultura e estrutura, estratégia, pessoas e seus papéis, tecnologia e 

processos de gerenciamento permanecem em estado de equilíbrio, envoltas pelo 

ambiente externo. 

o modelo ilustra, ainda, que todas as forças interagem entre si, de modo que, 

caso haj a uma alteração significativa em uma das forças, as outras também se alterarão 

para a obtenção de um novo ponto de equilíbrio. Por sua vez, essa alteração em uma das 

cinco forças pode ser gerada como resposta às mudanças no ambiente externo, ou como 

forma de provocar mudanças nele. 

Nesse contexto, o Governo Federal ao criar a modalidade de licitação Pregão, 

eletrônico ou presencial, altera o ambiente externo induzindo mudanças nas forças do 

modelo, as quais irão se alterar para atingir um novo ponto de equilíbrio. Contudo, o 

alcance desse novo ponto de equilíbrio, ou, até mesmo, a manutenção do atual, 

dependerá de como as forças serão capazes de se adaptar às mudanças induzidas. 

Em face do exposto, cabe então o questionamento: à luz do Modelo de 

Consistência proposto por Scott Morton; que forma as peculiaridades da modalidade de 

licitação Pregão tendem a alterar as forças que constituem o ambiente interno dos 

órgãos públicos que se dispõem a adotá-la? 
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1.2 OBJETIVO DO ESTUDO 

Identificar, à luz do Modelo de Consistência proposto por Scott Morton, de que 

fonna as peculiaridades da modalidade de licitação Pregão tendem a alterar as forças 

que constituem o ambiente interno do Exército Brasileiro. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

A Administração Pública Brasileira é composta de órgãos que se diferenciam em 

função de sua finalidades, cujos modelos de consistência apresentam pontos de 

equilíbrio diferentes, em face das suas características próprias de comando e controle, 

de hierarquia e de autonomia dos integrantes. Pesquisar em todos os órgãos os impactos 

que poderiam ser causados pela adoção da modalidade de licitação pregão, extrapolaria 

o tempo disponível para esta pesquisa 

Para fins deste estudo, foi selecionada a instituição Exército Brasileiro, cujos 

aspectos culturais, estruturais, estratégicos, pessoais, funcionais e processuais são 

semelhantes em todas as suas Organizações Militares - OM, localizadas no território 

nacional. Neste trabalho os dados para a pesquisa foram obtidos no âmbito da 1 a 

Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército - la ICEFEx, delimitando, assim, o 

estudo às OM que prestam contas a esta inspetoria. 

A delimitação do estudo também se aplica às forças do Modelo de Consistência, 

que serão abordadas em relação às organizações militares. A estrutura das OM, por sua 
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natureza militar, hierarquizada, é um dos sustentáculos da própria instituição e a adoção 

de nova modalidade de licitação não tende a alterá-la. 

A estratégia, nesse caso, faz parte da própria estratégia do Governo Federal em 

oferecer à sociedade uma forma mais transparente de licitar: o Pregão. Dessa forma, a 

nové! modalidade de licitação, vista como uma nova estratégia, já contribui para o 

desequilíbrio do modelo. 

Os processos gerenciais das OM são regidos por Normas e Regulamentos, os 

quais, na sua maioria, para serem alterados, necessitam de resoluções do Estado Maior 

do Exército. Essas alterações são de adoção imediata quando se tratam de legislação que 

rege a Administração Pública Federal. Ou seja, caso a modalidade de licitação Pregão 

venha a ser considerada de emprego obrigatório, esta será imediatamente adotada, sendo 

mais uma força a alterar o equilíbrio, induzindo mudanças nas demais: cultura, pessoas 

e seus papéis e tecnologia. 

Pelos motivos acima expostos, apesar de reconhecer que todas as forças do 

modelo serão afetadas e que contribuirão para um novo ponto de equilíbrio do sistema, 

o estudo delimita-se, ainda mais, aos aspectos culturais, pessoais e tecnológicos do 

modelo de consistência. 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O interesse governamental pela utilização da tecnologia de informação e 

comunicação objetiva a eficácia, a ação em tempo oportuno, a transparência e a 

governança dos serviços prestados pelo Estado. 
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Um exemplo de utilização de tecnologia de informação é a criação da 

modalidade de licitação Pregão Eletrônico. Contudo, a criação, em si, não é sinônimo de 

adoção, pois envolve a aceitação e a adaptação dos agentes públicos à nova modalidade. 

Acredita-se, assim, que a relevância deste estudo é buscar identificar, à luz do 

Modelo de Consistência proposto por Scott Morton, de que forma as peculiaridades da 

modalidade de licitação Pregão tende a alterar as forças que constituem o ambiente 

interno da instituição Exército Brasileiro, oferecendo uma visão crítica, orientada por 

uma metodologia científica, dos efeitos de tal medida em um órgão representante da 

Administração Pública Direta. 

Este capítulo apresentou características de aplicações de comércio eletrônico e 

aspectos que evidenciam as ações da Política de Governo Eletrônico no cenário 

brasileiro e introduziu a discussão a respeito do equilíbrio interno de uma organização a 

partir da alteração das suas força componentes, utilizando, para isso, o Modelo de 

Consistência proposto por Scott Morton (1988). 

Definiu o objetivo da Dissertação, associando-o à verificação da forma como as 

peculiaridades da modalidade de licitação Pregão tendem a alterar as forças que 

constituem o ambiente interno dos órgãos públicos que se dispõem a adotá-la, 

particularmente no âmbito de Organizações Militares pertencentes ao Exército 

Brasileiro. Além disso, considerou a relevância do estudo o oferecimento de uma visão 

crítica, orientada por uma metodologia científica, dos efeitos do Pregão no âmbito do 

Exército Brasileiro: um órgão representante da Administração Pública Direta. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo, tratar-se-á do Referencial Teórico. Nele buscar-se-á apresentar 

uma revisão da literatura existente sobre: comércio eletrônico e seus reflexos no âmbito 

das organizações privadas, particularmente no que se refere ao marketing e à logística; a 

Política de Governo Eletrônico do Poder Executivo Brasileiro citando algumas das suas 

metas e determinações para a Administração Pública Direta; sistemas de informações e 

suas funções nas organizações; o modelo de consistência proposto por Scott Morton 

(1988) e as características das forças que o compõem. 

2.1 COMÉRcIO ELETRÔNICO 

2.1.1 Introdução 

Apesar de a palavra comércio nos remeter a idéia de comprar, de vender e de 

trocar produtos e serviços, a expressão comércio eletrônico, de uma forma mais ampla, 

equivale a qualquer tipo de transação de negócios suportada por infraestrutura digital 

(Bloch et alI, 1996). 

Para fins do escopo deste trabalho, são apresentadas a classificação de comércio 

eletrônico, segundo: a natureza das transações entre os agentes; a infraestrutura digital -

qUIosques eletrônicos, intranet, extranet, sistemas interorganizacionais, mercado 

eletrônico e Internet - que suportam as transações; as considerações e análises 

anteriores a adoção de práticas de comércio eletrônico e a interação dessas práticas com 

o marketing e a logística das organizações. 
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2.1.2 Comércio Eletrônico 

De uma forma discretizada, Kalakota & Whinston (1997), apud Turban (2000), 

definem comércio eletrônico - CE - por intermédio de quatro perspectivas: 

- comunicação: CE é a entrega de informações, produtos e serviços, ou 

pagamentos via linha teleronica, redes de computadores ou qualquer 

outro meio eletrônico; 

- processos de negócios: CE é a aplicação de tecnologia com vistas à 

automação das transações de negócios e work flow; 

- serviços: CE é uma ferramenta que atende ao desejo das firmas, 

consumidores e gerentes para cortar custos enquanto aumenta a 

qualidade dos bens e a velocidade do serviço de entrega; 

- online: CE possibilita a compra e a venda de produtos e informações 

pela Internet e outros serviços online. (Turban, 2000:4) 

Quanto a natureza das transações de CE, essas são classificadas em função de 

como elas ocorrem entre os diferentes agentes: governo, empresas e consumidores, 

conforme abaixo: 

- Business-to-Business (B2B): transações entre organizações. Ex: troca 

de dados e informações contábeis; integração da cadeia de suprimentos; 

formação de mercado de negócios virtuais; aquisição conjunta de 

suprimentos. Utiliza sistemas de informações interorganizacionais e 

mercados eletrônicos; 

- Business-to-Consumer (B2C): transações de varejo entre empresas e 

pessoas físicas. Ex: prestação de informações; venda direta de produtos 

e serv1ços; marketing one-to-one; previsão de demanda; pesquisa de 

mercado; 
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- Consumer-to-Consumer (C2C): consumidores vendem diretamente para 

consumidores. Por exemplo: classificados em geral, oferta de serviços e 

leilões; 

- Consumer-to-Business (C2B): pessoas fisicas que vendem produtos ou 

serviços para organizações ou que procuram por vendedores; 

- Nonbusiness EC: organizações sem fins lucrativos, como instituições 

acadêmicas, organizações religiosas, organizações sociais e agências 

governamentais, que utilizam CE para reduzir despesas ou para 

melhorar suas operações; 

- lntrabusiness EC: todas as atividades internas da organização, 

suportadas por Intranet, que envolvem troca de bens, servIços ou 

informações, venda de produtos aos empregados e treinamento de 

pessoal online, por exemplo. (Turban, 2000: 11) 

Além das transações acima, pode-se também incluir aquelas que envolvem o 

governo. Porém, usualmente, essas são tratadas à parte, sob a expressão Governo 

Eletrônico, conforme sub-capítulo 2.2. 

A atividade de comércio eletrônico é considerada pura quando todos os 

envolvidos: agentes, processo e produto se valem de meios digitais, ou são digitais, no 

caso dos produtos e serviços. Por exemplo, a aquisição de software via Internet. Neste 

caso o comprador e o vendedor se valem de meios digitais e o próprio produto é digital. 

Fora essa possibilidade, outras combinações são um misto entre fisico e digital. 

N o que se refere à infraestrutura digital, esta não está vinculada a redes digitais, 

podendo ser, por exemplo, um quiosque eletrônico. A utilização de máquinas 

automáticas para vender cartões telefônicos e refrigerantes, por exemplo, é uma forma 
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de comércio eletrônico, pois o suporte para a transação é digital, dispensando a presença 

física do vendedor (Turban, 2000:5). 

No entanto, a maioria das transações de comércio eletrônico ocorre via redes 

digitais. As transações B2C ocorrem com maior freqüência, enquanto as B2B 

movimentam as maiores quantias. Ambas se valem de mercados eletrônicos, os quais 

envolvem compra e venda de produtos e serviços em um mercado de cunho 

competitivo. Porém, as transações B2B também se valem de sistemas de informações 

interorganizacionais, os quais são responsáveis pelo fluxo de informações entre 

parceiros de negócios, de cunho colaborativo. 

o mercado eletrônico é um ambiente virtual, composto por agentes interligados 

por uma rede, onde compras, vendas e pagamentos são realizados por meios eletrônicos. 

Nesse mercado a localização física do agente, seja ele o comprador, a empresa, o banco, 

a seguradora, é indefinida, sendo a Internet a principal tecnologia utilizada. Graças a ela 

é possível localizar um produto desejado, adquirí-Io, efetuar o pagamento e rastrear a 

entrega, caso o produto seja físico, por exemplo, sem se ter a necessidade de sair de casa 

e, tampouco, saber onde os agentes estão radicados. 

A Internet é uma rede mundial, que evoluiu da rede ARP ANET do 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, no final dos anos 60 e início 

dos 70, e que inter-conecta mais de um milhão de redes independentes, utilizando o 

protocolo de comunicação TCPIIP (Transmission Control Protocol/lnternet Protocol)o 

Esse protocolo foi, originalmente, elaborado para os sistemas operacionais UNIX e, 

posteriormente, incluído nos sistemas operacionais dos demais computadores. 
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As possibilidades tecnológicas da Internet: a utilização do protocolo TCP/IP de 

baixo custo e a existência de browsers e de ferramentas de busca, entre outras, permitiu 

uma verdadeira revolução nos sistemas de comunicação interorganizacionais. Os 

sistemas pioneiros, voltados para a troca eletrônica de dados (Eletronic Data 

Interchange - EDI), suportados por linhas privadas de comunicação e restritos às 

organizações de grande porte, devido ao alto custo envolvido na instalação e utilização, 

puderam migrar para a Internet com menor custo e comodidade. 

Internamente, as organizações também puderam desenvolver suas redes 

privadas, ou intranets, baseadas na mesma tecnologia da Internet, para suportar seus 

aplicativos de planejamento, gerenciamento e controle (Enterprise Resource Planning -

ERP). Essas intranets, apesar de terem acesso restrito aos integrantes da organização, 

permitem sua conexão à Internet, ou a intranets de outras organizações. Essas conexões 

entre intranets recebem a denominação de extranets, cujos acessos também são restritos 

aos seus membros. 

Por intermédio das intranets, extranets e Internet, as organizações dispõem dos 

meios digitais para se voltarem para a realização do comércio eletrônico. Contudo, a 

decisão de adoção de práticas de comércio eletrônico deve ser precedida de um estudo 

que leve em conta a interação com os aspectos culturais e estruturais, estratégicos, 

pessoais, tecnológicos e processuais da organização, bem como, as influências do 

ambiente externo e os impactos que podem ser causados neste, conforme abordagem 

apresentada no sub-capítulo sobre Sistemas de Informações (ver 2.3). 

A adoção do comércio eletrônico deve estar orientada com a estratégia da 

organização e ter como objetivo a obtenção de vantagens competitivas e a agregação de 
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valor ao negócio. Tendo em vista tal objetivo, neste trabalho optou-se por analisar as 

possibilidades de adoção de comércio eletrônico nas áreas de marketing e logística e os 

possíveis resultados que disso podem advir. 

2.1.3 Comércio Eletrônico e Marketing 

Theodore Levitt, em seu clássico texto Miopia em Marketing, afirma, 

categoricamente, que venda não é marketing, pois a primeira se concentra nas 

necessidades do vendedor e a segunda nas do comprador. Aprofundando ainda mais a 

afirmação, Levitt acrescenta que 

"a venda se preocupa com a necessidade do vendedor de converter o seu 

produto dinheiro; e o marketing, com a idéia de satisfazer às 

necessidades do cliente por meio do produto e de todo o conjunto de 

coisas ligadas à sua fabricação, à sua entrega e, finalmente, ao seu 

consumo" (Levitt, 1960). 

A partir do fim da 28 Guerra Mundial, as indústrias, principalmente as 

americanas, dispunham de um mercado ávido por consumir e podiam se voltar para a 

produção em massa com a certeza de obtenção de lucros. Os seus marketing mix, 

compostos pelos 4 P's - produto, preço, promoção (no sentido de divulgação, 

propaganda) e ponto de venda -, garantiam que os produtos divulgados estariam à 

disposição dos clientes para compra, em diversos pontos de venda, por preços que eles 

poderiam pagar (McCarthy, 1960). 

Essa tranqüilidade com relação ao mercado de massa começou a se dissipar a 

partir de mudanças provocadas pela( o): segmentação do mercado; crescimento do nível 

1IBUOTECA MARIO HENRIOUE SIMOISEI 
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de exigência dos consumidores; maturação de mercados; aumento da competição em 

âmbito global; oferta menos padronizada em função das demandas diferenciadas dos 

consumidores e das possibilidades oferecidas por novas tecnologias. Essas mudanças 

conduziram as organizações ao desafio de alterarem suas ações de marketing, baseadas 

no marketing mix tradicional, para uma nova proposta intitulada marketing de 

relacionamento (Relationship Marketing). (Grônroos, 1999:327) 

Marketing de relacionamento é baseado na noção de relacionamentos com 

clientes identificados, os quais não devem ser tratados como desconhecidos, mas sim 

como indivíduos, representando famílias ou organizações. Por esse motivo, ações e 

decisões de marketing não podem ser baseadas na tradicional técnica de segmentação de 

mercado. A escolha do cliente a ser atendido e a forma como o será devem ser baseadas 

em informações individuais sobre suas compras anteriores, necessidades, expectativas, 

intenções e níveis de satisfação, registradas em arquivos ou outro tipo de banco de 

dados. (Grônroos, 1999:332) 

No que se refere ao marketing, as atividades de comércio eletrônico, 

especificamente o B2C, podem exercer um papel estratégico, seja sob a óptica 

conceitual dos 4 P's, como também viabilizando a prática do marketing de 

relacionamento. Com relação aos 4 P' s, Yudelson (1999), propôs uma adaptação sobre 

os originais de McCarthy para o século XXI. Em seu artigo ele sugere a expansão dos 

conceitos dos 4 P's e introduz um quinto P: partners. Sob a perspectiva de Yudelson, 

apresenta-se, a seguir, algumas possibilidades de interação de práticas de comércio 

eletrônico com o marketing. 
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Produto é redefinido como Performance, compreendendo a soma total de tudo o 

que o consumidor recebe na troca, ou o total de beneficios obtidos com o produto ou o 

serviço. Esses beneficios podem ser tangíveis, como o próprio produto, ou intangíveis, 

como a marca, a qualidade, a variedade, a praticidade da aquisição ou da contratação, ou 

tempo gasto na entrega, entre outros. A aquisição on-line de produtos diversos, 

oriundos de todas as partes do mundo e a contratação de serviços, tais como, pacotes 

turísticos, transações bancárias e educação a distância, corroboram a idéia de oferecer 

beneficios aos clientes 

As possibilidades de oferecer beneficios aos clientes ficam por conta da 

criatividade das organizações, sejam esses beneficios, conforme afirma o próprio 

Yudelson, desejo, beleza, redução de custo ou salvação eterna. Valendo-se de meios 

eletrônicos as organizações podem oferecer páginas personalizadas, recomendar 

produtos e avisar sobre novos lançamentos, permitir o rastreamento de entregas e 

garantir a segurança e a privacidade das transações como forma de gerar beneficios 

sensíveis para os clientes. 

Preço é redefinido por Penalty, ou a soma total de tudo o que o cliente está 

disposto a abrir mão, a entregar, ou a minimizar, para obter os beneficios da 

performance associada à troca. O que é entregue não se resume ao valor monetário 

transferido pelo cliente para a organização, pois o tempo despendido na busca, o tempo 

de espera para receber o produto ou o serviço, também pode ser computado no preço e 

não é apropriado pelo vendedor. 

Algumas medidas adotadas por organizações, suportadas por meios eletrônicos, 

como a disponibilização de informações sobre os produtos e serviços em sites na 
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Internet, a venda ou contratação disponibilizada no próprio site, ou links para 

representantes comerciais, contribuem para a diminuição do tempo dispendido na 

obtenção, o que pode ser computado como diminuição no preço. 

Outro aspecto com relação ao preço é a possibilidade de os consumidores 

verificarem, simultaneamente, o preço dos produtos e serviços em vários concorrentes. 

Por outro lado, a utilização de softwares apropriados pode permitir às organizações 

verificar os preços dos principais concorrentes e oferecer um menor para o cliente que 

realiza a consulta. Em termos de vantagem para o cliente, ela se dá por meio da 

possibilidade de ter de desembolsar o menor valor; já a organização aumenta as suas 

chances de realizar a venda. 

Promoção é redefinida como Percepção, ou toda a informação que afeta a 

percepção do vendedor e do comprador. Sob essa ótica, práticas de comércio eletrônico 

têm um vasto espectro de aplicação. Pode-se, por exemplo, proporcionar informações 

sobre os produtos e serviços aos consumidores, a qualquer hora ou lugar, por 

intermédio de propaganda na Internet. Essas informações podem ser facilmente 

atualizadas, inclusive no que se refere a preços e condições de pagamento. Para as 

organizações os custos de fornecer informações diminuem consideravelmente. 

A Internet, por si só, é um canal de propaganda diversificado. No seu ambiente 

podem ser utilizados banners, splash screen, chat room, e-mail e sites, todos voltados 

para a promoção de produtos e serviços, ou veiculação de ações sociais realizadas que 

contribuam para a imagem corporativa da organização. Além disso, a organização pode 

configurar, customizar, a maneira de prestar informações aos clientes, a partir da 
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retenção e processamento dos seus hábitos de consumo, preferências e compras 

anteriores. 

Ponto de Venda, ou lugar, é redefinido como Processo, ou seja, todas as 

atividades que acrescentam valor entre o local de origem e o local de utilização final. 

Nesse caso, a própria Internet expandiu o conceito de Ponto de Venda, pois, graças a 

ela, o mercado tomou-se global, viabilizando transações entre vendedores e 

compradores por meios totalmente eletrônicos, independentemente de hora e lugar. O 

comércio eletrônico, por si só, se constitui em um processo, envolvendo ações 

realizadas por vários agentes: vendedor, comprador, instituição financeira, empresa que 

propicia a segurança da transação on-line e a transportadora, quando é o caso. 

Os produtos fisicos necessitam, ainda, de uma infraestrutura logística que 

permita a sua entrega; os produtos virtuais podem ser entregues diretamente por meios 

eletrônicos. Alguns serviços podem ser executados por meio eletrônico, por exemplo: 

aquisição de pacotes de viagem, pagamentos de títulos, contratação de seguros, 

prestação de suporte técnico para problemas em equipamentos, disponibilização no site 

de conjunto de perguntas mais freqüentes sobre os produto ou serviços. Outros 

necessitam da presença fisica do prestador: consertos em geral, reparo em linha 

teleronica. 

A prática de comércio eletrônico é uma alternativa para a criação de mais um 

canal de vendas. Contudo, especial atenção deve ser dada ao possível surgimento de 

conflitos nesses canais e nos de distribuição. Organizações que se valem de canais 

fisicos, sejam próprios ou de terceiros, precisam evitar os conflitos e prever a forma de 

interação entre o antigo e o novo canal eletrônico. Por exemplo: se uma empresa 
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resolver vender diretamente por intermédio de seu site, pode desagradar aos seus 

distribuidores; ou, então, caso os canais não interajam entre si, um produto comprado 

por um canal virtual pode não ser trocado na loja fisica, desagradando o cliente. 

Outro aspecto a ser observado é o fato de que, ao mesmo tempo que a Internet 

favorece a prática de comércio eletrônico para determinada organização, permite 

também que outras se valham dos mesmos meios para tal. Isso tem por efeito aumentar 

a concorrência via diminuição do custo de informação dos clientes, os quais podem 

mudar de site com apenas um clique, ou via divulgação de produtos substitutos. Como 

forma de salvaguardar seus interesses, as organizações necessitam estar atentas para a 

questão do fornecimento de beneficios, citados acima, com vistas à fidelização dos 

clientes. 

Por último, Yudelson acrescenta o quinto P de parcerias. Ele pressupõe que o 

vendedor deve ter o cliente como um parceiro, o qual deve ser entendido e ter suas 

necessidades identificadas. A parceira é explicada porque o próprio cliente fornece os 

dados que o vendedor precisa, necessitando, é claro, que as ferramentas adequadas 

sejam utilizadas. Nesse caso, a prática de comércio eletrônico é uma excelente 

ferramenta. Via meios eletrônicos é possível a construção de bancos de dados sobre os 

hábitos dos clientes e suas preferências: ponto de partida para o marketing de 

relacionamento, conforme previamente dito por Grõnroos (1999). 

2.1.4 Comércio Eletrônico e Logística 

o termo logística deriva do termo francês logistique, que era o título dado a um 

oficial no exército de Napoleão que tinha por responsabilidade o alojamento das tropas 
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e a obtenção de forragens para os cavalos e outros animais. Atualmente, o Counci/ of 

Logistics Management - CLM - define logística como sendo a parte do processo cadeia 

de suprimento que planeja, implementa e controla, de maneira eficiente e eficaz, o 

fluxo, a frente e reverso, e o armazenamento de bens, serviços e informações 

relacionadas, entre o ponto de origem e o ponto de consumo, visando atender às 

necessidades dos consumidores 1. 

Destaca-se, dessa definição, que logística é vista como parte de um processo, 

chamado Cadeia de Suprimento, o que resulta uma nova visão de logística como fruto 

de três principais forças: 

1. A integração de funções internas - incluindo gestão da distribuição 

fisica, marketing, manufatura, etc. - ao longo da corporação; 

2. A cooperação crescente entre as áreas de logística e operações de 

diferentes elos na cadeia de suprimentos (integração setorial); 

3. A busca por melhorias na integração geográfica, que vai além das 

tradicionais áreas de atividade econômica para abranger o mundo 

inteiro como fonte potencial de clientes, conhecimentos, tecnologia, 

matérias-primas, e assim por diante. 

Essa nova visão está coerente com a forma como o CLM define o gerenciamento 

da cadeia de suprimento, ou em inglês: supp/y chain management - SCM - como sendo 

a coordenação sistêmica e estratégica das funções de negócios tradicionais e dos 

relacionamentos existentes entre elas, dentro de uma determinada companhia e entre 

I Tradução livre da definição encontrada em: http://www.clml.orglaboutlpurpose.asp 

26 



empresas dentro da cadeia de suprimento, com o propósito de melhorar a performance a 

longo-prazo das companhias individuais e da cadeia de suprimento como um tod02 . 

De acordo com as palavras de Fleury (2000), Supply Chain Management 

"representa o esforço de integração dos diversos participantes do canal 

de distribuição por meio da administração compartilhada de processos

chave de negócios que interligam as diversas unidades organizacionais e 

membros do canal, desde o consumidor final até o fornecedor de 

matérias primas" (Fleury, 2000:42). 

Observa-se, das definições acima, que o gerenciamento da cadeia de suprimento 

extrapola as fronteiras das organizações. Trata-se, portanto, de um processo complexo, 

o qual exige ampla coordenação dentro da organização e entre os integrantes da cadeia 

de suprimento. Ao mesmo tempo, exige uma mudança de mentalidade desses 

integrantes, evoluindo da tradicional disputa por ganhos individuais para a parceria em 

busca de ganhos gerais, pois, como enfatizado por Silva (2000), a competição no mundo 

globalizado não mais se dá individualmente entre empresas, mas, sim, entre cadeias de 

suprimento . 

As cadeias de suprimento comportam organizações com as maiS distintas 

atividades, como, por exemplo: extração, beneficiamento, fabricação, transporte, 

armazenamento, distribuição, vendas, rastreamento. A integração da cadeia se faz por 

intermédio do uso de tecnologias de informação, o que viabiliza a prática do comércio 

eletrônico entre essas organizações, especificamente o B2B. O objetivo dessa integração 

2 Tradução livre da definição encontrada em: http://www.clm1.orglaboutlpurpose.asp 
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é o aumento da produtividade e a redução de custos, em geral, e a agregação de valor 

aos produtos e serviços que circulam na cadeia. 

As alternativas de se empregar comércio eletrônico na cadeia de suprimento, 

B2B, no sentido amplo de transação de negócios suportadas por infraestrutura digital, 

são várias, sendo, algumas, citadas abaixo: 

Desenvolvimento de novos produtos: as organizações têm a 

possibilidade de diminuir o time to market, ou o tempo de 

desenvolvimento e disponibilização de novos produtos ou serviços. As 

ligações entre diversos agentes envolvidos na elaboração de um produto 

ou serviço podem interagir, por meios eletrônicos, diminuindo o tempo 

do desenvolvimento e os custos a ele associados. Por exemplo, 

produtos fisicos, que envolvam fabricantes de vários componentes, 

podem compartilhar os seus projetos individuais a medida em que os 

desenvolvem. Os produtos podem ser submetidos a possíveis 

consumidores, ainda na fase de projeto e as suas observações serem 

aproveitadas. Os ajustes, as interferências, as modificações podem ser 

previstas e discutidas. 

Market share: o aumento do market share, ou participação no mercado 

está diretamente associado à capacidade de disponibilizar os produtos e 

serviços desejados pelos clientes, assim como à capacidade de 

antecipar-se aos concorrentes. Esse aumento pode ser conseqüência da 

diminuição do próprio time-to-market, acima citado. 
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Procurement: procurement, segundo Huston (1996) compreende todas 

as atividades requeridas para obter bens e serviços destinados a um 

projeto. Não se restringe, apenas, à aquisição, em si, mas também a 

requisição, a definição dos fornecedores, a orçamentação, a 

contratação, o cronograma de recebimento, o acompanhamento 

posterior a entrega. Essas atividades, se realizadas por meios 

eletrônicos, ou e yrocument, podem resultar em economias de até 40% 

dos custos totais, conforme exemplifica Neef (200 1 :6). 

Produção: a produção, em si, envolve a troca de informações entre a 

organização, seus fornecedores e seus clientes, sejam estes 

consumidores finais, ou não. Da projeção de vendas, obtida a partir do 

cliente imediato ou do histórico de vendas, pode-se estimar a 

quantidade a ser produzida e o fluxo necessário de insumos ao longo do 

tempo. Tais informações alimentam os responsáveis pela atividade de 

procurement, e também os responsáveis pela expedição e transporte. 

Redução de estoques: a redução dos níveis de estoque - matérias 

primas, produtos intermediários e produtos finais - são perseguidos em 

todas as organizações, por significarem capital imobilizado. Devido às 

variabilidades envolvidas nos processos de previsão de vendas, de 

fornecimento e de entrega, as organizações, tradicionalmente, se viram 

obrigadas a conviver com altos níveis de estoques. Contudo, a partir das 

trocas de informações por meios digitais, em tempo oportuno, as 

organizações têm condições de diminuir as variabilidades, podendo, 

com isso, também diminuir os seus níveis de estoques. A conseqüência 
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disso é a possibilidade de uma diminuição global desses níveis em 

todos os integrantes da cadeia de suprimento, resultando em diminuição 

de despesas. 

Transporte: o transporte é uma das funções crucIaIs da cadeia de 

suprimento; a outra é o controle de estoque. Inclusive, conforme afirma 

BalIou (1998:29), essas funções podem chegar a representar a metade 

ou dois terços de todos os custos logísticos. No mercado globalizado, a 

velocidade de deslocamento da informação digital é muito superior a 

dos produtos fisicos. De nada adianta ser possível obter produtos, cujos 

custos de produção sejam baixos, se os custos de transporte 

inviabilizarem a sua comercialização. Para se ter uma idéia, em termos 

brasileiros, os gastos com transporte equivalem a 10% do PIB (Fleury 

et alI, 2001:21). O planejamento integrado do transporte, desde a 

produção da matéria prima, até o consumidor final e vice-versa, no caso 

de trocas e reciclagem, tem grande impacto na lucratividade da cadeia 

de suprimento. 

2.2 - GOVERNO ELETRÔNICO NO PODER EXECUTIVO FEDERAL 

2.2.1 Introdução 

Ao longo do tempo, as burocracias estatais, devido aos seus desmandos, abusos 

e desvios, facilitados pela falta de transparência dos seus atos e de controle da 
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sociedade, se caracterizaram pela ineficiência na prestação de serviços e de informações 

sob sua responsabilidade. 

Emergem movimentos em prol da reforma do Estado, com vistas à melhoria da 

sua gestão, associados à utilização de tecnologias de informação, possibilitando que os 

Governos ofereçam à população, por meios eletrônicos, serviços e informações mais 

rapidamente, de uma forma mais transparentes, permitindo um maior acompanhamento 

de suas ações. 

Essa utilização de tecnologias de informação nas atividades administrativas do 

governo, recebe o nome de Governo Eletrônico. 

2.2.2 - Governo Eletrônico 

De acordo com o ex Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Martus 

Tavares, os governos têm diante de si o desafio de ampliar a transparência e criar 

condições para a sociedade exercer controle sobre os seus próprios atos. Em função 

disto, tem-se intensificado a utilização de tecnologias de informação, baseadas na 

Internet, nas atividades governamentais, o que passou a ser conhecido como Governo 

Eletrônico, ou e~ov (Fernandes, 2001). 

Na opinião de Gouscos et ali (2001), Governo Eletrônico é um novo estilo 

integrado de organização e operação da Administração Pública, voltado para: a 

prestação de serviços e informações à sociedade; as transações com os fornecedores; a 

diminuição da burocracia estatal; o aumento da eficiência e da transparência do 
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governo, não se resumindo, somente, à infraestrutura tecnológica utilizada (Gouscos, 

Mentzas & Georgiadis, 2001). 

As relações de Governo Eletrônico envolvem três atores institucionais: G -

governo; B - negócios (da palavra inglesa business); C - cidadãos. A forma de 

interação desses atores possui 5 diferentes possibilidades: G~G; G~B; G~C. Em 

termos de linguagem corrente, essas relações são representadas pelas siglas: G2G, G2B, 

B2G, G2C, C2G3
, a seguir sumarizadas: 

- G2G: funções que interagem ações do Governo horizontalmente (ex: 

no nível Federal ou dentro do Executivo) ou verticalmente (ex: entre o 

Governo Federal e um Governo Estadual); 

- G2B e B2G: ações do Governo que envolvem interação com entidades 

externas. (ex: licitações e compras governamentais, ou pagamento de 

taxas e impostos, por parte das empresas); 

- G2C e C2G: ações do Governo de prestação (ou recebimento) de 

informações e serviços ao cidadão. (ex: disponibilização da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e declaração de Imposto de Renda via 

Internet) (Takahashi, 2000: 69). 

No que se refere à implantação, fisicamente, exige-se uma infra-estrutura de 

redes que precisam atender: 

- imensa capilaridade geográfica, idealmente cobrindo todos os 

municípios do País com pelo menos um ponto; 

- pontos de conexão em cada repartição ou entidade publica; 

- satisfação de variados níveis de requisitos de segurança; 

3 O número 2, (two em inglês), substitui, foneticamente, a preposição to, da língua inglesa. 
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- grande facilidade de uso, traduzida em padrões técnicos, suporte a 

acesso e operação continua e confiável. (Takahashi, 2000: 70) 

Quanto à implantação do Governo Eletrônico, propriamente dita, essa ocorre em 

estágios, assim distribuídos: 

- primeiro estágio: criação de sites para a divulgação de informações 

sobre os mais diversos órgãos e departamentos dos diversos níveis de 

governo; 

- segundo estágio: os sites passam a receber informações e dados por 

parte dos cidadãos, empresas ou outros órgãos. A comunicação torna

se uma via de mão dupla; 

- terceiro estágio: as transações tornam-se ainda mais complexas. Além 

de informações, valores são trocados e serviços anteriormente 

prestados por um conjunto de funcionários atrás do balcão são agora 

realizados usando uma plataforma de rede e uma interface direta e 

imediata com o cidadão ou empresa. Implica adaptações nos processos 

de trabalho; 

- quarto estágio: é desenvolvido um tipo de portal que não mais é um 

simples índice de sites do governo com centenas de endereços, mas um 

lugar de convergência de todos os serviços prestados pelo governo. 

Neste estágio, o serviço é disponibilizado por funções ou temas e não 

segundo a divisão real do governo em ministérios, departamentos, 

etc. (The Economist, 2001 apud Fernandes, 2001 :3) 

Contudo, apesar das vantagens esperadas com a adoção do Governo Eletrônico, 

a própria falta de motivação do setor público para se reestruturar, por não estar sujeito 

às pressões de mercado, conduzem a: 

- serviços de governo, com freqüência, menos eficientes que os serviços 

prestados pelo setor privado; 
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- cultura organizacional do setor público não favorável à introdução 

acelerada de tecnologias de informação e comunicação; 

- estruturas governamentais complexas e funções similares pulverizadas 

por inúmeras instituições, repartições e seções; 

- estrutura de poder difusa e freqüentemente balcanizada. (fakahashi, 

2000: 71-72) 

Considerando as exigências técnicas e barreiras estruturais atingir o quarto nível 

de Governo Eletrônico exige investimentos financeiros de grande monta e ampla 

coordenação e cooperação entre os diversos níveis de governo, o que, no caso brasileiro, 

é de dificil visualização, dada, principalmente, à diversidade de competências atribuídas 

à União, aos estados e aos municípios (Constituição Brasileira, Cap 22 -26). 

2.2.3 - Programa Sociedade da Informação - SOCINFO 

o Plano Plurianual 2000-2003, do Governo Federal, recebeu o nome de Avança 

Brasil e tem por atribuição constitucional organizar as ações e recursos do Governo de 

acordo com os objetivos a serem atingidos. No universo dos programas, cinqüenta e 

dois4 deles foram selecionados como estratégicos, por terem objetivos fundamentais 

para o desenvolvimento eqüitativo e sustentável da sociedade. Entre esses programas 

considerados estratégicos encontra-se o Programa Sociedade da Informação 

(SOCINFO), conduzido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. 

o Programa Sociedade da Informação tem por finalidade alicerçar, 

nacionalmente, "um projeto estratégico para integrar e coordenar o desenvolvimento e a 

utilização de serviços avançados de computação, comunicação e informação e de suas 

aplicações na sociedade" com o objetivo de permitir a inclusão social de todos os 
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brasileiros na nova Sociedade da Informação, "alavancar a pesquisa e a educação, bem 

como assegurar que a economia brasileira tenha condições de competir no mercado 

mundial". (Takahashi, 2000: v) 

Para atingir tais objetivos, a execução do Programa Sociedade da Informação se 

desdobra em sete linhas de ação, todas detalhadas e sintetizadas no chamado Livro 

Verde, o qual "tenta cobrir, de forma articulada e abrangente, todos os aspectos 

considerados relevantes para a Sociedade da Informação no Brasil" e "tenta chegar ao 

nível de ações concretas, visando enriquecer as discussões subseqüentes para a 

consolidação do plano detalhado de execução do Programa" (Takahashi, 2000: xv). A 

Tabela 2.2.1 apresenta as linhas de ação e suas diretrizes. 

4 http://www.abrasil.gov.br/anexos/estrategicoslindex.htm 
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Linhas de Ação 

Mercado, trabalho e 
oportunidades 

Universalização de 
serviços para a cidadania 

Educação na sociedade da 
informação 

Conteúdos e identidade 
cultural 

Governo ao alcance de 
todos 

P &D, tecnologias-chave e 
aplicações 

Infra-estrutura avançada e 
novos serviços 

Tabela: 2.2.1 

Diretrizes Básicas 

- Promoção da competitividade das empresas nacionais; 
- Expansão do número de pequenas e médias empresas conectadas à 

Internet; 
- Apoio à regulamentação do comércio eletrônico, no país e junto aos 

blocos econômicos regionais; 
- Ampliação da oferta de novas formas de trabalho, por meio do uso 

intensivo de tecnologias de informação; 
- Fomento e a difusão da cultura do "empreendedorismo" nos 

negócios relacionados à economia das tecnologias de informação e 
comunicação. 

- promoção da universalização do acesso à Internet, buscando 
soluções alternativas com base em novos dispositivos; 

- promoção de modelos de acesso coletivo ou compartilhado à 
Internet; 

- fomento a projetos Que promovam a cidadania e a coesão social. 
- apoio aos esquemas de aprendizado, de educação continuada e à 

distância baseados na Internet e em redes, mediante fomento ao 
ensino, auto-aprendizado e certificação de tecnologias de informação 
e comunicação em larga escala; 

- implantação de reformas curriculares visando ao uso de tecnologias 
de informação e comunicação em atividades pedagógicas e 
educacionaís, em todos os níveis da educação formal. 

- promoção da geração de conteúdos e aplicações que enfatizem a 
identidade cultural brasileira e as matérias de relevância local e 
regional; 

- fomento a esquemas de digitalização para a preservação artística, 
cultural e histórica, bem como de informações de ciência e 
tecnologia; 

- fomento a projetos de P&D para geração de tecnologias com 
aplicação em projetos de relevância cultural; 

- promoção da informatização da administração pública e do uso de 
padrões nos seus sistemas aplicativos; 

- concepção, prototipagem e fomento à aplicações em serviços de 
governo, especialmente os que envolvem ampla disseminação de 
informações; 

- fomento à capacitação em gestão de tecnologias de informação e 
comunicação na administração pública. 

- identificação de tecnologias estratégicas para o desenvolvimento 
industrial e econômico e promoção de projetos de P&D aplicados a 
essas tecnologias nas universidades e nas empresas; 

- concepção e indução de mecanismos de difusão tecnológica; 
- fomento a aplicações-piloto que demonstrem o uso de tecnologias-

chave; 
- promoção de formação maciça de profissionais em todos os aspectos 

das tecnologias de informação e comunicação. 
- implantação de infra-estrutura básica nacional de informações, 

integrando as diversas estruturas especializadas de redes - governo, 
setor privado e P&D; 

- adoção de políticas e mecanismos de segurança e privacidade; 
- fomento à implantação de redes, de processamento de alto 

desempenho e à experimentação de novos protocolos e serviços 
genéricos; 

- transferência acelerada de tecnologia de redes do setor de P&D para 
as outras redes fomento à integração operacional das mesmas. 

Fonte: httD://www.socinfo.o-ov.br/. em 25/02/2002. 
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2.2.4 - Política de Governo Eletrônico para o Poder Executivo Federal 

A Política de Governo Eletrônico para o Poder Executivo Federal (BRASIL, 

2000a) articula-se com outros projetos e programas do Governo Federal, entre eles o 

Programa Sociedade da Informação. Essa política parte do princípio de que está 

havendo um processo de "reestruturação global do modelo de desenvolvimento 

dominante", evoluindo de "um modelo industrial para um modelo informacional" 

(BRASIL, 2000a:4). E que, sob esse aspecto, "a globalização é uma ameaça para os 

Estados desarticulados, mas é também um desafio para os Estados eficientes e 

democráticos" (Ibidem). 

Esse modelo informacional, por sua vez, tende a induzir "o crescimento das 

informações em rede, o aumento da transparência, e a conseqüente diminuição da 

burocracia estatal", aumentando "o controle social sobre o Estado" e contribuindo "para 

a democratização do processo decisório e para uma maior efetividade da ação 

governamental". Por esse motivo, o Poder Executivo Federal se propõe a ser, "nesse 

novo contexto mundial, um agente democrático, estratégico, socialmente justo e, ao 

mesmo tempo, eficiente na prestação de serviços aos seus cidadãos" (Ibidem). 

A consecução das propostas acima presume uma estrutura relacional "entre os 

principais atores neste processo", envolvendo "governo, cidadãos/clientes e empresas, 

dentro das diversas possibilidades de transações eletrônicas (e-business e e-gov)" 

(Pinto, 2001:5). Por esse motivo, a política brasileira de governo eletrônico prevê a 

atuação do Governo em três frentes fundamentais: 

a interação com o cidadão, criando portais na Internet, que funcionam 

como verdadeiros balcões virtuais de informação e de atendimento 

para a prestação de serviços; 
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a melhoria da sua própria gestão interna, promovendo a integração 

entre os sistemas em rede interna (intranet); 

a integração com parceiros e fornecedores desenvolvida na forma de 

uma extranet conectada aos sistemas de informação do Governo 

Federal que compreende, dentre outros: os sistemas de administração 

financeira (SIAFI), de administração de pessoal (SIAPE), de serviços 

gerais (SIASG), de apoio à educação (Sistema MEC), à saúde e à 

previdência social (Ibidem). 

2.2.5 - Programa de Governo Eletrônico do Poder Executivo Federal 

o Programa Governo Eletrônico "surgiu a partir do diagnóstico de problemas 

observados na gestão dos sistemas de informação da administração federal". Ele é 

conduzido diretamente pela Presidência da República, por intermédio de um comitê 

interministerial e tem por finalidade explorar o potencial do emprego da tecnologia da 

informação no "aprofundamento das ações de reforma da administração pública, em 

especial nos aspectos de melhoria da prestação de serviços ao cidadão, acesso a 

informações, redução de custos e controle social sobre as ações de Governo". (Ibidem) 

o programa complementa as ações do Programa Sociedade da Informação, 

atuando, principalmente, sobre a máquina administrativa do Governo Federal e 

utilizando "a sua infraestrutura e recursos para apoiar a universalização do acesso à 

tecnologia da informação, por meio da disseminação de quiosques eletrônicos em 

localidades distantes". O programa tem definido, para si, as seguintes linhas de ação: 

- oferta na Internet de todos os serviços prestados ao cidadão, com 
melhoria dos padrões de atendimento, redução de custos e facilidade 
de acesso; 

- ampliar o acesso às informações pelo cidadão, em formatos adequados, 
por meio da Internet; 
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- promover a convergência entre sistemas de informação, redes e bancos 
de dados governamentais, para permitir o intercâmbio de informações 
e a agilitação de procedimentos; 

- implantar uma infra-estrutura avançada de comunicações e de 
serviços, com padrões adequados de segurança e serviços, além de alto 
desempenho; 

- utilizar o poder de compra do Governo Federal para a obtenção de 
custos menores e a otimização do uso de redes de comunicação; 

- estimular o acesso à Internet, em especial por meio de pontos de acesso 
abrigados em instituições públicas ou comunitárias; 

- concorrer para o fortalecimento da competitividade sistêmica da 
economia. (Ibidem) 

Com base nas linhas de ação, foi definido o Plano de Metas, resumido na Tabela 2.2.2: 
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Tabela 2.2.2: Plano de Metas do Programa Governo Eletrônico 

- incentivos à popularização do acesso à Internet via redução de 
impostos e linhas de financiamento para a aquisição de 
equipamentos e redução nos custos de telecomunicações; 

Ampliação do acesso à - toda a representação do governo federal deverá ter pelo menos um 

Internet Ponto Eletrônico de Presença - PEP de acesso público; 
- cada PEP irá disponibilizar um pacote de serviços nas áreas de 

educação, saúde, previdência social, trabalho, segurança e direitos 
humanos, através do portal Rede Governo; 

- toda localidade brasileira com mais de 600 habitantes deverá dispor 
de pelo menos I PEP de acesso público, num total aproximado de 
250.000 PEP's em todo o Brasi1. 

Serviços na Internet - todos os serviços prestados pelos órgãos federais deverão estar 
disponíveis na INTERNET. 

- total integração das redes existentes no âmbito da administração 

Implantação da Rede Pública Federal; 

Multiserviço (Br@si1.gov) 
- implantação da Rede Multiserviço do governo federal; 
- não serão admitidas renovações de contratos de redes que não 

estejam "integradas" a partir de 12/2001. 
- estabelecimento de um programa de informatização das ações 

Programa de educacionais para que se tenham todas as escolas públicas ligadas à 

Informatização das Ações INTERNET, até 2006; 
- todas as bibliotecas públicas e de escolas interligadas pela Internet, 

Educacionais até 2006; 
- criação de bibliotecas virtuais. 
- primeira fase: 
- interligação de 1.200 municípios à Internet; 

Rede Nacional de - Implantação do projeto piloto do Cartão Nacional de Saúde -

Informações em Saúde - Cartão SUS, em 44 municípios, atingindo 2.700 unidades de 
saúde. 

RNIS - segunda fase: 
- interligação de 4.300 municípios à RNIS e de 20.000 unidades de 

saúde à Rede do Ministério da Saúde; 
- implantação do sistema de licitação eletrônica para as compras 

Compras Eletrônicas governamentais no âmbito da administração pública federal, até 
dezembro de 2000. 

- implantação do Cartão do Cidadão, por meio do qual o cidadão 
Cartão do Cidadão tenha acesso às informações e serviços governamentais, além de 

poder receber pagamentos e beneficios. 
- implantação de uma estrutura para permitir que o cidadão possa 

Pagamentos Eletrônicos efetuar o pagamento eletrônico de taxas, impostos, contribuições e 
outros pagamentos, possibilitando a realização, na INTERNET, de 
todo o ciclo da prestação de um serviço. 

- regulamentação e efetivação do documento eletrônico como um 

Documento Eletrônico 
documento legal de uso pleno; 

- eliminação do uso de papel na documentação governamental, até 
dezembro de 2006. 

Articulação de Poderes e - articulação do Poder Executivo Federal com as demais esferas e 

Governos Estaduais e 
níveis de governo, no sentido de criar mecanismos que permitam o 
seu engajamento no projeto e o compartilhamento de serviços de 

Municipais rede e de infra-estrutura, se assim o desejarem. 
Fonte: httv://www.g:overnoeletronico.~ov.br/defau1t2.cfm?idarea:::5, em 26/02/2002. 
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2.2.6 - Comprasnet 

Consoante com suas linhas de ação e metas voltadas para aproveitar o seu poder 

de compras, assim como agilizar os processos de compras e contratações, reduzir os 

custos e aumentar a qualidade, o Governo Federal criou o portal de compras 

CO:t\1PRASNET. Este portal favorece total transparência relacionada às compras 

públicas federais, dota a Administração Pública de um conjunto de ferramentas 

voltadas à realização de processos eletrônicos de contratação, oferece aos fornecedores 

maior oportunidade de participação em processos de licitação e favorece a concorrência, 

via participação de maior número de empresas/fornecedores, principalmente de pequeno 

porte. 

As informações disponíveis no portal atendem à sociedade, às empresas e à 

própria Administração Pública. A primeira tem acesso a informações que lhe permite 

acompanhar e fiscalizar as contratações; as empresas podem manter os seus cadastros 

atualizados e acessar editais e participar de licitações, via Internet; a Administração tem 

disponibilizado facilidades para o controle e execução dos processos de contratação. 

No CO:t\1PRASNET se pode acessar publicações como: Manual de obras 

públicas e edificações, Informativo CO:t\1PRASNET, o qual reúne informações 

extraídas do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI e cartilhas e 

manuais diversos. Também se pode consultar as licitações e os seus resultados, os 

extratos de contratos, as atas dos pregões, a linha de fornecimento de bens e serviços, 

entre outras. Além disso, permite a conexão outros sites do Governo para a obtenção de 

Certidões negativas. 
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Os fornecedores, particularmente aqueles que possuem senha de acesso, podem: 

consultar sua situação cadastral no Cadastro Unificado de Fornecedores do Governo 

Federal - SICAF; consultar a Lista de Classificados que reúne outros fornecedores 

estabelecidos nos vários estados ou municípios, participar de Pregão Eletrônico; ser 

informados a respeito da realização de cotação de preços. Além dos serviços já 

descritos, que são gratuitos, os fornecedores ainda podem contar com serviços pagos, 

seja por assinatura ou pelo acesso ao serviço. 

Esses serviços pagos permitem que os fornecedores possam consultar extratos de 

licitação com os itens licitados, executar download dos editais, receber avisos sobre 

licitações e vencimento de certidões, emitir relatório com o histórico dos contratos que 

efetivou com o Governo Federal para fins de Declaração de Capacidade Técnica ou 

Dossiê de vendas, acessar informações estatísticas sobre os processos de compras e as 

compras realizadas pelo Governo e obter as linhas de fornecimento de materiais e 

servIços. 

Quanto à Administração Pública, representada pelas Unidades de Administração 

de Serviços Gerais - UASG, desde que tenham aderido ao Sistema Integrado de 

Administração de Serviços Gerais - SIASG, é possível, por exemplo: incluir os seus 

editais de licitação na base de dados do portal; consultar as empresas que realizaram o 

download do edital; visualizar os avisos de licitação de todos os órgãos federais; realizar 

pregão eletrônico, pregão presencial e cotação eletrônica de preços; homologar os 

pregões eletrônicos e presenciais; realizar cadastramento e consultas no SICAF e 

elaborar empenhos diretamente com o Sistema Integrado de Administração Financeira -

SIAFI. 
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Além das possibilidades ora citadas, o portal COMPRASNET serve, ainda, 

como um repositório de informações e um fórum de discussões, que favorecem a troca 

de experiências entre os órgãos administrativos. As UASG podem, também, realizar 

download de manuais e obter atendimento de apoio para a execução de suas atividades, 

além de cadastrar os servidores para a realização dos pregões e consultar os preços 

praticados pela Administração. 

2.2.7 - Pregão, Pregão Presencial e Pregão Eletrônico 

o Pregão é uma modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de 

bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por meio de propostas de preços 

escritas e lances verbais. Foi instituído, exclusivamente no âmbito da União, pela 

Medida Provisória nO 2.026, de maio de 2000 (BRASIL, 2000b), e regulamentado pelo 

Decreto nO 3.555, de agosto de 2000 (BRASIL, 2000c), para a aquisição de bens e 

serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade pudessem ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

Dentre as características da modalidade Pregão, que a diferem das modalidades 

de licitação previstas na Lei n° 8.666/93 (BRASIL, 1993), destaca-se o fato de que ela 

pode ser utilizada qualquer que seja o valor estimado da contratação, e sendo a 

verificação do atendimento das condições fixadas no edital exigida apenas para o 

licitante que apresentar a melhor proposta. Caso esse não atenda às exigências, será 

procedida a verificação do segundo colocado e assim por diante. 

A modalidade Pregão pode ser realizada sob duas formas: presencial e 

eletrônico. No Pregão presencial a sessão pública é realizada nas instalações do órgão 
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contratante, valendo-se de software específico denominado Registro de 

Acompanhamento de Pregão, que se destina a registrar os recebimentos das propostas e 

dos lances apresentados pelos fornecedores e elaboração da Ata. Também é possível 

que o Pregão Presencial seja acompanhado pela Internet via portal COMPRASNET. 

o Pregão eletrônico é caracterizado pelo fato das sessões públicas serem 

totalmente virtuais, realizadas por meio de tecnologia de informação, via Internet. A 

UASG disponibiliza o edital no portal COMPRASNET, contendo a data e o horário 

para o início e término da sessão. Os fornecedores podem obter o edital via Internet, ou 

mesmo, no próprio órgão licitante. Na ocasião da sessão do pregão, os fornecedores 

apresentam suas propostas, lances, comentários e recursos via Internet. Ao término da 

sessão são gerados: Ata, mapas e outros documentos relacionados. 

A utilização do portal COMPRASNET para a realização de pregão eletrônico é 

franqueada a todos as UASG que tenham aderido ao SIASG. Para utilizar o 

COMPRASNET é preciso que o órgão interessado realize convênio com o Ministério 

do Planejamento e que tenha, em seu quadro de pessoal, servidores capacitados para a 

função de pregoeiro, cujo treinamento é realizado pela Escola Nacional de 

Administração Pública - ENAP. Particularmente, no que se refere ao Ministério da 

Defesa, é explícito que a função de pregoeiro também pode ser exercida por militares. 
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2.3 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

2.3.1 - Introdução 

A máxima: "informação é poder", cada vez mais arraigada na sociedade 

humana, impele os seus integrantes a gerar novas e sofisticadas tecnologias para se 

manter informado. Informações partem e chegam de todo os lugares. É possível saber, 

em tempo real, o que acontece em qualquer parte do mundo. O que não falta é 

informação. Por outro lado, está faltando tempo para processar tamanha quantidade de 

informações. Davenport e Prusak (1998). 

No âmbito das organizações não é diferente. Necessita-se das informações para 

se decidir: qual a estratégia a ser adotada; qual produto deve ser desenvolvido; quais 

fornecedores contratar; qual tecnologia adotar; enfim, sem informações não há como 

dirigir a organização. O foco, entretanto, não é a informação em si, mas sim o sistema 

de informações que as obtém, armazena e distribui para a utilização. 

Ao longo deste capítulo, aborda-se a implantação de sistema de informações sob 

óptica dos fatores que contribuem para o seu sucesso ou o seu insucesso; dos benefícios 

potenciais e graus de transformação que pode propiciar e do equilíbrio dinâmico de 

forças que compõem a organização. 

2.3.2 - Informação 

A palavra informação gera em torno de si discussões sobre o seu significado e 

emprego. Sobre esse assunto, Davenport e Prusak (1998) apresentam três classes -

dados, informação e conhecimento - apresentadas na Tabela 2.3.l. Contudo, para fins 
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deste trabalho, emprega-se a palavra informação de maneira genérica, referindo-se, 

principalmente à dinâmica existente entre as três classes definidas. 

Tabela 2.3.1: Dados, informação e conhecimento 

Dados Informação Conhecimento 

Simples observações sobre Dados dotados de Informações valiosas da 
o estado do mundo relevância e propósito mente humana. Inclui 

reflexão, síntese, contexto. 
(Drucker,1988 apud Davenport, 1998:19) 

• Facilmente estruturado • Requer unidade de • De dificil estruturação 

• Facilmente obtido por análise • De dificil captura em 
máquina • Exige consenso em máquinas 

• Freqüentemente relação ao significado • Freqüentemente tácito 
quantificado • Exige necessariamente • De dificil 

• Facilmente a mediação humana transferência 
transferível 

Fonte: (Davenport & Prusak, 1998:18) 

A partir da invenção do telégrafo, a velocidade de transmitir informação do ser 

humano passou daquela pela qual ele viajava, para a velocidade da luz (Brown & 

Duguid, 2001:15). No início, a informação era levada pelo homem, oralmente ou por 

intermédio de jornais, revistas, livros e cartas, em carroças, trens e navios. Com o 

avanço tecnológico, a informação, adquiriu característica ubíqua, prescindindo de meios 

fisicos para se deslocar e estando disponível em qualquer tempo ou lugar. 

A ubiqüidade da informação, a sua quantidade e a sua velocidade de propagação 

caracterizam a Sociedade da Informação na qual o ser humano passou a viver 

(Takahashi, 2000:3). Nessa Sociedade, quanto mais os meios de produção e divulgação 

de informação são disponibilizados, mais aumenta a avidez por se estar informado. O 

homem quer dispor de informações para melhor dirigir sua empresa, melhor aplicar seu 

dinheiro, melhor aproveitar o seu tempo de lazer, em suma, para maximizar tudo aquilo 

que lhe é relacionado. 
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Essas informações podem ser obtidas formalmente ou informalmente. 

Formalmente por intermédio de meios estruturados encontrados em bibliotecas reais e 

virtuais, videotecas e audiotecas. Informalmente por intermédio de conversas pessoais, 

grupos de trabalho e, até mesmo, rumores, fofocas e histórias (Davenport & Prusak, 

1998 :29). O modo informal ou não-estruturado, inclusive, fornece "o contexto e a 

riqueza que tornam mais valiosos os dados concretos" (Ibidem, 179). 

Além disso, estudos indicam que processos de decisões organizacionais, 

baseiam-se, intensivamente, em informações informais, por considerá-las providas de 

maior nível de detalhamento, de maior oportunidade e de poderem ser questionadas para 

maiores detalhamentos (Heeks & Bhatnagar, 2001:63). Porém, o problema atual não é a 

escassez de informação, mas sim, sem excesso, de tal maneira que "a preocupação 

sobre o acesso a informações cedeu lugar à preocupação sobre como lidar com a 

quantidade de informações, às quais devemos ter acesso de verdade" (Brown & Duguid, 

2001: 10). 

2.3.3 - Sistema de Informações 

o Sistema de Informações - SI, conforme a definição de Heeks (2001a), é um 

sistema composto por pessoas e componentes tecnológicos que obtém, armazena, 

processa, fornece e transmite informações (Heeks, 2001 a: 15). Informações, essas, que 

efetivamente traduzam dados dotados de relevância e propósito de modo a serem 

significativas. Para tal, são necessários atributos associados à sua: exatidão, 

oportunidade, acessibilidade, envolvimento à emoção, aplicabilidade e senso de 

raridade. 
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A exatidão está relacionada ao valor, à credibilidade, à ausência de erros, à 

fonte; a oportunidade à atualização, à utilidade no momento em que é fornecida; a 

acessibilidade à facilidade de obtenção, ao fornecimento a quem realmente necessita; o 

envolvimento à emoção, ao meio de transmissão, à forma; a aplicabilidade à imediata 

utilização e o senso de raridade à escassez, ao fato de ser de dificil obtenção por outros 

interessados (Davenport & Prosak, 1998:150-156). 

Por componentes tecnológicos, podemos entender que não se tratam, 

exclusivamente, de computadores ou outros equipamentos digitais, mas sim, da 

tecnologia, ou de uma combinação delas, de forma apropriada para a finalidade do SI 

em questão. Como exemplo, vale citar que o SI utilizado por pastores antigos, que 

consistia em colocar em um recipiente uma pedra para cada ovelha que saía do curral 

para o pasto e, ao fim do dia, realizando o processo inverso, observar se alguma pedra 

restava, fornecia a informação se havia alguma ovelha desgarrada (Gehringer & 

London). 

o papel dos SI5 tem variado nos últimos anos no meio empresarial: de suporte 

administrativo para gerador de vantagem competitiva (McFarlan, 1984:98-103). Por seu 

intermédio é possível, por exemplo: aumentar barreiras de entrada, aumentar a 

produtividade, melhorar a satisfação dos clientes, ampliar o "market-share", diminuir 

custos e promover o aprendizado corporativo. 

Um dos fatores de sucesso para a implantação de SI, consiste em se evitar o 

enfoque excessivamente tecnológico e não negligenciar questões fundamentais, como: 

5 Para fms deste trabalho, a expressão SI engloba o Sistema de Informações e a tecnologia da informação, 
ou tecnologias, que o suporta, a menos que seja feita alguma distinção. 
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baixa qualidade dos dados coletados, fornecimento de informações incompletas ou 

irrelevantes aos gerentes, estrutura de armazenamento de dados ineficiente, objetivos 

conflitantes, processos ineficientes, falta de qualificação para a análise e interpretação 

de dados (Heeks, 2001 b: 101). 

Outro fator de sucesso é associar a implantação do SI às finanças da empresa 

(Davenport & Prusak, 1998:283). Um SI não pode ser visto como um fim em si mesmo; 

não deve ser implementado por modismo ou impulso; não pode ser, simplesmente, uma 

fonte de gastos. Pelo contrário, por seu intermédio a organização deve diminuir seus 

custos e aumentar suas receitas. Todos os gastos com a implantação, assim como os 

retornos previstos devem ser levados em conta na fase inicial do projeto. Caso contrário, 

é forte a possibilidade de ocorrer apenas desperdício de recursos. 

Por outro lado, Ballantine & Cunningham (2001) alertam que a implantação de 

um SI pode resultar em insucesso caso não se confirmem algumas premissas, 

originalmente consideradas verdadeiras, tais como: 

- Os objetivos da organização são bem definidos; 
- O SI é percebido pelo "stakeholder,,6 da mesma maneira ou como tendo a 

mesma finalidade; 
- O processo de gerenciamento e tomada de decisão é racional e não

político; 
- Os formuladores das estratégias, não estão envolvidos, ou não são 

influenciados pela realidade da organização; 
- O mundo pode ser apropriadamente simplificado por modelos que 

reduzam sua complexidade e heterogeneidade; 
- As características da organização determinam a estratégia; 
- A existência de especialistas e capacitados para lidar com o SI, assim 

como de habilitados para medir, rever a avaliar os benefícios obtidos. 
(Ballantine & Cunningham, 2001:299-301) 

6 Por "stakeholder" entende-se: indivíduo ou grupo que são afetados pelas operações de uma organização 
e que também podem afetá-la, abarcando, por exemplo, os acionistas, os gerentes, os empregados, a 
sociedade. Por ser uma expressão largamente utilizada nas publicações sem tradução, optou-se pela 
mesma alternativa. 

49 



2.3.4 - Níveis de Transformação Organizacional 

A implementação de um SI pode, significativamente, transformar a organização, 

desde a simples automação de tarefas até a redefinição do próprio escopo do negócio. 

Tal possibilidade é abordada por Venkatraman (1994) juntamente com a proposição de 

um modelo (Figura 2.3.1) que relaciona o grau de transformação do negócio 

proporcionado pela implementação de Se e seu respectivo beneficio potencial. 
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Figura 2.3.1 - Níveis de Transfonnação Organizacional 

Nível 
Revolucionário Redefmição do escopo do negócio 

Redefmição da Rede de Negócios 

Redefmição de Processos 

Integração Interna 

Utilização Localizada 

Nível 
Evolucionário 

.~L-________________________________________________ ~~ 

~ ~~ ~ 
Extensão dos Beneficios Potenciais 

Fonte: (Venkatraman, 1994:74) 

7 O texto original refere-se à TI. Contudo, neste trabalho, entende-se que a TI suporta o SI, por esse 
motivo a expressão original TI é substituída por SI. 
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o sumário dos 5 níveis de transformação organizacional, apresentados na 

figura acima, estão citados na Tabela 2.3.2. 

Tabela 2.3.2: Sumário dos 5 níveis de transformação organizacional 

Característica 

Pontos Fortes 

Riscos 

Característica 

Pontos Fortes 

Riscos 

Implantação descentralizada com vista à solução 
de questões operacionais em áreas de negócio 
específicas. 
Facilidade de identificar e explorar o potencial 
do SI; 

Baixa resistência organizacional às mudanças. 
Possível duplicação de esforços na organização; 

Deficiência no aprendizado organizacional; 

Pode parecer atraente com relação a práticas 
antigas mas não se comparado a práticas mais 
modernas. 
Interligação das áreas de negócios refletindo 
interconectividade técnica e interdependência 
organizacional. 
Favorece a implantação da Qualidade Total; 

Torna mais eficiente os processos da organização 
que resultam em melhoria na prestação de 
serviços aos consumidores. 
Apenas automatizar os procedimentos existentes, 
sem considerar uma reformulação de processos, 
pode ter retorno limitado caso os concorrentes já 
tenham reformulado os seus. 

Redefinição dos processos-chaves da 
organização com vistas ao desenvolvimento de 

Cf} 

O O Característica capacidades para competir no futuro e não, 
; ""O simplesmente, retificação de processos 
l~ ~ 1-__________ +---=i=n=efi=l~ci:..::e~n~te=s~p=lr~e=se=n~t:_=_es=.:..--_______ --j 
. 2 ~ Possibilidade de criar novos processos que 
~ B agreguem mais valor para os clientes; 
~ 2 Pontos Fortes Oportunidade de adquirir vantagem sendo o 
~ ~ primeiro a adotar tais medidas; 

Substituição de práticas antiquadas por outras 
voltadas para novas lógicas de negócios; 
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Continuação da Tabela 2.3.2: Sumário dos 5 níveis de transformação organizacional 

o 
'"O 

Riscos 

Característica 

Pontos Fortes 

Riscos 

Os beneficios podem ser limitados se utilizado 
como um meio de retificar práticas antigas 
ineficientes; 
Redefinir processos que possam ser obsoletos ou 
_que já tenham sido abandonados por parceiros. 
Articulação estratégica entre os participantes da 
rede de negócios para a produção de bens e 
servIços; 
Utilização do SI para aprendizado no âmbito da 
rede de negócios e para coordenação e controle. 
Eliminação de atividades onde a organização não 
possua o nível de competência necessário; 
Simplificação do escopo do negócio com vistas à 
flexibilidade e rapidez nas respostas às 
exigências dos consumidores; 
Possibilidade de se explorar fontes de 
competências na rede de negócios 
Ineficiência devido à falta de coordenação entre 
os integrantes da rede de negócios; 
Infra-estrutura interna ineficiente para a obtenção 
de aprendizado na rede de negócios. 
Redefinição do próprio escopo do negócio; 

Característica Surgimento de um novo negócio, independente, a 
8.. partir de um processo utilizado pela organização: 
8 "spin-off'; 
~ . 9 ~~encializar a capa~idade de pr~cess~ fl 
O Q Pontos Fortes llliormações para cnar um negócIo maIS exível 

'"O ... ~ e eficiente; 
l~ Z f--_________ ----l_P_r_om_o_v_er_a_in_t--'eg"'-lr_a-L-çião_v_ert_ic_a_l. ______ -----l 
. ~ O não desenvolvimento de uma área de tE competência consistente para o futuro; 
~ Riscos Possível enfraquecimento da corporação de modo 
,3 que não haja oportunidades de crescimento e 
~ sobrevivência no futuro. 

Fonte: (Venkatraman, 1994:81-82) 

Conforme é possível verificar na tabela acima, a implantação de um SI está 

acompanhada de pontos fortes e riscos. O que definirá se os primeiros serão alcançados, 

ou se os últimos serão evitados, será a maneira como o SI for implementado, 

independentemente do objetivo escolhido. A definição do objetivo - buscar eficiência 

(níveis evolucionários) ou aumentar capacidades (níveis revolucionários) - induz a 
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direção da organização a buscar, respectivamente, tecnologias convenientes ao seu 

negócio atual, ou com potencial de capacitar novas direções de negócios (Davenport & 

Prusak, 1998:261). 

Além disso, é preciso ter em mente que a forma como os negócios são realizados 

não é alterada por intermédio da simples utilização de determinada tecnologia. Indo 

além, até mesmo o emprego de novas tecnologias pode ser a causa de sua própria 

destruição, caso ela não seja adotada por outras organizações ou pelo próprio pessoal da 

organização (Ibidem, 260-262). Por esse motivo, no modelo de Venkatraman, o nível de 

convergência é o de "Redefinição dos Processos de Negócios", por significar um novo 

olhar da organização para a sua forma de realizar seus negócios. 

Qualquer que seja o objetivo, a implantação de um SI pode significar uma 

oportunidade ou uma ameaça para o próprio status quo da organização (Venkatraman, 

1994:85). Além disso, a implantação de um SI pode ter como retorno, beneficios de 

dificil mensuração, ou beneficio nenhum, acompanhado de frustrações e desperdício de 

muito dinheiro (Davenport, 2001:29). Isso porque a implantação envolve características 

da organização que interagem entre si, tais como: sua cultura, as pessoas que a 

compõem e o ambiente. 
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2.4 MODELO DE CONSISTÊNCIA DE SCOTT MORTON 

2.4.1 - Introdução 

Uma forma de interação é proposta por Scott Morton (1988) a partir da 

combinação de três correntes de pensamento: uma que diz que a estrutura 

organizacional muda de acordo com a estratégia, (Alfred Chandler, 1962); outra que 

considera a existência de quatro forças agindo na empresa, que são: tarefas da 

organização em função da estratégia, estrutura organizacional, as pessoas e suas 

capacidades e a tecnologia, (H. J. Leavitt, 1965); e uma terceira que trata dos cenários e 

o estudo do ambiente externo nos contextos social, político, econômico e técnico, (P. A. 

Wack, 1984), (Scott Morton, 1988:62). 

2.4.2 - Modelo de Consistência de Scott Morton 

o modelo proposto por Scott Morton, reproduzido na Figura 2.4.1, representa a 

organização como um conjunto de forças existindo em equilíbrio dinâmico: estrutura e 

cultura, estratégia, pessoas e seus papéis, tecnologia. O processo de gerenciamento tem 

o papel de manter essas quatro forças juntas e de equilibrá-las ante às influências do 

ambiente externo. 
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Figura 2.4.1: Modelo de Consistência de Scott Morton 

Ambiente Estrutura e Ambiente 
···········'C···r········· .. ·········· .. · .. · 

SÓCioE-etconômiCo .. ~................................................. ......... u tura ............... ~ ................................... ~.~CnOl~~::rno 
x erno ....... . .... . 

. :., /...... . ........... ... 

Estr.i:égia 14 • A;::::=~OS TeC~~lOgia 
, , \ 1 . 

.• ", .. ,......................... Pessoas e seus ....... / •.. /./ // 

.......................... ·papéts ........ ·.............. .... '---- Limite da 

Organização 

Fonte: (Scott Morton, 198~:63) 

Para fins de melhor compreensão dos componentes do modelo - quatro forças , 

ambiente e gerenciamento dos processos - a seguir serão apresentadas algumas 

considerações a respeito. 

2.4.2.1 - Cultura 

Cultura, sob diversas ópticas estudadas pelos antropólogos, sintetiza a forma 

pela qual os membros de uma sociedade aprendem, compartilham e transmitem, 

individualmente ou em grupo, instrumentos, técnicas, padrões de comportamento, 

conhecimentos, crenças, idéias, abstrações e sistema de valores (Marconi, 1986). 
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Contudo, não se deve considerar cultura e sociedade como a mesma coisa, pOiS as 

pessoas constituem a sociedade e os seus comportamentos, a cultura. A cultura é uma 

manifestação. (Hoebel & Frost, 1981 apud Marconi, 1986:159). 

o estudo da cultura, originalmente voltado para as sociedades, passou também a 

contemplar as organizações gerando o conceito de cultura organizacional. Para Schein 

(2001) cultura organizacional é o "resíduo do sucesso" ou seja, "são valores, crenças e 

certezas aprendidos em conjunto, que são compartilhados e tidos como corretos à 

medida que a organização Continua a ter sucesso" e que "se tomam certezas tácitas 

sobre a natureza do mundo e sobre como sair-se bem nele" (Schein, 2001: 35-45). 

Na visão de Schein a cultura é profunda e não um fenômeno superficial, 

controlando mais do que sendo controlada e sendo as regras tácitas de ação. A cultura é 

ampla, pois ela se espraia sobre todos os membros da organização e faz parte do seu 

cotidiano. A cultura é estável, pois toma previsível e dá sentido à vida dos membros da 

organização (Ibidem, 40). Além disso, ele sugere que a cultura existe em três níveis: 

artefatos, valores casados e certezas tácitas compartilhadas, conforme ilustrado na 

Figura 2.4.2. 
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Figura 2.4.2: Níveis de Cultura 

Artefatos Estruturas e processos organizacionais visíveis. 

• t 
Valores Casados 

t 
Certezas tácitas 
compartilhadas 

Fonte: (Schein, 2001:32), adaptado. 

Estratégias, objetivos, filosofias. 

Inconsciente, crenças, percepções, pensamentos e 
sentimentos pressupostos. 

Segundo o autor, o nível Artefatos compreende o que se vê, ouve e sente ao se 

entrar em uma organização: a arquitetura, as cores, a decoração, as portas, abertas ou 

fechadas, a maneira das pessoas se vestirem, a maneira das pessoas falarem, o tom da 

voz, em suma, são os padrões de comportamento visíveis. O nível Valores Casados está 

associado aos valores, princípios, éticas e pontos de vista da organização. O nível 

Certezas tácitas compartilhadas tem caráter histórico, pois ele reúne os valores e crenças 

dos fundadores e líderes da organização que a tomaram bem sucedida. (Ibidem, 32-36) 

Corroborando o modelo de Scott Morton, por ser a cultura a "principal fonte de 

identidade da organização" (Ibidem, 27), não podendo ser ela classificada "de certa ou 

errada, melhor ou pior, a não ser em relação ao que a organização está tentando fazer e 

ao que ambiente em que ela opera permite" (Ibidem, 37), nos processos de tomada de 
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decisões, negligenciar as "forças culturais operantes pode ter conseqüências imprevistas 

e indesejáveis" (Ibidem, 20). 

2.4.2.2 - Estrutura 

A estrutura das organizações, tradicionalmente, é elaborada sob a óptica do 

modelo burocrático, fruto da administração científica de Taylor (Wahrlich, 1969) e dos 

conceitos de burocracia de Weber (Covre, 1981), e visualizada por intermédio de 

organogramas. Neles estão bem identificadas as tarefas e as subordinações das pessoas 

no âmbito da organização, assim como sua esfera de competência segundo as regras 

técnicas e normas estabelecidas. 

o modelo burocrático foi responsável por significativo aumento na 

produtividade industrial em virtude da melhoria do desempenho individual e da maior 

coordenação entre as unidades organizacionais. Esse modelo, em função da sua clareza 

e objetividade, tomou-se o padrão em termos de estruturação organizacional (Nadler & 

Gerstein, 1993:97-98). Contudo, conforme previsto pelo próprio Weber (Motta, 

1981 :70), a organização burocrática desvirtuou-se e tomou-se mais complexa, menos 

flexível e mais voltada para si mesma. 

Em virtude dessa desvirtuação e em função de novos cenários, caracterizados 

pela instabilidade e incerteza, provocadas por pressões causadas pelo aumento da 

competição, excesso de oferta, globalização, aumento das exigências dos clientes e 

protecionismo, a organização burocrática foi se mostrando cada vez menos eficiente e 

menos capaz de obter vantagens competitivas. Como forma de superação, sugere-se que 
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as organizações se voltem para um conceito amplo denominado arquitetura 

organizacional. (Nadler, 1993) 

A arquitetura organizacional é constituída pela estrutura formal, pelo projeto de 

práticas de trabalho, pela natureza da organização informal ou o estilo de operação e 

pelos processos de seleção, socialização e desenvolvimento de pessoal. Seu objetivo 

precípuo é permitir que a informação se movimente na organização, entre as pessoas e 

os grupos. Além disso, viabilizar formas organizacionais diversas, como: equipes de 

trabalho autônomo, alianças e joint ventures ou redes organizacionais para atender às 

possíveis exigências do ambiente competitivo. (Ibidem) 

Sob a óptica de Gerstein, a arquitetura organizacional é semelhante à arquitetura 

tradicional no que diz respeito ao projeto de um espaço para a vivência humana. 

Enquanto o arquiteto fisico projeta com a luz para modelar o espaço e as formas e 

revelar as tessituras, o arquiteto organizacional projeta com a informação, a fim revelar 

o estado de atividades e padrão histórico de transações, eventos e decisões da 

organização. (Gerstein, 1993 :5-7). 

Portanto, à luz do modelo de Scott Morton, a força "estrutura", vista como 

arquitetura organizacional, tem papel fundamental na implantação de um SI, pois: 1) o 

modelo burocrático tradicional de se visualizar a estrutura das organizações não é mais 

adequado face ao ambiente mais instável e incerto, exceto nos casos onde hierarquia e 

disciplina são colunas de sustentação: como uma Força Armada, 2) por ser a 

responsável pela forma como a informação irá fluir na organização entre as pessoas e os 

grupos e 3) por viabilizar novas formas organizacionais. 

59 



2.4.2.3 - Estratégia 

Originária da palavra grega strategía, que significa "arte militar de planejar e 

executar movimentos e operações de tropas" (Ferreira, 1993:232), a palavra estratégia 

foi adotada pelo meio organizacional significando a forma de definir os propósitos e 

prioridades da organização, em termos de objetivos de longo prazo. Posteriormente, a 

esse significado, foram incorporadas várias nuanças, fruto das peculiaridades enfocadas 

por diversos autores ao tratarem o tema, o que manteve o vocábulo estratégia longe de 

ter uma definição consensual. 

Um dos principais objetos de estudo que influenciou as definições de estratégia, 

foi a forma pela qual a organização e o ambiente interagem. O ambiente, em constante 

mudança, regularmente expõe a organização a oportunidades e ameaças, obrigando-a a 

se adaptar valendo-se dos pontos fortes e fracos que possui em relação aos seus 

concorrentes. A organização, por sua vez, em razão de ser parte do ambiente, e de 

acordo com a sua forma de competir, induz ou introduz mudanças nesse entorno 

(Wright, Kroll & Parnell, 2000: 29-33). 

Como conseqüência dos vários estudos sobre o tema, uma gama de definições de 

estratégia foi proposta, conforme o elenco não exaustivo apresentado na Tabela 2.4.1. 
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Tabela 2.4.1: Definições de Estratégia 

Estratégia: 

1. Detennina e revela os propósitos da organização em termos de objetivos, programas de ação e 
prioridades de alocação de recursos para o longo-prazo; 

2. Seleciona os negócios que a organização deve estar ou não estar; 

3. Busca obter no longo-prazo, vantagem sustentável em cada um dos negócios, respondendo 
apropriadamente às oportunidades e ameaças do ambiente da organização e aos pontos fortes e 
deficiências da organização; 

4. Identifica as atividades gerenciais distintas na corporação, nos negócios e nos níveis funcionais; 

5. É um modelo de decisão coerente, unificado e integrado; 

6. Define a natureza das contribuições econômica e não-econômica que se pretende fazer para os 
"stakeholders" ; 

7. É uma expressão do intento estratégico da organização; 

8. Está dirigida ao desenvolvimento de competências essenciais na organização; 

9. É um meio de se investir seletivamente em recursos tangíveis e intangíveis para desenvolver 
capacidades que assegurem vantagens competitivas sustentáveis. 

Fonte: (Hax & Majluf, 1996:14) 

Na ausência de uma definição única, Hax & Majluf (1996) sugerem que 

estratégia pode ser vista como uma reunião de conceitos multidimensionais que 

abarcam todas as atividades críticas da organização, provendo-a de um senso de 

unidade, direção e propósito, assim como facilitando a adoção de mudanças induzidas 

pelo ambiente (Hax & Majluf, 1996:2). 

A discussão sobre estratégia é ampla e questionamentos do tipo: se é arte ou 

fruto de ações objetivas da direção da organização; se orienta a construção de estrutura 

da organização ou prescinde de uma estrutura para se realizar; se deve ser orientada para 

definir níveis administrativos ou estar voltada para o desenvolvimento de competências 
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corporativas; se emerge das ações passadas ou se é uma visão para o futuro, não são 

aprofundadas neste trabalho por fugir ao seu escopo. 

A despeito do conceito utilizado, a substância da estratégia não pode estar 

separada do seu processo de formação, o qual compreende: 

- processos cognitivos: responsável pelo entendimento racional do 

ambiente externo e das capacidades da organização; 

- processos sociais e organizacionais: contribuem para a comunicação 

interna e o desenvolvimento de consenso de opiniões; 

- processos políticos: reúne a criação, retenção e transferência de poder 

dentro da organização (Ibidem, 15). 

Reforçando o modelo de Scott Morton, conclui-se que a força "estratégia" é 

norteadora para a implantação de um SI. A sua substância é o modo como a organização 

pretende se perpetuar e o seu processo de formulação é cultural, pois "na maioria das 

organizações, o pensamento estratégico é bastante influenciado por certezas tácitas 

sobre quem elas são e qual é a sua missão" (Schein, 2001: 48-49). 

2.4.2.4 - Pessoas e seus papéis 

o surgimento da Escola das Relações Humanas contribuiu para que o 

trabalhador passasse a ser reconhecido como "um ser humano capaz de pensar, de 

decidir, de ser motivado, e não apenas como um recurso" (Pereira & Fonseca, 1997:67). 

Sob esse enfoque, aspectos como subjetividade e cognição das pessoas passaram a ser 

considerados importantes na gestão de recursos humanos. Davel & Vergara (2001a) 

destacam que: 
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"pessoas não fazem parte somente da vida produtiva das organizações. 

Elas constituem o princípio essencial de sua dinâmica, conferem vitalidade às 

atividades e processos, inovam, criam, recriam contextos e situações que podem 

levar a organização a posicionar-se de maneira competitiva, cooperativa e 

diferenciada com clientes, outras organizações e no ambiente de negócio em 

geral". (Davel & Vergara, 2001 a: 31 ) 

Visto por esse ângulo, as pessoas são, sem dúvida, o bem mais precioso das 

organizações. Por conseguinte, é de se esperar que toda e qualquer mudança a ser 

inserida leve em conta o efeito que irá causar nelas. A implantação de um SI não 

poderia seguir outra regra, uma vez que são as pessoas que, ao desempenharam 

múltiplos papéis, orgamzam e gerenciam a obtenção, o processamento, a 

contextualização, a classificação, a distribuição e a utilização das informações, 

definindo, assim, a própria política informacional da organização. 

Ao desempenharem os seus papéis, é esperado que as pessoas desenvolvam 

habilidades variadas e capacidade de adaptação às mudanças; capacidade de aprender, 

desaprender e re-aprender (Pereira & Fonseca, 1997: 251-252); sensibilidade a vários 

tipos de informação e formas de conhecimento; confiança para correr riscos e intervir na 

ausência de procedimentos explícitos; habilidade cognitiva; capacidade de crítica e 

autocrítica (Davel & Vergara, 2001b: 307). 

Contudo, apesar de todo esse reconhecimento da importância das pessoas para 

as organizações, o que se verifica na prática é que redução de pessoal é o beneficio mais 

utilizado para mensurar a eficiência da implantação de um SI associado à reformulação 

de processos produtivos (Davenport, 2000:209). Ou seja, na realidade, para as 

organizações, as pessoas são descartáveis, não importando o quanto elas possam "ter 
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contribuído para o desenvolvimento da empresa. Diante das mudanças, elas serão 

rapidamente removidas" (Enriquez, 1997 apud Tonelli, 2001:250). 

Essa realidade, retratada por Sennett (2001), é caracterizada pela flexibilização 

do tempo, pelo curto prazo e pela impossibilidade de se manter relações sociais 

duráveis. As organizações, em prol de alcançar os resultados e as metas, oferecem uma 

liberdade aparente aos funcionários, sem controle de tempo e lugar. "Vencer, hoje, 

implica prosperar em meio ao movimento, à velocidade e à fragmentação. Contudo, 

muitos daqueles que já sabem que não podem vir a ser vencedores trabalham com 

indiferença e distanciamento do trabalho" (Tonelli 2001 :252). 

Aqueles que temem perder o emprego "promovem toda uma variedade de 

condutas que permitem a manutenção do trabalho, incluindo os comportamentos mais 

agressivos e competitivos, requeridos pela empresa" (Dejours, 1999 apud Tonelli, 

2001:252). Por outro lado, aqueles que possuem empregabilidade, conscientes de que as 

organizações não oferecem garantias, se envolvem com elas, intensa e profundamente, 

sem se entregar completamente e apenas enquanto a relação durar (Ibidem, 257-258). 

Resumindo, valendo-se da máxima: "informação é poder" para justificar os 

jogos e as disputas pela informação inerentes à vida das organizações (Davenport & 

Prusak, 1998:90-91) e levando-se em conta as variadas formas de relacionamento entre 

as organizações e as pessoas (Dejours, 2001; Sennet, 2001; Tonelli, 2001), fica 

ressaltado o quanto a força "pessoas e seus papéis" é relevante no modelo de Scott 

Morton. 
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2.4.2.5 - Tecnologia 

A história da humanidade é marcada por inovações tecnológicas, tais como: 

invenção da roda, de ferramentas e de armas. No passado recente, a máquina a vapor, a 

energia elétrica, a energia nuclear, a ciência dos materiais, entre outras, foram os 

grandes responsáveis pelo desenvolvimento industrial. Nos dias atuais, a utilização de 

tecnologias voltadas para computação e comunicação, ou tecnologias da informação -

TI -, tem provocado mudanças consideráveis em toda a sociedade, principalmente nas 

organizações. Alguns exemplos de TI são apresentados na Tabela 2.4.2 

Tabela 2.4.2: Exemplos de Tecnologias de Informação. 

Telefone (fixo / móvel) 

FAX 

Satélite 
Hardware 

GPS - Global Position System 

Computador (pessoal / mainframe / rede) 

CD-ROM 

ERP - Enterprise Resource Plaruring: Aplicativo que gerencia a troca de dados 
e comunicações entre os diversos setores das organizações; 

EDI - Eletronic Data Interchange: Aplicativo que gerencia a troca de dados e 
comunicações entre organizações. 

Aplicativos / Software 
CRM - Customer Relationship Management: Aplicativo voltado para o 
gerenciamento das relações da organização com seus clientes; 

Agentes Inteligentes: Softwares capazes de tomar decisões a partir de regras e 
restrições previamente definidas pelo proprietário; 

Internet: rede mundial de computadores. 

Outros Correio eletrônico: troca de informações via intranet, extranet ou Internet. 

Datawarehouse: armazenamento de dados 

Nas organizações, a utilização de tecnologias da informação, suportando 

sistemas de informação voltados para a reformulação dos processos de negócios tem 
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sido responsável por verdadeira revolução, sendo seus efeitos percebidos na alteração da 

estrutura das indústrias, na criação de vantagens competitivas, na expansão dos limites 

da organização via redes de negócios e no surgimento de novos negócios a partir dos já 

existentes - "spin-off'. (Mc Farlan, 1984; Cash & Konsynski, 1985, Porter & Millar, 

1985; Davenport & Short, 1990; Hammer, 1990; Moreton, 1995). 

Apesar dos vários beneficios que podem ser auferidos a partir do emprego de 

tecnologias de informação, muitas organizações desperdiçam dinheiro investindo em 

computadores e softwares, acreditando que os seus problemas serão resolvidos. Elas 

acabam sendo vítimas de uma avalanche de informações, sem tempo hábil para analisá

las e utilizá-las. Como resultado, o efetivo uso da informação é proporcionalmente 

menor do que os recursos despendidos para obtê-la (Davenport & Prusak, 1998). 

Projetos de implantação de sistemas de informação têm maIOres chances de 

serem bem sucedidos se estiverem coadunados com a estratégia da organização e se 

forem fruto do trabalho conjunto entre os gerentes de linha e os gerentes de tecnologia. 

Isso ocorre porque estes atores são os primeiros que conhecem a estratégia da 

organização, mas não obrigatoriamente possuem conhecimentos específicos sobre 

tecnologia, ao passo que os outros tudo sabem sobre tecnologia, mas podem 

desconhecer a estratégia (Scott Morton, 1988:56). 

Outro motivo importante para que o projeto de implantação de SI seja 

coordenado por uma equipe mista consiste em evitar que ele seja dependente de um 

único chefe, que possua conhecimento sobre computadores, que seja super consciente 

sobre o potencial da TI, que acredite que TI pode transformar toda a organização e que 

seja pouco consciente sobre a importância da informação. Em virtude dessa 
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dependência, caso esse chefe se afaste do projeto, o mesmo pode não se sustentar 

(Heeks & Davies, 2001:30). 

Conforme observado, a utilização de tecnologias de informação voltadas para a 

obtenção de informações não é garantia de sucesso em termos de resolução de 

problemas informacionais da organização. Porém, a tecnologia, em si, é a "força" que 

sustenta o SI sendo, portanto, fundamental a sua consideração ao longo do processo de 

implantação do sistema de informação. 

2.4.2.6 - Processos Administrativos 

Processos Administrativos compreendem ações administrativas (geral, executiva 

e intermediária), tais como: identificação da estratégia e elaboração do planejamento 

estratégico, programação orçamentária, criação de sistemas de controle, etc., que têm 

por finalidade ajustar as quatro forças - estrutura e cultura, estratégia, pessoas e seus 

papéis e tecnologia - entre si (Scott Morton, 1988:63). 

A forma como uma organização é gerida, bem como os seus processos - formais 

e informais - são fluto da sua história, das suas certezas tácitas a respeito do modo pelo 

qual obtiveram sucesso (Schein, 2001). Por isso, antes de se decidir pela implantação de 

um SI, é necessário compreender as tarefas administrativas, as necessidades 

informacionais da organização e os tipos de informação corrente: estruturada e não

estruturada, formal e informal, computadorizada e não-computadorizada, para se evitar 

o fracasso de não conseguir adaptá-lo às reais necessidades dos usuários (Davenport 

&Prusak, 1998: 176-178). 
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2.4.2.7 - Ambiente 

As organizações, originalmente estudadas sob a perspectiva interna, com 

enfoques voltados para a racionalização do trabalho - Escola Clássica, ou a motivação 

dos funcionários - Escola de Relações Humanas, a partir das Abordagens Estruturalista, 

de Sistemas Abertos e Contingencial, passaram a ser vistas como sistemas sociais em 

constante interação com o ambiente. (Araujo, 2001; Nadler & Tushman, 1993). 

Sob essas abordagens, o ambiente, compreendendo: forças políticas, legais, 

tecnológicas, econômicas e sociais, outras organizações, fornecedores, consumidores, 

órgãos governamentais, sindicatos, concorrentes e instituições financeiras, entre outros, 

passou a ser visto como fonte de ameaças e oportunidades para as organizações. Como 

corolário, a capacidade de adaptação destas, às mudanças ambientais, tomou-se regra 

para a sua sobrevivência (Wright, Kroll & Pamell, 2000). 

Apesar dessa regra já ser bastante difundida, muitas organizações, "porque 

alcançaram realizações de vulto e ofereceram respostas importantes para o ambiente em 

determinado momento, acomodaram-se e passaram a viver do passado" Araújo (2001: 

27). Isso porque "a cultura que criou o sucesso toma dificil para os membros da 

organização verem as mudanças do ambiente que requerem novas respostas" (Schein, 

2001: 28). 
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3. METODOLOGIA 

Neste capítulo, trataremos da metodologia utilizada neste Projeto de Pesquisa. 

Para tal, identificaremos o tipo de pesquisa e o seu universo e amostra, indicaremos a 

forma de coleta e tratamento dos dados e apresentaremos a limitação do método. 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

A pesquisa, de acordo com a taxonomia proposta por Vergara (1998), adotará os 

seguintes critérios: 

Quanto aos fins a pesquisa será: 

- Descritiva, pois busca expor características da modalidade de licitação Pregão 

e as repercussões que podem ocorrer em função da decisão se de adotar tal modalidade 

em uma Organização Pública, particularmente aquelas subordinadas ao Exército 

Brasileiro. 

E quanto aos meios: 

- De campo, pois será necessário obter o ponto-de-vista dos agentes envolvidos 

nos processos de licitação, por intermédio de: 

entrevistas informais; 

observações diretas; 

observação participante. 
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- Documental, pois serão necessárias consultas a documentos internos das 

organizações no que se refere aos processos de licitação, tais como editais e atas. 

- Bibliográfica, pOlS serão necessárias consultas aos livros, revistas, jornais, 

teses, dissertações e meios eletrônicos a respeito da Política de Governo Eletrônico do 

Brasil e da legislação que rege as licitações no âmbito governamental, particularmente 

aquela que trata do Pregão. 

- Estudo de caso, por estar circunscrita a uma instituição pública específica: o 

Exército Brasileiro e por se tratar de uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo: a criação de uma modalidade de licitação como maneira de 

aumentar a transparência da Administração Pública, dentro de seu contexto de vida real: 

os processos de licitação de Organizações Públicas (Yin, 2001). 

De maneira mais rigorosa, uma vez que tal estudo se limitará a Organizações 

Públicas subordinadas ao Exército Brasileiro e que os dados serão obtidos na la ICFEx, 

devido à conveniência da proximidade geográfica, que facilita o contato com os 

pesquisados e a coleta dos dados documentais, este Estudo de Caso pode ser 

classificado como Piloto (Yin, 2001:100) e servir como base formativa para um estudo 

mais amplo que envolva um universo maior de Organizações Públicas. 

3.2 Universo e Amostra 

A Política de Governo Eletrônico é de âmbito nacional e espera-se que os seus 

efeitos sejam diferenciados em função dos agentes da Administração Pública, da 

tecnologia utilizada e de muitos outros fatores, que tornam o seu universo de atuação 

bastante amplo. Além disso, pressupõe-se que o equilíbrio do Modelo de Consistência 
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que está sendo utilizado para analisar os efeitos da adoção da modalidade de licitação 

Pregão no âmbito de organizações públicas, apresente características diferentes entre as 

estas. 

Por esses motivos, pesquisar toda administração Pública extrapolaria o tempo 

disponível para esta pesquisa. Dessa forma, o universo da pesquisa será limitado às 

organizações subordinadas ao Exército Brasileiro, sendo a amostra composta por 

aquelas que prestam contas de seus processos de licitação à 1 a ICEFEx. 

3.3 Coleta de dados 

Na pesquisa de campo serão realizadas entrevistas informais com os agentes 

responsáveis pelos processos de licitação de algumas Organizações Militares que 

prestam conta diretamente à 1 a ICEFEx, buscando os seus pontos de vista com relação à 

adoção da modalidade de licitação Pregão. Também por intermédio de entrevistas, 

buscar-se-á o ponto de vista dos agentes que integram a la ICEFEx sobre a modalidade 

de licitação Pregão e seu processo de formação de pregoeiros, de execução e de 

prestação de contas. 

Além das formas acima citadas, na pesquisa de campo os dados também serão 

coletados por intermédio de observações direta e participante, uma vez que o 

pesquisador é membro de uma Organização Militar, subordinada ao Exército Brasileiro, 

e já exerceu, e exerce, a função de presidente de Comissão de Licitação. 
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Na pesquisa documental serão consultados os arquivos da 13 ICEFEx 

objetivando identificar as modalidades de licitação mais adotadas e suas características, 

no âmbito do universo das Organizações Militares pesquisadas e as atas dos pregões, 

eletrônicos e presenciais, disponíveis no portal comprasnet.gov.br. 

Na pesqUisa bibliográfica, serão consultados os livros, teses, dissertações, 

dicionários, jornais e revistas, constantes da biblioteca da Fundação Getúlio Vargas, 

assim como, as publicações disponibilizadas na rede Internet, que tratem de assuntos 

referentes à modalidade de licitação Pregão. 

3.4 Tratamento dos dados 

Os dados serão tratados sob a óptica dialética, por intermédio de codificação e 

estruturação das peculiaridades da modalidade de licitação Pregão e seus possíveis 

efeitos nas forças: cultura, pessoas e seus papéis e tecnologia, no âmbito de 

organizações militares subordinadas ao Exército Brasileiro. Visa-se, dessa forma, a 

partir da análise dos processos atuais de licitação empregados, inferir a respeito das 

alterações que podem advir, ou que devam ser introduzidas, com a introdução da 

modalidade de licitação Pregão. 

3.5 Limitações do método 

O método apresenta algumas limitações, sendo a principal relacionada à 

amostra, por ser ela restrita às as Organizações Militares subordinadas à la ICEFEx. 
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Contudo, devido à homogeneidade administrativa das Organizações Militares, em geral, 

acredita-se que essa limitação não prejudique a qualidade dos resultados obtidos. 

Este capítulo apresentou o tipo de pesquisa quanto aos fins e aos melOSo 

Justificou os motivos de se utilizar Organizações Militares subordinadas ao Exército 

Brasileiro e que prestam conta à 1 a ICEFEx como o universo da pesquisa e o tipo de 

amostragem a ser utilizada. Definiu a forma de obtenção de dados e acrescentou que 

eles serão tratados sob a ótica dialética via codificação e estruturação. E finalizou 

evidenciando algumas limitações do método. 

73 



4. EFEITOS DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO 

Neste capítulo serão tratados os dados obtidos na pesqUIsa realizada nas 

Organizações Militares e nos bancos de dados do Portal Comprasnet. Inicialmente serão 

apresentados, estatisticamente, as distribuições de freqüência das modalidades de 

licitação utilizadas pelas Organizações Militares. A seguir, a partir da análise dos dados, 

serão feitas inferências a respeito da utilização espontânea da modalidade de licitação 

Pregão em substituição das usuais, assim como de possíveis mudanças a serem 

introduzidas, ou que se façam necessárias, ou, ainda, que devam ser geradas, caso essa 

modalidade de licitação seja adotada no âmbito das OM, particularmente no que se 

refere aos aspectos cultura, pessoas e seus papéis e tecnologia. 

4.1 - Introdução 

A Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece normas geraIs sobre 

licitações e contratos administrativos no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. O Art. 22 desta lei estabelece, como modalidades de 

licitação, a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão; o Art. 23 

estabelece os valores máximos para se utilizar as diversas modalidades e o Art. 24 trata 

da possibilidade de se dispensar a licitação, desde que ocorra um dos fatos previstos em 

seus InCISOS. 

Usualmente, o principal motivo da dispensa da licitação é o fato de os valores 

contratados estarem abaixo dos limites estabelecidos pelos incisos I e II do Art. 24, 

supracitado. Assim, de maneira geral, a faixa de valores que a Administração Pública 

pode contratar está representada na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1: Faixa de Valores de Contratação 

Dispensa 
Obras e serviços de engenharia Até R$ 15.000,00 

Compras e outros serviços Ate R$ 8.000,00 

Convite 
Obras e serviços de engenharia Até R$ 150.000,00 

Compras e outros serviços Até R$ 80.000,00 

Tomada de Preço 
Obras e serviços de engenharia Até R$ 1.500.000,00 

Compras e outros serviços Até R$ 650.000,00 

Concorrência 
Obras e serviços de engenharia Acima de R$ 1.500.000,00 

Compras e outros serviços Acima de R$ 650.000,00 

Fonte: Lei n° 9.648/98 

Para fins de identificação da freqüência de utilização de licitações e dispensas de 

licitação para a realização de contratações no âmbito das Organizações Militares que 

prestam contas à la ICEFEx, foi conduzida uma pesquisa, em um universo de 72 

(setenta e duas) OM, das quais 62 (sessenta e duas) responderam ao questionário. 

Além dos dados obtidos na pesqUisa, foram consultadas diversas Atas de 

licitações realizadas pela Administração Pública Federal via modalidade Pregão, 

eletrônico ou presencial. O motivo de tal investigação foi buscar obter, por intermédio 

dos registros, dados que pudessem externar peculiaridades do Pregão e que fossem 

capazes de induzir alterações nos aspectos cultural, pessoas e seus papéis e tecnológico 

do problema abordado por este estudo. 

4.2 - Aspecto Cultural 

A adoção da modalidade de licitação Pregão, sob o aspecto cultural, está 

diretamente associada à definição de Schein (2001:45), segundo a qual cultura é "o 

resíduo do sucesso". Ou seja, para que a modalidade de licitação Pregão seja 

plenamente adotada, independentemente de imposição legal, é necessário que seus 

processos e resultados contribuam para o sucesso dos processos licitatórios e, até 

mesmo, sejam considerados melhores do que aqueles já obtidos por intermédio das 
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modalidades de licitação ora em uso: dispensa, carta convite, tomada de preço, 

concorrência e concurso. 

Por sua vez, a percepção de que os processos e os resultados são melhores é 

extremamente subjetiva e depende da intensidade pela qual os responsáveis pelas 

contratações estariam dispostos a introduzir, no contexto institucional, uma nova 

modalidade de licitação. 

Observando-se os dados obtidos na pesquisa realizada com as Organizações 

Militares, verifica-se que as contratações, ao longo do ano 2001, foram realizadas, em 

sua maioria absoluta, via Dispensa de Licitação, conforme apresentado na Tabela 4.2: 

Tabela 4.2 

95,58 % Dispensa de Licitação 

4,04% Carta Convite 

0,23 % Tomada de Preço 

0,12% Concorrência 

0,01 % Concurso 

0,01 % Pregão 

Verifica-se, também, que, apesar de ter sido Dispensa de Licitação a forma mais 

usual de contratação entre as 69 OM pesquisadas, 49 delas, ou 79%, realizaram pelo 

menos uma licitação, sendo que, no universo dessas licitações, a modalidade mais 

empregada foi o Convite, conforme consta da Tabela 4.3: 
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Tabela 4.3 

91,57 % Carta Convite 

5,3 % Tomada de Preço 

2,77% Concorrência 

0,12% Concurso 

0,24% Pregão 

Apesar de algumas OM terem contratado, exclusivamente, por intermédio de 

dispensa de licitação, a qualquer momento, diante de um valor acima dos limites 

estabelecidos para dispensa, elas também estariam sujeitas à realização de licitação. 

Como a modalidade de licitação Pregão pode ser utilizada no lugar de qualquer uma 

das outras modalidades acima citadas, de antemão, o que determinará a sua adoção 

espontânea será a expectativa com relação aos resultados e aos beneficios gerados. 

Para fins de se inferir a respeito das vantagens de se adotar o Pregão, alguns 

indicadores são abordados a seguir: 

Redução do Preço Final: 

o primeiro resultado esperado é a redução do preço final da aquisição do bem ou 

contratação do serviço. Simulações realizadas pela Secretaria de Fazenda do Estado de 

São Paulo, por ocasião do lançamento do serviço de compra eletrônica do Estado, 

previam uma redução média da ordem de 20% com relação aos preços médios obtidos 

por intermédio das outras modalidades. (NASSIF, 2000). Em termos reais, a redução 

esperada de preço confirmou-se com a realização do primeiro Pregão Eletrônico 

conduzido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em 29 de dezembro 
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de 2000. Naquele certame, foi adquirido um veículo tipo passeio por R$ 27.800,00, cujo 

valor estimado era de R$ 33.000,00, com redução de 15,76% e dois veículos utilitários 

por R$ 19.660,00 cada, cujo valor estimado era de R$ 26.500,00, com redução de 

25,81%. 

Sobre o tema redução de preço final por aquisição via Pregão, Jóia e Fuad 

(2002) valeram-se de uma aquisição realizada por intermédio de Pregão Eletrônico pelo 

Ministério da Previdência e Assistência Social, composta por 164 itens, dos quais 130 

foram cotados, para avaliar se realmente houve redução significativa no preço final dos 

remédios. Os resultados demonstraram uma redução de 29,62% entre o preço previsto 

de R$ 1.427.894,00 e o preço contratado de R$ 1.004.952,00. 

O trabalho demonstrou ainda que o valor do desconto obtido no preço do 

produto está relacionado ao número de propostas oferecidas, por intermédio da fórmula: 

desconto = 7,5635 + 11,0856 Ln(nr Propostas). 

Redução do custo de transação: 

Outra vantagem do Pregão, principalmente o eletrônico, é a redução dos custos 

de transação, relacionados ao tempo despendido para realizar a aquisição em si. 

Conforme estabelece o Decreto nO 3.555, o Pregão destina-se à aquisição de bens e 

serviços comuns cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser concisa e 

objetivamente definidos no objeto do edital. Em linhas gerais, observando o Anexo UI 

do mesmo Decreto, verifica-se que esses produtos e serviços correspondem àqueles que 

atendem ao dia a dia, ou ORM da expressão inglesa: operating resource management, 

os quais, segundo Neef (2001), respondem por significativa parcela nos custos de 

transação, por envolverem muitos produtos e serviços e muitos fornecedores. 
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Nesse contexto, o Pregão, principalmente o eletrônico, tende a contribuir para a 

redução dos custos de transação, por permitir a reunião de grandes quantidades de 

produtos e serviços em um mesmo edital e receber, simultaneamente, propostas de 

vários clientes. Um exemplo do quanto se pode esperar em termos de economia de 

tempo e recursos foi apresentado por Nassif (2000) ao citar que um processo de compra 

de garrafões de 20 litros de água mineral, conduzido pelo Governo do Estado de São 

Paulo, no valor de R$ 2.393,36 levou dois anos, consumiu 230 folhas de papel e exigiu 

cinco publicações no Diário Oficial do Estado. 

Por outro lado, o inciso VII, do Art. 21, do Decreto 3.555 determina que haja 

parecer jurídico sobre os editais dos pregões. Essa exigência tende a aumentar o volume 

de trabalho das Assessorias Jurídicas dos órgão públicos. Se considerarmos que ao 

longo do ano de 2001 foram realizadas, nas OM que serviram de amostra, pelo menos 

760 licitações sob a modalidade convite, caso estas fossem substituídas por pregões, 

seriam necessários, pelo menos, 760 pareceres jurídicos. Esse aumento de demanda por 

Parecer Jurídico tenderá a aumentar a sobrecarga de trabalho do quadro de assessores 

jurídicos, ou exigir a contração de novos. 

Quantidade de itens licitados simultaneamente: 

A quantidade de itens que podem ser submetidos à licitação simultânea é uma 

vantagem do Pregão eletrônico. Considerando a capacidade de processamento do 

sistema, vários itens podem ser licitados em pequenos intervalos de tempo. Em 

contrapartida, no caso do Pregão presencial, o número de itens pode resultar em 

significativo aumento de tempo para a realização da sessão. Como exemplo, pode-se 

citar que durante a realização do Pregão presencial nO 13/2002, realizado pela 
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Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Gabinete do Ministro do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em 11 de julho de 2002. 

Neste certame, foram licitados, apenas, 4 (quatro) itens. O item nO 1 recebeu 

propostas de 16 (dezesseis) licitantes, dos quais três foram selecionados para continuar 

na disputa. A fase de lances, a seguir, iniciou-se às 10:59:45h e prolongou-se até às 

11:35:53h, tendo havido a apresentação de 77 (setenta e sete) lances. Ou seja, somente 

para licitar um item foram utilizados O:36:08h (trinta e seis minutos e oito segundos). 

Em outro Pregão presencial, o de n° 11/2002, também realizado pela 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Gabinete do Ministro do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em 05 de julho de 2002, 

foi licitado apenas 1 (um) item. Neste certame foram apresentadas propostas de 3 (três) 

licitantes, os quais todos participaram da fase de lances. Esta fase iniciou-se às 

1O:40:57h e prolongou-se até às 11 :02: 10h, tendo havido a apresentação de 77 (setenta e 

sete) lances. Ou seja, foram utilizados 0:21: 13h (vinte e um minutos e treze segundos). 

A partir dos exemplo acima, observa-se que, dependendo da quantidade e do 

tipo de material sendo licitado e do número de propostas iniciais aceitas, um Pregão 

presencial pode prolongar-se por muitas horas. Para contornar a restrição em termos de 

tempo devido ao número de itens, uma solução indicada é o desmembramento em vários 

editais. Contudo, isso não contribui para a diminuição do custo de transação, pois 

demandará a realização de vários certames. 
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4.3 - ASPECTO PESSOAS E SEUS PAPÉIS 

o responsável pela condução do processo de licitação na modalidade Pregão, 

nomeada pela autoridade competente, recebe a denominação de pregoeiro, o qual, 

juntamente com a equipe de apoio, tem, entre outras, a atribuição de receber as 

propostas e lances, analisar a sua aceitabilidade e sua classificação, bem como, habilitar 

e adjudicar o objeto do certame ao licitante vencedor. 

No que se refere ao papel exercido pelo pregoeIro e sua eqUIpe, ele difere 

daquele tradicionalmente exercido pelos membros das Comissões Permanente e 

Especial de Licitação. Isso porque esses membros, como destaca Cova (2000), por 

serem gestores públicos, só agem sob o fulcro da Lei, lhes restando pouco espaço para a 

efetiva discricionariedade. Sendo assim, as Comissões de Licitação atuam de forma 

passiva no que se refere ao momento da apresentação de propostas dos licitantes, 

limitando-se a verificar o cumprimento dos termos do Edital por parte dos interessados 

e a habilitação jurídica destes, elaborar o Mapa Comparativo e adjudicar os vencedores. 

o pregoeiro e sua equipe, por sua vez, exercem um papel ativo, pois dele espera

se a maximização dos interesses da administração pública, por intermédio da obtenção 

dos menores preços sem que haja comprometimento dos prazos de fornecimento e da 

qualidade dos produtos e serviços. Inclusive, lhe é facultada, de acordo com o inciso 

XVI do Decreto 3.555, a prerrogativa de negociar, diretamente, com os proponentes 

para que seja obtido o melhor preço, segundo algumas situações também previstas no 

mesmo Decreto. 
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Para desempenhar a função de pregoeiro, conforme destacado pela Escola de 

Administração Fazendária - ESAF, em sua Apostila para Formação de Pregoeiros, o 

perfil do pregoeiro necessita extrapolar o conhecimento técnico, devendo também 

possuir outros atributos, tais como: 

- capacidade de liderança; 
- bom relacionamento; 
- boas maneiras; 
- flexibilidade; 
- aparência; 
- fluência da fala; 
- expressão facial/corporal; 
- tom de voz; 
- saber lidar com críticas; 
- defender direitos; 
- ética; 
- sigilo; 
- pontualidade; 
- motivação; 
- organização. 

Observa-se que, alguns desses atributos são voltados, especificamente, para o 

caso do Pregão Presencial, como: aparência, fluência da fala, expressão facial/corporal e 

tom de voz. Já no caso de Pregão Eletrônico, o pregoeiro não é visível, está incógnito. 

Porém, independentemente do tipo de Pregão, o conhecimento e a capacidade de 

negociação do pregoeiro, assim como a flexibilidade e paciência devem ser constantes. 

A razão de tal afirmação justifica-se a partir de alguns exemplos, abaixo relatados, 

obtidos no banco de dados das atas dos pregões do portal \Vw\v.comprasnet.gov.br, 

reproduzidos nos anexos A, B, C, D e E. 

durante a realização do Pregão Eletrônico nO 4/2002, da Fundação Alexandre de 

Gusmão, do Ministério das Relações Exteriores, cuja Ata encontra-se 

reproduzida no Anexo E, com relação ao item 1, mesmo tendo havido apenas 

uma proposta inicial, o Pregoeiro ainda negociou com o licitante uma possível 
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redução no valor do item, valendo-se da prerrogativa facultada pelo inciso XVI 

do Decreto 3.555; 

durante a realização do Pregão Eletrônico nO 34/2002, da la Região, do Tribunal 

Regional Federal, do Poder Judiciário, cuja troca de mensagens encontra-se 

reproduzida no Anexo C, em função de um licitante ter ofertado um valor 

equivocado, os outros licitantes questionaram se não era o caso de 

desclassificação, tendo o Pregoeiro se manifestado contrário, demonstrando 

flexibilidade e conhecimento a respeito das regras do Pregão. Ainda nesse 

mesmo certame, o Pregoeiro teve a oportunidade de intervir para esclarecer 

determinado critério adotado no Edital, demonstrando ter conhecimento sobre o 

que estava sendo licitado, o que é fundamental para o Pregão. 

durante a realização do Pregão Eletrônico nO 7/2002, da Secretaria da Receita 

Federal, em 28 de junho de 2002, cuja troca de mensagens encontra-se 

reproduzida no Anexo A, devido a duvidas a respeito da qualidade de um 

produto licitado, os licitantes iniciaram uma discussão, por mais de uma hora, 

que variou da troca de ofensas, questionamento sobre a forma de importação do 

produto, até a brincadeiras sobre o placar do jogo da final da Copa do Mundo de 

Futebol, tendo o pregoeiro acompanhado a tudo de forma imparcial, sem 

intervir. 

durante a realização do Pregão Eletrônico nO 17/2002, da Coordenação-Geral de 

Serviços Gerais, da Secretaria de Assuntos Administrativos, da Secretaria 

Executiva, do Ministério da Previdência e Assistência Social, em 29 de maio de 

2002, às 14: 12:06 h o Pregoeiro sugeriu aos licitantes que não deixassem para 

apresentar os lances no último momento. Posteriormente, às 14:29:16 h o 

Pregoeiro informou que estaria encerrando a etapa de lances em ATÉ 30 (trinta) 

minutos, sendo o grifo do próprio. Após 14 minutos, aproximadamente, o 

Pregoeiro alertou que estava encerrando a etapa de lances, tendo, às 14:44: 16 h, 

oficialmente, encerrado o recebimento de lances. Em função da decisão do 

Pregoeiro, um licitante, imediatamente, manifestou-se reclamando que não havia 

transcorrido, ainda, os 30 minutos, inclusive, ironizando sobre qual cronômetro 

havia sido utilizado para marcar o tempo. O detalhe é que o Pregoeiro havia dito 

"até 30 minutos" e não que "restavam 30 minutos"; 
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Todas as situações aCIma descritas, apesar de terem ocorrido durante a 

realização de Pregões Eletrônicos, também podem ocorrer em Pregões Presenciais, 

sendo, nesses casos, ainda mais exigido do Pregoeiro, pois o mesmo pode ser instado a 

resolver situações altamente conflituosas. 

No que se refere ao âmbito das Organizações Militares, objeto da pesqmsa 

citada, foram ouvidas alguns responsáveis pelos processos de licitação das OM, com o 

intuito de obter opiniões a respeito da realização, ou não, de Pregões. Apesar de 

reconhecerem as vantagens oferecidas pelo Pregão, a exposição do pregoeiro foi citada 

como principal fator inibitório da realização de Pregão. Essa exposição é vista tanto 

pelo ponto de vista legal, onde o pregoeiro tem autonomia para resolver questões sobre 

recursos, quanto pelo ponte de vista fisico, pois o pregoeiro pode se ver diante de um 

embate acirrado entre concorrentes. 

4.4 - ASPECTO TECNOLOGIA 

o fator tecnológico exerce um papel de suporte extremamente importante para a 

realização de licitações segundo a modalidade Pregão, seja ele presencial ou eletrônico. 

No caso do primeiro, é necessário o emprego de um computador para se utilizar o 

software: Registro Automático de Pregão - RAP, disponibilizado no portal 

COMPRASNET, além de equipamentos de projeção e gravação; quanto ao segundo, a 

infraestrutura tecnológica requer o uso de um computador conectado à Internet. Como 

já vem sendo adotada pelo Governo Federal a obrigatoriedade de se divulgar na Internet 

as licitações, fica implícito que as Organizações Militares, por terem realizado algum 

tipo de licitação em 2001, já possuem conexão com a Internet. 
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Em se tratando de Pregão Presencial, a Escola de Administração Fazendária -

ESAF recomenda, em seu curso de formação de pregoeiros, que o Pregão seja gravado, 

o que demandaria, pelo menos, uma câmara de vídeo caseiro. Outro equipamento 

necessário é um projetor, para que seja possível a visualização dos lances apresentados 

pelos licitantes. Esse equipamento não é comum nas Organizações Militares, 

principalmente devido ao seu custo. Uma solução tecnológica seria a utilização de uma 

placa de vídeo que permitisse a utilização de uma televisão como monitor, ou reunir 

todos os licitantes em torno de um monitor tradicional. Em última instância poderia se 

fazer uso de um quadro e caneta. 

No que se refere ao Pregão eletrônico, o Art. 2°, do Decreto nO 3.697, de 21 de 

dezembro de 2000, determina que o mesmo "será realizado em sessão pública, por meio 

de sistema eletrônico que promova a comunicação pela Internet" e o parágrafo 2°, do 

mesmo artigo, diz que ele "será conduzido pelo órgão promotor da licitação, com apoio 

técnico e operacional do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, representado 

pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação SL TI, que atuará como 

provedor do sistema eletrônico, para os órgãos integrantes do Sistema de Serviços 

Gerais - SISG". 

Sobre o apoio técnico e operacional, acima citado, por intermédio de consulta 

informal, via e-mail, a Sra Elisabeth Braga, Diretora do Departamento de Logística e 

Serviços Gerais, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério 

do Planej amento, Orçamento e Gestão, informa que não há impeditivo para a utilização 

do aplicativo Pregão Eletrônico pelos Comandos Militares, sendo necessária a 

celebração de um Termo de Convênio. 
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De acordo com o Art. 3°, do Decreto 3.697, a autoridade competente do órgão 

promotor da licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio, os operadores do 

sistema e os licitantes que participam do Pregão eletrônico serão previamente 

credenciados perante o provedor do sistema. Ou seja, o órgão promotor da licitação, ou 

mais especificamente, o pregoeiro não exerce qualquer tipo de controle sobre a base 

tecnológica que suporta a realização do Pregão eletrônico, assim como, não dispõe de 

mecanismos para solucionar problemas técnicos que, porventura, possam ocorrer. Para 

exemplificar, destacamos alguns registros das cópias de Atas de pregões, anexas. 

durante a realização do Pregão Eletrônico n° 41/2002, da la Região, do Tribunal 

Regional Federal, do Poder Judiciário, cujo registro de troca de mensagens 

encontra-se reproduzido no Anexo D, determinado licitante, ao longo da 

realização de todo o certame, manifestou que estava enfrentando dificuldades 

com a visualização das informações. Em determinado momento o Pregoeiro 

dirigiu-se a este licitante e solicitou que o mesmo atualizasse sua tela. O 

licitante, então, perguntou sobre o modo que faria tal atualização, uma vez que 

não existia um ícone específico para tal. O Pregoeiro, após tomar ciência da 

nova mensagem do licitante, disse-lhe que acreditava que o seu sistema estivesse 

sendo atualizado automaticamente, o que era normal. Apesar dessa suposição do 

Pregoeiro, até o final do certame o licitante continuou a informar que tinha 

problemas. 

Nesse caso, observa-se que um licitante teve problemas com a recepção das 

informações e o pregoeiro não sabia o que os estava motivando. Inclusive não se pode 

afirmar que eles fossem motivados pelo próprio equipamento do licitante. 

durante a realização do Pregão Eletrônico nO 4/2002, da Fundação Alexandre de 

Gusmão, do Ministério das Relações Exteriores, cuja Ata encontra-se 

reproduzida no Anexo E, o sistema, projetado para impedir que as identidades 

dos licitantes fossem divulgadas, acabou prejudicando a comunicação entre o 
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Pregoeiro e um dos licitantes. O Pregoeiro, desejando negociar com determinado 

licitante, perguntou se o mesmo poderia oferecer um lance inferior a aquele por 

ele já ofertado. Decorridos 1,5 minutos, o licitante instado apresentou um lance 

menor e respondeu ao Pregoeiro dizendo que "sim" e que aquele seria o menor 

lance. Contudo, 2 minutos após, apesar de o sistema já ter registrado o lance e a 

mensagem, o Pregoeiro ainda perguntava ao licitante se ele iria apresentar algum 

lance. 

Nesse caso, observa-se que o sistema não possui uma solução para vincular a 

resposta à pergunta que a originou, impedindo que o próprio pregoeiro soubesse que a 

sua pergunta j á fora respondida. 

Em linhas geraIS, para fins de eXImIr a Administração Púbica de 

responsabilidade sobre problemas semelhantes aos exemplos acima citados, o Parágrafo 

único, do Art. 6°, do Decreto nO 3.697, antecipa que "incumbirá ainda ao licitante 

acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão". 

A despeito da questão tecnológica, a instituição do Pregão, como modalidade de 

licitação, recebeu críticas quanto à sua constitucionalidade, baseadas no parágrafo 8° 

do art. 22 da Lei nO 8.666/93, que veda a criação de outras modalidades de licitação ou 

a combinação das referidas no próprio artigo. Por esse motivo, o fato inconstitucional 

seria a utilização de medida provisória para a criação dessa nova modalidade. 

Contudo, essa questão de inconstitucionalidade foi superada a partir da sanção 

da Lei nO 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu, no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição 
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Federal, a modalidade de licitação denominada Pregão, para aquisição de bens e 

serviços comuns.(Brasil, 2002). 

Porém, ao nosso ver, um ponto que merece maior aprofundamento, no que se 

refere ao Pregão, é a regra estabelecida no inciso XII, do Art. 7°, do Decreto n° 3.697, a 

qual prevê que "durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos 

demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance".(Brasil, 2000e) 

A regra acima transcrita fala em informação em tempo real e isso é uma questão 

delicada no que se refere à utilização de Internet como meio de comunicação. Oliveira 

destaca, em seu artigo sobre Mecanismos de Adaptação para Aplicações Tempo Real na 

Internet, que 

"na literatura os sistemas de tempo real são, em geral, classificados conforme a 
criticalidade dos seus requisitos temporais. Nos sistemas tempo real críticos 
(hard real-time) o não atendimento de um requisito temporal pode resultar em 
consequências catastróficas tanto no sentido econômico quanto em vidas 
humanas. ( ... ) Quando os requisitos temporais não são críticos (soft real-time) 
eles apenas descrevem o comportamento desejado. O não atendimento de tais 
requisitos reduz a utilidade da aplicação mas não a elimina completamente nem 
resulta em conseqüências catastróficas." (Oliveira) 

Observando as classificações acima, percebe-se que, para alguns sistemas, o 

fator temporal pode resultar conseqüências que o autor chama de catastróficas, podendo 

ser de caráter econômico ou relacionado a vidas humanas. No que se refere à Internet, 

Lawton (1997), apud Oliveira, afirma que ela não suporta, de uma maneira geral, 

aplicações tempo real, sejam elas críticas ou não, pois "uma aplicação disseminada 

através do WWW vai encontrar, como sua plataforma de execução, os mais diferentes 

processadores e sistemas operacionais". 
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Além da própria rede, alguns fatores são restrições naturais à obtenção do tempo 

real, como o tempo de computação dos componentes da aplicação e o suporte 

simultâneo a várias aplicações, pois "variações no comportamento de uma aplicação 

interferem na quantidade de recursos disponíveis para as outras aplicações". 

Um exemplo de suporte simultâneo foi a realização, no dia 25 de setembro de 

2001, dos pregões nO 18/2001 da Coordenação Geral de Logística da Subsecretaria de 

Planejamento Orçamento e Administração da Secretaria Executiva do Ministério da 

Justiça; nO 11/2001, da Gerência Executiva no Distrito Federal do Instituto Nacional de 

Seguro Social do Ministério da Previdência e Assistência Social e n° 1/2001, da 

Gerência Executiva em Anápolis do Instituto Nacional de Seguro Social do Ministério 

da Previdência e Assistência Social. 

Outro exemplo, este relacionado com o tempo de computação e possível não 

atendimento ao inciso XII, do Art. 7°, do Decreto nO 3.697, pode ser obtido a partir dos 

registros da Ata do Pregão nO 34/2002, realizado pela la Região do Tribunal Regional 

Federal do Poder Judiciário e de informações obtidas por intermédio de entrevista 

informal com um dos licitantes que participaram do certame. 

O Pregão, em questão, foi aberto às 14:34:07 h e encerrado às 15:55:37 h, dia 06 

de junho de 2002. Ao seu término foi apresentado o seguinte recurso: 

"Prezada Sra. Pregoeira, Pela presente, venho informar o inconformismo quanto 

ao processo do Pregão Elatrônico 34/2002, visto à forma pelo qual se deu o 

encerramento do referido PREGÃO. Quando a licitante SPOT REPRESENTAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA inseriu o seu lance, faltavam poucos segundos para finalizar os 
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trabalhos deste PREGÃO, desta forma, era de se esperar um tempo para que as licitantes 

concorrentes pudessem visualizar este novo preço cotado, para dar novo lance, se assim 

desej assem. " 

Contudo, dos registros da Ata, verifica-se que o lance vencedor foi apresentado 

dois minutos e sete segundos antes do encerramento do Pregão, às 15:53:30, 

contrariando a afirmação "poucos segundos" do licitante. Porém, para fins de se precisar 

o que ele quis dizer com "poucos segundos", entramos em contato com o licitante que 

apresentou o recurso e obtivemos dele a informação de que o tempo decorrido entre o 

surgimento do novo lance vencedor na tela e o encerramento do certame variou entre 5 

aiO segundos. 

Infere-se, nesse caso, que apesar de o sistema ter registrado o recebimento de um 

novo lance faltando dois minutos para o encerramento, o tempo necessário para a 

computação fez com que a atualização, pressuposta em "tempo real", somente fosse 

realizada faltando poucos segundos. Sobre o exemplo em questão, poder-se-ia inferir, 

também, que o licitante tenha se desconectado e, com isso, não tenha recebido as 

mensagens do sistema em tempo oportuno. 

A hipótese da desconexão, apesar de ser plausível, tem contra si o fato de o 

sistema ter registrado uma mensagem enviada pelo licitante que apresentou o recurso às 

15:54:54 h, ou seja, um minuto e vinte e quatro segundos após ter registrado o lance 

menor. Inclusive, entrevistando o licitante, ele afirmou que não houve desconexão e 

que, no momento que enviou a mensagem, acima citada, ainda tinha, em sua tela, a 

indicação que detinha o lance vencedor. 
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o que se deduz do exemplo acima é que o fator tecnológico, relacionado a 

tecnologias de informação e comunicação, fundamental para a realização do Pregão 

eletrônico, é uma restrição à garantia do Inciso XXI do Art. 37 da Constituição Federal, 

no que se refere que seja assegurado igualdade de condições a todos os concorrentes. 

Não basta se decretar que a atualização deva ser em "tempo real" se isso não for 

definido em termos de tempo máximo computação e de resposta. 

Além disso, a própria rede de telecomunicações do País apresenta diferenças 

setoriais que podem influir na equidade da competição. A conexão com a Internet é 

fundamental para a realização do Pregão Eletrônico e em poucas regiões se dispõe de 

conexões de alta velocidade, sendo a maioria realizada via linha telefônica 

convencional. 
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5. CONCLUSÃO 

Em função do que foi apresentado neste trabalho, constatamos que o termo 

comércio eletrônico, entendido como transação de negócios suportadas por 

infraestrutura digital, já faz parte do cotidiano de muitas sociedades, mesmo que as 

pessoas que delas façam parte não o percebam. Apesar de soar como um termo novo, há 

muito já não temos mais os cartões de aposta da loteria esportiva perfurados pelo 

atendente, ou já nos acostumamos a obter o nosso saldo bancário diretamente nos 

terminais de auto-atendimento, sem nos darmos conta de que essas ações são exemplos 

de comércio eletrônico. 

Por sua vez, verificamos que a expressão comércio eletrônico, em si, ou e_com, 

popularizou-se a partir da utilização da Internet para a realização de transações 

comerciais, on fine, entre as empresas e o consumidor final, usualmente chamadas de 

business to consumer, ou B2C. Contudo, o comércio eletrônico abarca, também, outros 

agentes, tais como as empresas e o governo, sendo as transações entre as empresas 

chamadas de business to business, ou B2B, e aquelas que envolvem o governo 

chamadas governo eletrônico, ou e JjOV. 

Observa-se que, entre as empresas, a prática de comércio eletrônico se deu, 

inicialmente, por intermédio da troca de informações administrativas, ou de back office, 

conhecidas pela sigla EDI, iniciais da expressão da língua inglesa para designar 

electronic data interchange. Posteriormente, os sistemas de informação viabilizaram 

outras transações, como as atinentes às atividades de marketing ou de logística. 
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Em termos de marketing, o comércio eletrônico dá nova dimensão ao marketing 

mix original, composto pelos 4 P' s tradicionais: produto, preço, ponto e promoção, 

assim como propicia atendimento diferenciado aos clientes via marketing de 

relacionamento. Quanto à logística, o comércio eletrônico se realiza dentro da cadeia de 

suprimento, envolvendo as organizações desde a produção de matérias primas até a 

disponibilização dos produtos finais aos consumidores. 

Constatamos, também, que as organizações necessitam de informações a 

respeito de si próprias e do ambiente que as cerca, para tomar decisões sobre os seus 

negócios. Essas informações circulam na organização por intermédio de sistemas de 

informação, formais ou informais, compostos, essencialmente por pessoas, sendo, ou 

não, suportados por tecnologias de informação. Esses sistemas de informações 

interligam os diversos setores da organização, seus processos e, até mesmo, várias 

organizações. 

Por sua vez, a implantação de um sistema de informações pode contribuir para 

que a organização torne mais eficientes os seus negócios, reformule-os, ou crie novos, 

dependendo de como sejam estruturados e de que forma se valha das tecnologias de 

informação disponíveis. Fundamentalmente, a implantação de um sistema de 

informações deve estar alinhado à estratégia da organização, devendo-se evitar o 

enfoque puramente tecnológico e priorizar a quantificação financeira, em termos de 

redução de custos e aumento de receitas. 

Além da questão estratégica, antes de se optar pela implantação de um sistema 

de informações, os processos administrativos, formais e informais, adotados pela 

organização, devem ser identificados e compreendidos. Tal precaução se sustenta se 

observarmos a organização como um conjunto de forças - cultura e estrutura, estratégia, 
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pessoas e seus papéis e tecnologia - em equilíbrio dinâmico, sob constante influência do 

ambiente externo. Sob esta óptica, caso uma mudança seja introduzida e altere o estado 

de uma das forças, a repercussão nas outras poderá levar todo o sistema a um novo 

estado de equilíbrio, ou, então, mantê-lo no estado original, tomando inócua a mudança 

original. 

Quanto ao que chamamos governo eletrônico, constatamos que ele está mais 

voltado à prestação de melhores serviços e informações à sociedade, à diminuição da 

burocracia estatal, à otimização das transações com fornecedores e à permissão de 

maior controle das suas atividades por parte da sociedade. Por esse motivo, as 

possibilidades de se realizar e~ov, são múltiplas, pois envolvem relacionamentos entre 

os próprios agentes governamentais e destes agentes com os cidadãos e as empresas. 

No caso brasileiro, verificamos que as iniciativas em direção da prática plena do 

governo eletrônico são identificadas no Programa Sociedade da Informação. Esse 

programa tem como principal preocupação promover a inclusão social de todos os 

brasileiros na Sociedade da Informação, ou seja, além de disponibilizar o acesso dos 

indivíduos à Internet, educá-los para que sejam capazes de tomar decisões acerca de 

todos os aspectos da vida em sociedade que os afetam e de lidar com a acelerada 

transformação da base tecnológica. 

Particularmente, é perceptível a ênfase das ações do Poder Executivo Federal no 

que se refere às compras governamentais. Fruto dessa preocupação, foi criado o Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais, SIASG, e os seus módulos de 

catalogação de bens e serviços, de cadastramento de fornecedores e de preços praticados 

nas licitações, entre outros, os quais viabilizaram a criação do portal de compras 

COMPRASNET. Por sua vez, este portal, permite que as Unidades de Administração de 
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Serviços Gerais, UASG, realizem os processos de licitação de vários bens e serviços, 

desde a publicação do edital até a adjudicação do licitante vencedor. 

Existem evidências no sentido de que o caminho em direção da plenitude do 

Governo Eletrônico já está sendo trilhado pelo Poder Executivo Federal Brasileiro. A 

expectativa que se tem é de que a consecução das metas do Programa Sociedade da 

Informação, em sintonia com as da Política e do Programa de Governo Eletrônico, seja 

a precursora de um Governo Eletrônico Nacional, que atinja a todos os pontos 

geográficos desse imenso território, em todos os níveis de governo, e que renda 

beneficios a todos os estratos da sociedade. 

Uma das medidas adotadas pelo Governo Federal foi a criação da modalidade de 

licitação denominada Pregão. Originalmente sob a forma de uma Medida Provisória, 

que, posteriormente, transformada em Lei, essa modalidade de licitação visa tornar mais 

transparente o processo de contratação de bens e serviços por parte da administração 

pública, assim como diminuir os custos de aquisição, por intermédio do aumento da 

disputa entre os fornecedores para oferecer o menor preço. 

Sobre a adoção dessa nova modalidade de licitação, particularmente no âmbito 

de Organizações Militares do Exército Brasileiro, concluímos que, apesar dos resultados 

positivos e beneficios esperados: redução do preço final, redução do custo de transação 

e quantidade de itens licitados simultaneamente, não se deve esperar que a adoção do 

Pregão seja ostensiva. 

Tal suposição é baseada no fato de ser a modalidade convite a mais utilizada no 

âmbito das Organizações Militares, significando que a maioria das licitações se 

enquadram abaixo dos limites de valores estipulados pela legislação. Além disso, a 

utilização da modalidade de licitação convite está arraigada no cotidiano das 
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Organizações Militares e tem oferecido resultados considerados satisfatórios, 

promovendo, por esse motivo, uma resistência natural à adoção de mudanças. 

Outro motivo para se esperar que a modalidade de licitação Pregão não seja 

adotada espontaneamente é o fato de o edital requerer Parecer Jurídico, diferentemente 

do que acontece com a modalidade de licitação mais utilizada: o convite. A exigência 

do Parecer Jurídico acarreta aumento no tempo de preparação do processo, pois a 

maioria das organizações militares não dispõem de Assessoria Jurídica própria, tendo de 

recorrer àquelas dos escalões superiores. E as Assessorias Jurídicas, por sua vez, ficarão 

submetidas a um aumento significativo de encargos. 

Em termos de pessoal, concluímos que é provável que a adoção da modalidade 

de licitação Pregão, principalmente o presencial, enfrente resistência no âmbito da 

Organizações Militares, principalmente em função do papel esperado do pregoeiro, o 

qual deve buscar negociações diretas com os fornecedores com vistas a obtenção de 

melhores preços. Tal papel contrasta com a função passiva clássica dos presidentes de 

Comissões de Licitação, os quais restringem-se à verificação da conformidade dos 

documentos apresentados e à comparação dos preços ofertados, o que está de acordo 

com a orientação tradicional de não se envolver pessoalmente. 

Em termos tecnológicos, concluímos que, no âmbito das Organizações Militares, 

já existe uma infraestrutura de informática instalada, uma vez que a licitação para a 

contratação de bens e serviços pressupõe conexão com a Internet para divulgar os 

Editais no Portal Comprasnet. Essa infraestrutura é um aspecto tecnológico favorável 

para a adoção da modalidade de licitação Pregão, presencial ou eletrônico. 

Particularmente, no caso do Pregão presencial, outros equipamentos, tais como 
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filmadora e projetor não são imprescindíveis para a realização do certame. Por esse 

motivo, o fator tecnológico não deve ser considerado um inibidor. 

Concluímos, também, que, quanto ao Pregão eletrônico, o aspecto tecnológico 

tem um papel mais inibidor. Preliminarmente, há a necessidade de se celebrar um 

convênio entre a Organização Militar e a Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Como existem várias 

Organizações Militares e esses convênios, necessariamente, demandam pareceres 

jurídicos, provavelmente haverá uma sobrecarga de trabalho nas Assessorias Jurídicas. 

Uma alternativa para contornar esse problema seria a celebração convênios 

apenas com as Organizações Militares que, pela quantidade de licitações que realizam, 

justifiquem um convênio próprio, ou, ainda, com as Regiões Militares. A partir da 

criação de convênios entre a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e as Regiões Militares, estas criariam 

equipes com a destinação exclusiva de realizar os pregões para as Organizações 

Militares subordinadas. Inclusive, essa solução ainda teria a vantagem de contribuir para 

a agilização dos processos de licitação por serem, na maioria, as Assessorias Jurídicas 

subordinadas às Regiões Militares. 

Outra conclusão sobre o aspecto tecnológico que pode ser inibidor à adoção do 

Pregão eletrônico é a própria questão relacionada ao "tempo real" na Internet. Conforme 

discorremos, existe a possibilidade de todos os sistemas estarem conectados e, mesmo 

assim, não haja simultaneidade na troca de informações. Em termos tecnológicos 

verifica-se que ele não é de fácil solução, pois existem restrições associadas a, por 

exemplo: características de hardware, velocidade de processamento dos sistemas, 
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velocidade de conexão à Internet, congestionamento nas linhas de transmissão e 

capacidade do provedor. 

Essas restrições tendem a inviabilizar o próprio texto legal que prevê a prestação 

de informações aos licitantes em tempo real sobre o valor do menor lance registrado. 

Por esse motivo uma alternativa seria o pregoeiro, ao finalizar o Pregão eletrônico, 

aguardar a manifestação explícita dos licitantes desistindo de ofertar novos lances. 

Finamente, concluímos que a modalidade de licitação Pregão é um grande 

avanço do Governo Federal na direção de tornar o processo de contratação de bens e 

serviços mais transparente, assim como mais competitivo, resultando em redução de 

custos para a administração pública. Contudo, a sua adoção depende de fatores que não 

podem ser simplesmente regulados por força de um texto legal, como a cultura de uma 

organização, os papéis que as pessoas estão acostumados a exercer ou o resultado do 

emprego de determinada tecnologia. 

Como conseqüência, levando em conta o questionamento que norteia o presente 

trabalho, concluímos, ainda, que, no que se refere aos órgãos públicos, a modalidade de 

licitação Pregão tende a alterar as seguintes dimensões sistêmicas: força cultura, na 

medida que se propõe a ser uma forma mais eficiente de licitar com sucesso; a força 

pessoas e seus papéis, na medida em que exige uma mudança de comportamento do 

agente público em relação ao processo de licitação, exigindo dele uma atitude mais 

ativa; a força tecnologia, na medida que exige a adoção de sistemas de informação, 

suportados por tecnologias de informação que proporcionem velocidade e 

confiabilidade aos mesmos. 
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Anexo A: Excerto da Ata do Pregão Eletrônico nO 7/2002, da Coordenação-Geral de Programação e Logística, da Unidade Central, 
da Secretaria da Receita Federal, do Ministério da Fazenda. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal 
Unidade Central 
Coordenação-Geral de Programação e Logística 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

NO 7/2002 

Às 14:00 horas do dia 28 de junho de 2002, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos 
membros da Equipe de apoio, designados por 72002 de 17/06/2002, para em atendimento às disposições 
contidas no Decreto 3555/2000, com as alterações do Decreto nO 3693/2000, referente ao Processo nO 
10168001586200241, realizar os procedimentos relativos ao Pregão nO 7/2002. Objeto: Pregão Eletrônico 
- Aquisição de material de consumo .. Inicialmente, o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às 
disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do 
prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances. 

Troca de Mensagens 

00608001/0001-13 
28/06/200214:06:10 
Quando posso ofertar lances? 

04708626/0001-08 
28/06/2002 14:06 :46 
boa tarde Sr. Pregoeiro! 

03468788/0001-53 
28/06/200214:07:55 
Bom dia Sr. Pregoeiro! 

03468788/0001-53 
28/06/200214:08:07 
Boa Tarde ... 

04529075/0001-15 
28/06/200214:08:08 
BOA TARDE SR. PREGOEIRO 

02858411/0001-48 
28/06/200214:08:08 
quando vai abrir o item 02 

00608001/0001-13 
28/06/2002 14:08:09 
Desculpe Boa tarde a todos! 

01256488/0002-66 
28/06/200214:08:40 

Data 
Mensagem 

Quanto tempo tenho para dar lances em cada item? 

03468788/0001-53 
28/06/200214:08:42 
este preço é um absurdo!!!! 

04708626/0001-08 
28/06/200214:08:54 
Sr. Pregoeiro, com quanto tempo restando, o Sr. avisara o encerramento de cada item na fase de lances? 
obrigado! 

01256488/0002-66 
28/06/200214:08:55 
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Quanto tempo tenho para dar lances em cada item? 

03468788/0001-53 
28/06/200214:09:45 
O preço do item 2, é claro. É um absurdo!!!! 

04708626/0001-08 
28/06/200214:10:53 
repito a pergunta do meu caro maigo fornecedor, quanto tempo para dar lances em cada item? obrigado! 

Pregoeiro 
28/06/2002 14: 12 :00 
Quinze minutos antes do encerramento serã avisado. 

Pregoeiro 
28/06/200214:13:58 
Os itens serao encerrados as 15 h e 30m. 

04491335/0001-00 
28/06/200214:15:59 
BOA TARDE SR. PREGOEIRO!!!! 

04491335/0001-00 
28/06/200214:16:39 
CORRIGO, BOA TARDE SRA. PREGOEIRA!!!! 

02858411/0001-48 
28/06/200214:18:16 
SRA. Pregoeira gostaria de saber se o item 02 é cartucho original ou similar? 

04491335/0001-00 
28/06/2002 14: 18 :42 
A CRISE QUE ESTAMOS VIVENDO EM RELAÇAO AO DOLAR, ONDE E QUE VOCES ESTAO CONSEGUINDO 
TAIS PREÇOS ABSURDOS?????? 

00608001/0001-13 
28/06/200214:19:12 
Cartucho ofertado é original ....... 

04491335/0001-00 
28/06/200214:20:14 
ORIGINAL DE ONDE MEU CARO COLEGA, DA CHINA! 

Pregoeiro 
28/06/2002 14:20 :48 
O cartucho so nao podera ser recondicionado. 

00608001/0001-13 
28/06/2002 14:21 :38 
EUA! 

00608001/0001-13 
28/06/200214:22:01 
cartucho já usado na Receita Federal da Bahia! 

04491335/0001-00 
28/06/2002 14:23 :45 
SRA. PREGOEIRA PODERIAMOS SABER A MARCA OFERTADA? 

00608001/0001-13 
28/06/2002 14:24:27 
cartucho original para impressora Phaser 560 

00608001/0001-13 
28/06/200214:25:00 
para impressão de até 10.000 copias 5% de impressão 

02773629/0002-80 
28/06/2002 14:26:40 
Sra.Pregoeira, solicito que sejam investigadas as empresas que estão participando deste pregão em 
virtude das formas de importação que estão usadas para se conseguir preços tão baixos. 
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02858411/0001-48 
28/06/2002 14: 27: 13 
SRA Pregoeira o item 02 não existe cartucho similar, ou é original ou é falso!!!!! 

00608001/0001-13 
28/06/2002 14:27 :36 
o mesmo se aplica a sua empresa! 

00608001/0001-13 
28/06/200214:28:05 
acho bom vc se retratar ... conheça o mercado primeiro! 

Pregoeiro 
28/06/200214:29:36 
Qualquer solicitacao devera ser objeto de recurso. 

03746938/0002-24 
28/06/200214:30:37 
Será que esses cartuchos atendem as especificações técnicas 

02773629/0002-80 
28/06/200214:30:56 
Minha empresa está aberta para qualquer solicitação, inclusive para apresentação das guias de 
importação destes produtos, pelo que solicito que o mesmo seja solicitado a todos no certame. Tanto 
como uma das funções principais da RF deve ser aplicadas nesta diligência, ou seja, análise das fontes 
financeiras para esta importação. 

02858411/0001-48 
28/06/2002 14:31 :03 
pois então queremos estar presentes na hora da entrega para verificar a qualidade do produto. 

04708626/0001-08 
28/06/2002 14 :45 :42 
Srs. Fornecedores, gostaria de saber: esta discursão(batepapo), é em relaçào a qual(is) item(ns)? 
obrigado! 

23570369/0001-35 
28/06/200214:46:46 
A EMPRESA SPI NAO DARA LANCE 

04003689/0001-69 
28/06/2002 14:46 :51 
item 02! 

00608001/0001-13 
28/06/2002 14:47 :31 
Desculpem amigos: mas o Brasil vai ganhar domingo ... 

00608001/0001-13 
28/06/200214:48:13 
a Empresa SPI não dará lance para qual item? 

03746938/0002-24 
28/06/200214:48:27 
2x1 

04386622/0002-31 
28/06/2002 14:48 :59 
brasil 5xO 

04708626/0001-08 
28/06/2002 14:49: 19 
obrigado Sr. Fonrnecedormpor me informar que a briga é pelo item 02!!! é eu tb acho, 3x1! 

53617676/0001-95 
28/06/200214:49:23 
Estou perplexo com os preços praticados pela concorrêcia. Gostaria de saber se o dólar para eles não 
sobe? 

02773629/0002-80 
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28/06/200214:49:42 
ítem 02 

04708626/0001-08 
28/06/200214:49:59 
esse é um brasileiro otimista! 

00608001/0001-13 
28/06/2002 14:52:01 
dolar vai a 2,95 essa semana ....... 

00608001/0001-13 
28/06/200214:52:15 
cuidado com os preços, ..... 

03746938/0002-24 
28/06/200214:52:33 
Mas e o jogo, qual o resultado? 

54651716/0019-07 
28/06/200214:52:36 
Lá no Japão onde o Oolar não sobe e não há produtos remanufatudados, Brasil 2xO 

04003689/0001-69 
28/06/200214:53:14 
Alguém sabe informar se já foi definido se haverá feriado segunda? 

04708626/0001-08 
28/06/200214:53:48 
que bom, os fornecedores esrtão bem descontraidos! 

03746938/0002-24 
28/06/2002 14:54:23 
Brasil, Brasil, Brasil ......... 

53617676/0001-95 
28/06/2002 14:55 :00 
Sr. pregoeiro, quanto tempo falta para encerrar o pregão? 

04708626/0001-08 
28/06/200214:55:18 
Ele é do Senhor Jesus, Jesus, Jesus! 

00608001/0001-13 
28/06/200214:55:54 
FHC disse que ganhando ou perdendo não vamos trabalhar na segunda! 

04708626/0001-08 
28/06/200214:56:00 
Ele avisou que será encerrado às 15:30! 

Pregoeiro 
28/06/2002 14:57:44 
Sera encerrado as 15h e 30m. 

00608001/0001-13 
28/06/2002 14:57 :45 
Gostaria de agradecer a SRF por ajudar os fornecedores com o pregão eletronico ....... 

00608001/0001-13 
28/06/2002 14:58 :54 
Sra Pregoeira: será solicitado aos participantes seus ultimos lances antes do tempo estipulados? 

01256488/0002-66 
28/06/200215:00:41 
CLARO QUE NÃO!!!!!!!!!!! 

04708626/0001-08 
28/06/200215:00:53 
Sra. Pregoeira, será obedecido o horário esta esta registrado no campo eletrônico? 
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04386622/0002-31 
28/06/200215:00:54 
Sr. pregoeiro posso mudar a marca do produto para ofertar um preço melhor 

00608001/0001-13 
28/06/200215:02:26 
vc mesmo disse que não tinha outra marca! .. a marca deve ser a informada em sua proposta já enviada! 

04708626/0001-08 
28/06/200215:02:39 
porque a Sra. Pregoeira não responde as perguntas feitas? 

Pregoeiro 
28/06/200215:03:13 
Sim, sera obedecido o horario registrado. 

Pregoeiro 
28/06/200215:05:01 
deverah ser mantida as especificaçoes, marcas e modelos cotados na proposta inicial. 

04708626/0001-08 
28/06/200215:05:07 
Obrigado pela resposta Sra. Pregoeira! e quanto a pergunta do meu caro amigo fornecedor, será avisado 
pela Sra. Pregoeira que estão sendo encerradas as etapas de lances? 

00608001/0001-13 
28/06/2002 15:06 :35 
obrigado meu caro fornecedor 

00608001/0001-13 
28/06/200215:07:14 
Sra. Pregoeira: porque a estimativa estava tão alta no edital? 

Pregoeiro 
28/06/2002 15 :07: 18 
Sim, sera avisado quando faltar 15 m. 

04708626/0001-08 
28/06/2002 15 :07 :41 
estamos as ordens caro amigo fornecedor, para um bom andamento do pregão! 

04708626/0001-08 
28/06/200215:08:21 
Sra. Pregoeia este avisp de 15m, será o último aviso? 

00608001/0001-13 
28/06/200215:08:49 
Desisto ...... 

00608001/0001-13 
28/06/200215:10:04 
Eu quero o SRF como meu cliente! .. porque paga direitinho e não atrasa pagamento de fornecedor .... 

04708626/0001-08 
28/06/200215:10:42 
Sra. Pregoeira a Sra. poderia avisar quantos fornecedores estão on-line? 

53617676/0001-95 
28/06/2002 15:10:57 
Essas brincadeiras são de muito mau gosto. Ainda acredito que exista bons profissionais com a intenção 
de tratar os negócios com seriedade 

04386622/0002-31 
28/06/200215:11:13 
Desisto 

00608001/0001-13 
28/06/200215:12:16 
Perdoe-me senhora pregoeira ..... não tinha a intenção de destratar os colegas fornecedores .... minhas 
sinceras desculpas 
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Pregoeiro 
28/06/200215:12:53 
O sistema nao me informa o numero de licitantes on-line. 

04708626/0001-08 
28/06/200215:14:11 
obrigado pela resta Sra. Pregoeira! 

Pregoeiro 
28/06/2002 15:14:30 
Senhores licitantes, faltam 15 minutos!!! 

00608001/0001-13 
28/06/200215:15:01 
crédito ... 

00608001/0001-13 
28/06/200215:15:31 
Obrigado Sra. Pregoeira. 

03746938/0002-24 
28/06/2002 15:15:34 

04386622/0002-31 
28/06/200215:17:47 
Sra. Pregoeira posso mudar a marca do produto para ofertar preço melhor 

04003689/0001-69 
28/06/200215:18:30 
28/06/2002 15:05 :01) Pregoeiro Fala: deverah ser mantida as especificaçoes, marcas e modelos cotados 
na proposta inicial. 

Pregoeiro 
28/06/200215:20:45 
Senhores licitantes, faltam 10 minutos!!! 

04708626/0001-08 
28/06/200215:21:47 
Obrigado Sra. Pregoeira! 

00608001/0001-13 
28/06/2002 15:24:22 
Obrigado Sra. Pregoeira .... 

Pregoeiro 
28/06/200215:24:33 
Senhores licitantes, faltam 5 minutos!!! 

00608001/0001-13 
28/06/2002 15:25 :53 
Obrigado senhora Pregoeira ..... 

01256488/0002-66 
28/06/2002 15: 27: 25 

01256488/0002-66 
28/06/2002 15:27 :27 

02773629/0002-80 
28/06/200215:27:41 
? 

02773629/0002-80 
28/06/200215:28:30 

04708626/0001-08 
28/06/200215:28:37 
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pregoeira? 

00608001/0001-13 
28/06/200215:28:59 
qto tempo? 

Pregoeiro 
28/06/200215:29:43 
Senhores Licitantes, esta encerrado o pregão, agradeco a participacão de todos!!! 

04708626/0001-08 
28/06/200215:30:32 
ja tinha que ter acabado sra. pregoeira! 

00608001/0001-13 
28/06/200215:32:25 
Senhora Pregoeira! .. meu lance tinha sido dado e a senhora tinha encerrado ....... como pode uma outra 
cotação ser aceita? 

00608001/0001-13 
28/06/200215:33:10 
obrigado pela atenção. 

Pregoeiro 
28/06/2002 15:34:45 
Sr. Licitante, os lances sao aceitos pelo sistema. 

00608001/0001-13 
28/06/2002 15:36 :24 
boa sorte amigo da Ofice net ..... se quizer pode comprar comigo! 

04708626/0001-08 
28/06/200215:37:12 
não não, compre pela vencedora é melhor! 

03746938/0002-24 
28/06/200215:38:12 
Sra. Pregoeira, para qual fax devo passar a proposta? 

53617676/0001-95 
28/06/2002 15: 38: 37 
Senhora pregoeira quando do encerrament do pregãoo minha empresa tinha registrado o lance de 
26.690, bem depois de ter acontecido e encerramento aparece outo vencedor com 26.000,OO.Desde já 
informamos que nossa empresa não vai aceitar esta alteração. Aguardo posicionamento desta pregoeira. 

Pregoeiro 
28/06/200215:39:45 
Sr. Licitante, o numero do Fax e o 4122620. 

53617676/0001-95 
28/06/2002 15:39 :54 
Refiro ao item 03 

04708626/0001-08 
28/06/200215:40:34 
Sra. Pregoeira, como deverá ser o processo da empresa vencedora, devo enviar a proposta por fax agora, 
como faço? 

03746938/0002-24 
28/06/200215:41:15 
Cara Pregroeira, Como é que o Fornecedor pode saber de quem se trata? 

Pregoeiro 
28/06/200215:43:52 
Senhores Licitantes, a partir de agora esta aberto o prazo de 5 minutos para recurso. 

03746938/0002-24 
28/06/2002 15:43:59 
Cara Pregroeira, Como é que o Fornecedor pode saber de quem se trata? 

04708626/0001-08 
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28/06/200215:45:56 
Sra. Pregoeira, a Sra. não me respondeu sobre a proposta da minha empresa! devo envia-Ia agora, qual 
deve se o processo? 

Pregoeiro 
28/06/200215:46:44 
A proposta devera ser enviada para o Fax 4122620. 

53617676/0001-95 
28/06/200215:47:15 
Sra. pregoeira quando o pregão foi encerrado ficou registrado o lance vencedor de R$ 26.690,00, bem 
depois do encerramento o sistema modifica o valor para R$ 26.000,00 para o item 03. Continuo 
aguardando posicionamento. 

04708626/0001-08 
28/06/2002 15:47 :30 
ela deve ser encaminhada, com o menor lance dado, correto? 

04708626/0001-08 
28/06/200215:48:56 
Sra. Pregoeira? 

04708626/0001-08 
28/06/200215:49:35 
devo envia-Ia cmo o menor preço ofertado de lance, correto? 

Pregoeiro 
28/06/200215:50:55 
Sim, a proposta deve ser enviada com o menor preco ofertado. 

04708626/0001-08 
28/06/200215:51:43 
Sra. Pregoeira, porque não responde? 

04708626/0001-08 
28/06/2002 15:51 :52 
Obrigado! 

04708626/0001-08 
28/06/200215:52:17 
entào só irei imprimi-Ia, e envia-Ia, ok?! 

Pregoeiro 
28/06/200215:55:41 
Senhores Licitantes, esta encerrado o prazo recursal. 

04708626/0001-08 
28/06/200215:56:08 
Sra. Pregoeira, no caso de dízima, o que devo fazer? 

03746938/0002-24 
28/06/200215:56:34 
Alguém entrou com recurso ?? 

Pregoeiro 
28/06/200215:56:38 
Solicito o encaminhamento das propostas e declara coes solicitadas pelo fax 61-4122620. 

04708626/0001-08 
28/06/200215:59:26 
Sra. Pregoeira reforço minha pegunta, quanto a dízima! 

Pregoeiro 
28/06/2002 16:01 :58 
O valor deverã ser arredondado de forma a atingir o valor total ofertado. 

Pregoeiro 
28/06/200216:03:42 
As empresas vencedoras do item 01, 03 e 04, solicito o encaminhamento das propostas e declaracoes 
pelo Fax 61- 4122620. 
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04708626/0001-08 
28/06/2002 16:04:33 
Sra. Pregoeira, só um exemplo, se der: 26,66666666666, não tem, como arredondar isso! 

04708626/0001-08 
28/06/200216:05:21 
eu que qeustiono o problema das dízimas que sou o vencedor dos itens 1 e 3 e 4! 

04708626/0001-08 
28/06/2002 16:06 :26 
preciso saber como é o critério de avaliaçào de dízimas deste órgao! quando subtraio o preço total do 
item 3 pelas quantdades da uma dízima, pode verificar! 

04708626/0001-08 
28/06/200216:07:22 
estou verificando que tanto o item 3 como o item 4 estão dando dízimas! 

04708626/0001-08 
28/06/200216:08:01 
informo a pregoeira, que estou aguardando posição de sua parte, para lhe enviar a proposta! 

Pregoeiro 
28/06/200216:08:19 
Tanto na fase de propostas quanto na fase de lances, somente o valor total de cada item e utilizado pelo 
sistema, o fornecimento do valor unitario e utilizado apenas para validacao do valor total. Assim sera 
adjudicado. 

53617676/0001-95 
28/06/2002 16:09 :26 
Sra pregoeira, continuo no aguado em relação ao resultado do item 03. 

04708626/0001-08 
28/06/200216:10:25 
entào enviarei, somente, na proposta, o valor total dos itens 1 3 e 5, correto? continuo aguardando vossa 
posição! 

04708626/0001-08 
28/06/200216:12:22 
opa, itens 1, 3, e 4, é claro! 

04708626/0001-08 
28/06/200216:16:16 
continuo aguardando vossa posição Sra. Pregoeira! 

Pregoeiro 
28/06/200216:16:50 
Sugiro que o Sr. abaixe um pouco o seu valor total, para adequar o valor unitario. 

Pregoeiro 
28/06/2002 16:21 :51 
Solicito o encaminhamento da proposta com valor acertado. 

04708626/0001-08 
28/06/200216:23:15 
Sugestão aceita Sra. Pregoeira. 

04708626/0001-08 
28/06/2002 16:24:09 
Sra. Pregoeira, informar por gentileza, se na proposta deve aparecer um desconto adequando o preço? 
aguardo! 

04708626/0001-08 
28/06/2002 16: 26: 30 
Continuo aguardando Sra. Pregoeira? 

Pregoeiro 
28/06/2002 16:27 :53 
Informe o valor total que devera ser o valor unitario multiplicado pela quantidade. Condicao exigida pelo 
sistema SIAFI. 

04708626/0001-08 
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28/06/200216:29:35 
somente o valor total? ou tb precisa do valor unitário na proposta? 

04708626/0001-08 
28/06/200216:30:15 
a perguntas são para que ocorra tudo certo no processo! e para que não haja erro! 

Pregoeiro 
28/06/200216:30:18 
Os dois. 

04708626/0001-08 
28/06/200216:30:39 
Obrigado pela atenção Sra. Pregoeira! 

04708626/0001-08 
28/06/2002 16: 31: 14 
ok, então, vou termina-Ia, imprimi-Ia e envia-Ia, até logo! 

Pregoeiro 
28/06/200216:32:02 
Obrigada pela participacao!!! 

03746938/0002-24 
28/06/200216:33:30 
Sra. Pregoeira, você teria uma previsão de quando sai a nota de empenho 

Pregoeiro 
28/06/200216:35:45 
Estaremos em contato. 

04708626/0001-08 
28/06/200216:39:24 
Obrigado Sra. Pregoeira, estamos satisfeitos de sermos cliente seus! ética! 

Pregoeiro 
28/06/200216:58:00 
Estamos aguardando as declaracoes. 

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhor classificados foram declarados vencedores dos 
respectivos itens, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão 
Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o inciso XVII, do artigo 11, do Decreto 
3555/2000. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo 
Pregoeiro e equipe de apoio. 
Walkyria Satyro Trindade 
Pregoeiro Oficial 

Daniella Goes de Araujo 
Equipe de Apoio 

Ronoilton Gonçalves 
Equipe de Apoio 

Jose Queiroz Ribeiro 
Equipe de Apoio 
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Anexo B: Excerto da Ata do Pregão Eletrônico n° 17/2002, da Coordenação-Geral de Serviços Gerais, da Secretaria de Assuntos 
Administrativos, da Secretaria Executiva, do Ministério da Previdência e Assistência Social. 

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Assuntos Administrativos 
Coordenação-Geral de Serviços Gerais 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
NO 17/2002 

Às 14:00 horas do dia 29 de maio de 2002, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos 
membros da Equipe de apoio, designados por Portaria nO 01 de 11/01/2001, para em atendimento às 
disposições contidas no Decreto 3555/2000, com as alterações do Decreto nO 3693/2000, referente ao 
Processo nO 44000000907200214, realizar os procedimentos relativos ao Pregão nO 17/2002. Objeto: 
Pregão Eletrônico - Aquisição de no-breaks, devidamente instalados, visando a proteção de 
equipamentos, com assistência técnica emanutenção preventiva durante o período de ga-rantia, para 
atender as necessidades deste Mi-nistério .. Inicialmente, o Pregoeiro abriu a sessão pública em 
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de 
lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances. 

Troca de Mensagens 

Pregoeiro 
29/05/2002 14:04:57 

Data 
Mensagem 

SENHORES FORNECEDORES: Estamos iniciando a etapa de lances. 

Pregoeiro 
29/05/200214:09:04 
Itens aberto para lances. 

02699847/0001-31 
29/05/2002 14: 11 :53 
Gostariamos de salientar que a cotação se refere a No-Break' s on line 

Pregoeiro 
29/05/200214:12:06 
Senhores Fornecedores!! Não deixe para dar lances no último momento. 

00668382/0001-26 
29/05/200214:12:17 
Sr. Pregoeiro, pelo preço mínimo ofertado, não haverá lance por parte de outra licitante, pois trata-se 
de um preço inexequível, fora da realidade. Digo isto na condição de fabricante. 

04732837/0001-86 
29/05/2002 14:14:01 
realmente o item 1 e 2 está totalmente fora da realidade! 

00668382/0001-26 
29/05/200214:14:38 
Como saber quantas empresas apresentaram proposta, e qual está na frente? 

02699847/0001-31 
29/05/2002 14: 15 :02 
Sr. pregoeiro favor checar se os no-break' s ofertados para os itens 3 e 4 são on line como o solicitado 

00668382/0001-26 
29/05/200214:15:58 
Não só o item 2, mas principalmente o item 4, provavelmente não é on line 

02699847/0001-31 
29/05/2002 14: 17 :00 
Prezados senhores informo que os no-breaks do item 1 e 2 são on line de dupla conversão 

Pregoeiro 
29/05/2002 14: 17 :04 
Não temos como informar quem esta na frente. No momento há cinco pessoas conectadas ao sistema. 

00271587/0001-73 
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29/05/200214:17:08 
Sr. Pregoeiro, realmente os preços estabelecidos na planilha de orçamento está realmente fora da 
realidade para UPS on line, senoidal. 

00668382/0001-26 
29/05/2002 14:18:31 
Alerto o Sr. Pregoeiro quanto ao atendimento do no-break solicitado pela MPAS. 

Pregoeiro 
29/05/200214:18:54 
As propostas devem atender ás especificações constantes do edital. 

02699847/0001-31 
29/05/200214:20:25 
informo que os nobreaks do 1 e 2 atendem plenamente a vossa solicitação 

00668382/0001-26 
29/05/200214:20:47 
Concordo que preço estipulado na planilha de preços é fora da realidade, por este motivo é de se 
estranhar o lance mínimo ofertado, na condição de fabricante posso afirmar que é impossívelk praticar 
estes preços e entregar o equipamento desejado. 

Pregoeiro 
29/05/2002 14:21 :03 
Se os preços constantes da planilha estão fora da realidade, deveriam ser questionados antes da 
abertura do certame. 

04732837/0001-86 
29/05/200214:21:25 
eu queira saber se o item 3 e 4 está dentro dõ que foi especificado! 

00668382/0001-26 
29/05/200214:22:38 
Qual será o procedimento do Sr. Pregoeiro caso não haja lances e o vencedor não atender ao 
especificado? 

00668382/0001-26 
29/05/200214:24:41 
O problema é que cerceando através de preço mínimo, o órgão deveria saber que pode comprar 
qualquer coisa, menos o que deseja. 

02699847/0001-31 
29/05/2002 14:26:32 
Sr. pregoeiro já que estão surgindo muitas duvidas, sugiro que sejam apresentados os equipamentos 
para testes para vossa comprovação, pois os meus equipamentos possuem laudos do IEE (USP) ou IPT 

Pregoeiro 
29/05/2002 14:26 :34 
Caso o fornecedor não atenda as especificações constantes do edital, a proposta não será aceita. 

Pregoeiro 
29/05/2002 14:27 :00 
Alertamos que a qualquer momento estaremos encerrando os itens que não foram ofertados lances. 

02699847/0001-31 
29/05/200214:27:23 
isso no que se referem o item 1 e 2 

04732837/0001-86 
29/05/200214:27:28 
tenho certeaa 

04732837/0001-86 
29/05/200214:27:28 
tenho certeaa 

04732837/0001-86 
29/05/200214:28:10 
tenho certeza que meu preço é bom, este preço do item 4 é impossivel! 
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Pregoeiro 
29/05/200214:28:47 
Sr. Fornecedor: Caso haja necessidade, será solicitado amostras. 

Pregoeiro 
29/05/2002 14: 29: 16 
IMPORTANTE: Estaremos encerrando a etapa de lances em ATÉ 30 (trinta) minutos. 

02699847/0001-31 
29/05/200214:30:37 
esse item 3 e 4 so pode ser off line 

04732837/0001-86 
29/05/2002 14:31 :55 
com certeza 

02699847/0001-31 
29/05/200214:32:59 
vou ofertar preço de no-break de 1 kva de dupla conversão, vou queimar meu estoque 

Pregoeiro 
29/05/200214:33:09 
Srs. Fornecedores: Estamos encerrando a qualquer momento a etapa de lances. 

04732837/0001-86 
29/05/2002 14: 33 :43 
nem de custo eu consigo este preço! 

00668382/0001-26 
29/05/200214:36:31 
Favor informar quanto tempo resta para o encerramento 

00668382/0001-26 
29/05/200214:36:33 
Favor informar quanto tempo resta para o encerramento 

Pregoeiro 
29/05/200214:39:13 
IMPORTANTE: A qualquer momento encerraremos esta etapa de lances. 

02699847/0001-31 
29/05/200214:40:12 
estou livrando o orgao de ter comprar off line 

00668382/0001-26 
29/05/200214:40:34 
Ainda dá para dar lance? Após esta etapa poderá se dar lance ou não? Por quanto tempo? 

00668382/0001-26 
29/05/200214:42:05 
O quadro de ofertas de lances não está sendo atualizado 

Pregoeiro 
29/05/2002 14:42: 15 
Os itens continuam abertos para lances, porem podem fechar a qualquer momento. 

Pregoeiro 
29/05/2002 14:43 :08 
ATENÇÃO!! ESTAMOS ENCERRANDO ESTA ETAPA DE LANCES. 

00668382/0001-26 
29/05/2002 14:43:19 
Como saber quem está em 20 se não atualizam o quadro? 

Pregoeiro 
29/05/200214:44:16 
ITENS ENCERRADOS PARA LANCES!!! 

03596103/0001-54 
29/05/2002 14:44:53 
Não passaram os 30 minutos com dito pelo pregoeiro 
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00668382/0001-26 
29/05/2002 14:45:15 
Este pregão, simplesmente é um absurdo, não se tem informação em que lugar se está e não se pode 
dar lance. 

Pregoeiro 
29/05/2002 14:45:43 
IMPORTANTE: Após o encerramento da etapa de lances a empresa que apresentar o menor valor 
deverá enviar, até as 17 horas do dia 31/05/2002, através do Fax nO (OXX61) 317-5002, sua Proposta 
de Preços com as declarações solicitadas no item 4.5 do Edital e seus subitens, bem como a 
documentação solicitada no item 8 do Edital. A empresa deverá encaminhar os originais da 
documentação e proposta até o dia 04/06/2002, para o seguinte endereço: Esplanada 

00668382/0001-26 
29/05/200214:46:50 
O quadro de lances continua sem atualização e o Sr. Pregoeiro encerrou os lances, impedindo de 
darmos lance ao menos par ficar em 20 lugar, o que sugere ... 

03596103/0001-54 
29/05/200214:46:57 
Sr. Pregoeiro as 14:29:16 o Sr. havia dito que encerraria em 30 minutos o que não aconteceu, perdi a 
oportunidade de dar lance menor nos itens 3 e 4. Revise decisão, por favor 

Pregoeiro 
29/05/2002 14:47 :25 
alERTAMOS AOS FORNECEDORES QUE AS INFORMAÇÕES QUANTO À COLOCAÇÃO, PODERÁ SER 
VISUALIZADA NA ATA. A MESMA PODERA SER RETIRADA APÓS O ENCERRAMENTO DO CERTAME. 

00668382/0001-26 
29/05/200214:48:54 
O Sr. Pregoeiro não se dignará a responder a questão quanto ao quadro de propostas? 

00668382/0001-26 
29/05/200214:49:48 
Como poderfamos dar lance se não tinhamos acesso a colocação das propostas? E onde foram parar os 
30 minutos de prazo? 

Pregoeiro 
29/05/2002 14:50:03 
IMPORTANTE: lembramos que após a apresentação e análise da proposta de preços escrita e 
documentação do fornecedor estaremos divulgando o resultado de julgamento através do Diário Oficial 
da União. 

00668382/0001-26 
29/05/200214:50:25 
Acho que é um jogo de cartas marcadas, respondam as questões 

00668382/0001-26 
29/05/200214:52:32 
Com que cronômetro foi marcado os 30 minutos? É de algum juiz de futebol? 

Pregoeiro 
29/05/200214:53:03 
Sr. Fornecedor, Não visualizamos quais as empresas que estão participando no momento, somente 
após o encerramnto e retirada da Ata é que temos ciência de quem participou e quais as colocações de 
cada fornecedor. Não há nenhum jogo. 

Pregoeiro 
29/05/200214:53:20 
Tenham todos um boa tarde. 

03596103/0001-54 
29/05/2002 14:54:54 
Sr. Pregoeiro, gostaria de saber como ficará a questao dos 30 minutos não houve duração correta 

00668382/0001-26 
29/05/200214:58:28 
E o tempo de 30 minutos???????????????? 

02699847/0001-31 
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29/05/2002 15:01 :33 
agradeço a todos e tenham uma boa tarde 

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhor classificados foram declarados vencedores 
dos respectivos itens, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da 
Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o inciso XVII, do artigo 11, do 
Decreto 3555/2000. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e 
assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio. 
Ademir de Araujo Mendonça 
Pregoeiro Oficial 

Marta Emilia Barros Coelho Silva 
Equipe de Apoio 

Maria Auxiliadora de Lima Guimarães Carvalho 
Equipe de Apoio 

Afrânio Tavares e Silva 
Equipe de Apoio 
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Anexo C: Ata do Pregão Eletrônico nO 34/2002, da I' Região, do Tribunal Regional Federal, do Poder Judiciário. 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Regional Federal 
la. Região 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

NO 34/2002 

Às 14:30 horas do dia 06 de junho de 2002, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos 
membros da Equipe de apoio, designados por PORTARIA 1 de 02/02/2001, para em atendimento às 
disposições contidas no Decreto 3555/2000, com as alterações do Decreto nO 3693/2000, referente ao 
Processo nO 01097/2002, realizar os procedimentos relativos ao Pregão nO 34/2002. Objeto: Pregão 
Eletrônico - Contratação de pessoa física ou empresa especializada para aplicação de exames 
psicotecnicos aos condidatos comInscrição Definitiva no IX Concurso Público para provimento de cargo de 
juiz Federal Substituto da la Região .. Inicialmente, o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às 
disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do 
prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances. 

Item: 1 

Descrição: Psicologia - Aplicada 

Descrição Complementar: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
APLICAÇÃO DE EXAMES PSICOTECNICOS AOS CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO DEFINTIVA NO IX 
CONCURSO PUBLICO PA RA PROVIMENTO DE CARGO DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA la REGIÃO. 

Quantidade: 1 
Unidade de fornecimento: UN 

Valor de referência: R$ 20000,00 

Valor do menor lance: R$ 13350,00 

Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: Empresa SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS L TDA, por R$ 13350,00 

Histórico 

: ::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:::~:~:~:~:~:~:;:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:m:~ .. ~:~i;:~:~:::~{; .. ;:;:~:;:;:; .. ::::::::::::':. ;;;;;;;;;;;;;;;;;::;:;Itim~mt~;j;]jjjjjjjjjjjjjjjj; .......... : .................. :.;.:.:.;.;.;.; ... ;:;:;::j;j;:;:;:::=:::=:=:::;:;::;:;::::::::.;.:.: ............. . 

Observação: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas: 

ORION CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 

Fornecedor 
CNPJ/CPF 
Valor (R$) 

31606858/0001-28 

Labor Seleção e Treinamento de Pessoal Ltda 
00586180/0001-35 

CETRO-CONSULTORIA E ADMINISTRACAO S/C LTDA 
38881140/0001-99 

Empresa SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
00729160/0001-76 

16215,00 

3846,75 

20000,00 

16210,00 
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro) 
Valor do lance R$ 

CNPJ/CPF 

Eventos do Item 

Aberto 

Suspenso 

Aberto 

Data 

31606858/0001-28 
06/06/200214:36:50 

00729160/0001-76 
06/06/2002 14:37 :41 

31606858/0001-28 
06/06/200214:38:19 

00729160/0001-76 
06/06/200214:39:19 

31606858/0001-28 
06/06/2002 14:40: 11 

00729160/0001-76 
06/06/200214:42:08 

31606858/0001-28 
06/06/200214:42:37 

00729160/0001-76 
06/06/200214:43:44 

38881140/0001-99 
06/06/200214:45:43 

00729160/0001-76 
06/06/2002 15:53:30 

Evento 
Data 

Observações 

06/06/2002 14:34:07 

06/06/2002 14:36:07 

16000,00 

15900,00 

15500,00 

15400,00 

15000,00 

14980,00 

14500,00 

14480,00 

13500,00 

13350,00 
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Anexo C: Ata do Pregão Eletrônico n° 3412002, da I' Região, do Tribunal Regional Federal, do Poder Judiciário. 

Encerrado 

Adjudicado 

Recursos Impetrados 

CGC: 
38881140000199 

Descrição: 

06/06/200214:36:34 

06/06/200215:55:37 

18/06/200213:26:19 

Prezada Sra. Pregoeira, Pela presente, venho informar o inconformismo quanto ao processo do Pregão 
Elatrônico 34/2002, visto à forma pelo qual se deu o encerramento do referido PREGÃO. Quando a 
licitante SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS L TOA inceriu o seu lance, faltavam poucos segundos para 
finalizar os trabalhos deste PREGÃO, desta forma, era de se esperar um tempo para que as licitantes 
cocorrentes pudessem visualizar este novo preço cotado, para dar novo lance, se assim desejassem. 

Data: 
06/06/2002 16:04 

CGC: 
38881140000199 

Descrição: 
Prezada Sra. Pregoeira, Pela presente, venho informar o inconformismo quanto ao processo do Pregão 
Elatrônico 34/2002, visto à forma pelo qual se deu o encerramento do referido PREGÃO. Quando a 
licitante SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS L TOA inceriu o seu lance, faltavam poucos segundos para 
finalizar os trabalhos deste PREGÃO, desta forma, era de se esperar um tempo para que as licitantes 
cocorrentes pudessem visualizar este novo preço cotado, para dar novo lance, se assim desejassem. 

Data: 
06/06/2002 16:04 

Troca de Mensagens 

00586180/0001-35 
06/06/2002 14:34:32 

Data 
Mensagem 

por equivoco cotamos o valor unitário no lugar do valor total 

Pregoeiro 
06/06/2002 14:34:42 
boa tarde senhores licitantes, está aberta a sessão. 

Pregoeiro 
06/06/200214:35:20 
por favor qual foi o valor que voce cotou equivocadamente? 

00729160/0001-76 
06/06/200214:35:51 
ISSO NÃO É OBJETO DE DESCLASSIFICAÇÃO? 

00729160/0001-76 
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06/06/200214:36:06 
ISSO NÃO É OBJETO DE DESCLASSIFICAÇÃO? 

00586180/0001-35 
06/06/200214:36:14 
3846.75 no lugar de 76935.00 

Pregoeiro 
06/06/200214:37:58 
informamos que não é motivo para desclassificação. 

00586180/0001-35 
06/06/200214:38:37 
O preço apesentado inviabiliza o trabalho nos termos do edital ja que é necessário o deslocamento de 
outras regiões 

00586180/0001-35 
06/06/2002 14:41 :40 
Mesmo que os candidatos sejam deslocados para Brasília, fica inexequível, este é praticamente o preço 
das passagens aéreas, deslocamento e diárias 

Pregoeiro 
06/06/200214:43:42 
esclareço que o valor total da proposta deve considerar um candidato por Estado. 

00729160/0001-76 
06/06/2002 14:44:36 
Qual o horário de encerramento do pregão? 

00586180/0001-35 
06/06/2002 14:46: 14 
Não foi esta a consideração contida no edital pois não se tem o número de candidatos aprovados para 
esta etapa.Há que se observar o tipo de testes a serem utilizados e os critérios exigidos para o trabalho 

Pregoeiro 
06/06/2002 14:46 :41 
informo que o encerramento será comunicado com antecedência de 15 minutos. 

00586180/0001-35 
06/06/2002 14:48 :51 
No lance apresentado só se pode cobrir os custos com deslocamento dos candidatos, acomodação dos 
mesmos e aquisição dos testes a serem utilizados 

31606858/0001-28 
06/06/2002 14:51 :24 
Acreditamos que o preço apresentado seja de pessoa física e não juridica, por isso o valor se torna baixo. 
Não tem tantos encargos. 

Pregoeiro 
06/06/2002 14:51 :43 
Exatamente por não ser possível determinar o quantitativo de candidatos é que se adota o critério 
estipulado no Edital, em todas as contratações realizadas para o objeto licitado, por este Tribunal. 

00586180/0001-35 
06/06/200214:52:32 
Em 1996, o trabalho foi realizado a um custo maior do que este, considerando que o perfil do processo de 
avaliação não mudou, não encontramos uma justificativa razoável para os preços cotados. 

38881140/0001-99 
06/06/200214:54:45 
O lance apresentado de 13500,00, fora apresentado pela maior empresa de avaliação psicológica para 
Concursos Públicos do País 

Pregoeiro 
06/06/200214:59:21 
Senhores fornecedores solicito que mencinem a pessoa da Pregoeira, quando estiverem se dirigindo a ela. 

00586180/0001-35 
06/06/200214:59:26 
Há que se considerar que o CESPE por se tratar de instiutição subsidiada pode reduzir absurdamente os 
preços de mercado com o qual não temos como concorrer em pé de igualdade. Nossa empresa também é 
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bastante conceituada e atua há 20 anos no mercado 

00586180/0001-35 
06/06/2002 15:01 :37 
Sra. pregoeira, desculpe-nos se desrespeitamos V.Sa 

31606858/0001-28 
06/06/200215:03:54 
Concordo plenamente com o fornecedor que diz que a CESPE é uma instituição subsidiada e que por isso 
reduz seus preços. Também somos uma empresa com 14 anos no mercado e já desenvolvemos este 
trabalho em 1996 e 2001. O preço apresentado inviabiliza a execução dos serviços solicitado. 

Pregoeiro 
06/06/200215:05:08 
Não é questão de desrespeito, é que se torna difícil saber quando é que vocês estão se dirigindo à 
Pregoeira. 

Pregoeiro 
06/06/200215:10:13 
Em tempo, informo que o valor cotado de R$ 3.846,75 foi excluído por solicitação do licitante. 

38881140/0001-99 
06/06/2002 15:14:01 
Perdão amigos licitantes, mas a empresa, citada, não é a CESPE, é a CETRO. E o preço apresentado não 
inviabiliza a execução dos serviços. Se considerarmos os lances anteriores, é natural que cheguemos a 
este valor, saliento, que o presente valor cobrirá todas as despesas e custo necessários à execução dos 
serviços objeto do presente pregão eletrônico, inclusive taxas e impostos. 

31606858/0001-28 
06/06/200215:20:22 
Sra. Pregoeira favor nos informar quando estiver próximo do término do pregão. 

00729160/0001-76 
06/06/200215:24:19 
sra Pregoeira: é permitida a identificação dos licitantes? 

38881140/0001-99 
06/06/2002 15:30:14 
Sra. Pregoeira, não é o caso de identificação de licitantes, mesmo porque, todo o processo de contratação 
com a administração é público. Porém, foi citado nome de uma instituição equivocadamente. Desta 
forma, e por termos o bom censo, temos a obrigação de efetuar a devida correção. 

Pregoeiro 
06/06/200215:37:18 
Esclareço que não há como impedir que algum licitante se identifique através das mensagens. Esclareço 
ainda que nem mesmo o Pregoeiro tem como saber durante a sessão quem são os fornecedores. 

Pregoeiro 
06/06/200215:40:21 
Srs. licitantes informo que dentro de 15 minutos encerraremos a etapa de lances do pregão. 

00729160/0001-76 
06/06/200215:51 :17 
Sra. Pregoeira, acreditamos que o fato de nem mesmo o pregoeiro saber durante a sessão quem são os 
fornecedores, reafirma a impessoalidade e sigilo durante o processo. 

38881140/0001-99 
06/06/2002 15:54:54 
Sra. Pregoeira, é visível o inconformismo dos colegas licitantes, visto que a pouco estavam citando o 
nome de outra instituição 

Pregoeiro 
06/06/200216:00:10 
Solicito ao licitante vencedor que encaminhe à Pregoeira, via fax (Oxx61 -2262659 ou 314.5275), toda a 
documentação exigida no item IX do Edital, bem como a proposta ajustada ao valor vencedor. Devendo 
ainda, os originais no prazo determinado no item 9.3 do referido Edital. 

Pregoeiro 
06/06/200216:02:56 
Declaro encerrada a Sessão. 
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Pregoeiro 
06/06/2002 16:03 :56 
A ata estará disponível dentro de alguns instantes. 

Pregoeiro 
06/06/200216:04:16 
Obrigada pela participação de todos. Boa tarde. 

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhor classificados foram declarados vencedores dos 
respectivos itens, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão 
Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o inciso XVII, do artigo 11, do Decreto 
3555/2000. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo 
Pregoeiro e equipe de apoio. 
MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA 
Pregoeiro Oficial 

PAULO MONTEIRO MOTA 
Equipe de Apoio 

RENÊ SOARES DA SILVA 
Equipe de Apoio 
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PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Regional Federal 
la. Região 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
NO 41/2002 

Às 14:00 horas do dia 21 de junho de 2002, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da 
Equipe de apoio, designados por PORTARIA 1 de 02/02/2001, para em atendimento às disposições contidas no 
Decreto 3555/2000, com as alterações do Decreto nO 3693/2000, referente ao Processo nO 02484/2002, realizar os 
procedimentos relativos ao Pregão nO 41/2002. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de seguradora(s) para 
cobertura de 65(sessenta e cinco)veículos que compõem a forta deste Tribunal .. Inicialmente, o Pregoeiro abriu a 
sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase 
de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances. 

Troca de Mensagens 

Pregoeiro 
21/06/2002 14:07: 18 

Data 
Mensagem 

Boa Tarde senhores licitantes, vamos dar início ao Pregão. 

61550141/0001-72 
21/06/2002 14:08: 16 
ok 

Pregoeiro 
21/06/200214:08:42 
SENHORES LICITANTES ABRIREMOS NESTE MOMENTO OS ITENS .. 

02713529/0001-88 
21/06/2002 14: 13 :07 
okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

Pregoeiro 
21/06/200214:15:09 
SENHORES LICITANTES OS ITENS SERÃO ENCERRADOS POR ETAPA, OBEDECENDO A SEQUÊNCIA. 

33166158/0001-95 
21/06/200214:15:22 
não estou visualizando 

61550141/0001-72 
21/06/200214:17:23 
Sr. pregoeiro a sequencia será de 10 em 10 itens 

02713529/0001-88 
21/06/200214:18:16 
qula prazopara encerramento 

Pregoeiro 
21/06/200214:18:36 
O LICITANTE QUE NÃO ESTA VISUALIZANDO QUEIRA POR FAVOR ATUALIZAR SUA TELA. 

Pregoeiro 
21/06/200214:19:47 
SERÁ OFERECIDO O PRAZO DE 15 MINUTOS PARA CADA GRUPO DE 10 ITENS. 

Pregoeiro 
21/06/200214:22:15 
SENHORES LICITANTES DENTRO DE 15 (QUINZE) MINUTOS SERÃO ENCERRADOS OS 10 PRIMEIROS ITENS. 

33166158/0001-95 
21/06/200214:24:35 
aonde eu atualizo não existe icone 

Pregoeiro 
21/06/2002 14:26:42 
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SENHOR LICITANTE QUE NÃO ESTA VISULIAZANDO, SAIA DO SISTEMA E ENTRE NOVAMENTE. 

33166158/0001-95 
21/06/200214:35:56 
continua do mesmo jeito sumindo e aparecendo 

Pregoeiro 
21/06/200214:38:28 
SENHOR LICITANTE, ACREDITO QUE O SEU SISTEMA ESTEJA SENDO ATUALIZADO AUTOMATICAMENTE. ISTO É 
NORMAL. 

Pregoeiro 
21/06/2002 14:40: 11 
SENHORES LICITANTES ENCERRAMOS OS DEZ PRIMEIROS ITENS, E PASSAREMOS AGORA PARA OS ITENS DE 11 
A 20. 

Pregoeiro 
21/06/2002 14:46: 12 
SENHORES LICITANTES INFORMO QUE O TEMPO OFERECIDO PARA LANCE DOS ITENS 11 A 20 JÁ ESTA SENDO 
CONTADO. 

33166158/0001-95 
21/06/200214:56:14 
tenho dado os lances e não esta registrando item 22 R$ 275,00 

Pregoeiro 
21/06/2002 14: 56 :46 
SENHORES NESTE MOMENTO ENCERRAREMOS OS ITENS DE 11 A 20. 

Pregoeiro 
21/06/2002 14:58:50 
SENHORES LICITANTES DENTRO DE 15 (QUINZE) MINUTOS ENCERRAREMOS OS ITENS DE 21 A 31. 

Pregoeiro 
21/06/2002 14:59 :36 
SENHOR LICITANTE SEU LANCE DE R$275,OO; ESTA REGISTRADO. 

Pregoeiro 
21/06/200215:11:25 
SENHORES LICITANTES AS PRÓXIMAS ETAPAS SERÃO DE 10 (DEZ) MINUTOS. ALGUMA OBJEÇÃO? 

33164021/0001-00 
21/06/200215:12:09 
não 

Pregoeiro 
21/06/200215:13:59 
SENHORES LICITANTES ENCERRAMOS AGORA OS ITENS DE 21 A 31. 

Pregoeiro 
21/06/200215:15:37 
SENHORES LICITANTES CONFORME FOI INFORMADO DENTRO DE 10 (DEZ) MINUTOS ENCERRAREMOS OS ITENS 
DE 32 A 41. 

Pregoeiro 
21/06/200215:26:36 
SENHORES LICITANTES ENCERRAMOS AGORA OS ITENS 32 A 41. 

61550141/0001-72 
21/06/200215:27:15 
Já se passaram 10 minutos 

Pregoeiro 
21/06/200215:28:09 
SENHORES LICITANTES, DENTRO DE 10 (DEZ) MINUTOS ENCERRAREMOS OS ITENS 42 A 51. 

33164021/0001-00 
21/06/200215:32:46 
Sra. Pregoeira não estamos recebendo as informações. Apenas os lances 

Pregoeiro 

129 



Anexo D: Excerto da Ata do Pregão Eletrônico n° 4112002, da I' Região, do Tribunal Regional Federal, do Poder Judiciário. 

21/06/2002 15:34:45 
SENHORES LICITANTE SE NÃO ESTA CONSEGUINDO VISUALIZAR A PAGINA, QUEIRA POR FAVOR SAIR E ENTRAR 
NOVAMENTE NO SISTEMA. 

Pregoeiro 
21/06/200215:38:54 
SENHORES LICITANTES ENCERRAREMOS AGORA OS ITENS 42 A 51. 

Pregoeiro 
21/06/200215:40:14 
SENHORES LICITANTES, DENTRO DE 10 (DEZ) MINUTOS ENCERRAREMOS OS DEMAIS ITENS. 

33164021/0001-00 
21/06/200215:45:01 
Sra Pregoeira falta os itens a partir do 45 para vis 

33164021/0001-00 
21/06/200215:45:54 
não aparece para nós os itens a partir do 44 

33164021/0001-00 
21/06/2002 15:47 :58 
não temos como dara lance 

Pregoeiro 
21/06/200215:48:00 
SENHORES LICITANTES A VISUALIZAÇÃO NA MINHA TELA ESTA NORMAL. QUEIRAM POR FAVOR REINICIALIZAR O 
SISTEMA. 

Pregoeiro 
21/06/200215:53:12 
SENHORES LICITANTES ENCERRAREMOS AGORA OS DEMAIS ITENS. 

33164021/0001-00 
21/06/2002 15:54:29 
O Comprasnet disse que há problemas 

33164021/0001-00 
21/06/200215:55:17 
E aí tinhamos lance para dar e não foi. 

Pregoeiro 
21/06/200215:56:54 
SENHORES LICITANTES VENCEDORES DESTE PREGÃO. FAVOR ENVIAR AS PROPOSTAS E AS DOCUMENTOS 
EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO, CONFORME ITEM 9.4 DO EDITAL, ATRAVÉS DO EDITAL. 

Pregoeiro 
21/06/200215:58:45 
SENHOR LICITANTE AS DEMAIS EMPRESAS NÃO SE MANIFESTARAM, QUANTO A PROBLEMA DE VISUALIZAÇÃO, 
ATÉ O ÚLTIMO MOMENTO HOUVE LANCES. 

Pregoeiro 
21/06/200215:59:41 
SENHORES LICITANTES, ESTA ENCERRADO O PREGÃO, OBRIGADA PELA PARTICIPAÇÃO DE TODOS. A ATA 
ESTARÁ DISPONÍVEL DENTRO DE ALGUNS INSTANTES. 

33164021/0001-00 
21/06/2002 16:01 :38 
Como só visualizei até o 43 ii sei se ganhei os demais itens. Como posso fazer a proposta? 

61550141/0001-72 
21/06/200216:17:40 
QUANDO A ATA ESTIVER DISPONIVEL SEREMOS INFORMADOS? 

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhor classificados foram declarados vencedores dos 
respectivos itens, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública e 
foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o inciso XVII, do artigo 11, do Decreto 3555/2000. Nada mais 
havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio. 
EDILEUSA VIDAL DOS SANTOS 
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Pregoeiro Oficial 

GILSON MARTINS DE MELO 
Equipe de Apoio 
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
Fundação Alexandre de Gusmão 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

NO 4/2002 

Às 10:00 horas do dia 12 de junho de 2002, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos 
membros da Equipe de apoio, designados por Portaria nO 07 de 15/03/2002, para em atendimento às 
disposições contidas no Decreto 3555/2000, com as alterações do Decreto nO 3693/2000, referente ao 
Processo nO 00185/2002, realizar os procedimentos relativos ao Pregão nO 4/2002. Objeto: Pregão 
Eletrônico - Aquisição de mate-ria I de consumo classificados como materiais deexpediente (ex: papeis, 
fitas durex, bobinas defax entre outros) .. Inicialmente, o Pregoeiro abriu a sessão pública em 
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de 
lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances. 

Item: 1 

Descrição: BOBINA MÁQUINA CALCULAR 

Descrição Complementar: BOBINA MÁQUINA CALCULAR, MATERIAL PAPEL MONOLÚCIDO G/M2, 
GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA, LARGURA 57 MM, DIÂMETRO BOBINA 60 MM 

Quantidade: 6 
Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Valor de referência: R$ 3,01 

Valor do menor lance: R$ 2,65 

Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA, por R$ 2,65 

Item: 2 

Descrição: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 

Descrição Complementar: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 40 MM, 
COMPRIMENTO 180 MM, NÚMERO ANÉIS 57, COR TRANSPARENTE 

Quantidade: 101 
Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Valor de referência: R$ 69,35 

Situação: Cancelado 

Item: 3 

Descrição: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 

Descrição Complementar: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 24 MM, 
COMPRIMENTO 350 MM, COR PRETA 

Quantidade: 15 
Unidade de fornecimento: UNIDADE 
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Valor de referência: R$ 5,85 

Situação: Cancelado 

Item: 4 

Descrição: FITA ADESIVA MÁGICA 

Descrição Complementar: FITA ADESIVA MÁGICA, MATERIAL FILME ACETATO' E', COMPRIMENTO 33 
M, LARGURA 12 MM 

Quantidade: 3 
Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Valor de referência: R$ 21,83 

Valor do menor lance: R$ 11,50 

Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA, por R$ 11,50 

Item: 5 

Descrição: FITA ADESIVA 

Descrição Complementar: FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 M, 
APLICAÇÃO MULTIUSO, COR BRANCA, TIPO FACE MONOFACE 

Quantidade: 8 
Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Valor de referência: R$ 18,51 

Valor do menor lance: R$ 11,36 

Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: OFFICE NET DO BRASIL S.A., por R$ 11,36 

Item: 6 

Descrição: FITA ADESIVA 

Descrição Complementar: FITA ADESIVA, MATERIAL CELOFANE TRANSPARENTE, LARGURA 12 MM, 
COMPRIMENTO 33 M, APLICAÇÃO MUL TIUSO, COR INCOLOR, TIPO FACE MONOFACE 

Quantidade: 33 
Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Valor de referência: R$ 12,21 

Valor do menor lance: R$ 7,59 

Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: OFFICE NET DO BRASIL S.A., por R$ 7,59 

Item: 7 
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Descrição: FORMULARIO COMERCIAL 

Descrição Complementar: FORMULÁRIO RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO- RPA, BLOCO COM 25 
FOLHAS NUMERADAS EM 03 (TRÊS) VIAS, TOTALIZANDO 75 FOLHAS. 

Quantidade: 31 
Unidade de fornecimento: BLOCO 

Valor de referência: R$ 59,52 

Situação: Cancelado 

Item: 8 

Descrição: DIVISÓRIA ARQUIVO 

Descrição Complementar: DIVISÓRIA ARQUIVO, MATERIAL CARTOLINA, COMPRIMENTO 330 MM, 
LARGURA 220 MM, TIPO SEM PROJEÇÃO OBS: NA COR AMARELA. NO CAMPO UNIDADE: ONDE SE LÊ: 
JOGO; LEIA-SE: UNIDADE 

Quantidade: 114 
Unidade de fornecimento: JOGO 

Valor de referência: R$ 62,70 

Situação: Cancelado 

Item: 9 

Descrição: LIVRO PROTOCOLO 

Descrição Complementar: LIVRO PROTOCOLO, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 140 
FL, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 150 MM 

Quantidade: 3 
Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Valor de referência: R$ 9,15 

Situação: Cancelado 

Item: 10 

Descrição: PAPEL A4 

Descrição Complementar: PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 
210 MM, APLICAÇÃO FOTOCÓPIA, GRAMATURA 75 G/M2 

Quantidade: 855 
Unidade de fornecimento: RESMA 500,00 FL 

Valor de referência: R$ 6087,60 

Valor do menor lance: R$ 5489,10 
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Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: OFFICE NET DO BRASIL S.A., por R$ 5489,10 

Item: 11 

Descrição: PAPEL BOBINADO 

Descrição Complementar: PAPEL BOBINADO, MATERIAL TERMOSENSÍVEL, APLICAÇÃO FACSIMILE, 
COMPRIMENTO 30 M, GRAMATURA 63 G/M2, LARGURA 210 MM 

Quantidade: 8 
Unidade de fornecimento: ROLO 30,00 M 

Valor de referência: R$ 32,76 

Valor do menor lance: R$ 22,98 

Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA, por R$ 22,98 

Item: 12 

Descrição: FITA RECUPERAÇÃO OBRA ARTE 

Descrição Complementar: FITA RECUPERAÇÃO OBRA ARTE, MATERIAL PAPEL SEM POLPA DE 
MADEIRA, MATERIAL REVESTIMENTO ADESIVO SOLÚVEL EM ÁGUA, TIPO ADESIVA, COMPRIMENTO 100 
M, LARGURA 2 CM, TRANSMITÂNCIA OPACA, ACIDEZ NEUTRA, APLICAÇÃO TRATAMENTO EMERGENCIAL 
EM OBRAS RARAS 

Quantidade: 10 
Unidade de fornecimento: ROLO 100,00 M 

Valor de referência: R$ 460,20 

Situação: Cancelado 

Item: 13 

Descrição: CADERNO ESCOLAR 

Descrição Complementar: CADERNO ESCOLAR, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA 
PAPELÃO, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, QUANTIDADE FOLHAS 200 FL, COMPRIMENTO 280 MM, LARGURA 
205 MM 

Quantidade: 30 
Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Valor de referência: R$ 149,30 

Valor do menor lance: R$ 66,90 

Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: OFFICE NET DO BRASIL S.A., por R$ 66,90 

Item: 14 
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Descrição: PAPEL EMBRULHO 

Descrição Complementar: PAPEL EMBRULHO, TIPO PAPEL FILIBOARD NEUTRO, APRESENTAÇÃO 
FOLHA, LARGURA 66 CM , COMPRIMENTO 96 CM, MODELO LISO, COR BRANCA, GRAMATURA 240 

Quantidade: 500 
Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Valor de referência: R$ 515,00 

Situação: Cancelado 

Histórico 

:::::::::::;;;:;:::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::??:::::ÜtmfW???::::::::??::::::::::::???????:::::::))i. }}.t/<·· ............. . 

Observação: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas: 
Fornecedor 
CNPJ/CPF 
Valor (R$) 

DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA L TDA 
04708626/0001-08 

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro) 
Valor do lance R$ 

CNPJ/CPF 

Eventos do Item 

Aberto 

Encerrado 

Adjudicado 

Recursos Impetrados 

Data 

04708626/0001-08 
12/06/2002 10: 08: 05 

Evento 
Data 

Observações 

12/06/2002 10:07 :04 

12/06/200210:19:33 

18/06/200210:30:20 

Não foram impetrados recursos para este ítem 

2,70 

2,65 
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Anexo E: Ata do Pregão Eletrônico nO 412002, da Funda9ão Alexandre de Gusmão, do Ministério das Rela9ões Exteriores. 

Observação: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas: 
Fornecedor 
CNPl/CPF 
Valor (R$) 

Nao existem l.lI'opostas para este item. 

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro) 
Valor do lance R$ 

CNPl/CPF 

Eventos do Item 

Cancelado 

Cancelamento Automático 

Recursos Impetrados 

Data 

Evento 
Data 

Observações 

12/06/200210:00:05 

Não foram impetrados recursos para este item 

Observação: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas: 
Fornecedor 
CNPl/CPF 
Valor (R$) 

Nao existem l.lI'opostas para este item. 

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro) 
Valor do lance R$ 

CNPl/CPF 

Eventos do Item 

Cancelado 

Cancelamento Automático 

Recursos Impetrados 

Data 

Evento 
Data 

Observações 

12/06/200210:00:05 

Nao foram impetrados I'eem:sos para e:ste item 

Observação: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas: 
Fornecedor 
CNPl/CPF 
Valor (R$) 
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DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA L TDA 
04708626/0001-08 

OFFICE NET DO BRASIL S.A. 
03746938/0002-24 

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro) 
Valor do lance R$ 

CNPJ/CPF 

Eventos do Item 

Aberto 

Encerrado 

Adjudicado 

Recursos Impetrados 

Data 

04708626/0001-08 
12/06/200210:13:21 

03746938/0002-24 
12/06/200210:28:06 

04708626/0001-08 
12/06/2002 10:31 :47 

Evento 
Data 

Observações 

12/06/2002 10:09:16 

12/06/200210:35:10 

18/06/2002 10:31 :07 

Não foram impetrados recursos para este ítem 

14,70 

12,15 

12,14 

11,52 

11,50 

>..</ •••••••••• ::::::::: .... : :::::::::.::::: •• ::::::::::::::::ttt:::::::?ti..WU:im:t?::::tt:::::::::t: ••••• :::}:::::: ::.: •• n:: n::::\ •• : t:.:: ••• ::·:·················· 
Observação: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas: 

Fornecedor 
CNPJ/CPF 
Valor (R$) 

DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA 
04708626/0001-08 

OFFICE NET DO BRASIL S.A. 
03746938/0002-24 

18,48 

11,36 
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Anexo E: Ata do Pregão Eletrônico n° 412002, da Fundação Alexandre de Gusmão, do Ministério das Relaçôes Exteriores. 

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro) 
Valor do lance R$ 

CNPJ/CPF 

Eventos do Item 

Aberto 

Encerrado 

Adjudicado 

Recursos Impetrados 

Data 

Evento 
Data 

Observações 

12/06/2002 10:09: 16 

12/06/200210:35:10 

18/06/200210:30:46 

Niío foram impetrados recursos para este ítem 

Observação: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas: 
Fornecedor 
CNPJ/CPF 
Valor (R$) 

DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA L TOA 
04708626/0001-08 

OFFICE NET DO BRASIL S.A. 
03746938/0002-24 

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro) 
Valor do lance R$ 

CNPJ/CPF 

Eventos do Item 

Aberto 

Encerrado 

Adjudicado 

Data 

Evento 
Data 

Observações 

12/06/200210:09:16 

12/06/200210:35:10 

18/06/2002 10:31 :19 

12,21 

7,59 
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Recursos Impetrados 

Não foram impetrados recursos para este item 

Não foram impetrados recursos para este item 

...:::\:::::::}:::}} ))::::::::: ::):::/::::))))))n*~üi)):\::\r:ú:::::::::::.::::::··(::·. \:.:::\ .:.::\. \{::.:.: .......... . 
Observação: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas: 

Fornecedor 
CNPJ/CPF 
Valor (R$) 

Não existem propostas pal'a este item. 

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro) 
Valor do lance R$ 

CNPJ/CPF 

Eventos do Item 

Cancelado 

Cancelamento Automático 

Recursos Impetrados 

Data 

Evento 
Data 

Observações 

12/06/200210:00:05 

Não foram impehados recursos para este item 

Observação: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas: 
Fornecedor 
CNPJ/CPF 
Valor (R$) 

Não e'l(istem propostas para este ítem. 

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro) 
Valor do lance R$ 

CNPJ/CPF 

Eventos do Item 

Cancelado 

Cancelamento Automático 

Data 

Evento 
Data 

Observações 

12/06/200210:00:05 
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Recursos Impetrados 

Não foram imp~trado$ re(:UfS05 para est~ item 

....................... ·.· .. i«........../\··· .......... ........... : ........ ·.: ......... t •• :.t •• n.· ••• l*'M~ .. ~n •••••••••• : •• ·n.n.n......n ••• n. ))) •.•.•. )) •. )))n..i.·.··························· 
Observação: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas: 

Fornecedor 
CNPJ/CPF 
Valor (R$) 

Não exi$tem propostas para este item. 

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro) 
Valor do lance R$ 

CNPJ/CPF 

Eventos do Item 

Cancelado 

Cancelamento Automático 

Recursos Impetrados 

Data 

Evento 
Data 

Observações 

12/06/200210:00:05 

Nao foram impetrado$ re(:utsos pata este item 

b~::~:~~~:~:~:~i:~~~~:::~~~·~··i·~:~·~:~·;~~r;~~~~:;;~:;e:I::~:·~~:d~~::::~~~:~~~·~···~~~·~:~·~~i~~:··;;oPostas: 

Maxclean Com Serv Imp e Exp Ltda 

Fornecedor 
CNPJ/CPF 
Valor (R$) 

03449625/0001-23 

MUL TPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS L TOA. 
26976381/0001-32 

TCA - MUNDIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 
04779912/0001-64 

OFFICE NET DO BRASIL S.A. 
03746938/0002-24 

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro) 
Valor do lance R$ 

CNPJ/CPF 
Data 

Eventos do Item 

5967,90 

5967,90 

5548,95 

5489,10 
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Aberto 

Encerrado 

Adjudicado 

Recursos Impetrados 

Evento 
Data 

Observações 

12/06/200210:09:16 

12/06/200210:35:10 

18/06/2002 10:31 :40 

Não furam impetl'ados recursos para este item 

Observação: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas: 
Fornecedor 
CNPJ/CPF 
Valor (R$) 

DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA L TOA 
04708626/0001-08 

OFFICE NET DO BRASIL S,A, 
03746938/0002-24 

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro) 
Valor do lance R$ 

CNPJ/CPF 

Eventos do Item 

Aberto 

Data 

04708626/0001-08 
12/06/200210:16:16 

03746938/0002-24 
12/06/200210:28:15 

04708626/0001-08 
12/06/200210:32:45 

Evento 
Data 

Observações 

31,20 

24,08 

24,07 

23,00 

22,98 
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12/06/200210:09:16 

Encerrado 
12/06/200210:35:10 

Adjudicado 
18/06/2002 10:31 :51 

Recursos Impetrados 

Não foram impetrado$ re(:utsos pata este item 

Não foram impetl'ados recursos para este item 

Observação: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas: 
Fornecedor 
CNPJ/CPF 
Valor (R$) 

Não e"ll:ístem propostas para este item, 

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro) 
Valor do lance R$ 

CNPJ/CPF 

Eventos do Item 

Cancelado 

Cancelamento Automático 

Recursos Impetrados 

Data 

Evento 
Data 

Observações 

12/06/2002 10:00:05 

Não foram impetrados recursos para este item 

························>:.· ••• · .. i.::: .:/:/::=::::: .• ::: ••••• ):::::: ::::)\)::):::::U.imfW~rrr::::::r:::::::::::)))): ::::::::::i:::::{ :)(): ................. . 
Observação: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas: 

Fornecedor 
CNPJ/CPF 
Valor (R$) 

DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA L TOA 
04708626/0001-08 

OFFICE NET DO BRASIL S.A. 
03746938/0002-24 

111,00 

66,90 
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro) 
Valor do lance R$ 

CNPl/CPF 

Eventos do Item 

Aberto 

Encerrado 

Adjudicado 

Recursos Impetrados 

Data 

Evento 
Data 

Observações 

12/06/2002 10:11 :46 

12/06/200210:35:10 

18/06/200210:32:03 

Não foram impetrados recursos para este item 

Observação: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas: 
Fornecedor 
CNPl/CPF 
Valor (R$) 

Não existem P!'opostas para este item. 

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro) 
Valor do lance R$ 

CNPl/CPF 

Eventos do Item 

Cancelado 

Cancelamento Automático 

Recursos Impetrados 

Troca de Mensagens 

Data 

Evento 
Data 

Observações 

12/06/2002 10:00:05 

Não foram impetrados !'ecursos para este item 

Data 
Mensagem 
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Anexo E: Ata do Pregão Eletrônico nO 4/2002, da Fundação Alexandre de Gusmão, do Ministério das Relações Exteriores. 

Pregoeiro 
12/06/200210:00:50 
Senhores licitantes, declaro aberta a sessão do Pregão Eletrônico nO 003/2002. 

04708626/0001-08 
12/06/2002 10:01 :46 
Bom dia Sr. Pregoeiro! 

Pregoeiro 
12/06/200210:02:08 
Bom dia! 

Pregoeiro 
12/06/200210:03:22 
Senhores licitantes com a menor cotação no item 13, solicito confirmar se o valor da proposta 
apresentada. 

Pregoeiro 
12/06/200210:04:05 
Senhores licitantes com a menor cotação no item 13, solicito confirmar o valor da proposta apresentada. 

04708626/0001-08 
12/06/200210:05:34 
Sr. Pregoeiro, quando será aberta a etapa para os lances? 

Pregoeiro 
12/06/200210:05:37 
Senhores licitantes, declaro aberto para lances o item 01. 

Pregoeiro 
12/06/200210:06:32 
Senhor licitante do item 01, existe alguma possibilidade de Vossa Senhoria abaixar o valor do item? 

04708626/0001-08 
12/06/2002 10: 08: 22 
sim Sr. Pregoeiro, esse é o menor lance! 

Pregoeiro 
12/06/200210:09:19 
Senhores licitantes, declaro abertos para lances os item 04, 05, 06, 10 e 11. 

03746938/0002-24 
12/06/200210:10:37 
Sim, confirmamos o valor de 66,90 para o item 13 

Pregoeiro 
12/06/200210:10:40 
Senhor licitante da mensagem das 10:08:22, Vossa Senhoria irá ofertar algum lance no item 01? 

Pregoeiro 
12/06/2002 10: 11 :48 
Senhores licitantes, declaro aberto para lances o item 13. 

04708626/0001-08 
12/06/2002 10: 12 :00 
sim Sr Pregoeiro, ja ofertei! 

Pregoeiro 
12/06/200210:13:38 
Senhores licitantes, dentro de 05 (cinco) minutos estarei encerrando a etapa de lances para o item 01. 

04708626/0001-08 
12/06/200210:14:43 
Sr. Pregoeiro, solicito a vossa Senhoria que verifique se o preço ofertado para o item 13 esta correto? 

Pregoeiro 
12/06/200210:15:00 

Pregoeiro 

145 



Anexo E: Ata do Pregão Eletrônico n° 412002, da Fundação Alexandre de Gusmão, do Ministério das Relações Exteriores. 

12/06/2002 10: 16 :45 
Senhor licitantes da mensagem das 10:14:43, já foi confirmado pelo licitante o valor ofertado no item. 

Pregoeiro 
12/06/200210:19:38 
Senhores licitantes, declaro encerrada a etapa de lances para o item 01. 

Pregoeiro 
12/06/200210:20:42 
Senhores licitantes, dentro de 10 (dez) minutos estarei encerrando a etapa de lances dos itens 04, 05, 
06, 10, 11 e 13. 

03746938/0002-24 
12/06/2002 10:21 :47 

Pregoeiro 
12/06/200210:25:06 
Senhores licitantes, os itens 04, 05, 06, 10, 11 e 13, ainda podem receber lances. 

03746938/0002-24 
12/06/2002 10:27 :07 

Pregoeiro 
12/06/200210:30:26 
Senhores licitantes, a etapa de lances está prorragada por mais 05 (cinco) minutos. 

Pregoeiro 
12/06/200210:35:13 
Senhores licitantes, declaro encerrada a etapa de lances para os itens 04, 05, 06, 10, 11 e 13. 

Pregoeiro 
12/06/200210:38:38 
Senhores licitantes, declaro aberto o prazo recursal de 03 (três) dias úteis, devendo a sessão ser 
retomada às 10:00 horas do dia 17/06/2002. 

Pregoeiro 
12/06/200210:39:05 
Senhores Licitantes, declaro encerrada a sessão. 

Pregoeiro 
17/06/200217:09:12 
Senhores licitantes, declaro aberta a sessão. 

Pregoeiro 
17/06/200217:09:52 
Senhores licitantes, tendo em vista a incompatibilidade de horários, não foi possível retomar a sessão 
prevista para às 10:00 horas de hoje (17/06/2002). Sendo assim, declaro que a sessão deverá ser 
retomada às 10:00 horas do dia 18/06/2002. 

Pregoeiro 
17/06/200217:10:18 
Senhores licitantes, declaro encerrada a sessão. 

Pregoeiro 
18/06/200210:00:31 
Senhores licitantes, declaro reaberta a sessão do Pregão Eletrônico nO 004/2002. 

Pregoeiro 
18/06/200210:02:57 
Senhores licitantes, decorrido o prazo recursal, sem interposição de recursos, informo que adjudicarei os 
itens às respectivas licitantes vencedoras do certame. 

Pregoeiro 
18/06/2002 10:03 :53 
Senhores licitantes, declaro encerrada a sessão. 

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhor classificados foram declarados vencedores dos 
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respectivos itens, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão 
Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o inciso XVII, do artigo 11, do Decreto 
3555/2000. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo 
Pregoeiro e equipe de apoio. 
Marcelo Geraldo de Souza 
Pregoeiro Oficial 

Maria Nazarete Mendes Miranda 
Equipe de Apoio 

Helena Maria de Assis Torres 
Equipe de Apoio 

Ana Lúcia Studart Comba 
Equipe de Apoio 
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Anexo F: Planilha contendo os dados das Organizações Militares e as modalidades de licitação utilizadas no ano 2001. 

OM Dispensa de Modalidade de Licitação Total de 
Licitação Licitações 

Convite TP Concorrência Concurso Pregão 

HCE 950 124 10 5 O O 139 

1° D SUP 139 51 9 10 O 1 71 

C B I PODT 649 45 O O O O 45 

HGVM 427 42 2 O O O 44 

IME 168 40 O 1 O O 41 

1° RM 774 31 1 O O O 32 

AGR 1131 29 O 1 O O 30 

CRO/3 215 26 1 2 O O 29 

IBEx 200 25 O 2 O O 27 

LOFEx 108 23 3 O O O 26 

PRM 109 26 O O O O 26 

CMRJ 515 24 1 O O O 25 

ECT 98 23 O O O O 23 

B Mnt Arrnt 120 22 O O O O 22 

CEP 667 22 O O O O 22 

C 5° BCB 320 19 O O O O 19 

PMRJ 476 19 O O O O 19 

IPD 584 14 2 O O O 16 

PMZS O 14 1 O O O 15 

IPE 168 15 O O O O 15 

BIBLlEx 209 14 O O O O 14 

CML 505 14 O O O O 14 

ECEME 420 8 4 1 O O 13 

RESC 197 10 O O O O 10 

CCFExlFSJ 501 7 2 O O O 9 

B ES ENG 153 8 O O O O 8 

2° BDA INF MTZ 250 7 O O O O 7 

DCA 214 3 4 O O O 7 

ESCOM 144 6 O O O O 6 

PMPV 1247 1 1 1 1 1 5 

1° BG 199 4 O O O O 4 

1° BPE 129 4 O O O O 4 

5° DL 273 3 1 O O O 4 

ESMB 291 4 O O O O 4 

PMN 260 4 O O O O 4 

1° B LOG 372 3 O O O O 3 

1° BIM 99 3 O O O O 3 

1° GAAAE 219 3 O O O O 3 

CPM 147 3 O O O O 3 

CTEx 331 2 1 O O O 3 

DCMUN 186 2 1 O O O 3 

MHEx FC 195 3 O O O O 3 

8° GACOSM 251 2 O O O O 2 

BESCOM 100 2 O O O O 2 

CPOR/RJ 297 2 O O O O 2 

19° BLOG 197 1 O O O O 1 

21° B LOG 154 1 O O O O 1 

AHEx 232 1 O O O O 1 

GACOSM O 1 O O O O 1 
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Anexo F: Planilha contendo os dados das Organizações Militares e as modalidades de licitação utilizadas no ano 200 I. 

OM Dispensa de Modalidade de Licitação Total de 
Licitação Licitações 

Convite TP Concorrência Concurso Pregão 

1/10 GACM 449 O O O O O O 

1° GAC AP 240 O O O O O O 

11 GAC 337 O O O O O O 

15° RCM 69 O O O O O O 

2° BIM (ES) 143 O O O O O O 

2°CSM 119 O O O O O O 

24° BIB 130 O O O O O O 

25° BL (ES) 37 O O O O O O 

3° B INF 112 O O O O O O 

56° BI 189 O O O O O O 

57° BIM (ES) 247 O O O O O O 

ESACOSAAE 146 O O O O O O 

GAC 157 O O O O O O 
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