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RESUMO 

 

No texto, apresenta-se o histórico do Município de Colombo, sua formação 

cultural, localização, situação econômica atual pontos turísticos e serviço público por meio da 

Prefeitura Municipal. Apresenta-se, também, um breve histórico sobre Licitação Pública, 

conceito e conhecimentos das leis que regulamentam o processo licitatório, modalidades e 

tipos de licitação; e como se fazer um procedimento licitatório. Um dos objetivos é apresentar 

as dificuldades encontradas pelo município na contratação de OSCIPS e ONGS. 

Demonstrando o Chamamento Público como um recurso ágil para contratação. 

 

 
ABSTRACT 

 
This article shows Colombo City, its history, culture, location, economy, tourist points 

and civil service through city hall. There’s a brief history  about Public Licitation with its concept, 

law, procedure and kinds. One of the article objects is showing the difficulties found to contract 

OSCIPS and ONGS, and demonstrate the Public Call like an agile resources to contract.
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I�TRODUÇÃO 

 

1.1 LICITAÇÕES 

 

 

O Estado é constituído para perseguir e alcançar interesses coletivos, que não 

aconteceriam individualmente. Para conseguir esse objetivo criou-se todo um aparelhamento, 

chamado de Administração Pública. 

Tem a Administração Pública, portanto, a função de agir em nome do Estado 

para dar cumprimento fiel aos comandos normativos, de modo a atender os fins públicos ao 

interesse público. Mas, ela não se confunde com o governo, esse é quem traça suas diretrizes. 

Já à Administração Pública, cabem os atos de execução e concretização de tais 

diretrizes. Observe-se que nem o governante, nem o administrador público é dono daquilo que 

governa ou administra. Disso decorre a necessidade de observância dos comandos e valores 

trazidos nos princípios que regem a Administração Pública, posto estarem submetidos ao 

interesse público e ao Estado Democrático de Direito. 

No Brasil, diferentemente de alguns países que permitem a compra direta de 

particulares, deve a Administração Pública (maior tomadora de serviços e maior adquirente de 

bens de particulares), em obediência ao princípio da legalidade, submeter-se ao princípio da 

licitação, em vista do comando constitucional trazido no artigo 37, XXI da Constituição da 

República Federativa, in verbis: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processos de licitação pública que 

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o 

qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações. 

Observe-se que a finalidade da licitação é contratar a proposta mais vantajosa 

para a Administração. Isso implica que a melhor proposta não será, necessariamente, a de 

menor preço. O instrumento convocatório, portanto, precisa prever os critérios de julgamento 

e na sua ausência, presumir-se-á que a licitação seja o de menor preço. 

Deve ser salientada, ainda, a existência de outros princípios a serem 

observados durante o processo de licitação: o do sigilo das propostas, como suporte da 
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isonomia, da objetividade do julgamento e dos demais princípios; da adjudicação 

compulsória, que pressupõe que, caso a Administração venha a contratar o objeto licitado, 

terá que fazer, necessariamente, com o vencedor da disputa; o princípio da motivação, como 

pressuposto do princípio da publicidade. 

Por fim, cabe destacar que para conseguir o maior número possível de 

concorrentes, as normas que regulamentam as licitações públicas devem ser interpretadas 

visando à ampliação da disputa, respeitado o disposto no edital e os princípios que são 

próprios da escolha pública. Há de se salientar que se trata de uma relação de mercado, onde, 

havendo maior número de concorrentes, a tendência é ter uma melhor negociação para a 

Administração. 

 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

Muitos processos licitatórios levam meses em sua montagem, pois ao 

solicitarem determinado equipamento, material ou serviço, não são anexados aos processos, 

os documentos necessários para sua realização. Faltam ao processo orçamentos, descrições e 

especificações que são fundamentais para justificar a aquisição. 

Há casos em que não é conseguido o número mínimo de participantes ou 

propostas, fazendo com que o processo de licitação seja fracassado, devendo, portanto iniciar 

um novo procedimento. 

Uma das maiores dificuldades encontradas pela Administração Pública está 

relacionada na contratação de profissionais especializados para atender aos serviços ofertados 

para a população pelo órgão publico. A Constituição Federal em seu artigo 6° garante a todos 

o direito a saúde, educação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção a 

maternidade e a infância e assistência aos desamparados, sendo estes deveres da 

Administração Pública. 

Porém conforme a própria Constituição Federal e leis complementares o órgão 

público é limitado a aplicar apenas um percentual a gasto com pessoal. Por este motivo 

muitos dos serviços prestados pelos órgãos públicos são terceirizados. 
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Na Prefeitura de Colombo entre os serviços que são terceirizados estão os 

serviços médico e instrutores de cursos. Estes colaboradores prestam serviço por meio de 

contratação de ONG’S ou OCIPS, este processo de contratação e demorado e burocrático.  

Como superar a burocracia na contratação de prestadores de serviços para o 

setor público? 

 



 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

 

Diferente das instituições privadas, na Administração Pública a aquisição de 

quaisquer bens ou serviços é realizada por meio de Licitação Pública, visando à 

economicidade dos recursos públicos, os quais são adquiridos por impostos, taxas de 

contribuição de melhoria e demais tarifas públicas. 

Este sistema de compra é eficaz, porém burocrático. Envolve diversos setores 

para sua execução, além de possuir uma série de normas, leis e decretos que devem ser 

obedecidos para que todo o processo licitatório seja validado. 

Há uma enorme dificuldade encontrada pelos gestores para garantir a eficacia 

do procedimento. Pois por envolver diversas pessoas no processo é comum que partes 

integrantes do processo sejam ignoradas. 

Isto ocorre por falta de pessoal com conhecimento nos procedimentos para 

licitação. Para montar um processo licitatório é necessário planejamento, para identificar o 

objeto e suas especificações, evitando futuros problemas como quantidades insuficientes para 

atender as necessidades existentes. 

Conhecer as leis, os decretos e os documentos para um processo licitatório, são 

fundamentais para ter sucesso na aquisição, mas é preciso também conhecer o objeto que se 

deseja licitar. 

Um objeto que não esteja descrito com clareza pode prejudicar a licitação, 

causando a impugnação do edital, fazendo com que todo o trabalho realizado tenha que ser 

refeito. 

O objeto deve ser descrito com concisão evidenciando o que é considerado de 

maior importância, dentro da sua especificação, pois não é permitido por lei especificar 

marcas, uma vez que o processo deve ser feito de forma a abranger o maior número de 

participantes, garantindo igualdade de participação para todos. 

Desenvolver o conhecimento do processo licitatório assim como planejar as 

atividades é uma forma de facilitar o processo, garantindo sua eficacia e eficiência. 

 

 



 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

 

Pesquisar bibliograficamente sobre as dificuldades dos procedimentos 

licitatórios na Prefeitura de Colombo no estado do Paraná para contratação de prestadores de 

serviços específicos. 

 
 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 

Apresentar o histórico do Município de Colombo, na Região Metropolitana de 

Curitiba, no Estado do Paraná, sua formação cultural, localização, situação econômica atual 

pontos turísticos e dificuldades no setor de licitação do serviço público por meio da Prefeitura 

Municipal de Colombo. 

Apresentar um breve histórico sobre Licitação Pública, conceituá-la e trazer ao 

conhecimento as leis que regulamentam o processo licitatório, modalidades e tipos de 

licitação; a quem caber fazer e como se fazer um procedimento licitatório. 

Apresentar um meio melhor de licitação para contratação de profissionais 

especializados para colaborar na prestação dos serviços ofertados pela Prefeitura de Colombo. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

1.5.1 Definição do Tema  

 

 

Chamamento Público para a Prefeitura de Colombo no estado do Paraná. 
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1.5.2 Delimitação do Tema 

 

O tema licitação é amplo, abre caminhos para várias linhas de raciocínio, pois 

são várias interpretações para as dificuldades encontradas num processo licitatório. 

Neste trabalho será estudado principalmente as dificuldades enfrentadas pelos 

órgãos públicos na contratação de profissionais especializados para colaboração na prestação 

dos serviços ofertados pela Prefeitura de Colombo à comunidade. 

O trabalho foi estruturado por meio de pesquisa bibliográfica descritiva sobre o 

município de Colombo e sobre licitação demonstrando histórico, origem da palavra e dos 

procedimentos; conceito do procedimento licitatório; leis que o regem, diretrizes e princípios. 

Esta pesquisa foi realizada dentro do âmbito da Prefeitura de Colombo. 

Observando a realização do processo licitatório, desde a abertura até o encerramento. 

 

1.5.3 Limitação do Tema 

 

 

Na análise deste trabalho será abordado principalmente o Chamamento Público 

do tipo melhor técnica / menor preço. 

 



 

 

2 PESQUISA HISTÓRICA 

 

2.1 HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE COLOMBO 

 
 

O município de Colombo, com população estimada em 2010 pelo IBGE de 
212.967 habitantes, possui uma área de 159,14km². A figura 1 traz a imagem do centro do 
município, onde esta localizada a sede da Prefeitura da cidade. 
 

Figura 1 – Visão Panorâmica da Cidade de Colombo 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Colombo_Paran%C3%A1_Brazil.JPG 

Situado na Região Metropolitana de Curitiba, tendo como coordenadas 

geográficas 25º17'30" de latitude Sul e 49º13'27" de longitude Oeste do Meridiano de 

Greenwich, a uma altitude de 1.027 metros acima do mar. Como-se mostra na figua 2, limita-

se ao Norte com os municípios de Rio Branco do Sul e Bocaiuva do Sul; ao Sul com Pinhais; 

a Oeste com Curitiba e Almirante Tamandaré e a Leste com Campina Grande do Sul e Quatro 

Barras.  
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Figura 2 – Localização do Municipio de Colombo 

 
Fonte: http:// www.guiageo-parana.com/rmc.htm 

 

A história do município de Colombo começou quando o período entre as 

décadas de 1860 e 1880 representou para o Paraná o estabelecimento de vinte e sete colônias 

agrícolas, assentando imigrantes poloneses, italianos, alemães do Volga (russos-alemães), 

franceses, suíços e ingleses. A grande maioria se estabeleceu nos arredores de cidades como 

Curitiba, Ponta Grossa, Palmeira, Antonina, Lapa, Campo Largo, São José dos Pinhais, 

Morretes, Araucária e Paranaguá. 

A partir de setembro de 1878, surge no cenário histórico da província do 

Paraná a Colônia Alfredo Chaves, que recebeu esta denominação numa homenagem ao 

Ministro da Agricultura, na época do assentamento. O lugar distava apenas vinte e três 

quilômetros de Curitiba e foi o embrião da cidade de Colombo, que recebeu naquela ocasião, 

160 colonos de nacionalidade italiana, distribuídos em oitenta lotes rurais. Os terrenos dados 

pelo governo de Dom Pedro II perfaziam área de 4.847.970 m². 

A Colônia Alfredo Chaves cresceu e transformou-se num próspero povoado, 

sendo que os novos ares da República lhe trouxeram a emancipação política, por meio do 



 

 

18 

Decreto Estadual nº 11, do dia 8 de janeiro de 1890, sancionado pelo presidente do Estado 

José Marques Guimarães. Nessa época, foi alterada a denominação de Colônia Alfredo 

Chaves para Colombo, numa homenagem que se prestou ao descobridor das Américas.  

João Gualberto Bittencourt presidiu a primeira Câmara Municipal de Colombo, 

que foi eleita no dia 21 de abril de 1892. Nesse dia, a cidade recebeu a ilustre visita do 

presidente do Estado, tenente-coronel Inocêncio Serzedelo Correia. 

A época de maior progresso para o município foi o período de 1920 a 1930, 

quando houve um surto industrial de grande importância, encontrando-se em atividade na 

sede municipal duas fábricas de louça, uma delas, em virtude de suas obras de arte foi 

considerada uma das melhores do país. Funcionou, também, naquela época, uma grande 

fábrica de vidros, a primeira do município, fundada por um alemão, funcionou até 1934. 

Transferindo-se depois para Butiatumirim e mais tarde para Curitiba, atualmente funciona  à 

Rua João Gava sendo chamada de Aurora – Cristais e Vidros. 

A partir de 14 de julho de 1932, por meio do Decreto Estadual nº 1.703, 

Colombo, passou a se chamar Capivari, sendo que ao seu território é anexado o de Bocaiuva 

do Sul, que havia sido extinto por decisão governamental. A partir de 9 de agosto de 1933, 

por força do Decreto Estadual nº 1.831, volta a se chamar Colombo. 

Um duro golpe recebeu a comunidade em 20 de outubro de 1938, por meio do 

Decreto Estadual nº 7.573, que extingiu o município, anexando-o à capital. Somente em 30 de 

dezembro de 1943, pelo Decreto Estadual nº 199, é restaurado o poder político e 

administrativo de Colombo, essa feita, abrangendo os territórios dos distritos de Timoneira 

(atual município de Almirante Tamandaré) e parte de Santa Felicidade. Em 10 de Outubro de 

1947, perde o distrito de Almirante Tamandaré que passa a se constituir em município 

autônomo. O Decreto nº 200, de 26 de janeiro de 1944 criou a comarca de Colombo. 

Conforme Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vale dizer que 

Colombo foi o município com maior taxa de crescimento nas décadas de 70 e 80 na região 

metropolitana de Curitiba. Hoje, 97,6% da população do município mora em áreas loteadas, 

contíguas a Curitiba. A história recente do município de Colombo não tem apenas relação 

com sua sede histórica, mas com a evolução dos eventos sócio-políticos e econômicos 

ocorridos na região. 



 

2.2 PREFEITURA 

 

À frente do governo municipal está o prefeito José Antônio Camargo, Vice-

Prefeita Roseli Bandeira de Assis Cavalli. A figura abaixo mostra a sede da Prefeitura de 

Colombo. 

Figura 3 - Prefeitura Municipal de Colombo 

 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Colombo_(Paran%C3%A1) 

Com base nos quadros 1 e 2, pode-se ter noção do tamanho do município, sua 

capacidade de produção e sua posição junto aos demais municípios paranaenses. 

 

Quadro 1 – Demonstrativo Econômico de Colombo 

Dados gerais 

Produto Interno Bruto  US$ 178,544,138.13 

PIB per capita  US$ 1,360.21 

PEA 69.680 hab. 

Repasses ICMS, IPVA, fundo de exportação e royalties 
de petróleo. 

Principais produtos 

agrosilvopastoris 

Uva, couve-flor, tomate, safrão, chuchu e 
alface. 

Indústria dominante produtos minerais não metálicos, metalurgia e 
mobiliário. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Colombo_(Paran%C3%A1) 
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Quadro 2 – Demonstrativo da Participação do PIB 

Participação no PIB Municipal 

Agropecuária: 6,26% 

Indústria 33,27% 

Serviços: 60,47% 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Colombo_(Paran%C3%A1) 

A economia do município de Colombo se baseia na indústria extrativa mineral 

e na agricultura. 

Junto com a agricultura, aparece a vitivinicultura (fabricação de vinho - colono 

- vinho Rústico) como um coeficiente favorável na economia do municipio; em 2006, 

segundo previsão, Colombo arrecadou R$ 1.853.000,00 com a produção de uvas. 

A indústria conta com 537 estabelecimentos, dos quais, 335 possuem mais de 

mil empregos com carteira assinada. Predomina sobre as demais, a indústria metalúrgica, 

tanto em número de estabelecimentos (89), como de empregos (1.489). Explora, ainda, mais 

os ramos de vinicultura, indústria de produtos minerais não metálicos, indústria da madeira e 

do mobiliário e indústria química. 

A exportação internacional somou em 2006 a importância de R$ 

31.077.622,00. 

 

2.2 TURISMO 

 

Colombo, a oitava cidade do Paraná, possui um forte apelo também para o 

turismo. A região é rica geograficamente, possui belíssimas paisagens naturais e a herança 

arquitetônica dos imigrantes italianos, como mostra a figura 4 que reproduz a Igreja Matriz do 

município. 
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Figura 4 – Igreja Matriz de Colombo 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:IgrejaMatrizColomboParan%C3%A1.jpg 

O Circuito Italiano é um agradável passeio pelas tradicionais cantinas de vinho. 

Herança dos imigrantes italianos, possui muita beleza natural. As festas municipais são um 

grande atrativo para a população local e para turistas. Inúmeras festas acontecem ao decorrer 

do ano: Festa da Uva, Festa do Vinho, Festa de Nossa Senhora do Rosário, padroeira da 

cidade e Festa de Nossa Senhora do Caravaggio, padroeira do imigrante italiano. Colombo 

possui vários pontos turísticos, os principais são: 

• Cascata do Ribeirão das Onças;  

• Morro da Cruz;  

• Parque Municipal;  

• Casa Colonial Rural-Brasileira;  

• Gruta do Bacaetava; 

• Igreja Matriz(construida em 1898); 

• Capela da Imaculada Conceição. 

 



 

3 PESQUISA SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA  

 

3.1 HISTÓRICO E CONCEITO DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

 

O procedimento de licitação teve sua origem na Idade Média, nos estados 

medievais da Europa, onde se usou o sistema denominado ‘Vela e Prego’, que consistia em 

apregoar-se à obra desejada e, enquanto ardia uma vela, os construtores interessados faziam 

suas ofertas, quando se extinguia a chama, adjudicava-se a obra a quem houvesse oferecido o 

melhor preço para o Estado. 

Com relação à palavra licitação, ela não derivou de lícito, como muitos falam. 

Ela provém do latim Licitatione, ou seja, arrematar em leilão. 

A licitação foi introduzida no direito público brasileiro há mais de cento e 

quarenta anos, pelo Decreto nº 2.926, de 14.05.1862, que regulamentava as arrematações dos 

serviços a cargo do então Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Após o 

advento de diversas outras leis que trataram, de forma singela, o assunto, o procedimento 

licitatório veio afinal, a ser consolidado, no âmbito federal, pelo Decreto nº 4.536, de 

28.01.22, que organizou o Código de Contabilidade da União (arts. 49-53). 

Desde o antigo Código de Contabilidade da União, de 1922, o procedimento 

licitatório veio evoluindo, com o objetivo de conferir maior eficiência às contratações 

públicas, sendo, por fim, sistematizado por meio do Decreto-Lei nº 200, de 25.02.67 (arts. 125 

a 144), que estabeleceu a Reforma Administrativa Federal, e estendido, com a edição da Lei 

nº 5.456, de 20.06.68, às Administrações dos Estados e Municípios. Substituído pelo Decreto-

lei nº 2.300, de 21.11.86, atualizado em 1987, pelos Decretos-lei 2.348 e 2.360, instituiu, pela 

primeira vez, o Estatuto Jurídico das Licitações e Contratos Administrativos, reunindo normas 

gerais e especiais relacionadas à matéria, considerado pela maioria dos doutrinadores como 

uma boa norma, já englobando o tema licitação e contratos administrativos. Estando envolto 

em um clima de denúncias de corrupção e roubalheiras constantemente veiculadas pela 

imprensa da época (RIGOLIN; BOTTINO, 2002).  

E por essa razão, na Câmara dos Deputados, iniciou-se a tramitação do projeto 

de lei que culminou com a edição da Lei 8.666/93. De acordo com Rigolin e Bottino (2002, 

p.40), “o motivo primordial da nova lei, segundo se pode subsumir do noticiário à época, foi 

tentar conter a corrupção negocial na Administração (...).” 
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A Lei 8.666/93 estabelece normas de caráter geral, obrigatórias para a União, 

Estados e Municípios, bem como às entidades paraestatais que lhes são vinculadas 

(autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista). Por se tratar de 

uma lei federal, as normas específicas trazidas em seus dispositivos são endereçadas apenas às 

entidades citadas na esfera federal. 

É o artigo 3º da Lei 8.666/93 que estabelece ter a licitação por objetivo, 

selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. É, portanto o 

procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, mediante 

condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas interessadas na 

apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços (BRASIL, 2006). 

Di Pietro (2005, p.309), fazendo referência à José Roberto Dromi, define a 

licitação como sendo: “o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício 

da função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem as 58 condições 

fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem propostas, dentre as 

quais, selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato.” 

Não menos elucidativo foi o conceito elaborado por Figueiredo (1994, p.15), 

para quem a licitação é “o procedimento administrativo formal, nominado, que tem por objeto 

a seleção do melhor contratante, que deverá prestar ao Estado, serviços, construir obras, 

fornecer ou adquirir-lhe bens.” 

A Constituição de 1988 representou um notável progresso na 

institucionalização e democratização da Administração Pública. Apesar dos textos 

constitucionais anteriores contemplarem dispositivos relacionados ao acesso à função pública 

e ao regime do funcionalismo estatal, a verdadeira constitucionalização da Administração 

Pública somente foi levada a efeito pela Carta de 1988. 

A partir de 1988 a licitação recebeu status de princípio constitucional, de 

observância obrigatória pela Administração Pública direta e indireta de todos os poderes da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Assim, ao analisar o disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal, pode-se 

observar que a obrigatoriedade de licitar é princípio constitucional, apenas sendo dispensada 

ou inexigida nos casos expressamente previstos em Lei. 

O art. 37, XXI da Constituição Federal foi regulamentado pela Lei 8.666, de 

21.06.93 (alterada pelas Leis 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99), em vigor atualmente, que 

disciplina as licitações e contratos da Administração Pública. Essa Lei estabelece cinco 



 

 

24 

modalidades licitatórias: concorrência, tomada de preços, convite, leilão e concurso. Essas 

modalidades estão definidas no art. 22 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Sob a vigência do atual regime constitucional, os princípios reitores da 

Administração Pública vieram dispostos no caput do artigo 37 da Constituição Republicana. 

O princípio da legalidade é pedra angular do Estado de Direito e no Brasil vem expresso no 

artigo 5º II da Constituição Federal do Brasil: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei.” 

A Administração Pública está sujeita a sua observância, porém, premida pelo 

comando de um outro princípio: o da indisponibilidade do interesse público. Em decorrência 

disso, o administrador não apenas se submete à Lei, como somente pode agir de acordo com 

as suas prescrições. Enquanto o particular pode fazer o que a Lei não proíbe, àquele só é dado 

fazer o que a Lei determina. 

Na licitação, o princípio da legalidade está intrinsecamente enraizado em todas 

as suas fases, visto que a Lei 8.666/93 estabelece minúcias a serem seguidas pelo 

administrador. 

O princípio da impessoalidade veda o favorecimento de alguns. De acordo com 

Justen Filho (2005, p.52), na licitação, “a impessoalidade é emanação da isonomia, da 

vinculação à lei e ao ato convocatório e da moralidade.” Indica vedação a distinções fundadas 

em caracteres pessoais dos interessados. 

O princípio da moralidade impõe o respeito às fontes morais das regras 

jurídicas (à justiça e não apenas à lei), cumprindo-as, segundo Freitas (1997, p.67-68), “(...) 

de maneira precípua até, proteger e vivificar, exemplarmente, a lealdade e a boa-fé para com a 

sociedade, bem como travar o combate contra toda e qualquer lesão moral provocada por 

ações públicas destituídas de probidade e honradez.” 

O princípio da publicidade visa à transparência dos atos administrativos, 

possibilitando fiscalizações e auditorias. Nesse sentido, Bacellar Filho (2005, p.43), assevera: 

“Verifica-se que o intuito do aludido princípio é o de exigir maior transparência na atuação 

dos administradores, ensejando a moralidade administrativa, também constituído em princípio 

informador da disciplina.” 

O princípio da eficiência requer a otimização do agir administrativo. Pode-se 

citar a licitação e o concurso público como os dois principais instrumentos de garantia de 

eficiência na atividade administrativa. Ambos os certames destinam-se à seleção de agentes 
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qualificados, do ponto de vista técnico, para o desempenho de atividades inerentes à 

Administração Pública (BACELLAR FILHO, 2005, p. 45). 

Todo esse conjunto de princípios de matriz constitucional determina e orienta a 

compreensão de todo o regime jurídico administrativo. São sistemas de princípios que 

permitem a tipificação de normas, cujas peculiaridades conferem autonomia científica ao 

Direito Administrativo (BACELLAR FILHO, 2005). 

A licitação é, nas palavras de Di Pietro (2005, p.312-313) uma decorrência do 

princípio da indisponibilidade do interesse público e que se constitui em uma restrição à 

liberdade administrativa na escolha do contratante. Sendo, também, um princípio. A licitação 

deve ser seguida por toda a Administração Pública, seja direta, indireta, autárquica ou 

fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. Mas deve ser ressaltado, que por conta do disposto na parte final do artigo 22, 

XXVII da Constituição Republicana, as empresas estatais podem dispor de processos 

licitatórios próprios, observando-se os princípios da licitação. 

 

3.2 CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 

 

O processo de licitação é procedido por uma comissão de licitação, a qual é 

instituída com a finalidade de receber, examinar e julgar os documentos e propostas dos 

licitantes.  

A essa comissão é atribuído instruir o processo licitatório, anexando os 

documentos necessários. É, também, da responsabilidade da Comissão de Licitação prestar 

informações aos interessados pelo processo licitatório, providenciar a publicação dos atos em 

tempo hábil, realizar a abertura da sessão para o recebimento dos envelopes de documentação 

e propostas, processar a fase de habilitação, promovendo a abertura dos envelopes, a rubrica e 

análise dos documentos, promover ou determinar a realização de diligências e habilitar ou 

inabilitar proponentes, rever de ofício ou mediante recursos suas decisões, informando a 

autoridade superior, analisar, julgar e classificar as propostas findando seus trabalhos como o 

encerramento da fase de julgamento das propostas esgotamento do prazo recursal ou 

julgamento dos recursos eventualmente interpostos e remessa do processo a autoridade 
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superior. Compete, ainda, à Comissão, exercer o poder de polícia nos locais onde se realizam 

os trabalhos, bem como outras atividades que lhe forem atribuídas. 

Há duas espécies de Comissão de Licitação: a Permanente1 e a Especial2. A 

Comissão de Licitação deve ser composta por no mínimo três membros, sendo que dois deles 

devem pertencer ao quadro permanente do órgão ou entidade responsável pela licitação. 

As decisões da Comissão de Licitação são tomadas na face do consenso da 

maioria de seus membros, que respondem solidariamente pelas consequências de seus atos. 

Aquele que não concordar com determinada decisão deve expressar, fundamentar e registrar 

sua posição em ata, a fim de ficar isento de eventual responsabilidade pela decisão adotada 

pela maioria. 

Os membros da comissão permanente de licitação são designados por Ato 

Administrativo de autoridade competente, para um período de um ano, vedada a recondução 

da totalidade desses membros para a Comissão no período subsequente. 

Nas unidades administrativas a Comissão de Licitação pode ser substituída por 

um servidor, mas apenas na modalidade Convite, mediante ato de autoridade competente, que 

o designe. Na modalidade Concurso, o julgamento é feito por uma comissão especial. No 

Leilão o procedimento é conduzido por leiloeiro oficial ou administrativo (servidor 

designado) e no Pregão o procedimento é conduzido pelo pregoeiro, com o auxilio da equipe 

de apoio. 

 

3.3 MODALIDADES DE LICITAÇÃO 

 

 

Nos termos do artigo 2º, da Lei Federal 8.666/93 de Licitações e Contratos 

Públicos, as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, 

permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão 

necessariamente precedidas de licitação (...). 

                                                      
1
  Comissão de Licitação Permanente: Formada por servidores nomeados para diversos processos, 

nenhum em especial. 

2
  Comissão de Licitação Especial: Formada por servidor especializado no objeto licitado para 

determinado processo licitatório. 
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Entretanto a Lei 8.666/93 previu as exceções. Primeiramente, no artigo 17, a 

Lei estabelece um rol de situações onde, compulsoriamente, determina que a licitação seja 

dispensada. Esse rol cuida de bens móveis e imóveis, onde fica demonstrada a 

impossibilidade de competição, inviabilizando a realização de um processo licitatório. 

Tratando de imóveis, a Lei prevê que está dispensada a licitação nos casos de dação em 

pagamento; doação a outros órgãos ou entidades públicas; permuta de interesse público; 

investidura; venda a outro órgão ou entidade da administração; e, alienação, concessão de 

direito real de uso, locação ou permissão de uso de imóveis vinculados a programas 

habitacionais. 

Tratando-se de bens móveis, está dispensada a licitação, as doações para uso de 

interesse social; permuta entre órgãos e entidades públicas; vendas de ações negociáveis em 

bolsa; vendas de bens produzidos e comercializados por órgãos e entidades com tal 

finalidade; e, vendas de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades públicas. 

Após esses casos denominados pelo legislador de licitação dispensada, a Lei 

trata no artigo 24 dos casos de dispensa de licitação. Num rol taxativo de 27 incisos, prevendo 

situações especiais, a Lei faculta ao administrador público dispensar a realização do processo 

licitatório, podendo contratar diretamente com o particular. Observe-se que essas situações 

abstratas são uma faculdade que a Lei disponibilizou ao gestor público, podendo este, ainda 

que sejam verificadas no real concreto, optar em realizar a licitação, seguindo a regra. É, 

portanto, uma decisão discricionária. 

As situações mais utilizadas no dia-a-dia na gestão dos negócios públicos são 

as previstas nos incisos I e II do artigo 27 da Lei 8.666/93, onde há a dispensa da licitação em 

decorrência do baixo valor da contratação; a chamada dispensa de licitação emergencial, 

disposta no inciso IV, e os casos de locação de imóveis previstos no inciso X.  

Além dos casos de licitação dispensada e de dispensa de licitação, a Lei prevê, 

ainda, no artigo 25, as hipóteses de inexigibilidade de licitação quando houver a inviabilidade 

de competição, em razão da natureza exclusiva do negócio, da singularidade 

técnica/profissional ou na contratação de artista profissional.  

As modalidades dispostas na Lei 8.666/93 estão previstas no seu artigo 22. São 

elas: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Com o advento da Lei 

10.520/05, uma nova modalidade de licitação veio se juntar a essas: o pregão. Já os tipos de 

licitação estabelecidos no artigo 45 da Lei. Estes estão relacionados com os critérios de 
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julgamento das propostas, e são: menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance 

(para o caso do leilão). 

A opção por uma dessas modalidades de licitação está relacionada com o 

objeto (bens, serviços e obras que se deseja contratar) e com os valores das respectivas 

contratações. A escolha é, de certa forma, vinculada, posto que a Lei prevê expressamente 

quando cabe cada uma delas: entre a concorrência, tomada de preços e o convite a Lei faz 

uma gradação decrescente dos valores do objeto a ser contratado, dele não podendo fugir o 

administrador. Possibilita, porém, que seja escolhida a modalidade prevista para uma 

contratação de valor maior, mesmo que se esteja a contratar um valor inferior ao previsto para 

o caso.  

A primeira modalidade que a Lei se refere é a concorrência. Sua principal 

característica é a de ser destinada a contratações de maior vulto, sendo obrigatória para 

aquisição e alienação de bens imóveis, para concessão de direito real de uso e licitações 

internacionais. 

Outras duas características dessa modalidade é que ela permite a participação 

de qualquer interessado (não necessitando de prévio cadastro ou convite) e da necessidade de 

ampla divulgação por meio da Imprensa Oficial e em jornal de grande circulação. Essa 

publicação deve ser feita com antecedência mínima de 45 dias antes da sessão da abertura dos 

envelopes (nos regimes de empreitada integral ou quando for licitação do tipo melhor técnica 

ou técnica e preço) e 30 dias nos demais casos. 

A segunda modalidade trazida na Lei é a tomada de preços. Direcionada para 

contratações de médio vulto, permite a participação de licitantes cadastrados antecipadamente 

(até três dias antes da sessão de abertura dos envelopes) no registro cadastral do órgão 

licitante (ou SICAF, conforme nota anterior). Exige prévia divulgação por meio de jornal da 

Imprensa Oficial e jornal de grande circulação, pelo prazo mínimo de 15 dias nos tipos menor 

preço, e 30 dias para técnica e preço ou melhor técnica. 

O convite se destina a interessados do ramo, cadastrados ou que se cadastrem 

até vinte quatro horas antes da apresentação das propostas e que tenham sido convidados pelo 

órgão licitante. Além do envio da carta-convite, a no mínimo três convidados, a comissão de 

licitações deverá fixar cópia da carta em local onde costumeiramente coloca instrumentos 

convocatórios, como forma de ampliar a publicidade. Observe-se, entretanto, que nessa 

modalidade não há a necessidade de publicação no Diário Oficial, ou em jornais de grande 

circulação. 
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O concurso destina-se à escolha de trabalho técnico, artístico ou científico, 

mediante remuneração ou prêmios ao vencedor. Demanda a necessidade de divulgação na 

Imprensa Oficial e jornal de grande circulação, com uma antecedência mínima de 45 dias.  

A última modalidade prevista na Lei 8.666/93 é o leilão. Presta-se para venda 

de bens móveis inservíveis para a Administração Pública, nos termos do artigo 19 da Lei, ou 

de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Essa é a modalidade de licitação que 

utiliza o maior lance, como critério de julgamento. 

O Administrador Público, no caso, a comissão de licitação do órgão público 

licitante, deve escolher a modalidade licitatória de acordo com o que prescreve a Lei, visto 

que os critérios nela estabelecidos têm por objetivo dar segurança ao interesse público. 

Quanto maior o grau de importância econômica, maiores serão as formalidades da modalidade 

a ser adotada. 

Fica fácil perceber, portanto, que a concorrência, por ser a modalidade 

destinada às contratações de maior vulto econômico, possui o maior conjunto de formalidades 

a ser seguida pelo administrador. 

No ano de 2002, foi editada a Lei 10.520, originada da Medida Provisória 

2.108-09, de 27 de dezembro de 2000, que trouxe ao mundo jurídico uma nova modalidade de 

licitação: o pregão. Inspirado no sucesso de sua utilização pela ANATEL em suas licitações, o 

pregão já nasceu com boa aceitabilidade, visto que trouxe grandes economias aos cofres 

públicos, além de ter propiciado maior transparência e concorrência. 

De acordo com o artigo primeiro da Lei 10.520/2002, o pregão destina-se à 

aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões de qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo Edital, por meio de especificações usuais no mercado. Assim, como a 

concorrência e a tomada de preços, no pregão há a necessidade de publicação no Diário 

Oficial com uma antecedência mínima de oito dias da sessão de abertura das propostas (com a 

diferença de serem dias úteis). 

Merece destaque o fato de que, diferentemente do que ocorre com as demais 

modalidades licitatórias, no pregão não há limitações nos valores das contratações, podendo a 

Administração efetuar contratações de qualquer valor. O único requisito exigido pela Lei é 

que se trate de bens ou serviços comuns. 

As grandes novidades trazidas por essa nova modalidade de licitação, porém, 

foram a possibilidade de oferecimento de lances da inversão das fases de habilitação e 

julgamento das propostas e o procedimento recursal. 
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Nas demais modalidades a comissão de licitação, em sessão pública, faz, 

inicialmente, o credenciamento dos participantes. Os licitantes, por sua vez, trazem para a 

sessão dois envelopes lacrados. No primeiro, trazem suas documentações, conforme exigidas 

na legislação e no instrumento convocatório. De posse deles, a Comissão verifica a 

adequabilidade (de todos os licitantes) com o Edital, habilitando-os, ou não à licitação. No 

segundo envelope trazem suas propostas econômicas ou de preços. A licitação será adjudicada 

para o licitante que trouxer no segundo envelope a proposta mais vantajosa para a 

Administração, e que não tenha sido inabilitado por irregularidade na documentação.  

Diferentemente, no pregão presencial primeiro é aberto o envelope das 

propostas econômicas e somente após o encerramento da fase de lances (contrário ao do 

leilão, pois vence quem ofertar o menor preço), é que se verificará a habilitação da licitante e, 

somente a do vencedor. Tal procedimento possibilita maior agilidade ao certame, evitando, 

inclusive, paralisação com recursos administrativos, visto que há menos decisões a serem 

tomadas pela comissão, no que tange à verificação da documentação dos demais licitantes. 

A segunda grande novidade vinda com o advento do pregão foi a possibilidade 

da licitante oferecer lances. No envelope do licitante vem apenas a proposta inicial que a 

habilitará ou não a participar da fase de lances. Participa da fase de lances o licitante que 

ofertar o valor mais baixo e os ofertantes das propostas que estejam até 10% a mais que este 

valor. Não havendo ao menos três, serão escolhidas as três melhores propostas, quaisquer que 

sejam seus valores. 

Na fase de lances, o licitante detentor da proposta com valor maior, caso queira 

continuar na disputa, precisará cobrir a melhor proposta, ofertando o menor preço. Em vista 

desse procedimento, o pregão é chamado de leilão reverso. Terá o objeto da licitação a si 

adjudicado o licitante que vencer a disputa de lances. 

Conforme visto, essa modalidade tem maior dinamicidade e possibilita a 

contratação com melhores preços, posto que, com a possibilidade de oferecimento de lances, 

acirrou o espírito concorrencial entre os licitantes. Além disso, evita o conluio entre os 

participantes, crime que nem sempre a Administração Pública consegue evitar nas demais 

modalidades. 

Deve ser feito, ainda, o registro quanto à interposição dos recursos. No pregão 

presencial e necessário que haja expressa manifestação, na própria sessão, da intenção de 

interpô-los, sob pena de preclusão desse direito, conforme disposto no artigo 4º inciso XVIII 

da Lei 10.520/02, com prazos mais exíguos para apresentação das razões e contra-razões (3 
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dias). Além disso, os demais licitantes já saem da sessão intimados para apresentarem contra 

razões, logo em seguida ao fim do prazo para apresentação das razões do recorrente. 

Visando dar um freio ao quadro de corrupção, o Governo Federal, editou o 

Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, obrigando a Administração Pública Federal a adotar 

nas licitações para bens e serviços comuns, a modalidade pregão e, preferencialmente, na sua 

forma eletrônica. 

O pregão eletrônico funciona como o pregão presencial, sendo que todos seus 

atos são feitos pela internet, onde os acessos são dados aos licitantes cadastrados, que 

recebem uma senha, sem se conhecerem entre si. A possibilidade de oferecimento de lances 

se dá em data e horário previamente estabelecidos, por um período de tempo que é aleatório, 

(tem data e horário previamente estabelecidos) desconhecido tanto do licitante como do 

pregoeiro. Encerrado esse tempo, terá a si adjudicado o objeto da licitação a empresa que, 

neste momento, detiver o menor preço, desde que apresente, em seguida, os documentos 

necessários à habilitação, logo em seguida, por fax, e posteriormente, cópia autenticada. O 

encerramento do tempo aleatório é automático, comandado por um sistema de Informática. 

Como visto, a adoção dessa modalidade possibilita maior transparência ao 

processo licitatório, visto que impossibilita o contato entre os concorrentes e, 

consequentemente, o conluio entre eles. Além disso, é célere e coloca à disposição do 

cidadão, a possibilidade de acompanhamento e controle de todas as compras públicas. 

Ademais, possibilita o aumento da concorrência e prima pela democracia na 

escolha pública, visto que, onde quer que estejam sediados os licitantes, sejam elas grandes, 

médias, micros ou pequenas empresas, poderão participar do processo sem precisar enviar 

preposto para, presencialmente, oferecer lances, já que pode fazê-lo via internet. 

Essa forma de contratação já vinha sendo utilizada por outros países como 

México, Estados Unidos, Chile, Coréia do Sul, França e Austrália, que além de ganharem na 

economia, possuem baixos índices de corrupção nas contratações públicas. Em se tratando de 

estados da Federação, São Paulo, Minas Gerais e outros já a utilizam com grande sucesso e 

economia. 

Para celebração de convênios com OCIPS ou ONGs pode-se utilizar o 

Chamamento Público, o qual é regulamentado pelo Decreto nº 6170 de 25 de julho de 2007 e 

pela Portaria Interministerial n° 127 de 29 de maio de 2008.  

Esta forma de permite a contratação direta de serviços nos casos em que a 

oferta é inferior ou igual às necessidades do Poder Público ou quando se pretende formar uma 
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rede de prestadores de serviços, hipótese em que a competição torna-se inviável, pois não há 

como escolher o melhor prestador (ou prestadores), mas recorrer a todos os que atenderem os 

requisitos mínimos indispensáveis fixados pela Administração Pública. Nesse caso, fica 

caracterizada a inexigibilidade de competição (Artigo 25, “caput” da Lei 8666/93 e suas 

alterações posteriores.).  

O Chamamento Público é um procedimento considerado indispensável para 

que o Poder Público possa conhecer se há no município ou nas suas proximidades oferta de 

prestadores de serviços capacitados para atender as suas necessidades, de forma a garantir o 

critério “isonômico” na contratação dos interessados.  

O edital de convocação dever relacionar as exigências, especificações das 

atividades, os requisitos e a documentação necessária para participação, os critérios de 

julgamento e classificação, tudo de forma clara e objetiva.  

As entidades ou os prestadores que se apresentarem e cumprirem todas as 

exigências do Edital de Chamamento Público serão considerados habilitados para eventual 

contratação e deverão ser classificados em ordem de preferência, num “Banco de 

Prestadores”. 



 

4 CO�TRATAÇÃO DE PROFISSIO�AIS ESPECIALIZADOS 

 

 

Para contratação de profissionais a Prefeitura de Colombo realiza concursos 

públicos, testes seletivos, cargos comissionados e contratos. Para as atividades mais 

especificas e as atividades que serão realizadas por um tempo determinado a Prefeitura de 

Colombo contrata por meio de procedimento licitatório. 

Atualmente os servidores públicos municipais de Colombo são regisdos pela 

Lei nº 1205 de 17 de dezembro de 2010 a qual “Institui o Regime Jurídico Único e dispõe 

sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Colombo”.  

Para contratação de profissionais por meio de procedimento licitatório são 

utilizadas as modalidades de licitação: 

� Dispensa; 

� Inexigibilidade; 

� Pregão (Presencial ou Eletrônico); 

� Convite; 

� Concorrência; 

� Tomada de preços; 

� Chamamento público. 

Para escolha da modalidade é avaliado a especificação do serviço que será 

prestado, esta avaliação é realizada pelo Departamento de Compras, conjuntamente com o 

responsável pela solicitação da Secretaria de origem. Para esta avaliação é considerado o grau 

de complexidade da atividade, o valor a ser investido e o tipo de projeto ao qual ela esta 

relacionada. 

Definido a modalidade de licitação a ser utilizada é iniciado o procedimento 

licitatório. 

 

 



 

5 PROCEDIME�TO LICITATÓRIO 

 

Atualmente, o processo licitatório se inicia na Secretaria de origem, que é a 

Secretaria que necessita do objeto, produto ou serviço, requisitado. O pedido para aquisição 

de produto ou serviço se faz por meio de processo administrativo composto por capa, na qual 

consta o número do processo administrativo, dados da Secretaria requisitante e descrição 

resumida do objeto; Memorando justificando a necessidade e requisitando o objeto; três 

orçamentos de empresas diferentes que forneçam o produto ou prestem o serviço solicitado 

pela Secretaria e comprovante de dotação orçamentária para prover tal necessidade. 

Neste processo inicial são estipulados os preços, prazos, qualidade, 

quantidades, forma de pagamento, local para entrega do produto ou prestação de serviço, 

abaixo temos uma figura o fluxograma inicial do processo. 

 

Figura 5 – Fluxograma Inicial de Processo 

 

Fonte: p.p. autor, 2011. 
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A documentação é entregue ao responsável pelo Departamento de Compras 

que após analisar toda a documentação remeterá, se necessário, ao responsável pelo Setor de 

Licitação para que seja providenciado o processo licitatório. 

O responsável pelo Setor de Licitação após analisar o processo administrativo 

indicará a qual modalidade de licitação cabe, se Convite, Concurso, Concorrência, Pregão ou 

Tomada de Preço. 

Definido o tipo de licitação é montado o Edital de Licitação, no qual irão 

constar todas as normas, leis e decretos que deverão ser obedecidos para validar o processo 

licitatório. No Edital também é informado quais são os documentos que as empresas devem 

apresentar para participar da licitação, local onde devem ser apresentadas as amostras, quando 

necessário e local, data e horário onde irá ocorrer a licitação. 

Todo o procedimento e baseado no §4° do art. 43 das Lei n° 8.666/93 que 

estabelece como será processada e julgada a licitação. 

A sequência básica a ser observada em licitação do tipo menor preço é: 

• Entrega dos envelopes relativos à habilitação e a proposta na data designada em Edital; 

• Abertura em sessão pública, registrada em ata do envelope contendo a documentação dos 

licitantes, a qual será rubricada pelos membros da comissão e licitação e pelos licitantes 

presentes; 

• Exame dos documentos e expedição de decisão relativa a habilitação ou inabilitação dos 

licitantes; 

• Comunicação dessa decisão aos interessados mediante publicação em Imprensa Oficial 

ou, se todos, estiverem presentes no momento em que essa for tomada, diretamente aos 

licitantes. No convite não há necessidade de publicação, sendo a comunicação feita de 

forma direta aos interessados; 

• Devolução dos envelopes contendo as propostas aos licitantes inabilitados, devidamente 

fechados, após o vencimento da fase recursal; abertura dos envelopes contendo as 

propostas licitantes habilitados, em sessão pública, registrada em ata, desde que 

transcorrido o prazo recursal, com o julgamento dos eventualmente interpostos, ou tenha 

havido desistência expressa da interposição desse; 

• Verificação da conformidade das propostas aos requisitos fixados em Edital e ao valor 

limite estabelecido, conforme o caso, ou aos preços vigentes no mercado; 

• Desclassificação das propostas que estejam em desacordo com as especificações 
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constantes em Edital ou que apresentem preços excessivos ou inexequíveis e classificação 

das demais, de acordo como os critérios pré-estabelecidos; 

• Divulgação dessa decisão; 

• Envio do processo à deliberação da autoridade superior, após o decurso do prazo recursal, 

com julgamento dos interpostos; 

• Homologação do procedimento licitatório, se legal e conveniente à contratação e 

adjudicação do objeto ao primeiro classificado. 

Depois de homologada a licitação e adjudicado o objeto ao licitante declarado 

vencedor, a Administração deve, se efetivamente pretender contratar, convocar o primeiro 

classificado para assinar o contrato ou retirar o documento equivalente no prazo previamente 

determinado. 

Os prazos e as condições para assinatura do contrato ou retirado do documento 

equivalente devem constar do instrumento convocatório, conforme determina o art . 40, II, da 

Lei n° 8.666/93. 

A recusa do convocado em contrata, durante o prazo de validade de sua 

proposta, acarreta a perda do direito à contratação, descumprimento total da obrigação e 

aplicação das penalidades estabelecidas. Nesta hipótese, poderá a Administração, convocar  o  

segundo  classificado, e assim por diante, sempre respeitando a ordem pré-estabelecida. Não 

obtendo êxito, registra-se o ocorrido, arquiva o processo e abre nova licitação. 

Nas aquisições decorrentes de licitações nas modalidades concorrência e 

tomada de preço, bem como as derivadas de dispensa e inexigibilidade com valores 

compreendidos nos limites atribuídos a essas modalidades, devem obrigatoriamente ser 

formalizadas por meio de contrato. 

Os contratos podem ser alterados por meio de termo aditivo. As alterações do 

contrato podem ser impostas unilateralmente pela Administração ou decorrer de mútuo 

acordo das partes (art. 65) da Lei 8.666/93. 

Para acréscimos, o limite é de 25% do valor inicial atualizado do contrato para 

as obras, serviços e compras e de 50% para os contratos de reforma de edifício ou de 

equipamento. 

A Lei veda contrato com prazo indeterminado, geralmente, a duração do 

contrato encontra-se limitada a vigência do crédito orçamentário que lhe dá suporte, exceções 

para projetos previstos em plano plurianual, serviços contínuos e aluguel de equipamento e a 

utilização de equipamentos de Informática.



 

6 CO�TRATAÇÃO POR CHAMAME�TO PÚBLICO  

 

6.1 ANÁLISE ESTATISTICA 

 
Os processos administrativos abertos para contratação de profissionais especializados 

na Prefeitura de Colombo por meio de Chamamento Público iniciaram em 2010 conforme planilha 

abaixo: 

Quadro 3 – Relação de Processos de Chamamento Público 2010 
 
Chamamento Público Abertura Histórico 
Recuperação PASEP 27/05/2010 Homologado em 

24/06/2010; 

Celebração de termo de parceria para prestadores de serviços 

médicos 

27/07/2010 Homologado em 

14/06/2011; 

Celebração de termo de parceria entre cooperativas de gêneros 

alimentícios – agricultura familiar para atender a merenda escolar. 

18/11/2010 Homologado em 

14/12/2010; 

Celebração de termo de parceria entre escola de natação para 

treinamento de alunos carentes. 

22/12/2010 Anulado. 

Fonte: p.p. autor, 2011. 

Abaixo temos o quadro 4 com os processos do ano de 2011: 

Quadro 4 – Relação de Processos de Chamamento Público 2011 
 
Chamamento Público Abertura Histórico 
Celebração de termo de parceria entre escola de natação para 

treinamento de alunos carentes. 

14/02/2011 Homologado em 

02/03/2011 

Celebração de termo de parceria entre Entidades sem fins 

lucrativos para desenvolver atividades na área de Ação Social 

24/03/2011 Anulada 

Celebração de termo de parceria entre cooperativas para 

promover a agricultura familiar 

15/06/2011 Deserta 

Celebração de termo de parceria entre Entidades sem fins 

lucrativos para desenvolver atividades na área de Ação Social 

21/09/2011 Em andamento 

Fonte: p.p. autor, 2011. 

Conforme depoimento da equipe de licitação há muita dificuldade nos 

processos de Chamamento Público, por se tratar uma forma nova de contratação, e também 

pelo fato de a equipe não ter recebido nenhum treinamento sobre o assunto. 

Visando analisar as formas de contratação utilizadas pela Prefeitura de 

Colombo e a qualificação, preparação e satisfação dos servidores envolvidos no processo foi 
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elaborado um questionário3 Check List, para o qual foi estipulado conforme quadro 5 o Grau 

de observação. 

Quadro 5 – Grau de Observação 
0 ≤ GR < 7  GO = Insatisfatório 
7 ≤ GR ≤ 8,99 GO =Bom 
8,99 < GR ≤ 9,99 GO = Ótimo 
9,99 < GR = 10 GO = Excelente  
Fonte: p.p. autor, 2011. 

No quadro 6 temos as notas dadas por alguns dos servidores das Secretárias 

Municipais de Administração, Saúde e Ação Social envolvidos na referida atividade as 

questões abordadas no questionário. 

Quadro 6 – Respostas por Grau de Relevância  
�° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 soma 
1 1 0 0 1 1 1 4 5 2 0 0 15 
2 1 0 0 1 3 3 5 1 0 0 1 15 
3 0 0 0 0 2 2 5 4 0 1 1 15 
4 0 0 0 0 1 4 2 5 2 1 0 15 
5 0 0 1 1 2 7 0 2 0 0 2 15 
6 0 0 1 0 1 1 2 5 1 3 1 15 
7 0 0 1 1 1 4 2 4 2 0 0 15 
8 1 0 0 1 2 1 5 3 2 0 0 15 
9 0 0 1 0 1 5 7 0 1 0 0 15 
10 0 0 0 1 3 1 4 5 0 0 1 15 

Fonte: p.p. autor, 2011. 

No quadro 7 é apresentado a quantidade de respostas de cada grau, totalizando a 

quantidade de quinze entrevistados. 

Quadro 7 – Quantidade de Respostas por Grau de Relevância  

QUESTÕES GRAU DE RELEVÂ�CIA MÉDIA 

q 1 5 6 4 7 6 3 0 7 7 7 6 6 8 8 7 5,80 

q 2 4 5 6 6 5 4 0 5 6 7 4 3 10 6 6 5,13 

q 3 4 4 7 9 7 5 7 5 6 6 6 6 10 7 6 6,33 

q 4 4 7 7 5 6 5 8 6 7 7 5 7 9 8 5 6,40 

q 5 4 3 5 5 5 2 4 5 10 5 7 5 7 10 5 5,47 

q 6 2 7 7 7 8 5 10 9 7 6 4 6 7 9 9 6,87 

q 7 2 7 5 5 4 7 8 8 6 3 5 7 6 7 5 5,67 

q 8 0 6 6 6 4 7 6 8 6 5 3 7 4 8 7 5,53 

q 9 2 6 8 5 5 6 5 6 6 5 6 6 4 6 5 5,40 

q 10 10 7 7 6 6 5 6 7 6 4 4 3 4 7 7 5,93 
Fonte: p.p. autor, 2011. 

                                                      
3 Anexo I. 
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6.2 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

 

A Prefeitura de Colombo já utiliza do Sistema de Chamamento Público para 

contratação de profissionais e formulação de convênios. Porém para melhor utilização é 

necessário investimento em treinamento na equipe que realiza os processos. 

A falta de conhecimento de como se realiza o Sistema de Chamamento 

Público, faz com que os processos se tornem ineficientes, demorados, e em sua maioria seja 

fracassado ou deserto. 

Para que o Sistema de Chamamento Público seja eficiente é necessário que seja 

utilizado de forma correta, dentro da sua especificidade. Por isso a necessidade de treinamento 

desde a preparação do Projeto Básico, da solicitação da secretaria responsável, do processo 

administrativo, para que todos estes processos sejam feitos conforme instruções. 

Então se sugere que seja seguido um cronograma para implantação do sistema 

nos locais onde ele será utilizado, sendo: 

1° Elaboração de um manual para o Sistema de Chamamento Público; 

2° Apresentação do Sistema de Chamamento Público e do manual aos usuários; 

3° Analise do Sistema de Chamamento Público e sua utilidade pelos usuários; 

4° Levantamento das necessidades de melhoria e adaptação; 

 

 

  



 

CO�CLUSÃO 

 
 
 

Conclui-se que o município de Colombo é grande em extensão e população, e 

para cumprir com suas obrigações enfrenta muita burocracia, pois diferente do setor privado, 

o município deve proceder exatamente como regulamentam as leis, não apenas tendo-as como 

base. 

 Mas, apesar, de só poder fazer o que diz a Lei, o serviço público pode e deve 

ser planejado, pois exige-se que se trabalhe com princípios, sendo um deles o Princípio da 

Economicidade, e para alcança-lo é necessário planejamento, estrutura e treinamento para os 

servidores envolvidos nas diversas atividades. 

Pesquisando os procedimentos para contratação de servidores e prestadores de 

serviços, verificou-se que existe muita dificuldade para atender as necessidades no prazo e na 

forma correta. 

A utilização do Chamamento Público para contratação de OCIPS e ONG’S que 

deveria ser ágil e eficiente se torna burocrático e ineficaz devido a falta de treinamento do 

pessoal envolvido. Apesar de os administradores públicos estarem cada vez mais modificando 

sua forma de trabalho, ainda falta investimento em treinamento de pessoal para que os 

recursos disponíveis sejam utilizados de forma eficiente. 

Como se pode ver, a Administração Pública compra e contrata por meio de 

processo licitatório na maioria dos casos. O processo licitatório visa atender as exigências das 

Leis e tornar a Administração Pública transparente para a população. Porém os processos 

realizados sem o devido conhecimento dos envolvidos inviabiliza a contratação tornando o 

processo deserto ou fracassado, pois falta clareza na montagem do edital ou não atende todos 

os requisitos da lei. 

Cada processo licitatório gera custo, com material, publicação, pessoal, gasta-

se tempo e não garante a aquisição pelo melhor preço de mercado, por isso o processo deve 

ser planejado, para que todas as necessidades sejam atendidas de forma a não desperdiçar os 

recursos públicos. 

Conclui-se face ao exposto que, o procedimento “Chamamento Público” visa 

diminuir a burocrácia do processo licitatório, facilitando a elaboração de “Termos de 

Parcerias” e “Convênios”, porém para que isso realmente funcione é necessário preparar os 

envolvidos pra que realizem suas atividades corretamente.
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