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lntroduc;ao 

Todas as organizac;oes vern sofrendo profundas transformac;oes na forma de 

gerenciar os seus neg6cios, o mercado cada vez mais dimimico impoe urn tempo de 

reac;ao menor a todo instante. 

lsto e uma realidade em todas as areas das organizac;oes, se observarmos as 

mudanc;as dos procedimentos de dez anos atras e os atuais, perceberemos que 

absolutamente tudo tern se modernizado. 

A introduc;ao da T ecnologia da informac;ao tern revolucionado significativamente as 

formas de trabalho, hoje nao e concebivel que uma empresa, por menor que seja, 

sem urn computador para realizar suas comunicac;oes, o tempo hoje e on-line. 

A area de logistica e uma das areas que, recentemente, vern ganhando grande 

destaque dentro das organizac;Oes, estas perceberam que a grande chance para 

aumentar os Iueras esta na melhoria da cadeia de suprimentos, e compras e urn 

setor de grande destaque, pois a compra na hora certa, no dimensionamento correto, 

no custo beneficia mais favoravel, vai garantir maiores retorno. Haja vista que 

tecnologia, e o processo nas organizac;oes ja nao sao mais o que faz a diferenc;a, 

pois todas elas tern o mesmo desempenho ou estao muito pr6ximas, as diferenc;as 

se faz com processo cada vez mais eficazes. 

No entanto as organizac;Oes do setor publico nao tern o mesmo dinamismo que a 

iniciativa privada, o que faz com que muitas vezes deixamos de ser urn pais 

competitive, esbarrado nas leis que sao necessarias, mas que mais necessaria, 

ainda, e de mecanisme que as tornem mais flexiveis no que tangem ao 

acompanhamento das tendencias em termos de mercado. 

Especificamente em se tratando das compras do governo e necessaria que as 

fac;amos de forma mais inteligente, precisamos ter meios para: reduc;ao dos custos 

envolvido nos processes, maior agilidade, maior eficacia, maior controle dos recursos 

em face de suas aplicac;oes. 

Precisamos que as novas gerac;oes estejam mais comprometidas com as questoes 

politicas de nosso pais para que a sociedade esteja mais apta a perceber as suas 
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necessidades, e como esta sendo gerenciados os recursos pelos nossos 

Administradores Publicos. 

1.1 TEMA 

Esta monografia visa abordar como sao realizadas as Compras Governamentais, 

procurando identificar iniciativas, seja dentro do proprio setor publico ou dentro do 

setor privado, que podem favorecer para agilizar o processo, minimizar os custos, e 

aumentar a sua eficacia. 

1.2 OBJETIVO 

1.2.1 Objetivo Geral 

Objetivo analisar como sao realizadas as compras governamentais, em diversas 

esferas do poder. 

1.2.2 Objetivo Especifico 

Os objetivos especificos deste trabalho sao: 

• Analisar o mercado governamental; 

• Discorrer sobre como sao realizadas as compras do governo; 

• Tra9ar pontos de semelhan9a do setor publico x setor privado; 

• ldentificar os principais problemas; 

• Propor a96es para melhoramento no resultado global do processo de 

compras. 

1.3 - JUSTIFICATIVA 

Estamos vivendo urn momento na nossa historia em que o povo come9a a perceber 

toda a maracutaia que os nossos governantes fazem para se manter no governo, e 

assuntos como: etica politica, transparencia de governo, CPI estao em alta e e 

preciso que todos os cidadaos sejam parte deste momento de transformac;ao. 

E esta monografia vern de encontro a esta fase, identificando os principais 

problemas, os meios de corrup96es praticados e apontando algumas solu96es para 

que todos nos possamos fazer a diferen9a neste processo, e quando o cidadao 



3 

estiver consciente do seu papel na sociedade e se tornar urn auditor de como os 

recursos estao sendo aplicados, ai sim, caminharemos em dire<;ao a eficacia de 

nossos processos de compras. 

E importante ressaltar que sao nos processos de Compras - Licita<;ao e Contratos 

que temos a maior parte da corrup<;ao praticada em nosso pais. 
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FUNDAMENTACAO TEORICA 

Este capitulo inicia com uma pequena analise do mercado de compras 

governamental, conceitua a func;ao compras e a suas especificidades enquanto 

governo; · Passa para o entendimento das Leis 8666/93, discorrendo sabre as 

questoes constitucionais da lei, sabre particularidade tais como: tipo de licitac;ao, 

modalidades, o procedimento licitat6rio e suas fases; Discorre sabre outras leis de 

modalidade de licitac;ao a LEI 1 0520/2002 Pregao, como funciona o pregao 

eletrOnico,e o sistema de registro de prec;o; Como a tecnologia da informac;ao vern 

colaborando para o melhoramento nos processes de compras - 0 Mercado 82G e 

seus portais; A transparencia como ferramenta no combate a corrupc;ao; Finalizando 

com urn levantamento dos principais problemas enfrentados na Administrac;ao 

publica na tematica de Compras. 

2.1 0 MERCADO DAS COMPRAS DO GOVERNO 

Este mercado inclui alem dos 6rgaos da administrac;ao direta os fundos especiais, as 

autarquias, as fundac;oes publicas, as sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas diretas e indiretamente pela Uniao, Estados, Distrito Federal e 

Municipios. 

Urn mercado bastante atrativo com movimento de bilhoes de reais todo ana. 

Conforme informac;oes do IBGE no ana de 2004 o consumo do Governo totalizou R$ 

332,3 bilhoes, correspondentes a 18,8% do PI B. 

Participa~ao Pel·centual (}os Co1nponeutes da De~naiuL"lllO PIB -1999 a 2004 

Consumo das FamOias 

96"H~~m:ti -d ci~-~~~~rh&,\:~::··_;-o'·_ .. 
~~~F. : .~a~.ia~aod~ l:~~~-~e~ 

·E~k~rt-~~§e~:-~~ ~~ns;·~~--S'~;yi!tps · ·. 

62,3 

f9,1 
60,9 

" 19,1 

21,5 

1017 

Fonte: IBGE. [lretoria de Pesquisa, Coordenacao de Contas Nacionais. 

(1) Resultados calculados a partirdas Contas Nacionais Trimestrais. 

18,8 

21,3 
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2.2 A FUNCAO COMPRAS 

0 processo loglstico de ressuprimento inicia -se com a defini~ao do escopo da 

fun~ao compras. Muitas vezes, os termos compras e suprimentos sao utilizados urn 

pelooutro, embora se diferem nas defini~oes. Compras normalmente referem -se ao 

ato de comprar materiais e servi~os em uma organiza~ao, enquanto suprimento tern 

urn significado mais amplo, incluindo: compras, movimenta~ao, armazenagem e o 

recebimento de materiais (BAILY, 2000). 

2.3 A FUNCAO COMPRAS DO GOVERNO 

Comprar. Na sociedade de consumo, este e o verbo da moda. E uma atividade que, 

de tanto praticada, faz parte da rotina de mil hoes de pessoas em todo o mundo· como 

urn ato simples e corriqueiro. Nos ambientes corporativos, assume urn carater mais 

complexo e hoje e fator de vantagem competitiva, senao de sobrevivencia, para a 

maior parte das empresas. Para o Governo, porem, esta e uma questao ainda mais 

complexa. Por duas razoes: para comprar, o gestor publico precisa ter uma 

observancia rigorosa nos procedimentos estabelecidos em Lei. Por outro lado, e na 

atividade de compras que se concentram as principais vulnerabilidades do Estado 

quanto a transparencia e a racionalidade na aplica~o dos recursos publicos. 

A necessidade de compra do governo pode ser para atender dois publicos distintos: 

para a propria institui~ao (por exemplo: material de expediente) a tim de que este 

execute as suas atividades, e para o atendimento direto da sociedade (por exemplo: 

medicamento para a rede publica de saude). 

Dentro do setor publico assim como na iniciativa privado existem produtos e servi~os 

que sao considerados estrategicos para administra~ao, que em caso de falta pode 

afetar diretamente a popula~ao (clientes) e por conseqOencia comprometer a 

imagem da Gestao, como por exemplo, a descontinuidade de atendimento da 

merenda escolar, ou do servi~o de saude, sao fatos que podem causar impactos 

negativos na proxima elei~ao. 

Da mesma forma que as empresas do setor privado tern os seus procedimentos que 

determinam o processo de compra, no setor publico as compras sao regidas pela Lei 
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8.666/93 e pela Lei 10520/2002 (Pregao). Neste ponto podemos identificar uma 

grande diferen9a, pois mesmos os grandes grupos de empresas possuem 

procedimentos especiftcos para cada uma de suas unidades, considerando suas 

particularidades e respeitando estes atraves de procedimentos especifico, ja no setor 

publica a Lei e (mica, e tanto as compras para uma Prefeitura quanto para Defesa da 

Uniao sao feitas da mesma forma. 

0 processo de compra e composto das seguintes etapas: levantamento da 

necessidade do produto/ servi9o {objeto); ter o recurso disponivel {fonte de recuso); 

escolha da modalidade de compra (conforme Lei 8.666/93); efetuar a compra atraves 

de processo formal. 

No item seguinte discutiremos somente a Lei 8666/93 desde de sua origem ate as 

questoes mais operacionais do processo de compra, haja vista que todo este 

trabalho sera norteado pela Lei, pois da mesma forma e que se formaliza a compra 

governamental. 

2.4 A LEI 8.666/93 

Ao analisarmos o surgimento desta norma legal, vale a pena ressaltar que se tratou 

de urn periodo com muitas denuncias de irregularidades em contrata96es e, ate 

mesmo, a urn processo de destitui9ao do entao Presidente da Republica, alem de 

economicamente termos uma situa9ao totalmente antagonica ao atual, com altos 

indices inflacionarios. Este e urn fato bastante relevante para o entendimento do rigor 

que a Lei busca impor atraves de uma disciplina aos principios constitucionais que 

estao sujeitos a Administra9ao Publica. 

Os Principios basicos que devem nortear o procedimento licitat6rio: 

• Legalidade - o dirigente somente deve praticar ou se eximir de algum ato 

em virtude de Lei em fun9ao da legalidade estrita que norteia a 

Administra~o Publica; 

• lmpessoalidade - os licitantes sao figuras indiferentes, nao podem ser 

rotulados, discriminados ou privilegiados pela Administra9ao Publica; 

• Moralidade Administrativa - o dirigente deve praticar uma administra9ao 

digna, ter o controle de seus atos e dos atos de seus subordinados; 
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• Oposicao I Competitividade - a nao existencia de conluios entre licitantes 

sob pena de falecer a propria licitacao; 

• Publicidade - assegura a eficacia do procedimento e sua fiscalizacao pela 

coletividade; 

• Julgamento objetivo - criterios de aprecia~o objetivamente prefixados, 

nao cabendo o subjetivismo; 

• Procedimento formal - formalismo atinente aos atos processuais 

correlates, juntada aos autos de forma clara, fidedigna e cronol6gica <
1). 

2.5 OBJETO 

Para que se efetive a compra e necessaria que seja feita uma descriminacao 

minuciosa e precisa do objeto, incluindo quantidade, preco unitario e a 

correspondente indicacao do recurso para o pagamento, e vedada a indicacao de 

marca, modelos ou qualquer caracterizacao de forma a direcionar a compra. 

Esta etapa e de suma importancia para que se adquira produto e ou service com 

qualidade, no entanto ao analisar editais de licitacao e nas entrevistas, o que ficou 

bastante evidenciado e a dificuldade dos profissionais em descrever as 

especificacoes dos objetos sem direcionar para uma determinada marca. 

E curiosa, pais se perguntar a qualquer pessoa que especifique urn sabao em p6, por 

exemplo, que seja sinonimo de produto de qualidade e evidente que esta ira 

mencionar marcas como: Orne, Minerva, Bold e assim por diante, seria improvavel 

que a pessoa especificasse de acordo com a formulacao do produto. 

Bern este e o racioclnio para urn unico produto, agora imagine a dimensao deste 

problema, a titulo de exemplificacao, que uma prefeitura de uma cidade de 

aproximadamente cern mil habitantes possui em seu cadastre de produto em torno 

de dez mil itens. 
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Outro problema enfrentado principalmente pelas pequenas organizacoes, e que nao 

basta especificar e necessaria que se tenha meios de verificar o cumprimento das 

especifica~oes por meio de analise tecnicas e laboratoriais dos itens. 

Do contrario de nada adianta o esfor9o de especificar o mais precise possivel se nao 

tern se meios de controlar a qualidade dos produtos adquiridos no recebimento dos 

mesmos. 

2.6 PROCEDIMENTOS DE COMPRAS 

Os 6rgaos que estao subordinados a Lei 8666/2003, podem executar suas compras 

por diversos meios, os quais sao determinados conforme o valor da compra, ou nos 

casas especiais especificados na Lei. 

Segundo (BASTOS, 2000: 113): 

( .. .) a licitaqao e urn procedimento de dire ito administrativo a que, em geral, os entes 

publicos esUio sujeitos como medida previa a escolha dos seus contratados, que poder ser 

pub/icos ou privados. Trata-se de urn precedente necessaria de todos os contratos 

administrativos, com o fim de proporcionar a administraqao a proposta mais vantajosa e dar 

oportunidade a todos de oferecer seus serviqos e mercadorias ao Estado. 

2.6.1 Modalidade de Licita~oes, Limites e Dispensa 

As modalidades de licita~ao estao descritas na Lei de Licita~ao e Contratos (LLC) em 

seu Art.22 e sao respectivamente: concorremcia, tomada de pre9o, convite, concurso 

e leilao. Discorremos somente as modalidades de interesse deste trabalho que sao 

as utilizadas para a aquisi9ao de bens e servi9os. 

A concorrencia, a tomada de pre~o. e o convite sao modalidades de aplica9ao 

semelhantes, e ate mesmo com a mesma finalidade, o que as diferem e a 

complexidade de tramites e no valor envolvido na aquisi9ao do objeto pretendido, 

sendo que, estes limites serao discutidos a seguir. 

A concorrencia permite a participa~o de quaisquer interessados, devidamente 

cadastrado que na fase inicial da habilita9ao preliminar, comprove possuir os 
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requisites minimos de qualifica~o exigidos no edital para execu~o do objeto (Art. 

22 § 1°, LLC). 

A tomada de prevo e a modalidade entre os interessados devidamente cadastrados 

ou que atenderem a todas as condic;oes exigidas para cadastramento ate ao terceiro 

dia anterior a data de recebimento das propostas, observada a necessaria 

qualificac;ao (Art. 22 § 2°, LLC). 

0 convite e a (mica que perrnite ao administrador a possibilidade de usar o arbitrio. E 
a modalidade entre interessado do ramo pertinente ao objeto, cadastrado ou nao, 

que sao escolhidos e convidados em numero minimo de tres pela unidade 

administrativa, a qual fixara, em local apropriado, c6pia do instrumento convocat6rio 

e o estendera aos demais cadastrados na correspondente especialidade que 

manifestarem seu interesse com antecedencia de 24 (vinte e quatro) horas da 

apresentavao da proposta (Art. 22 § 3°, LLC). 

E permitido que se substitua as modalidades de tomada de prec;o e convite pela 

modalidade concorrencia, bern como a modalidade convite pela tomada de pre9o, 

sendo que o contrario e vedado (Art. 23 § 3°ao § 5°, LLC). 

0 fundamento desta proibivao esta no fato do rigor que as modalidades impoe ao 

processo, desta forma para as aquisic;oes de grande vulto urn maior rigor e exigido a 

fim de que se evite possiveis abusos e favorecimentos por parte dos responsaveis 

publicos. Nao e por acaso que a modalidade preferida dos licitantes e a por convite, 

pois e a mais vulneravel, a que da maior poder de discricionariedade a 

Administravao, e muitos atos que violam aos principios constitucionais e nao se pode 

fazer nada, poise uma faculdade que esta normatizada logo e Legal. 

Esta discricionariedade que por urn lado poderia ser uma boa alternativa para 

selec;ao de bons fornecedores, como e feito na iniciativa privada, na aquisic;ao de 

bens e servic;os de qualidades, o que no setor publico e bastante precario, e utilizado 

para manobras pollticas de favorecimento aos parceiros que apoiaram politicamente, 

ou ate mesmo como uma brecha para possiveis corrupc;oes envolvendo os 

servidores diretos da operac;ao, como foi o caso que esta na midia do suposto 

esquema de propinas envolvendo o chefe do Departamento de Compras da Diretoria 

de Administrac;ao dos Correios, Mauricio Marinho. 
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Existe ainda a dispensa de licitayao, neste caso, a Administrayao efetua a compra 

diretamente, da mesma forma que ocorre na iniciativa privada ela tern a faculdade de 

escolher o fornecedor que melhor convier, alem da distinyao por limite existe ainda 

situayoes especificas de dispensa descrita na Lei, que no momenta nao a 

discorreremos sobre cada uma delas, em razao do objetivo deste trabalho nao ser as 

condi96es peculiares, e sim a situa9ao mais comum enfrentada na Administra9ao 

Publica. (Art. 24, LLC). 

A distin9ao de qual das modalidades de ser executada e definida apenas pelos 

limites de valores estabelecido na Lei para cada modalidade, conforme descrito no 

quadro abaixo: (Art. 23 Caput, LLC). 

ESPECIES MODALIDADE VALORES (V) 

Compra Direta v ~ 15.000,00 

Obras e Servi9os de Convite 15.000,00 > v ~ 150.000,00 

Engen haria Tomada de Pre9o 150.000,00 > v ~ 1.500.000,00 

Concorrencia v >1.500.000,00 

Compra Direta v ~ 8.000,00 

Compras e Outros Convite 8.000,00 > v ~ 80.000,00 

Servi9os Tomada de Pre9o 80.000,00 > v ~ 650.000,00 

Concorrencia v >650.000,00 

2.6.2 Tipos de Licita~oes e Prazos 

Os tipos de licitayao sao: menor pre9o, melhor tecnica, melhor tecnica e menor 

pre9o, maior lance ou oferta. 

Licitayao menor pre9o: quando o criteria de seleyao, da proposta mais vantajosa, 

esta baseado no pre9o, para a Administra9ao o vencedor e o que ofertar o menor 

pre9o, de acordo com as especifica96es do edital. (Art. 45 § 1°, I, LLC). 

Melhor Tecnica ou Tecnica e Pre9o: serao utilizado exclusivamente para servi9os de 

natureza predominantemente intelectual, em especial na elabora9ao de projetos, 
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calculos, fiscalizayao supervisao e gerenciamento de engenharia consultiva em geral 

e, em particular, para a elaborayao de estudos tecnicos preliminares e projetos 

basicos e executives, ressaltados o disposto no §4° do artigo anterior. (Art. 45 § 1°, II, 

Ill e Art. 46, LLC). 

Maior lance ou oferta: nos casos de alienayao de direito de bens ou concessao de 

direito real de uso. (Art. 45 § 1°, IV, LLC). 

Conforme analisado nos editais de licitayao disponiveis na Internet, dos mais de 

cinqOenta editais avaliados, nenhum deles apresentou como tipo de licitayao a de 

melhor tecnica ou de melhor tecnica ou preyo, de acordo com declarayao de 

profissionais o fato esta relacionado a questao de subjetividade quando se fala em 

melhor tecnica, o que poderia ser mais facil de contestayao e ate mesmo a 

impugnayao e o cancelamento de todo o processo licitat6rio, ja o menor preyo e urn 

criteria, pois matematicamente e incontestavel o menor valor numerico. 

0 que e muito prejudicial, pois se abre mao de escolher a melhor qualidade de 

serviyos, com respaldo legal, no entanto esbarrada pela ineficiemcia tecnica-

operacional e no excesso de rigor da Lei. 

Abaixo apresentaremos o quadro dos prazos definidos por lei para apresentayao das 

propostas: 

MODALIDADE REGIME ITIPO PRAZO 
Concorrencia Empreitada integral, ou 

melhor tecnica ou tecnica 45 dias 
e preco 

Concorrencia Outros regimes I tipos 
30 dias 

T omada de Preyo Melhor tecnica ou tecnica 
e pre9o 

Tomada de Preyo Outros regimes I tipos 15 dias 

Convite ·········································· 5dias 
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0 prazo de todo processo e bern maior, pois somados ao prazo mencionado acima 

tern todo o tempo necessaria para formaliza9ao e execu9ao de uma licita9ao, no 

capitulo seguinte estaremos discorrendo sobre as etapas de urn processo licitat6rio. 

Segundo Vaz ( 1996), quanto rna is bern forem elaborados os editais, men ores serao 

os problemas durante a licita9ao, reduzindo a possibilidade de recursos por parte dos 

licitantes que por algum acaso venha a ser prejudicados: alem do que, existe uma 

rela9ao direta entre bons editais e realiza9ao de editais em menores prazos em 

rela9ao a cada modalidade, conforme observado no quadro a seguir: 

Fonte: VAZ (1996: i06) 

80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

Prazos minimos em dias para Licita~ao 

Modalidade 
Tomada de prec;o Concorrencia 

2.6.3 Procedimento Licitat6rio 

Todo processo licitat6rio se divide em duas etapas uma intema e externa e outra 

extern a. 

Ap6s ser identificado a necessidade de aquisiyao de urn produto ou serviyo, e que 

praticamente inicia-se a fase interna ou Processo, inicia-se com a defini9ao dos 

requisites preliminares. 

Nesta etapa e definido o objeto de forma clara e sucinta, modo a possibilitar o 

perfeito entendimento; e realizado urn projeto basico e I ou executive- concluido, 

disponivel e aprovado para a licita9ao; or9amento detalhado em planilha com todos 

os pre9os e quantidades unitarios e globais; previsao de recursos or9amentarios. 
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A etapa seguinte e a do Processo Administrativo, onde e protocolado o processo, 

contendo a defini9ao do objeto, a indica9ao de recursos e a autoriza9ao para se 

licitar. 

Em seguida e decidida a modalidade de licita9ao em fun9ao do valor; o tipo da 

avalia9ao menor pre9o, melhor tecnica ou melhor tecnica e pre9o, a forma de 

execu9ao do objeto .Neste momenta e montado o edital, que e enviado para 

avalia~o juridica, que aprova o edital e define as datas de aberturas dos envelopes. 

E efetuada a publica9ao no Diario Oficial e ou jornal de grande circula9ao, conforme 

definido na LLC, o edital e distribuido aos interessados (normalmente os editais sao 

comprados). 

A Fase externa esta etapa se inicia quando ocorre a publica9ao do edital, sendo que 

qualquer cidadao podera impugnar o edital em caso irregularidades, devendo 

protocolar o pedido ate 05 dias antes da data fixada para a abertura do edital. 

E realizada a sessao de abertura de envelopes pela Comissao de Licita9ao sao 

avaliados e julgados as propostas tecnica e pre9o, e realizado o mapeamento das 

propostas e publicado o resultado e ap6s prazo para abertura de recurso contra o 

resultado e nao havendo recurso, ou havendo e sendo improcedente, contrata o 

vencedor, caso contrario e feito o julgamento e sai o novo vencedor. 

0 fluxograma, abaixo, do procedimento foi extraido do Departamento de 

Administra9ao de Materiais do Estado do Parana. 

0 certame licitat6rio divide-se, inicialmente em duas grandes fases: 1 

FASE INTERNA- Onde se coletam todos os elementos, pre9os, prazos, condi96es, 

tipos de contrato, pre9os maximos, enfim todas as informa9oes que darao inlcio ao 

procedimento licitat6rio, mas que ainda nao sao de conhecimento publico. 

1 Secretaria de Estado de .Administragao e da Previdencia. Departamento Estadua! de Administra98o de Materials (DEAM). 
Fonte www.pr.gov.br/deam. 
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2. 7 LEI 10520/2002 PREGAO 

Em 17 de Julho de 2002, o entao Presidente Fernando Henrique Cardoso institui no 

ambito da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art. 37 inc. 

XXI da Constituic;:ao Federal, modalidade de licitac;:ao denominada de Pregao. No 

entanto, anteriormente, ja existiam o Decreta N° 3.555 de Agosto de 2000, que 

regulamentava a modalidade pregao no ambito da Uniao e o Decreta N° 3.697 de 21 

de Dezembro de 2000, o qual regulamenta o uso da Tecnologia de lnformac;:ao na 

modalidade Pregao tambem no ambito da Uniao. 

Este posicionamento em relac;:ao as datas se faz necessaria para urn entendimento 

do porque dos portais de compras da Uniao estarem mais avanc;:ados do que os 

demais no nlvel Nacional, dentro do processo de aprendizagem eles estao em media 

dois anos adiantados do que os demais. 

De acordo com a Lei 10520/02 art. 1°, nesta modalidade s6 podem ser adquirido 

bens e servic;:os comuns, aqueles cujos padroes de qualidade e desempenhos 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificac;:oes usuais 

de mercado. 

0 pregao, que pode acontecer de forma presencia! ou via internet, e uma modalidade 

de licitac;:ao em que e possivel aos fornecedores, como num leilao reverso, oferecer 

novos lances para reduzir o valor das propostas. Nao ha limite de valor para a 

compra a ser efetuada. 

Mais rapido, o procedimento e bern distinto da licitac;:ao tradicional, na qual a disputa 

envolve apenas uma proposta de cada concorrente, com entrega de envelopes 

fechados - nesse caso, a possibilidade de reduc;:ao de prec;:o s6 ocorre ap6s o 

anuncio da proposta vencedora, que s6 no momento da contratac;:ao pode sofrer 

reduc;:ao mediante acordo de vontade entre as partes contratante e contratada. 

0 pregao tern como vantagem, alem da competitividade que permite economia 

media de 25% nos gastos publicos, maior agilidade no processo de compras. De 

acordo com o governo federal, que ja realiza pregoes desde 2000, as compras sao 

concluldas em 20 dias, ao contrario das licitac;:oes tradicionais, que podem levar ate 

quatro meses. 
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No pregao presencia!, os participantes devem comparecer a sala de licita<;ao, onde 

acontece o leilao reverso. Nesse caso, o sistema registrara, para a extragao de 

relat6rios gerenciais, tudo o que estiver acontecendo, ate o resultado da licitagao. 

2.7.1 Como Funciona o Pregao Eletronico 

Vamos discorrer como funciona o Pregao Eletronico executado pelo Governo 

Federal, inicialmente e divulgado o aviso de que o pregao sera realizado, com a data 

e o horario para o recebimento eletronico das propostas dos interessados. No dia e 

hora marcados para o pregao, o pregoeiro abre a licitagao, ou seja, o sistema 

comega a receber e examinar as propostas e selecionar quem podera participar. 

Encerrado o prazo de recebimento, o sistema fecha a lista de participantes e fornece 

urn pseudonimo fazendo com que ninguem, nem mesmo o pregoeiro, conhega a 

identidade dos participantes. 

A disputa e de quem vende mais barato e se desenvolve em torno de urn prego 

referencia, previamente aceitavel, sobre o qual nao pode ser oferecido prego 

superior. Na tela do fornecedor e sinalizado o menor prego do momento e a 

indicagao verde ou vermelha para que ele saiba se aquele pre<;o que colocou esta 

ganhando ou perdendo. 0 ambiente virtual e semelhante ao de urn chat onde todas 

as mensagens enviadas sao lidas por todas as pessoas. Ou seja, quando urn 

fornecedor oferecer urn lance, esta informagao sera de conhecimento de todos os 

presentes na sala. 

0 pregoeiro acompanha os lances pela sua tela no computador e, pelo decrescimo 

da disputa, vai saber a hora de parar e fechar os lances - o menor prego ganha a 

licitagao. Em seguida, examina se foram colocados recursos dos fornecedores e, se 

considera-los improcedente, homologa a compra, revelando o nome, enderego e 

CNPJ de quem ganhou. Todas as mensagens que circularam se transforma 

automaticamente em ata de sessao da licitagao depois que o leiloeiro declara 

encerrada a sessao. Podem participar - mas nao se manifestar - qualquer entidade 

publica ou privada ou pessoas fisicas interessadas em acompanhar o processo. 
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2.8 REGISTRO DE PRECO 

0 sistema de registro e uma especie de contratayao utilizado nas licitayoes com o 

intuito de deixar o processo menos burocratico, e mais eficiente. 

De acordo com alguns juristas a propria Lei 8666/93 em seu Art. 15 ja preve a 

contratayao Administrativa atraves do registro, e podera efetivar suas aquisiyoes de 

maneira mais eficaz. Este artigo preve ainda que cada entidade federativa o 

regulamente atraves de Decreta, o que nao quer dizer que o dispositivo nao seja 

auto-aplicavel. 

Na esfera Federal o Decreta N° 3931/2001 e que o regulamenta, podem existir 

pequenas alterayoes nos decretos estaduais e municipais, mas a essencia e a 

mesma. 

Na licitayao par registro de preyo os interessados nao formulam as suas propostas 

em termo de preyo global do produto, elaborada em funyao das quantidades exatas 

descrita no edital, suas propostas sao feitas pela qualidade e pelo valor unitario do 

produto ja que as aquisiyoes serao efetivadas no momenta em que a Administrayao 

necessitar do mesmo. No momenta que a Administrayao decidir efetivar a 

contratayao sera verificado se os preyos estao compatfveis com os do mercado, e 

em caso positivo realizara sua compra com rapidez, eficiencia e seguranya. 0 

fornecedor que ganhou na fase da licitayao nao podera se negar a entregar o 

produto pelo preyo e nas condiyoes registradas. 

As principais vantagens do registro de preyos: 

1. Reduyao de gastos e simplificayao administrativa - A Administrayao com urn 

unico processo de licitayao pode efetivar inumeras aquisiyoes, exemplificando 

se antes era necessaria tres processos licitatorios para compra de vacina 

contra paralisia se for adotado o registro se faz urn processo e se efetiva a 

aquisiyao somente no momenta do usa. 

2. Rapidez na contratayao - Como o processo tern uma validade maior apos a 

fase inicial, que leva o mesmo tempo da Licitayao, o processo de aquisiyao 

tern urn tempo muito proximo da iniciativa privada, que e so a de comparar o 

preyo com os praticados no mercado. 
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3. 0 prazo de validade da licitac;ao - No caso da licitac;ao comum o prazo para 

efetuar a contratac;ao e de sessenta dias, ja para o registro o prazo passa a 

ser de urn ano. 

4. Definic;ao de quantidades e qualidade - A Administrac;ao no ato convocat6rio 

(no processo inicial da licitac;ao), definira os limites mlnimos e maximos para 

aquisic;ao do produto, bern como a qualidade/ especificac;oes dos mesmos. A 

reduc;ao ou ampliac;ao em termo de quantidades esta sujeito aos limites 

estabelecido no art. 65 §1°. Ja a qualidade do objeto nao poden~ alterar 

substancialmente. 

5. Aquisic;oes para diferentes 6rgaos e entidades - em urn mesmo processo de 

licitac;ao e permitido que o registro seja para de diferentes 6rgaos, e no 

momento de efetivar a contratac;ao o 6rgao recorrera ao registro para faze-la 

de forma autonoma. 

As desvantagens do sistema sao: 

1. Obsolescencia do produto - caracteriza pela defasagem do produto registrado 

e do que o mercado esta ofertando. Exemplo muito comum e no caso de 

computador que num prazo muito curto novas tecnologias surgem e alteram 

as questoes de prec;o de mercado e ate de necessidades. 

2. Generalizac;ao de produtos em termo de especificac;oes- em alguns casos e 

necessaria que as especificac;oes sejam especificas, fazendo com que o 

cadastro de produtos nao sela completo para as necessidades da 

Administra<;ao. 

0 sistema de registro e aplicavel nos casos em que a Administrac;ao compra com 

muita freqOencia e grandes quantidades o produto, produtos que as especificac;oes 

possam ser efetuadas de forma padronizadas, sao exemplos para se adotar o 

registro: produtos de limpeza, material para escrit6rio, materiais para manutenc;ao, 

medicamentos etc ... No entanto alguns itens nao aconselhaveis ao registro: produtos 

de tecnologia como computadores, softwares, etc. 

Outro fator relevante e que o registro s6 e eficaz sea economia estiver estavel, pois 

alterac;oes no mercado impactam no prec;o, conseqOentemente as empresas nao 
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conseguiram manter o prec;o registrado gerando urn aumento significative de 

processo para alterac;ao dos prec;os. 

2.9 0 MERCADO B2G NAS COMPRAS DO GOVERNO 

Muitos governos ja estao utilizando a internet para realizar suas aquisic;oes de bens e 

servic;os, tendo como perspectivas consideravel reduc;ao de custos e maior 

transparencia. 

Na modalidade de Pregao Eletronico a internet e o instrumento de viabilizac;ao da 

tecnica, e que vern tendo uma crescente adesao nos ambitos da Uniao, e dos 

Estados, ja no nivel Municipal nao encontrei muitas adesoes talvez par questoes 

financeira, onde o projeto ainda nao e viavel, ou par questoes culturais de aceitac;ao 

da tecnologia ou ate pela dificuldade de se "direcionar" o resultado da licitac;ao. 

Existem varias siglas em ingles que designam os relacionamentos do Governo com 

outros setores da sociedade no ambiente da Internet: G28 significa relacionamento 

com empresas; G21 com investidores, G2C com o cidadao e G2G com outros 6rgaos 

ou instancia governamentais. Estas nomenclaturas ha muito deixaram de ser jargoes 

de especialistas e foram incorporadas internacionalmente dentro e fora da WEB. 

Da mesma forma como acontece com a iniciativa privada, a internet tern se tornado 

uma forte aliada na melhoria da qualidade de compras do setor publico.Os sistemas 

de compras descentralizados com urn espac;o centralizado de mercado, ao 

transformar sites I portais em market- places virtuais, nestes casas o poder de 

barganha do governo aumenta pais os volumes a ser negociado sao maiores. Ha 

ainda, os ganhos de eficiencia com a padronizac;ao de contratos I documentos e 

produtos. 

Do ponto de vista da gestao de compras existem vantagens como: facilitam a 

constituic;ao hist6rica de formac;ao de prec;o para cada produto, possibilitam uma 

gama de informac;ao p6s- negociac;ao extremamente uteis a logistica, permitem a 

pre - qualificac;ao dos fornecedores e aumentam a neutralidade do processo de 

compras. 
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Outra vantagem dos portais e atrair urn grande numero de pequenas e medias 

empresas, como fornecedoras, que por razoes de custos talvez nao tivessem acesso 

as formas tradicionais de negocia9ao. 

De acoido com um documento oficial do portal norte- ameiicano http://www.buyers.gov , 

sugere que os governos nao compram apenas bens e servi90 para suas opera9oes 

continuas, mas as aquisi9oes devem promover multiples objetivos s6cios -

economicos, que incluem o uso de pequenas empresas e aquelas dirigidas por 

mulheres e minorias, consolidar a aplica9ao de leis trabalhistas, proteger contra a 

competi9ao injusta, promover uma economia eficiente, ao cuidar da comunidade de 

fornecedores. GSA (2001 :3) 

Outra vantagem e o prazo do processo que pode reduzir ainda mais e possivel com 

urn tempo media de 15 dias estar adquirindo o bern requerido, isto reduz 

significativamente o tempo de rea9ao nas compras do governo, permitindo ganhos 

em toda a cadeia de suprimento, pois uma redu9ao do lead-time de compras e 

possivel os redimensionamentos dos estoques, diminuem os custos de gerir 

estoques elevados, reduz perdas por avarias de manuseio, transporte, prazo de 

validade, por armazenamento impr6prios, perdas por extravios/ desvio de produto. 

Mas a grande vantagem ainda esta na redu9ao expressivas que vern sendo 

registrada na ado9ao desta sistematica, em muitos paises o governo esta usando o 

seu enorme poder de compra para reduzir os custos da administra9ao publica por 

meio de mecanismos eletronicos. 

De acordo com Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, procurador do Ministerio Publico 

junto ao Tribunal de Contas do Oistrito Federal, o Pregao Eletronico vern trazendo 

inumeras vantagens para o Governo, como por exemplo, maior rapidez no processo 
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de compras e aumento da competic;ao, inclusive com a entrada de novos 

fornecedores, que anteriormente nao participavam das licitac;oes publicas devido aos 

custos de deslocamento e de mobilizac;ao de pessoal. Mas a grande vantagem e, 

sem duvida, a reduc;ao de custo. No Pregao Eletronico, o Governo consegue prec;os 

melhores porque estimula mais competitividade entre as empresas. 0 leilao cria urn 

ambiente de negociac;ao direta onde cada fornecedor tende a diminuir suas margens 

em busca da conquista do contrato, oferecendo prec;os inferiores aqueles 

apresentados nas concorrencias com envelopes lacrados .. Mas nao e apenas o 

Governo que reduz o custo. Com o pregao, os fornecedores tambem sao 

beneficiados pela economia de recursos com deslocamento, pela possibilidade de 

participar de varios pregoes simultaneos e, ainda, pela possibilidade de acesso aos 

editais de toda a Administrac;ao Federal. "0 Governo e o maior comprador e o que 

movimenta o maior volume de recursos individual. Mais do que isso, a aplicac;ao do 

dinheiro arrecadado pela via compuls6ria dos tributos nao mais se pode limitar pelo 

singelo princfpio da legalidade da despesa. Princfpios como a eficiencia, a 

economicidade, a austeridade e a transparencia estao se tornando palavras de 

ordem para os gestores publicos sob intensa pressao de uma sociedade mais 

esclarecida", enfatiza. 

Nos Estados Unidos, menos de 1% dos mais de US$ 1 trilhao correspondente as 

transac;oes governamentais, nos niveis federais, estaduais e locais, e feita 

atualmente on- line. Estima-seque os tres nfveis de governo poderiam economizar 
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mais de US$ 50 bilhoes se pelo menos metade das compras fossem realizadas por 

rneio de portais eletronicos e por meio dos leiloes reverses. 2 

No Brasil, no nivel federal, as compras governamentais em 2000 alcan9aram R$ 22
1
5 

bilhoes. Estima-se que as compras por meio de leiloes reverses possam atingir cerca 

de 40% das compras por meio de licita¢es competitivas, ou 18°/o do total de 

despesas licitadas, equivalente a R$ 2,06 bilhoes/ ano. As economias diretas 

esperadas sao de, pelo menos, 15 % das despesas, ou seja, R$ 300 milhoes/ ano s6 

no governo federal. 

A Secretaria de Logistica e Tecnologia da lnforma9ao do Ministerio do Planejamento, 

Or9amento e Gestao divulgou que o governo federal economizou com os pregoes R$ 

250 milhoes em 22 meses, entre agosto de 2000 e junho deste ano, quando foram 

gastos R$ 1 ,2 bilhao com a nova modalidade, o resultado obtido ficou urn pouco 

abaixo do esperado, mas, ainda assim os resultados sao significativos. 

Caso 1-

SP reduz custos com Balsas Eletronicas 

A Balsa Eletronica de Compras de Sao Paulo (BEC/SP), iniciativa do governo estadual, no ar desde 
setembro do ano passado, devera ser responsavel, ate o final de 2002, por 30% dos cerca de R$ 1 
bilhao que o Estado consome anualmente em materiais. A cargo da Secretaria da Fazenda, o projeto 
comec;ou a ser desenvolvido em marc;o de 2000. 

A BEC tern como finalidade automatizar os processos de compra e de cotac;oes publicas, junto aos 
mais de 30 mil fornecedores do governo estadual. Vale ressaltar que o sistema foi projetado para 
suportar ate cinco mil acessos simultaneos (10% desta capacidade estao sendo usadas atualmente). 

A Bolsa Eletronica de Compras vern gerando, em media, uma economia de 19,6% nos processos de 
compras de materiais do governo paulista. "Aiem de maior rapidez e transparemcia, a BEC tambem 
facilita os processos logfsticos e amplia o numero de fornecedores analisados durante uma cotac;ao", 
declarou Adriano Pereira de Queiroga, diretor do Departamento de Controle e Contratac;oes da 
Secretaria da Fazenda. 

Dessas vantagens, a mais representativa na reduc;ao de custos e a possibilidade de fazer pesquisas 
de mercado mais abrangentes, fator constatado em numeros: em agosto de 2000, 25 mil fornecedores 
de materiais estavam cadastrados para vender ao governo paulista. Com o inlcio das operac;oes do 
sistema eletronico de cotac;oes publicas, a Secretaria da Fazenda constatou que cerca de mil novos 
fornecedores passaram a se cadastrar a cada mes. 

2 Wyld ( 2000 : 7) 
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0 processo de cadastramento, segundo Queiroga, foi facilitado, ja que o fornecedor pode enviar a 
ficha cadastral via e-mail e receber a senha de acesso ao sistema tambem pelo correio eletronico. Ate 
o final de 2001, a expectativa e de que R$ 1 00 mil hoes sejam comprados em materiais atraves da 
BEC. 

Os neg6cios da Bolsa estao sendo feitos por meio de duas modalidades de compras. No primeiro 
caso, estao incluidas as compras de ate R$ 8 mil, que podem ser efetuadas sem licitac;ao. Para 
valores acima de R$ 8 mil, os prec;os de cada fornecedor serao apresentados por meio de mensagens 
eletronicas e os lances mantidos em sigilo durante o periodo de cotac;ao. Neste caso, todas as 
propostas serao abertas simultaneamente, para apurar com isenc;ao qual e o menor prec;o ofertado. 

Tambem participam do projeto a Bolsa de Valores de Sao Paulo (Bovespa) e a Nossa Caixa Nosso 
Banco (NCNB). A Bovespa tera autonomia para suspender os leiloes, caso haja suspeitas de 
manipulac;ao. Ja a NCNB esta fornecendo cartoes de compra para os funcionarios do governo 
saldarem as dividas com os fornecedores cadastrados na Bolsa Eletronica. 0 projeto teve ainda o 
apoio da Prodesp (Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo), que ficou com a incumbemcia 
de contratar os integradores dos sistemas utilizados na BEC. 

OS NUMEROS DO BEC 

• 32 mil empresas vendem para o Estado 
atualmente; 

• o sistema tern capacidade para suportar 5 mil acessos 
simultaneos; 

• 1 0% da sua capacidade e utilizada atualmente; 

• a Bolsa Eletronica de Compras gera, em media, uma economia de 19,6% nos processes 
de compras de materiais. 

Sao estas perspectivas de reduc;ao de custos e que vern fazendo com que cada vez 

mais esta havendo uma adesao por parte do governo em diversos paises, e com isso 

estao sendo feitos investimentos altos para desenvolvimento dos portais de compras. 

Nos Estados Unidos o primeiro portal operado no nivel federal foi o www.buyers.gov. 

Este e o local onde as agencia federais podem realizar suas compras de tecnologia 

de informac;ao por meio de leiloes reversos. 

No nivel subnacional, uma iniciativa pioneira nos Estados Unidos foi a uniao de 

varios estados, em 1998, em urn projeto piloto de portal de compras chamado Multi

State E- Mail Online Procurement System. 0 projeto foi liderado por Massachussetts 
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reunia os estados de Idaho, New York, Texas, Utah, que preferiram depois 

desenvolver seus pr6prios portais.3 

0 Texas desenvolveu o portal TexasMarketplaces, www.marketplaces.state.bc.us , que 

tern por objetivo de facilitar o comercio eletronico em geral, incluindo as compras 

governamentais quanto urn espa9o para transa9ao do setor privado, especialmente 

as pequenas e medias empresas. 

No caso dos paises emergentes, urn dos exemplos mais citados na literatura e o do 

Mexico, que desenvolveu o Comprasnet, www~·comprasnet.gob.mx que serviu de 

inspira9ao para a soluyao do portal brasileiro o Comprasnet, www.comprasnet.gov.br.4 

0 portal mexicano come9ou a funcionar em 1997, e passou a realizar teiloes 

eletronicos a partir de 2000. Atualmente a maior parte das compras mexicanas e 

realizada atraves do portal, elas sao da ordem de U$20 bilhoes por ano e abrangem 

bens, servi9os e obras publicas para mais de tres mil 6rgaos do governo federal, 

alem de estarem incorporando progressivamente os governos subnacionais. 0 portal 

mexicano tern convenio de coopera9ao com a Argentina e Costa Rica, e o Mexico 

presta assessoria aos governos do Equador, e Honduras. 

Urn modelo urn pouco diferente esta sendo desenvolvido pelo Chile, o portal de 

compras www.g2b.ch ,e urn sistema operado pelo setor privado, em que a certificayao 

tambem e feita por terceiros. 

Ao implantar o Pregao Eletronico, o Brasil passa a ocupar uma posi9ao de 

vanguarda no mundo do G28, ao lado de paises como os Estados Unidos, Mexico e 

Belgica. Nesses paises, a questao central tambem e comprar melhor, reduzindo 

custos e aumentando a eficiencia. Questoes como a observancia rigorosa nos 

aspectos legais da compra e a transforma9ao do funcionario publico encarregado 

desta fun9ao em negociador tambem fazem parte das preocupa96es de quem esta 

implantando o sistema Ia fora. 

3 Wyld ( 200:36) 
4 Ver Gazeta Mercantil Latina -Americana (30/06/2001) 
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2.9.1 Os Portais de Compras Brasileiros 

0 nosso maior portal, e o pioneiro e o ComprasNet, o qual foi desenvolvido pelo 

Serpro para o Departamento de Logistica e Servic;os Gerais, da Secretaria de 

Logistica e Tecnologia da lnformac;ao do Ministerio do Planejamento, Orc;amento e 

Gestao. E a marca que identifica o sistema de acesso as informac;oes armazenadas 

nas bases de dados do SIASG - Sistema lntegrado de Administrac;ao de Servic;os 

Gerais, atraves da Internet. 

Em funcionamento desde junho de 1997, o ComprasNet tern alcanc;ado uma media 

de 5.000 acessos diarios no presente ano. 0 SIASG recebe, em media, 150 

licitac;oes diarias ocorridas no ambito federal. Os dados referentes as compras do 

Governo sao diariamente armazenados no sistema, que mantem atualizadas todas 

as informac;oes pertinentes a esses processes, e que, nao necessariamente, em 

alguns casos, saem publicadas no Diario Oficial da Uniao. 

0 site ComprasNet foi criado para facilitar o acesso as Licitac;oes no Governo 

Federal, levando ao conhecimento de toda a sociedade o processo das licitac;oes. No 

ComprasNet voce pode ver todas as negociac;oes realizadas pela Administrac;ao 

Publica Federal direta, autarquica e fundacional. 0 ComprasNet tambem 

disponibiliza a Legislac;ao vigente, as Publicac;oes e as informac;oes para o 

cadastramento dos fornecedores. Alem disso, o site oferece os Servic;os de Livre 

Acesso, onde e possivel fazer consultas do andamento das licitac;oes, os Servic;os 

por Assinatura e o SIASG, area limitada aos servidores publicos. ComprasNet e urn 

verdadeiro balcao de informac;oes e servic;os virtuais, contribuindo para a 

simplificac;ao dos processos, qualidade dos servic;os publicos e transparencia das 

compras governamentais. 

0 Portal de Compras do Governo, esta realizando dezenas de diferentes pregoes 

eletrOnicos simultaneamente, com centenas de fornecedores, que poderao estar 

inclusive participando de varios desses pregoes simultaneos. Em menos de uma hora 

e meia de pregao, seis empresas participaram do processo de vendas dos 50 

cartuchos para impressora e oferece prec;os melhores para o Governo. 0 vencedor 
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do lote numero urn reduziu em 84,33% o valor de referencia estimado inicialmente 

pelo 6rgao licitante. No lote dois, do qual participaram oito empresas, a redu9ao foi 

de 46,94%. 

Desde que o portal come9ou a operar, o numero de fornecedores cadastrados no 

sistema aumentou de 61 mil para 194 mil em 2003. 0 numero de transa9oes no dia 

de maior movimento passou de 676 mil em 2002 para 766 mil nesse periodo 

(07/2004). E evidente o aumento da competi9ao, o que pode ter grande impacto na 

redu9ao dos custos publicos. As compras federais somam cerca de 520 bilhoes de 

reais, segundo a estimativa de Santanna. 

Em nivel de governo estadual sao varios os governos que vern desenvolvendo 

portais para realizarem as suas compras.O governo baiano desde de janeiro de 

2003, compra atraves de uma nova modalidade de licita9ao, os pregoes eletronicos 

tendo como plataforma o portal de compras eletronicas Comprasnet.ba 

www.comprasnetba.gov.br 

2.10 TRANSPARENCIA 

A transparencia nas a9oes governamentais e urn dos pnnc1p1os constitucionais, 

devendo entao ser urn dever do Estado proporcionar meios para que o cidadao 

possa averiguar como esta sendo realizada a Administra9ao dos recursos publicos, e 

como forma de coibir os eventuais abusos dos que estao no Poder. 

Desta forma as aquisic;oes atraves do uso de mecanismos eletronicos, oferece uma 

grande vantagem que e a transparencia nestes processes de compras, e o publico 

pode acompanhar todas as transa9oes. 

Antes de cad a lei lao os fornecedores ( ou compradores nos casas de leilao de 

venda) sao provides do mesmo tipo de informac;ao, por meio da internet, ou seja, o 

risco de que algum tenha informac;ao privilegiada e bern menor. 

Os fornecedores, durante os leiloes, se beneficiam de conhecer os lances feitos 

pelos demais fornecedores ( embora na maioria dos casas, a ldentidade deles nao 
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seja revelada ate que o negocio se feche). As informa9oes gerenciais, e hist6rico de 

transa9oes tambem costumam ser publicos, facilmente acessiveis e podem servir 

para estabelecer estrategicas comerciais futuras. 

As compras eletronicas instituem uma comunidade de trocas e urn local de encontro 

acessivel nao so aos funcionarios responsaveis por compras e aos fornecedores, 

mas tambem para o publico em geral que pode, assim, acompanhar as transa9oes e 

assegurar-se de sua legalidade e exatidao. 

As possibilidades de analise publica da gestao dos governos, em todos OS niveis, 

abertas pela internet, tern dois impactos imediatos: 

1- E urn poderoso elemento dissuasive do mau gerenciamento dos fundos 

publicos, pela visibilidade e facilidade de rea~o que proporcionam; 

II- Tende a eliminar drasticamente os custos gerados pela corrupyao, pela 

simplifica9ao de processes e eliminayao das oportunidades criadas pelo 

excesso de burocracia.5 

De acordo com declara~o do secretario Rogerio Santanna dos Santos (Secretaria 

de Logistica e Tecnologia da lnformayao do Ministerio do Planejamento) o Pregao 

Eletronico com registro de pre9os, para a compra de medicamentos, come9ou a 

operar em maio. 0 novo sistema, pela estimativa, tambem trara uma redu9ao de 

custos. Essa redu9ao devera ser 1 ,3 a 2,6 bilhoes de reais por ano. Alem disso, no 

novo sistema o preyo vencedor no pregao fica registrado como valor que o 

fornecedor esta obrigado a praticar ao negociar com qualquer 6rgao conveniado o 

Sistema Onico de Saude, o que pode ser uma importante ferramenta para evitar 

fraudes nas compras, como as que estao sendo investigadas no ambito do Ministerio 

da Saude no memento. Com a experiencia o Brasil aproveita outra vantagem da 

utiliza9ao dos avan9os tecnol6gicos na administra9ao- a Transparencia.6 

A organiza~o internacional Rep6rteres sem Fronteiras (RSF), conclui em 2002 o 

primeiro ranking mundial de liberdade de imprensa, com 193 paises7
• Foi trayado 

5 lnforme-se n° 34 (01/2001)- BNDES 
6 Ministerio do Planejamento, Orgamento e Gestao- www.electus.com.br 
7 A integra do relat6rio se encontra no www.rsf.fr/article.ph3?id_article=4116 
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uma provavel correlac;ao deste indice com o indice de Percepc;oes de Corrupc;oes 

(CPI) da Transparency International. 

As tabelas abaixo relacionam os dois conjuntos de numeros, organizadas por ordem 

decrescente do CPI, (sendo o indice do RSF foi transformado linearmente da escala 

original de 0-100, em que 0 correspondia ao maximo de liberdade para uma escala 

de 10 - 0 , semelhante a tabela da CPI): 

Pais CPI RsF Hung ria 4,9 9,4 Senegal 3,1 8,6 
Finlandia 9,7 10,0 Mafasia 4,9 6,2 Panama 3,0 8,5 
Dinamarca 9,5 9,7 Belarus 4,8 4,8 Malawi 2,9 7,2 
lslandia 9,4 10,0 Africa do Sui 4,8 9,3 Uzbekistao 2,9 5,5 
sue cia 9,3 9,9 Tunisia 4,8 3,2 Argentina 2,8 8,8 
Holanda 9,0 9,9 Costa Rica 4,5 9,6 Tanzania 2,7 7,4 
canada 9,0 10,0 Mauritco 4,5 9,1 india 2,7 5,2 
Reino Unido 8,7 9,4 Coreia do Sui 4,5 9,0 Russia 2,7 7,9 
Australia 8,6 9,7 Jordania 4,5 6,7 Zimbabwe 2,7 5,2 
Noruega 8,5 10,0 Gracia 4,2 9,5 Romania 2,6 5,5 
Sui~a 8,5 9,6 Pollmia 4,0 8,1 Zambia 2,6 7,1 
Hong Kong 8,2 9,5 Peru 4,0 9,0 Filipinas 2,6 8,7 
Austria 7,8 9,3 Bulgaria 4,0 9,1 Paquistao 2,6 7,3 
EUA 7,7 9,5 Brasil 4,0 9,2 Venezuefa 2,5 7,3 
Chile 7,5 9,4 Gana 3,9 7,7 Guatemala 2,5 7,5 
Alemanha 7,3 9,9 croacia 3,8 9,1 ucrania 2,4 6,0 
rsrael 7,3 7,0 Republica T checa 3,7 8,9 Vietna 2,4 1,9 
Belgica 7,1 9,7 Sri Lanka 3,7 7,1 cazaquistiio 2,3 5,8 
Japao 7,1 9,3 Marro cos 3,7 8,4 Equador 2,2 8,6 
Espanha 7,1 9,2 Mexico 3,6 5,9 Bolivia 2,2 7,1 
lrlanda 6,9 9,9 Colombia 3,6 7,5 Camaroes 2,2 9,5 
Portugal 6,3 9,7 Eti6pia 3,5 6,3 Haiti 2,2 6,4 
Fran~ a 6,3 9,9 China 3,5 0,3 Uganda 2,1 8,3 
Esrovenia 6,0 9,6 El Salvador 3,4 6,6 Azerbaijao 2,0 6,6 
Namibia 5,7 9,2 Egito 3,4 9,1 Indonesia 1,9 8,0 
Taiwan 5,6 9,1 Tailandia 3,2 7,7 auenia 1,9 7,5 
rtana 5,2 8,9 Turquia 3,2 6,7 Paraguai 1,7 7,0 

Fonte Transparemcia Brasil8 

A correlac;ao estatistica entre a CPI e RsF neste conjunto e de 0,53. Eliminando -se 

Belarus, China, Israel, Jordania, Malasia, Africa do Sui, Tunisia, e Vietna (paises 

cujos indices situam-se muito fora do conjunto), verifica-se entre os 76 paises 

restantes ha uma forte correlac;ao positiva, de 0,70 entre os indices, quanto maier 

sua liberdade de imprensa maier a integridade do pais. 

No entanto para os paises que se encontram em destaque no grafico abaixo, sao os 

que esta correlac;ao nao se apresentou tao forte, os paises com CPI menor que 5 

apresentou uma correlac;ao de 0,41, ao passo que no subconjunto dos paises maior 

8 www.transparencia.org.br 
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que 5 a correla9ao subiu para 0,61. Sendo que esta informa9ao tende a enfraquecer 

urn pouco a teoria da correla9ao entre os indices de liberdade de imprensa e de 

percep9ao a corrup9ao, bern provavel que outros fatores influem na percep9ao ate 

mesmo a forma9ao politica da sociedade. 
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Fonte Transparencia Brasil 

0 que nao podemos inferir e que nao exista nenhuma correla9ao pois em todos os 

casos a correla9ao foi positiva, o que refor9a a teoria de que a transparencia leva 

uma redu9ao nos indices de corrup9ao, e por consequencia urn aumento da eficacia 

no gerenciamento governamental. 

2.11 PRINCIPAlS PROBLEMAS NAS COMPRAs·GoVERNAMENTAIS 

Neste capitulo vamos abordar os principais problemas enfrentados na Administra9ao 
Publica que atrapalha o processo de compra, transformando o sistema de 
burocratico e draconiano em urn processo de Compra lnteligente. 
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2.11.1 Politica de RH e Qualificacao Profissional 

0 RH na Administrac;ao Publica nao tern uma visao de mercado de desenvolvimento 

do profissional, ela funciona mais como urn Departamento de Pessoal meramente 

nas atividades de rotinas do setor. 

Segundo De La Maza, poucos paises tern urn funcionario governamental senior com 

responsabilidade sobre compras e contratos publicos e os funcionarios encarregados 

de administrar essa area tern muito pouco treinamento ou prestigio profissional. 

Muitos aprenderam no trabalho. 

As praticas de motivac;ao e de trabalho em equipe nao e incentivado, pelo contrario o 

que se observa e que as pessoas, pela falta de oportunidade de crescimento 

claramente definida, buscam o up-grade principalmente salarial atraves de 

relacionamento politico, com atitudes isoladas e o que sobrepoe e uma grande 

injustic;a em termo salarial gerando urn grande descontentamento da grande maioria, 

que automaticamente impacta no resultado do trabalho. 

Dentro da Administrac;ao Direta (Prefeituras, Governo de Estado e Uniao) existe o 

servidor que e o concursado e os cargos comissionado (CC), que sao os indicados 

pelos politicos para assumirem os cargos de confianc;a. 

Este e urn ponto de grande desequilibrio, pois, estes cargos que apesar de serem 

efemero sao os que recebem uma maior quantidade de treinamento, mesmo assim 

voltado a questoes legais, sendo muito pouco os investimentos para melhoramento 

operacional das atividades. 

Alem disso quando os CC que, normalmente, recebem maiores salarios, iniciam suas 

func;oes e poucos sao os que tern qualificac;ao para desempenhar as atividades para 

as quais foram designados devendo este ser treinados pelos servidores que ja estao 

na Administrac;ao, logo os concursados, esta falta de reconhecimento causa muita 

desmotivac;ao e estagnac;ao das pessoas. 

Em muitos casos estes assumem cargos de direc;ao, o que se observa e que sao 

muito poucos os funcionarios de carreira que assumem cargos de direc;ao dentro 

destas organizac;oes o que e uma vergonha, pois nao e porque estes nao se 

qualificam, e sim por que os melhores cargos estao reservados aos amigos e 

parentes dos Politicos. Depois quando Severino assume publicamente o que toda 
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Administrac;ao faz as pessoas se escandalizam, mas par que se todos fazem da 

mesma forma? lnfelizmente a Administrac;ao Publica Brasileira ainda e muito 

"severiana". 

Outre fator que influi nas equipes de trabalho e a visao politica na escolha das 

pessoas, o que muitas vezes pessoas de talento sao sucateadas par ter tornado uma 

posic;ao contrario a atual Administrac;ao, o que para o servidor e o mesmo que 

decidir, no periodo eleitoral, se os proximos quatro anos sera de exito (caso a sua 

escolha politica for a que ganhar), ou se sera de repressao (se a escolha for o 

perdedor), ou ainda em caso de neutralidade sera uma especie de estagnac;ao em 

termos de oportunidade, apesar de nenhum orgao assumir que isto realmente 

acontece nas administrac;oes, onde o poder e que impera, e a democracia e a 

liberdade do individuo e totalmente deixada de lado par incrivel que possa parecer 

pelas pessoas que mais deveriam preservar estes direitos garantidos pela 

Constituic;ao. 

2.11.2 Etica 

Este e urn ponte que ainda temos muita a avanc;ar, sem duvida avanc;amos muito 

nos ultimos tempos, com as instaurac;oes das CPI, no entanto a cultura do politico 

brasileiro esta muito enraizada nos acordos politicos, na falta de uma ideologia onde 

se muda de partido conforme a conveniencia. E precise mudar a visao coronelista 

que ainda impera em nosso Pais. 

A partir da mudanc;a cultural do proprio povo (nas questoes de sempre querer levar 

vantagem), pais 0 politico e povo e e eleito pelo povo, e que podemos ter uma 

transforma<;ao nas questoes Eticas nas Administrac;oes Publicas, e par 

consequencias nos processes de compras governamentais, passando de uma 

decisao baseada politicamente, para ser baseada no conhecimento realizando 

compras mais inteligentemente. 

2.11.3 Prazo de Gestao x Grande Projetos 

A preocupac;ao politica e a de executar obras que possa ser utilizada como 

"bandeira" em sua proxima candidatura politica, o que faz com que projetos que 
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demandem urn tempo maior de execu9ao e uma absor9ao grande de recursos 

muitas vezes sejam deixados de lado, pais a decisao nao e a que melhor vai atender 

as necessidades da popula9ao e sim qual trara maior impacto publicitario na proxima 

campanha. 

Outro problema de projetos que demandem grande tempo e a descontinuidade da 

gestao, o que e muito negativo, pais pode haver urn desperdicio muito grande de 

recursos por conta do direcionamento da Nova Gestao, que pode nao reconhecer o 

projeto como importante e simplesmente abandona-lo, e muitas vezes meramente 

por questoes politicas e nao tecnicas. 

2.11.4 A Corrup~io 

A corrup9ao e sem duvidas urn dos maiores problemas na busca de uma compra 

inteligente dentro do governo, pois as melhores praticas nas compras, com certeza 

nao estao em harmonia com os interesses por quem, por hora, detem o poder, e nas 

praticas escusas sem respaldo legal e que os nossos administradores publicos 

aumentam seus patrimonies, conseguem apoios pre-eleitoreiro, e e clara que estes 

apoios no momenta certo cobrarao de seus politicos, e estes atraves de 

favorecimento principalmente nas compras e nos contratos pagarao, e no fundo a 

principal prejudicada e a sociedade, que nao tern suas necessidades atendidas. 

De acordo com Donald Strombom, ex-chefe do departamento de compras do Banco 

; Mundial, a corrup~o assume muitas formas - o tipo mesquinho, burocratico, 

corrup~o na policia e no poder judiciario, corrup9ao no processo eleitoral, para citar 

apenas algumas. Mas provavelmente, nenhuma e mais abrangente ou tern custos 

mais altos do que a corrup9ao relacionada a licita9ao: compra, por parte do governo, 

de mercadorias, obras e servi9os. Os motivos sao simples. Se separarmos os 

salarios e os beneficios sociais do governo, as aquisi9oes, em geral, e responsavel 

pela maior parcela das despesas publicas em todos os niveis de governo. Tanto os 

valores totais quanta os montantes de cada contrato sao altos, e oferecem 

oportunidades proporcionalmente grandes para o pagamento de suborno e para 

outras praticas antieticas. Os ganhos em potencial associados a urn unico contrato 

direcionado para o vencedor certo podem exceder os salarios legitimos que urn 
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funcionario com poder de decisao ganha em toda a sua vida. As tentac;oes sao 

enormes e, em muitos casos, os riscos de punic;ao sao relativamente pequenos. 

0 suborno frequentemente ocorre em uma fase anterior do processo de licitac;ao: 

para incluir uma firma em uma lista restrita de concorrentes, por exemplo, ou para 

encorajar urn cliente para preparar especificac;oes de tal forma que somente uma 

empresa candidata possa veneer a concorrencia. Ou a corrupc;ao pode ocorrer 

inteiramente entre as firmas que participam da concorrencia, por meio de conluio e 

fraude entre os licitantes. Nesse caso o cliente nao e envolvido. Ele nem mesmo esta 

ciente do que esta acontecendo. As firmas podem entrar em acordo, previamente, 

sobre quem vai apresentar propostas competitivas, e a que prec;os, quem vai veneer, 

e como os lucros serao compartilhados. Para dar uma ideia de como pode ser 

complicado eliminar a corrupc;ao, a pre-qualificac;ao dos licitantes por urn cliente para 

garantir que somente as empresas qualificadas e financeiramente s61idas participem 

de uma licitac;ao, inadvertidamente facilita o conluio entre os licitantes desonestos, 

pois a lista dos licitantes pre-qualificados e divulgada com antecedencia. 

E. provavel que a corrupc;ao mais abrangente e mais cara ocorra depois da 

concessao dos contratos. Corrupc;ao nao e caridade; os "vencedores", sem duvida, 

estao interessados em recuperar o dinheiro que gastaram com o suborno, e podem 

faze-to de varias maneiras. No primeiro estagio, especialmente nos casos de conluio 

entre licitantes, os prec;os das propostas sao inflacionados. A recuperac;ao dos 

custos pode continuar durante a vigencia do contrato, pela emissao de faturas- com 

valores superiores aos reais - de produtos entregues ou servic;os executados; isso e 

feito reduzindo a qualidade dos materiais usados na construc;ao ou entregando 

modelos mais baratos dos produtos, e obtendo-se pedidos de modificac;oes do 

contrato para aumentar as quantidades de produtos vendidos ou trabalhos 

executados a custos unitarios exagerados. Da mesma forma, a corrupc;ao, no estagio 

posterior a concessao de urn contrato, pode ocorrer com o conhecimento e anuencia 

de pelo menos alguns indivlduos na organizac;ao do cliente, ou pode ocorrer por 

meio de iniciativas bern camufladas, tomadas apenas pelo contratado. 

Para sermos justos com os contratados, devemos dizer que muitas das praticas 

acima sao motivadas por tentativas de se defender contra incertezas e riscos 
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percebidos nos sistemas de contratac;ao dos clientes, e nao por urn ato deliberado de 

corrupgao. Nesse caso, urn gerenciamento melhor de riscos e de termos de 

contratos pode fazer parte de urn a abordagem para reduzir pnflticas "de corrupc;ao". 

De modo geral, e irrelevante discutir quem e responsavel pela corrupc;ao nas 

licitac;oes, porque nao existe urn unico padrao. As vezes a iniciativa parte do cliente, 

as claras, sob a forma de exigencias explicitas, de uma porcentagem especificada do 

prec;o da proposta, por parte de urn diretor, ou por parte de inspetores que 

"certificam" quantidades incorretas para pagamentos a serem feitos aos contratados. 

(lsto realc;a uma dificuldade na luta contra a corrupc;ao: os clientes nao formam 

entidades unicas; na verdade eles sao muitos indivlduos ou grupos diferentes, e 

cada urn deles procura defender os seus pr6prios interesses.) Em outros casas, o 

licitante e o primeiro a oferecer alguma vantagem. Na maioria dos casas existe urn 

certo grau de cumplicidade entre o cliente e o licitante/contratado. Em todos os 

casas, o contribuinte e o publico, em geral, sao os que saem perdendo. 

Quais sao os verdadeiros custos da corrupc;ao nas licitac;Oes? Uma maneira de medir 

esses custos e comparar os prec;os reais de produtos e servic;os similares, entregues 

em circunstancias diferentes; por exemplo, no caso dos contratos concedidos por 

meio de negociac;oes diretas ou licitac;oes restritas, comparadas com concorrencias 

abertas e aparentemente conduzidas de forma adequada. (lsso nao significa que os 

contratos concedidos por meio de negociac;oes diretas ou licitac;oes restritas nunca 

sao apropriados; em alguns casas esses sao os procedimentos preferidos. As 

comparac;oes devem ser feitas nos casas em que esses nao sejam, provavelmente, 

os metodos mais economicos ou eficientes.) Diferenciais de preyos da ordem de 20 a 

30 por cento freqOentemente sao encontrados, e as vezes muito mais do que isso. 

Essas comparac;oes sao, na melhor das hip6teses, baseadas em estimativas. 

Ha os que argumentam que e, de fato, imposslvel encontrar urn caso de referencia 

que esteja completamente isento da influencia de praticas de corrupc;ao, e que as 

verdadeiras diferenc;as de prec;os sao, portanto, subestimadas. De maneira 

conservativa, nos casas em que a corrupc;ao e sistemica, ela provavelmente 
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acrescenta pelo menos 20 a 25 por cento aos custos dos processos de licitac;ao 

governamental. 9 

2.12 Auditoria 

Atualmente o 6rgao responsavel para fiscalizar como sao realizados os gastos 

publicos eo Tribunal de Contas, a fiscalizac;ao esta baseada nas formalizac;oes que 

as leis determinam, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 8.666/1993, a Lei 10520 

e assim por diante. 

0 que verdadeiramente ocorre e a verificac;ao de uma "montueira" de dados e 

papeis, que se esbarram nas instituic;6es publicas, e dentro delas existem pessoas 

especializadas em fazer o que a Lei manda somente em suas formalidades. 

0 que esta falhando e a auditoria "in loco" do que esta dito e escrito de que foi 

realizado, sera que a rua foi asfaltada? Sera que a mercadoria foi entregue? Esta 

sendo feito inventario nos armazens de estoque para que seja acompanhada a 

destinayao dos produtos? Sera que a maneira de se dimensionar as compras e 

eficaz? 

Sao estes inumeros questionamentos que ficam sem respostas, e que 

constantemente vern a tona atraves dos noticiarios de corrupc;ao, que praticamente 

todos os dias, ficamos sabendo. 

Este e, o que eu acredito, ser o principal ponto de distanciamento entre a iniciativa 

privada e o setor publico, a forma de acompanhamento de desempenho e o rigor 

com que sao efetuados os controles, a Administrac;ao Publica tern que incluir este 

tipo de controle ai sim poderemos medir a eficiencia ou governancia, precisamos ter 

papeis que reflitam a realidade operacional de todo o sistema nao meramente as 

questoes de formalizac;ao legais (nao que isto nao seja importante, mas necessita de 

complementac;ao). 

Jorge Claro de Ia Maza, que recentemente se aposentou como chefe do Escrit6rio 

de Coordenayao de Politica de Aquisic;oes do BID, desempenhou urn papel central 

tanto na modernizac;ao dos procedimentos internos de compras do BID, defende a 

9 Revista Eletronica da USIA, Vol. 3, N° 5, Novembro de 1998 
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necessidade de o cidadao ter acesso as contas do governo e fazer de cada cidadao 

urn auditor.10 

10 Entrevista com Jorge Claro De La Maza 
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CONSIDERACCES FINAlS 

A funyao Compras esta fazendo a diferenc;a em muitas organizayoes, que cada vez 

mais esta direcionando esforyo no sentido de aumentar a competitividade atraves de 

urn born gerenciamento de sua cadeia de supply - chain, e a gestao de compras vern 

contribuir muito neste processo seja na escolha de seus fornecedores, nas 

especificayoes dos produtos, na definiyao do momento de iniciar o ressuprimento, 

nas negocia96es de preyos e prazos, em fim sao estas decisoes no momento exato 

que tern definido o crescimento e a lucratividade de uma empresa no mercado. 

Compras, juntamente com a loglstica, deixou de ser uma atividade meramente 

operacional para ser tornar uma atividade estrategica nas organizayaes. 

A medida que o Setor Publico visualizar Compras como uma atividade estrategica e 

nao meramente operacional, da mesma forma que o setor privado e que iniciaremos 

uma reforma na sua concepyao. 

Na Administrayao Publica e urn dever esta busca de eficiencia, pois eles estao 

gerenciando o dinheiro do cidadao, logo a populayao deve ser assistida da melhor 

forma possivel, e uma das ferramentas na busca da boa gestao, conforme apontado 

no decorrer da monografia e a transformayao de cada cidadao em urn auditor com 

direito a interferir no processo, uma vez detectado o mau uso do recurso, associada 

a isto e necessaria politica de transparencia de todo 0 processo. 

Quando pesquisamos sobre as Compras Governamentais concluimos que nao 

apenas uma soluyao sera suficiente para mudar o quadro atual, e preciso urn 

conjunto de medidas para comeyar a caminhar em direyao da efetiva eficiencia do 

processo. Sao partes integrantes deste conjunto: 

• A reforma politica e necessaria, a etica tern que ser princlpio basico, e 

necessaria uma mudanya de o que e ser urn politico, uma figura que 

representa os interesse de todos os que o elegeram, de cargo efemero, e que 

e 0 representante do povo; 

• A sociedade deve deixar de ser parte passiva no processo, e assumir urn 

papel de auditor, conforme apontado como uma das soluyoes defendida por 

De La Maza, este trabalho ja vern sendo realizado por algumas instituiyoes 
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nao govemamentais como o caso da Transparencia Brasil, no combate da 

corrup9ao. 

• Combate da corrup9ao em todos os niveis das organizagaes publicas, e 
preciso lutar com mais afinco, na busca dos responsaveis e de tomar medidas 

para se coibir o abuso. 

• Como a Lei aborda tanto as questoes juridicas quanto as operacionais, e 

ambas possuem tempo de validades diferentes, pois os principios nao sofrem 

grandes altera96es ao Iongo do tempo, no entanto, as operacionais sofrem 

grandes impactos do mercado pela introdu9ao de novas tecnologias e novos 

processos, que vern contribuindo para uma obsolescencia muito rapida.Sendo 

assim a Lei perde o seu efeito porque as altera96es nao conseguem 

acompanhar a dinamica do mercado. Uma solu9ao seria flexibilizar a Lei nas 

questoes que envolvam a operacionaliza9ao. 

• A transparencia das contas publicas, e do processo de compras e parte 

fundamental neste processo de mudan9a. 

• Avalia9ao do quadro de funcionarios, inclusive com ado9ao de programa de 

avalia9ao de desempenho, que atuam em areas de compras, para uma 

constante atualiza9ao na sua qualifica9ao, e valoriza~o do profissionat 

semelhante ao setor privado. A introdu9ao de Tl nas opera96es, buscando 

agilidade no processo e redu9ao de custos. 

• A introdu9ao de medidas de desempenho no uso dos recursos publicos. 

• A auditoria e a fiscaliza~o. a priori e a posteriori, pelo Tribunal de Contas. 

Atualmente sao crescentes os movimentos questionando as a96es publicas, estamos 

iniciando urn processo de transforma9ao e e entendendo como ocorre a corrup9ao e 

que poderemos combate-la. Alem da corrup9ao temos que combater a ineficiencia do 

processo, do excesso de burocracia, da falta de profissionais capacitados. 

0 govemo federal e que deve tra9ar metas para as demais esferas de medidas 

desempenho, e de ado9ao de modalidades mais transparente e economics como e o 

caso do Pregao on line, caso o Municipio ou Estado nao tenha condi96es deter o 

seu proprio portal, e possivel que, como fez o Govemo Americano, que o proprio 
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portal do governo federal ou estadual disponibilize urn espa9o virtual para que estes 

entes fayam as suas compras. 

0 Pregao on Line e o Sistema de Registro de Pre9os sao modalidades de 

modernizayao nas compras do governo, mas ainda estao sendo pouco utilizadas, 

seja pela falta de recursos tecnol6gicos, ou pelo desconhecimento. 

A ado9ao de uma base de dados de pre9os nacional seria uma forma para se coibir o 

abuso nos pre9os, e com urn custo baixo, pais o usa seria par todo o territ6rio 

nacional, atualmente a pesquisa de valor de mercado se faz de forma bastante 

limitada, e porque nao dizer ate direcionada em muitos casas, o pode contribuir para 

ineficacia do registro de pre9o. 

A regra do menor pre9o faz com que as organiza96es publicas tenham urn 

desperdicio muito grande dos produtos adquiridos, pela falta de qualidade, o que tern 

gerado urn aumento nas quantidades requisitadas, pais ja e sabido que uma parcela 

nao atendera as necessidades, foram detectados dais problemas urn deles e a 

especificayao e o outro e a inspe9ao no recebimento do material. 

As especifica96es de produtos sao urn grande problema na compra de produtos com 

qualidade, neste caso os 6rgaos, como INMETRO, poderia disponibilizar urn banco 

de dados com especifica96es necessarias para garantia de boa qualidade, pais 

existe hoje uma grande varia9ao nas especifica96es dos produtos as vezes 

extremamente laconico, e outras vezes com muitos requisites mas que no momenta 

da compra nao sao avaliados, invalidando toda a fase inicial da especifica9ao 

tecnica. Esta padroniza9ao nas especifica96es contribuira para aumentar a eficiencia 

na busca de produtos com qualidade. 

As inspe96es do produto foram apontadas como necessaria, no entanto 

representaria urn custo elevado, principalmente pela necessidade de usa de 

laborat6rios especializados, e pela diversidade muito grande de produtos adquiridos. 

Outra solu9ao e tambem a ado9ao de banco nacional de produtos relacionando a 

marca, ja testada e aprovada e ainda os que reconhecidamente apresentam 

qualidade pelo mercado. 

A Lei 8666, nao leva em considerayao o custo - beneficia na sua avalia9ao para 

compras, o que tern favorecido muitas empresas a desenvolver produtos de baixa 
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qualidade com baixo custo, somente para participar de licitac;ao, pois desta forma 

ofertam produtos a prec;os bern abaixo dos de qualidade reconhecida, a lei poderia 

dar uma abertura para especificac;ao de marca como referencia de qualidade, nos 

caso em que existam mais opc;oes como e o caso do sabao em p6 e possivel obter 3 

marcas diferentes no mercado com o mesmo padrao de qualidade, as demais 

marcas poderiam concorrer desde que apresentassem relat6rios de desempenhos 

de qualidade dentro do estabelecido, atestado por 6rgao reconhecido como aptos e 

idoneos ( TECPAR, INMETRO etc .. ), com esta medida coibiriamos os maus 

fornecedores e transferfamos os custos para evidenciar que o produto atende aos 

requisitos para o fornecedor. 

"Do mesmo modo que e impassive/ nao sentir o sabor do mel ou do 
veneno que nos tocam a lingua, e tambem impassive/ para quem /ida 
com fundos do govemo nao experimentar, ao menos um pouco, da 
riqueza do Soberano". Kautilya (primeiro-ministro de urn Estado do 
Norte da india ha mais de dois mil anos). 

0 dia em que os que experimentarem a riqueza do soberano "0 Estado" sentirem o 

sabor do veneno e nao do mel, ai sim, poderemos acreditar na melhoria efetiva no 

sistema e por que nao dizer da eficiencia da Lei. 
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Relacoes entre indices de percepcao de corrupcao 
e outros indicadores em onze paises da America Latina 1 

Claudio Weber Abramo2 

Murchou-se logo a primeira ilusao, a ilusao de que todos os homens se guiam uni
camente pelos principios dos sentimentos puros e das ideias generosas. Era a pri
meira vez que ele se achava diante do homem pnitico, do homem-coisa, do homem
dinheiro, do homem-humanidade. Ate entao vivera nas regioes ideais das quimeras 
e dos sonhos. 

Machado de Assis: "Francisca", Jornal das Familias, 1867 

Medir o grau de corrupyao de uma sociedade qualquet nao e tarefa simples. Como, por definiyao, 
atos de corrupyao se processam fora do arcabouyo legal, a medida de seus efeitos nao e imediata
mente evidente. Assim, por exemplo, contratos para a aquisiyao de urn sistema gerencial complexo, 
ou para a construyao de uma ponte rodoviaria e que tenham resultado de licitayoes viciadas, nao 
exibem diretamente, nos nlimeros correspondentes, quanto foi desviado na forma de propinas e/ou 
de superfaturamento. 

Para obter tais medidas seria necessario usar metodos indiretos, como, por exemplo, a partir da 
comparayao entre preyos praticados nacional e intemacionalmente. Contudo, na maior parte dos pa
ises, e no Brasil em particular, o acesso aos preyos praticados pelos diversos 6rgaos publicos nao e 
simples; na pratica, tais comparayoes sao ainda inviaveis. 

Por enquanto, o mais proximo que se' chega na aquilatayao da corrupyao parte de levantamentos so
bre a percepyao de sua presenya. Estes costumam ser realizados por institutos de pesquisas e empre
sas de avaliayao de risco de investimentos. Basicamente, pergunta-se aos entrevistados - muitas ve
zes executivos de empresas exportadoras - qual e, na opiniao deles, a incidencia de praticas corrup
tivas em dete.rminados paises. Outras medidas de percepyao derivam de pesquisas feitas intema
mente em paises; as amostragens variam do meio empresarial a populayao em geral. 

Todos os anos, realizam-se muitas dessas pesquisas. A Transparencia Intemacional (TI) reline urn 
certo subconjunto delas e, ap6s tratamento estatistico, determina urn indice de percepyao de corrup
yao para cada pais mencionado. Apenas paises presentes em tres ou mais levantamentos sao consi
derados. 0 conjunto de todos os paises compoe o Indice de Percepyoes de Corrupyao (IPCorr) da 
Transparencia Intemacional. No anode 1999, o indice incluia 99 paises; em 2000, esse nlimero cain 
para 90.3

'
4 

A existencia de urn indicador como o IPCorr estimula de imediato perguntas a respeito de como ele 
se relaciona com outros indicadores estatisticos. E o que se pretendera fazer no presente artigo, fo-

Publicado originalmente nos Cadernos Adenauer, vol. 10,2000. 

2 Secretario geral da Transparencia Brasil. E-mail cwabramo@uol.com.br. 

3 A TI divulga tambem urn indice de paises corruptores, isto e, uma medida de percep~ao do grau com que empresas abrigadas em 
diversos paises se envolvem em mecanismos de corrup~ao. 0 IPCorr de urn pais nao reflete seu indice como corruptor, embora a 
TI estude maneiras de fazer essa incorpora~ao. Em 2000, o indice de corruptores incluia 19 paises exportadores: Suecia 8,3; Ans
tnilia e Canada 8,1; Austria 7,8; Sui~a 7,7; Rolanda 7,4; Gra-Bretanha 7,2; Belgica 6,8; Alemanha e Estados Unidos 6,2; Cinga
pura 5, 7; Espanha 5,3; Franva 5,2; Japao 5,1; Malasia 3,9; I tali a 3, 7; Taiwan 3,5; Coreia do Sui 3,4; China 3, 1. Quanto maior a 
"nota", menor a percep~ao de que empresas do pais corrompem administradores publicos de outros paises. 

4 A metodologia empregada na compila~ao do IPCorr e explicitada em [Lambsdorff I e 2]. 

1 
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calizando-se onze paises latino-americanos. A Tabela 1 traz a rela9ao desses paises, juntamente 
com seu indice de corrup9ao e a posi9ao no ranking ocupada por eles ( quanto maior o indice, menor 
a percep9ao de corrup9ao associada ao pais). 

Pais fndice PosifBO 

Argentina 3,5 52 

Bolivia 2,7 71 

Brasil 3,9 49 

Chile 7,4 18 

Colombia 3,2 60 

Costa Rica 5,4 30 

El Salvador 4,1 43 

Equador 2,6 74 

Mexico 3,3 59 

Peru 4,4 41 

Venezuela 2,7 71 

Tabela 1: Posi96es no ranking da corrup9ao (total de 90 pafses). 

Observa-se que o desempenho dos paises latino-americanos e bastante desfavonivel. Excetuando-se 
Chile e Costa Rica, a media dos indices dos nove paises restantes e 3, 78, o que significa aproxima
damente 21% abaixo da media mundial. 

Antes de passar a tarefa de comparar esses indices com outros indicadores, cabe uma observa9ao 
metodol6gica. 0 IPCorr (como outros nfuneros comentados aqui) nao corresponde a uma grandeza 
objetivamente mensunivel, como o indice de analfabetismo adulto ou o produto intemo bruto de urn 
pais. Quando se pede a uma pessoa para atribuir uma grada9ao de 0 a 10 para o nivel de corrup9ao 
de diferentes paises, nada garante que a distancia entre as notas 1 e 2, por exemplo, seja igual a dis
tancia entre 7 e 8. A rigor, o que se obtem e uma classifica9ao apenas ordinal. Em outras palavras, 
que o pais A parece mais corrupto do que o pais B, mas nao que o pais A ex% mais corrupto do 
que o pais B. 

A consciencia sobre essa circunstancia limitadora deve estar presente em todo raciocinio estatistico 
envolvendo o IPCorr: inferencias baseadas em indices como esses nao podem ser realizadas com o 
mesmo grau de seguran9a associado a raciocinios que se fazem sobre indicadores objetivos. 

A primeira pergunta que se apresenta diz respeito a rela9ao entre o IPCorr e o Produto Interno Bruto 
per capita dos paises (PIBpc ). Este Ultimo indicador e a medida de pobreza por excelencia, e todos 
os indicadores sociais sao fortemente relacionados a ele: de forma geral, quanto menor o PIB per 
capita de urn pais, piores sao seus indicadores sociais. 0 IPCorr nao e diferente, exibindo a elevada 
correla9ao de 0,84 com o logaritmo5 do PIBpc ( dados de 1997, corrigidos para refletir o poder real 
de compra). 0 Gnifico 1 representa a rela9ao entre os dois indicadores, real9ados os onze paises la
tino-americanos. Neste, como em todos os demais gnificos, o Brasil e indicado pelo ponto mais es
curo. 

5 0 uso do logaritmo do Pffipc e apenas urn arti:ficio para concentrar mais os pontos. 

2 
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Grafico 1: Rela9ao entre o log do P/Bpc e o JPCorr. 
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0 principal objetivo de se realizarem comparavoes entre indicadores e a busca de possiveis causas 
comuns. Isso se faz examinando-se uma grandeza estatistica denominada correlavao. Quanto maior 
a correlavao entre dois conjuntos de indicadores, maior a probabilidade de que eles compartilhem 
causas. Como o PIB per capita geralmente guarda alta correlavao com indicadores sociais, e como o 
mesmo acontece com o indice de corrupvao, segue-se que, ao se buscarem relavoes entre este e ou
tros indicadores e sempre necessario levar em conta que o PIBpc pode estar entre as causas comuns. 

Os diversos tipos de indicadores disponiveis podem ser classificados em duas categorias amplas: 
aqueles que podem estar na raiz da corrupvao; e aqueles que podem ser afetados pela corrupvao. No 
primeiro caso enquadram-se indicadores referentes ao ordenamento da sociedade, como o sistema 
juridico, a eficacia govemamental e outros, de modo geral ligados ao que modemamente se deno
mina govemancia. A segunda categoria inclui dados sobre saude, educavao e assim por diante. 

Indicadores de governancia 

0 estudo de indicadores de govemancia e relativamente recente, e as metodologias para tanto ainda 
se encontram em desenvolvimento. Urn exercicio nessa direvao, empreendido na forma de uma 
compilavao de diferentes levantamentos realizados por diversas agencias e institutos de pesquisas, 
foi executado por pesquisadores do Instituto do Banco Mundial. 6 Sao seis os indicadores KKZ (as
sim denominados a partir das iniciais dos nomes de seus idealizadores ): Voz e Transparencia, Esta
bilidade Political Ausencia de Violencia, Eficacia Govemamental, Estrutura Regulat6ria, Eficacia da 
Lei e Controle da Corrupvao. Este ultimo e urn indice de corrupvao semelhante ao IPCorr da Trans
parencia Intemacional. 

Examinemos dois desses indicadores: Eficacia Govemamental (Gov), compreendendo 156 paises, e 
Eficacia da Lei (Lei), que abrange 166 paises. No primeiro caso, os ntimeros se referem a percep
voes quanto a lentidao e excesso burocraticos, falha na avao govemamental, qualidade do govemo e 
da administravao, vulnerabilidade da administravao ante pressoes politicas, continuidade adminis-

6 
Ver em [Kaufmann, Kraai e Zoido-Lobat6n 1 e 2] a metodologia desses indicadores. 

3 
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trativa quando de mudanyas de govemo, eficiencia givemamental na prestayao de serviyos, previsi
bilidade de normas etc. 

No caso do indicador de Eficacia da Lei, as percepyoes medidas pelos diversos levantamentos que o 
compoem dizem respeito a validade efetiva de contratos, custos derivados de atividades criminosas, 
fraudes bancarias, possibilidade de cidadaos acionarem o govemo, independencia do poder judicia
rio, obediencia dos cidadaos a sentenyas judiciais, tradiyao de lei e ordem, prevalencia de atividades 
informais, evasao fiscal, confianya na proteyao a propriedade, confianya no judiciario, previsibili
dade do judiciario e assim por diante. 

A Tabela 2 relaciona o desempenho dos onze paises latino-americanos nesses dois indicadores. 7 

Pais Gov PosiQi!io Lei PosiQi!io 

Argentina 5,4 48 6,0 59 

Bolivia 4,2 84 4,3 98 

Brasil 4,2 83 4,7 88 

Chile 7,7 23 7,8 24 

Colombia 4,6 74 3,3 129 

Costa Rica 6,1 42 6,5 48 

El Salvador 4,1 87 3,6 117 

Equador 3,3 111 3,5 122 

Mexico 5,2 52 4,0 108 

Peru 5,2 54 3,9 111 

Venezuela 2,6 133 3,6 118 

Tabela 2: PosiQoes nos rankings KKZ Gov e Lei. 

As medias de Gov e Lei entre OS 166 paises sao, respectivamente, 5,5 e 6. As medias corresponden
tes aos onze paises latino-americanos sao 4,8 e 4, 7. Excluindo-se o Chile ( o pais de melhor desem
penho no grupo ), essas medias caem, respectivamente, para 4,5 e 4,3. 

Intuitivamente, parece claro que o grau de corrupyao de uma sociedade tern relayao com a eficacia 
do govemo e da lei - entre outros fatores. Estatisticamente, isso deve se traduzir numa correlayao 
elevada entre o IPCorr e os dois indicadores. E, de fato, e isso o que acontece, e em alto grau, con
forme mostra a Tabela 3. 

/PCorr 

Gov 0,93 

Lei 0,91 

Tabela 3: CorrelaQ6es. 

7 Os indicadores KKZ sao expressos em tomo da media zero. Aqui, se procedeu a uma transforma~ao linear para leva-los a uma 
escalade 0 a 10, procedimento que nao altera as propriedades estatisticas das series numericas. 
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As altas correla~oes observadas sao evidentes nos Gnificos 2 e 3, em que o comportamento do IP
Corr e representado contra os dois indicadores. As linhas tra~adas nos gnificos correspondem a re
gressoes estatisticas, isto e, dependencias funcionais entre os indicadores, sob a hip6tese de que 
guardem entre si rela9oes causais. 
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Grafico 3: Relar;ao entre eficacia da lei e corrupr;ao 
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Grafico 2: Relar;ao entre governancia e corrupr;ao 
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Uma pergunta natural que se apresenta diz respeito ao efeito que melhorias na a~ao do govemo e no 
desempenho do sistema judiciario teriam sobre o nivel de corrup9ao percebido nos diversos paises. 
A curva de regressao possibilita esse exercicio. A Tabela 4 relaciona os onze paises e, para diferen
tes graus de acrescimo dos indicadores Gov e Lei, a correspondente melhoria do lPCorr. 
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Pais Melhoria de Melhoria de Nova po- Melhoria de Melhoria de Nova po-
Gov IPCorr sit;ao Lei IPCorr sit;ao 

Argentina 20% 34% 39 20% 37% 37 

30% 52% 32 30% 59% 28 

50% 90% 22 50% 112% 18 

Bolivia 20% 27% 57 20% 21% 60 

30% 43% 50 30% 34% 52 

50% 76% 37 50% 65% 41 

Brasil 20% 19% 39 20% 18% 41 

30% 30% 34 30% 28% 35 

50% 53% 27 50% 54% 27 

Chile 20% 25% 5 20% 34% 2 

30% 38% 1 30% 55% 1 

50% - - 50% - -
Colombia 20% 28% 48 20% 9% 57 

30% 43% 41 30% 14% 52 

50% 77% 28 50% 27% 48 

Costa Rica 20% 27% 21 20% 30% 20 

30% 41% 17 30% 48% 14 

50% 69% 6 50% 91 1 

El Salvador 20% 17% 37 20% 9% 41 

30% 27% 34 30% 14% 39 

50% 48% 26 50% 26% 34 

Equador 20% 17% 65 20% 12% 68 

30% 27% 60 30% 19% 63 

50% 50% 50 50% 37% 52 

Mexico 20% 34% 41 20% 14% 51 

30% 52% 34 30% 23% 48 

50% 90% 25 50% 44% 37 

Peru 20% 25% 28 20% 10% 36 

30% 39% 25 30% 16% 34 

50% 67% 19 50% 31% 27 

Venezuela 20% 8% 68 20% 13% 65 

30% 14% 65 30% 21% 60 

50% 26% 57 50% 40% 51 

Tabela 4: Efeitos de melhorias em Gov e Lei sobre o IPCorr. 

Observa-se, assim, que paises afetados por eficacia governamental e juridica muito baixas (como 
Equador, Venezuela, Bolivia e Colombia) apresentariam reflexo relativamente pequeno em seus 
indices de corrup~ao como resultado de melhorias daqueles indicadores. No caso da Venezuela, por 
exemplo, mesmo urn aumento de 100% de seu indicador legallevaria o pais da 71 a a 28a posi~ao na 
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classifica~ao da corrup~ao. Ja o Brasil atingiria a 27a posi~ao com urna melhoria de apenas 50% do 
indicador legal ( ou govemativo). 

Por fim, convem repetir o acautelamento mencionado linhas acima: todos esses indicadores refle
tem percep<;oes, e nao medidas objetivas de fenomenos observaveis. Portanto, conclusoes extraidas 
de raciocinios nurnericos realizados sobre eles nao devem ser levadas muito Ionge. 

Saude e educar;iio 

0 segundo conjunto de indicadores que se podem comparar com o IPCorr inclui, entre outros, nu
meros a respeito da saude e da educa~ao. A Organiza~ao Mundial da Saude compila sistematica
mente dados sobre mortalidade em diferentes faixas etarias, expectativa de vida, distribui~ao dos 
recursos destinados ao sistema de saude etc. A partir desses nlimeros, a OMS determina para cada 
pais urn indice de eficiencia do sistema de saude, situado nurna escala de 0 a 1. A Tabela 5 relacio
na os nlimeros de eficiencia para nossos onze paises, bern como sua posi9ao na escala geral. 8 

Pais Eficiencia geral Posit;ao 
do sistema de 
saude (EfSd) 

Argentina 0,722 75 

Bolivia 0,571 126 

Brasil 0,573 125 

Chile 0,870 33 

Colombia 0,910 22 

Costa Rica 0,849 36 

El Salvador 0,608 115 

Equador 0,619 111 

Mexico 0,755 61 

Peru 0,547 129 

Venezuela 0,775 54 

Tabela 5: Posi96es no ranking de eficiencia de saude. 

Como se percebe, cerca de metade dos paises latino-americanos aqui examinados (incluindo-se o 
Brasil) apresentam nlimeros catastr6ficos no que diz respeito a esse indicador. 

A tarefa seguinte e determinar a correla~ao existente entre o indice de corrup9ao eo indice de efici
encia de saude (EfSd). Para fazer isso, contudo, convem eliminar da serie OS paises africanos. 0 
motivo para tanto e que os nlimeros da Africa sao exageradamente baixos: o pais situado em posi
yao mais elevada na escala e Burkina Paso, na posi9ao 132. Fazendo-se isso, restam 69 paises pre
sentes simultaneamente no indice de corrup~ao da Transparencia Intemacional e na rela~ao da 
OMS. A correla9ao entre os dois indices e de 0,74, outra vez alta. 0 Grafico 4 corresponde ao gnifi
co de urn indice contra o outro. (Observe-se que o indice de corrup9ao esta representado nas abscis
sas, diferentemente do que foi feito na se9ao anterior.) 

8 
[OMS]. 
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Grafico 4: Relat;ao entre corrupt;ao e saude. 
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A dispersao mais acentuada evidente no Gnifico 4 indica que, apesar da correla9ao alta entre os dois 
indicadores, a hip6tese da existencia de causas comuns e menos justificavel do que nos casos exem
plificados na se9ao anterior, embora nao possa ser descartada. 

Muito menos fundamentada seria uma rela9ao direta entre o indice de corrupvao e dados educacio
nais. A Tabela 6 traz a porcentagem de individuos analfabetos acima dos 15 anos de idade para no
ve dos onze paises latino-americanos.9 Dados correspondentes a Costa Rica eEl Salvador nao sao 
disponiveis. 

9 [Unesco], Tabela 2, pp. 132ss. 

Pais 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Equador 

Mexico 

Peru 

Venezuela 

Taxa de analfa
betismo acima 

dos 15 anos (A
naif) 

3,4 

16,3 

15,9 

4,7 

9,1 

9,7 

9,6 

11,2 

8,3 

Tabela 5: Analfabetismo adulto (> 15 anos). 
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Figura 0: Relar;ao entre corrupr;ao e analfabetismo. 
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Na clasificavao geral da UnesGo faltam quase todos os paises da OCDE, devido a diferenvas meto
dol6gicas na determinavao desse ntunero. Como tambem faltam dados relativos a alguns outros pai
ses, restam 58 que comparecem tambem no indice de corrupyao. Nesse conjunto, a correlavao IP
Corr X Analf e de -0,3, bastante baixa. 0 Gnifico 5 traz a dispersao correspondente, em que e evi
dente a ausencia de relacionamento entre os dois indicadores. 

Conclusoes 

A analise estatistica reportada aqui reforva a novao intuitiva de que fatores como a eficacia gover
namental e a conformidade a lei vigorante numa sociedade afetam seu nivel de corrup9ao. Ja o im
pacto de melhorias do nivel de corrupyao sobre indicadores sociais e razoavelmente claro no caso 
da saude, ao passo que, em se tratando da educavao, a primeira vista a relavao parece inexistir. 

Isso talvez se explique pelo fato de que, em qualquer tipo de economia, a saude e uma atividade in
tensiva de capital, o que implica significativos processos de licitavao- que e onde, exatamente, se 
da a maior parte da corrupyao em qualquer sociedade. Ja a educavao, nos paises mais pobres, e in
tensiva em mao de obra. Isso significa que nUm.eros educacionais ruins tern provavelmente menos 
relavao com desvios de verbas do que com rna formavao de professores, evasao escolar devido a 
pobreza e outros fatores menos diretamente mensuraveis. 
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PREGAO PRESENCIAL N° 001/2005-MP/PA 

SESSAO PUBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTA<;AO DE HABILITA<;AO 

OBJETO: AQUISI<;AO DE CONDICIONADORES DEAR 

DATA DAABERTURA: 1 DE MAR<;O DE 2005 

HORARIO: 9:30H (NOVE E TRINTA HORAS). 

LOCAL: EDIFICIO SEDE DO MINISTERIO PUBLICO DO EST ADO DO PARA, NA RUA JOAO DIOGO N° 100, 
BELEM-PA. 

LOCAL, DIAS E HORARIOS PARA LEITURA OU OBTEN~AO OESTE EDITAL 

DATA: 17-02-2005 

HORA: 8:00 as14:00 horas 

LOCAL: Edificio-Sede do Ministerio Publico do Estado do Para, na Rua Joao Diogo, 100-1 o andar, Atividade de 
Licitar;oes e Contratos, Belem-Pa. Obtenr;ao deste Edital atraves do site www.mp.pa.gov.br 

OBSERVA<;AO: Este instrumento contem: Edital8 (oito) paginas; Memorial Descritivo-Anexo Onico 1(uma) pagina 
e, Contrato 4 (quatro)paginas. 



1 - DO PREAMBULO 
1.1 - 0 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, por intermedio da Pregoeira, designada pela 

Portaria n° 337/2005-PGJ, de 11 de fevereiro de 2005, toma publico que realizara licitaQao na modalidade Pregao e 
que a Sessao PUblica para recebimento de Propostas e documentos de HabilitaQao realizar-se-a no Audit6rio do Ed. 
Sede do Ministerio Publico do Estado do Para, localizado na Rua Joao Diogo n° 100, nesta Capital, no dia 01 de 
marQo de 2005, as 9:30h (nove horas e trinta minutos), por PRECO GLOBAL POR ITEM, NO TIPO MENOR 
PRECO, processada e julgada consoante a Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentada pelo Decreta Federal n° 
3.555/2000, e Leis Estaduais n° 5.416/87 e 6.474/2002, regulamentada pelo Decreta Estadual n° 0199/2003, com 
aplica<;ao supletiva da Lei n° 8.666/93, assim como as clausulas, especifica<;oes e recomenda<;oes deste Ato 
Convocat6rio. 

2. DO OBJETO 
2.1.A presente licitaQao tern por objeto a aquisi~ao de CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT e 

CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA, destinados a atender as necessidades do Ministerio Publico do 
Estado, especificados no Memorial Descritivo- Anexo Onico, parte integrante deste Edital, assim como a prestaQao 
de serviQO de assistencia tecnica, sem onus para o Ministerio Publico, durante o periodo de garantia oferecido. 

2.2.A quantidade especificada no Memorial Descritivo - Anexo Onico, poderc~ ser acrescida nos termos do 
§ 1° do art. 65 da Lei n.0 8.666/93. 

3.DOTA<;AO OR<;AMENTARIA 
Atividade: 12101.03.122.0125.4534 
Elemento de Despesa: 4490-52 
Fonte: 1 

4. DO PRE<;O 
4.1. 0 pre<;o devera ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresenta<;ao da proposta e do 

oferecimento de lances. 
4.2. Deverao estar inclusas no preQo todas as despesas necessarias a entrega do objeto desta licitaQao, 

sem qualquer onus para a AdministraQao, tais como frete, tributos. 

5. DAS CONDI({OES DE PARTICIPA({AO 
5.1.Poderao participar da presente licitaQao empresas constituidas para o objeto da licitaQao e que atendam 

as condiQoes do presente edital. 
5.2. Estao impedidas de participar da presente licitaQao: 
5.2.1. Os interessados sob regime de falencia, concurso de credores, dissoluQao, liquidaQao ou em regime 

de cons6rcio, qualquer que seja a sua forma de constituiQao, empresas estrangeiras que nao funcionem no pais, 
nem aqueles que tenham sido punidos com suspensao do direito de licitar com o Ministerio Publico do Estado do 
Para, ou declarados inidoneos por qualquer 6rgao Publico. 

5.2.2.Empresas entre cujos dirigentes, diretores, s6cios, responsaveis ou empregados, haja algum dirigente 
ou servidor do Ministerio Publico; 

5.2.3 . Duas ou mais empresas com participaQao societaria entre si. 
5.2.4.Empresas que cotem condicionadores dear, que nao possuam assistencia tecnica autorizada, 

estabelecidas nesta Cidade, para prestar o servi~o de garantia. 
6. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENT ANTES 
6.1. S6 podera deliberar em nome do proponente, formulando ofertas e/ou lances de preQos e praticar os 

demais atos pertinentes ao certame o representante devidamente munida de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitat6rio junto a Pregoeira, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, 
identificar-se exibindo a Carteira de ldentidade ou documento equivalente. 

6.2. 0 credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de procuraQao ou instrumento particular 
com firma reconhecida ou Carta de Credenciamento, com poderes para formular ofertas e lances de preQOS e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo s6cio, proprietario, 
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, devera apresentar c6pia do respective Estatuto ou do Contrato 
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigaQoes em decorrencia de tal 
investidura. Devera ser apresentado o original dos documentos apresentados em c6pia, para conferencia .. 



6.3. 0 credenciamento de que trata o subitem anterior devera ser entregue separado dos envelopes de 
"Proposta• e "Documentos de Habili~ao·. 

6.4 - Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procura<;ao legal, podera representar mais de 
urn licitante. 

6.5 - Nao serao aceitas propostas ou documenta<;ao por via postal ou meio eletronico. 

7.DA SESSAO PUBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTACAO DE 
HABILITACAO. 

7.1. No dia, horario e local previstos no preambulo deste Edital, serao recebidos os credenciamentos, na 
forma do item 6, e aberta pela Pregoeira a sessao publica, destinada ao recebimento da declara<;ao de habilita<;ao e 
ao recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Documenta<;ao. 

7 .1.1. Nao sera aceita, em qualquer hip6tese a participa<;ao de licitante: 
a) retardatario, a nao ser como ouvinte; ou 
b) que nao apresentar a declara<;ao de habilita<;ao. 
7 .1.2. Serao aplicadas as penalidades previstas no item 21 deste Edital ao licitante que fizer declara<;ao 

falsa. 
7.2. Nao serao admitidos novos proponentes ap6s declarada aberta a sessao pela Pregoeira, que recebera 

a declara<;ao de habilita<;ao e os envelopes contendo, em separado, as propostas comerciais e os documentos 
relativos a habili~ao, procedendo, em seguida a abertura dos envelopes contendo as propostas. 

7.2.1. Aberto o envelope contendo a proposta, a Pregoeira examinara a sua conformidade, consistindo na 
conferencia, analise e classifica<;ao em confronto com o objeto e exigencias do Edital. 

7 .2.2. Em seguida procedera ao julgamento e classifica~ das propostas nos moldes do item 12 do 
presente Edital. 

7.3 -. Nao sera admitida complementa<;ao de documentos posteriormente a sessao. 
7.4. Todos os atos desenvolvidos na sessao serao reduzidos em ata, que devera ser assinada portodos os 

licitantes presentes. 

8. DA PROPOSTA- ENVELOPE N° 1 
a) Ser impressa em papel timbrado da empresa, em ate duas vias, escrita em portugues, sem emendas, 

entrelinhas ou rasuras, devidamente datada e assinada, como tambem rubricadas em todas as suas folhas; 
b) Consignar, em moeda nacional, o pre<;o unitario e total dos itens a serem licitados, em algarismo e por 

extenso; 
c) Em caso de divergencia entre os valores unitario e totais, serao considerados os primeiros e, entre os 

expressos em algarismos e por extenso, sera considerado este ultimo; 
c) Discriminar a marca e fabricante dos aparelhos dear condicionado cotados, modelo correspondente e 

todos os acess6rios existentes. No caso da procedencia do equipamento ser estrangeira, indicar o pais de origem. 
d) Declarar o prazo de validade da Proposta, que devera ser de no minimo 60 (sessenta) dias e, de 

entrega dos aparelhos de ar condicionado, que devera ser de, no maximo, sete dias uteis, a contar do 
recebimento da Nota de Empenho, em conformidade com as especifica<;6es do Memorial Descritivo - Anexo Onico 
deste Edital 

e) Declara(/00 de que a garantia minima do compressor sera de tres anos e demais componentes com 
garantia minima de dois anos. 

ij indicar as condi<;6es de garantia do fabricante, relacionadas as pe<;as e/ou componentes que porventura 
nao estejam cobertos pela garantia; 

f.1) relacionar as assistencias tecnicas autorizadas nesta Cidade, para as quais os aparelhos de ar 
condicionado deverao ser encaminhados durante o periodo de garantia; 

g) Fazer men~o ao Pregao e conter a razao social do licitante, o CNPJ, numero de telefone e de fax e e
mail, se houver, alem do respectivo endere<;o e a indica~io do banco e agencia e respectivos c6digos e 
numero da conta para efeito de emissio de nota de empenho e posterior pagamento (sem que a ausencia 
gere desclassifica<;ao); 

h) Ap6s a apresenta<;ao da proposta nao cabe desistencia, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 

i) Os pre<;os deverao ser fixos e irreajustaveis e nele deverao estar incluidos as despesas com o frete. 



8.2. As propostas deverao ser entregues no local, dia e hora indicados no preambulo deste Edital, em 
envelope separado, lacrado, contendo os seguintes dizeres: 

AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 
PREGAO PRESENCIAL NO 001/2005-MP/PA 
PROPOSTA FINANCEIRA • ENVELOPE N° 01 

9. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
9.1. Nao sera considerada proposta que contiver qualquer vantagem nao prevista neste Edital. 

10. DA DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS 
10.1. Ap6s analise das propostas, serao desclassificadas, com base no art. 48, incisos I e II da Lei n.0 

8.666/93, as propostas que: 
1 0.1.1. Apresentarem pre<;os excessivos ou com pre<;os manifestamente inexeqUiveis, assim considerados 

aqueles que nao venham a ter demonstrada sua viabilidade atraves de documenta9ao que comprove que os custos 
dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a 
execu9ao do objeto; 

11. DA HABILITACAO- ENVELOPE N.0 2 
11.1. As documenta9oes, deverao ser entregues no local, dia e hora indicados no preambulo deste Edital, 

em envelope separado, lacrado, rubricado, contendo os seguintes dizeres: 

AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 
PREGAO PRESENCIAL N° 001/2005-MP/PA 
DOCUMENTACAO- ENVELOPE 2 

11.2. Os documentos exigidos para habiliia9ao poderao ser apresentados em c6pia autenticada ou c6pia 
simples; neste caso, mediante a apresenta9ao dos originais para conferencia pela Comissao de Licita9ao. 

11.3. Habilita9ao Juridica: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutive, estatuto au contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades empresariais, e, no caso de sociedade por a9aes, acompanhado de documentos de elei9ao de seus 
administradores; 

c) lnscri9ao do ato constitutive, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em 
exercicio; 

d) Decreta de autoriza9ao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
Pais, e ato de registro ou autoriza9ao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

11.4. Regularidade Fiscal: 
a) Prova de Regularidade como Fundo de Garantia por Tempo de Servi90- FGTS; 
b) Prova de Regularidade com Institute Nacional de Seguridade Sociai-INSS; 
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Divida Ativa e Tributes); 
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 
e) Certidao Negativa de Debito e Certidao de Regularidade Fiscal junto a Prefeitura Municipal ou da forma que a 
legisla9ao dos Municipios exigir; 

11.5.Do cumprimento do Art. 7° da Constitui9ao Federal 
Declara9ao de que a proponente nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 

dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de quatorze anos em qualquer trabalho, salvo na 
condi9ao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constitui9ao Federal de 1988; 



11.6-T odos os documentos deverao conter seus prazos de validade. Para os documentos que 
eventualmente nao contenham prazo de validade, sera considerado, excepcionalmente, o prazo de 90 (noventa) 
dias, contados a partir da data de sua expedic;ao. 

11.5 - As certidaes ou informac;aes obtidas por meio eletrOnico s6 terao validade ap6s confirmadas pelo 
6rgao licitante, nos termos do art. 32, § 2'1 da Lei Ucitat6ria e demais regulamentos. A empresa que inserir certidoes 
tidas como falsas serao remetidas aos Ministerios Publicos respectivos para as providencias legais cabiveis. 

11.6 - Ocorrendo dificuldade de acesso por meio eletronico, a licitac;ao prosseguira na fase de habilitac;ao, 
decidida esta, quando efetivada a comprovac;ao da autenticidade do documento pelo sistema; 

12- DA SESSAO DO PREGAO 
12.1 A sessao do pregao sera realizada no local, data e horario indicados no preambulo deste edital, sendo 

recomendavel a presenc;a dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horario previsto para a sua abertura. Ap6s 
a abertura da sessao, nao serao mais admitidos novos proponentes, e a licitac;ao desenvolver-se-a conforme segue: 

12.3 ldentificac;ao e credenciamento de urn representante por empresa, que devera apresentar: 
12.3.1 Carteira de identidade; 
12.3.2 lnstrumento publico de procurac;ao ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes 

para formular ofertas e lances de prec;os, negociar prec;os diretamente com o Pregoeiro e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame em nome da empresa representada, no caso de s6cio da empresa, proprietario, 
dirigente ou assemelhado, devera apresentar c6pia do Estatuto Social ou Contrato Social em vigor, no qual estejam 
expresses os poderes para exercer direitos e assumir obrigac;oes em decorrencia de tal investidura. 
6.3.3 Os documentos de credenciamento passarao a compor o processo; 

12.4 Recolhimento dos envelopes "Proposta " e " Documentos de Habilitaiiao"; 
12.5 Abertura dos envelopes "proposta " e leitura, em voz alta, dos prec;os cotados; 
12.6 Analise, desclassificayao das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e 

classificaliao das propostas que estejam em consonancia com o exigido; 
12.71ndicac;ao dos licitantes que participarao da rodada de lances verbais; 
12.7.1 Da rodada de lances verbais participara o licitante que ofertar o menor pre~iQ e todos os demais 

cujas propostas economicas situarem-se no limite de ate 10% (dez por cento) acima do menor pre~iQ; 
12.7 .2 Nao havendo pelo menos tres ofertas nas condic;oes definidas, na rod ada de lances verbais 

participarao as empresas ofertantes das tres melhores propostas, quaisquer que tenham sido os prevos oferecidos; 
alem do licitante que ofertar o menor preyo. 

12.8 A rodada de lances verbais sera repetida quantas vezes considerar necessaria o pregoeira; 
12.8.1 A convocayao para a oferta de lances, pela Pregoeira, tera como referencial os valores ofertados, 

iniciando-se com a empresa ofertante do maior preyo e finalizando com a ofertante do menor pffiliO, devendo o 
lance ofertado cobrir o de menor preCfO. 0 primeiro lance verbal da sessao devera cobrir o valor da proposta escrita 
de menor preyo. A cada nova rodada sera efetivada a classificavao momentanea das propostas, o qual definira a 
sequencia dos lances seguintes; 

12.8.2 0 licitante que nao apresentar seu lance na forma indicada no subitem anterior, quando convocado 
pela pregoeira, sera excluido da etapa de lances verbais e sera mantido o ultimo prevo apresentado para efeito de 
ordenaliao das propostas; 

12 .. 9 Ordenamento das empresas por menor preyo; 
12.10 Analise da proposta de menor preyo, devendo a Pregoeira decidir sua aceitabilidade de acordo com 

a compatibilidade com os PffiliOS de mercado. 
12.11 Negociac;ao direta com o proponente de menor cotavao, para a obtenc;ao de melhor prec;o, se for o 

caso; 
12.12 Verificavao das condic;aes de habilitayao do licitante que apresentar a proposta de menor pr91i0, 

passando para a analise da subseqi.iente, observada a ordem de classificac;ao, caso o primeiro nao atenda as 
exigencias editalicias, ate a apurac;ao de proposta que corresponda ao exigido; 

12.13 Aclamac;ao do licitante vencedor; 
12.14 Vistas e rubricas, pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas 

participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitac;ao do vencedor e nos envelopes de habilitac;ao 
remanescentes; 

12.15 Manifestac;ao dos demais licitantes quanto a intenc;ao de recorrer, devidamente motivada, se houver 
manifestac;ao positiva nesse sentido; 

12.16 Adjudicac;ao do objeto ao vencedor ; 



12.17 Fechamento e assinatura da ata da reuniao pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos 
representantes dos licitantes; 

12.18 Devolu(fao dos envelopes "documentos de habilita(fao" dos licitantes remanescentes, que ficarao 
retidos ate assinatura do contrato ou instrumento equivalente pelo licitante vencedor; 

12.19 No caso da sessao do pregao, em situa(fao excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas 
todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarao sob a guarcla da Pregoeira e 
serao exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessao marcada para o prosseguimento dos 
trabalhos. 

13- DO PRAZO E CONDICOES PARA ASS! NATURA DO CONTRA TO 
13.1- 0 licitante vencedor que for autorizado pelo fabricante a prestar a garantia de assistencia tecnica, 

obriga-se a firmar Contrato de Prestagao de Assistencia Tecnica decorrente de garantia. 
13.2 - 0 adjudicatario devera assinar o contrato dentro do prazo de 02 (dais) dias consecutivos, a partir do 

comunicado expedido pela Secretaria Geral do Ministerio Publico; 
13.3 - 0 prazo concedido para assinatura do contrato, podera ser prorrogado uma (mica vez, par iguaf 

periodo, quando solicitado durante o seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 
Ministerio Publico; 

13.4 - 0 Ministerio Publico podera, quando a convocada nao assinar o contrato no prazo estabelecido no 
subitem 13.2, convocar outro licitante, observada a orclem de classifica(fao e assim sucessivamente, ou revogar a 
licita(fao independentemente da comina(fao do Art. 81 da Lei 8.666/93. 

13.5 - A autoridade competente podera, ate a assinatura do Contrato, desclassificar o licitante vencedor, 
par despacho fundamentado sem direito a indeniza9ao au ressarcimento, e sem prejuizo de outras san(foes 
cabiveis, quando o Ministerio Publico do Estado, tiver noticia de qualquer fato ou circunstancia, au ainda, falsidade 
documental anterior ou posterior ao julgamento da presente licita(fao, que desabone a idoneidade au capacidade 
financeira, tecnica au administrativa do licitante, assegurada a ampla defesa, nos termos do art. 48 da Lei 8.666/93. 

14- DAS CONDICOES DE PAGAMENTO 
0 pagamento sera efetuado pelo Departamento Financeiro do Ministerio Publico ate o quinto dia util, em 

conta corrente bancaria do licitante vencedor par ele fomecida, salvo atraso na liberagao de recursos pela 
Secretaria da Fazenda, ap6s a entrega do objeto licitado, e mediante a apresenta(fao da Nota Fiscai/Fatura, 
devidamente atestada pelo Departamento de Obras e Manuten9ao - Condicionadores de ar tipo split e, pela Divisao 
de Patrimonio - Condicionador de ar tipo janela, observando as especifica(foes exigidas no Edital e Memorial 
Descritivo -Anexo Onico. 

15- DA ENTREGA DOS OBJETO LICIT ADO 
Os condicionadores de ar deverao ser entregues em Belem, no Edificio Sede do Ministerio Publico, na Rua 

Joao Diogo n° 100, devidamente vistoriado, sem avarias, defeitos, riscos etc., respondendo o Contratado pelo troca 
do equipamento, no caso de vicios de qualidade ou quantidade que os tomem impr6prios ao consume. 

16-RECUSA DA CONTRATACAO 
16.1. Consideram-se motives justificados para recusa da contrata(fao 
a) a altera(fao social, a modificB9ao da finalidade au da estrutura da empresa que prejudique as 

contrata(foes decorrentes do registro; 
b) a ocorrencia de caso fortuito au forc;a maier, regularmente comprovada, impeditiva da execugao do 

contrato a ser firmado. 
d) a decretagao de falencia ou a instaura(fao de insolvencia civil, salvo se decorrente de procedimento 

fraudulento, devidamente comprovado; 
e) a dissolu(fao da sociedade au o falecimento do fomecedor; 

16.2. 0 Ministerio Publico, diante da recusa, apurara as razaes do interessado no proprio processo que deu 
origem a contrata(fao, de que podera resultar a liberagao do compromisso par ele assumido, au a rejei(fao da recusa 
e conseqiiente aplicagao das penalidades cabiveis, previstas neste edital, sem embargo de lhe ser franqueado o 
contradit6rio e a ampla defesa. 

16.3. Na hip6tese de ocorrencia de caso fortuito au de forc;a maier que tenha o condao de motivar o atraso 
na entrega do objeto no prazo previsto neste Edital, deve(m), o(s) adjudicatario(s) submeter(em) as fates, par escrito 



ao Ministerio Publico, com as justificativas correspondentes, acompanhadas da comprova!fao devida, para analise e 
decisao, desde que dentro do prazo estabelecido para a entrega do material. 

21. DAS PENALIDADES E MULTAS 
21.1.- 0 licitante que provocar retardamento da execu!fao do certame, nao mantiver proposta, falhar ou 

fraudar na execulfao do contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declara!faO falsa ou cometer fraude fiscal, 
ficara impedido de licitar e contratar com a Administra!fao pelo prazo de ate cinco anos, aplicado nos termos do art. 
14 do Anexo I do Decreta Federal3555/2000 e do art. 11 da Lei 6.474/2002, regulamentada pelo Decreta Estadual 
n° 0199/2003 

21.2 - De acordo com o estabelecido no Estatuto Federal das Licita!foes e Contratos o licitante 
adjudicataria ficara sujeita as seguintes penalidades: 
21.2.1-Advertencia nos casas de ocorrencia de problemas de pequena manta ao Contratante; 

21.2.2- Multa de 2% (dais por cento), incidente sabre o valor total do empenho, ou de seu remanescente 
nas hip6teses de inexecu!fao total ou parcial do contrato; no caso dos equipamentos nao estarem em conformidade 
com as especifica!foes do Memorial Descritivo-Anexo Unico, assim como na recusa injustificada do adjudicatario em 
assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido no item 13.1, ficando sujeita e garantida a previa defesa. 

22.2.2. - Pelo atraso injustificado da entrega do objeto licitado, fica sujeito o adjudicatario as penalidades 
previstas no CAPUT do Art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade: 

a)Atraso de ate cinco dias, multa de 0,2% (dais decimo por cento) por dia de atraso, sabre o valor total do 
empenho; 

b)Atraso superior a cinco dias, multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, sabre o valor total do 
empenho. 

22.3 - As multas sao autonomas e a aplica!fao de uma nao exclui a outra. 
22.4 - Pela entrega parcial do objeto adjudicado, pela recusa em proceder as modifica!foes devidas, 

aplicar-se-a suspensao temporaria de participar em licita!fao e impedimenta de contratar como Ministerio Publico 
pelo periodo de ate cinco anos. 

22.5 - Declara!fao de inidoneidade pela inexecu!faO total das Clausulas do presente Edital. 
22.6. As multas de que tratam os itens anteriores serao descontadas do pagamento eventualmente devido 

pela Administralf8o ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas mediante deposito em conta corrente 
do Ministerio Publico, ou cobrada judicialmente. 

23. DAS IMPUGNACOES E DOS RECURSOS 
23.1. Ate dois dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa podera 

solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o presente ato convocat6rio. 
23.1.1. A impugna!fao sera julgada na forma e no prazo previsto no art. 12 do Decreta 3.555/2000, que 

regulamenta a Licita!faO na modalidade Pregao e art. 9° V da Lei Estadual n° 6.474/2002, devendo ser entregue na 
Divisao de Protocolo do Ministerio Publico, endere!fado a Pregoeira. 

23.2. A entrega das propostas sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicara na plena 
aceita!faO, por parte dos interessados, das condi!foes nele estabelecidas. 

23.3. Qualquer licitante podera recorrer dos atos praticado pela Pregoeira, cuja inten!fao devera ser 
manifestada no final da sessao publica, sob pena de decadencia do direito de recorrer. 

23.3.1. A sintese das razoes recursais devera ser registrada na ata da sessao, cabendo a Pregoeira 
conceder o prazo de tres dias uteis para apresenta!fao das razoes, ficando os demais, desde logo, intimados a 
apresentarem contra-razoes em igual numero de dias, que come!farao a correr do termino do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

23.4. 0 recurso contra decisao da Pregoeira tera efeito suspensive. 
23.5. 0 acolhimento do recurso importara a invalida!fao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento. 
23.6. Se nao reconsiderar a sua decisao a Pregoeira submetera o recurso, devidamente informado, a 

considera!fao da autoridade competente, que proferira decisao definitiva e homologa!fao do procedimento. 
23.7. Os memoriais dos recursos e contra-razoes deverao dar entrada na Divisao de Protocolo do 

Ministerio Publico, endere!fadas a Pregoeira. 
23.8. Os autos permanecerao desde logo com vistas franqueada aos interessados no mesmo local indicado 

no item anterior. 

24 - DAS DISPOSICOES GERAIS 



24.1 - Quaisquer esclarecimentos adicionais e itens deste Edital por ventura duvidosos, poderao ser obtidos 
pelo fax 4006-3457, ate dois dias uteis antes da data marcada a reuniao, destinada ao recebimento dos envelopes 
"Documentos de Habilitac;ao" e "Proposta Financeira". 

24.2- Nao o fazendo neste prazo, pressupoe-se que os elementos fomecidos sao suficientemente claros e 
precisos para permitir a continuidade dos procedimentos e a apreciac;ao das propostas, nao cabendo aos licitantes 
direito a qualquer reclamac;ao posterior. 

24.3- A Pregoeira, podera convocar servidores qualificados do 6rgao, para oferecer suporte tecnico e/ou 
juridico as decisoes da Comissao independente da equipe de apoio; 

24.5 -As irregularidade sanaveis que venham a surgir no edital, poderao ser admitidas nos termos do art. 
3° § 2° da Lei Estadual6.474/2002 

24.6 - As modificac;oes ocorridas neste Edital, obedecerao o disposto no paragrafo 4°, do Art.21, da Lei 
n°8.666/93. 

24. 7. Cada licitante e responsavel pela fidelidade e legitimidade das informac;oes e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitac;ao, sendo-lhe exigivel, ainda, em qualquer epoca ou oportunidade, a 
apresenta(fao de outros documentos ou informa(f6es complementares que a Pregoeira porventura julgar 
necessaries. 

24.8. A participac;ao nesta licitac;ao implica na aceitac;ao integral e irretratavel das normas deste Edital e seu 
Memorial Descritivo-Anexo Onico, bern como na observancia dos preceitos legais e regulamentares que a regem. 

24.9. E facultado a Pregoeira, em qualquer fase da licitac;ao, promover diligencia destinada a esclarecer ou 
a complementar a instruc;ao do processo, em especial quanta a veracidade das declarac;oes feitas ou apresentadas 
em razao do cumprimento das exigencias deste Edital e seu Memorial Descritivo-Anexo Onico. 

24-10. Os documentos da habilitac;ao dos que forem excluidos do certame, ficarao em poder do Ministerio 
Publico, ate que haja a execuc;ao do contrato. 0 proponente interessado, podera retira-los em ate 05 (cinco) dias 
uteis ap6s a referida execuc;ao. Decorrido o prazo, os documentos serao destruidos. 

24.11 - 0 Ministerio Publico do Estado reserva-se o direito de revogar, anular, suspender ou adiar a 
presente licitac;ao, por razoes de interesse publico ou por decorrencia de fato superveniente comprovado, e anular 
no todo ou em parte, resguardando-se o direito de defesa no prazo de dois dias uteis, consoante preve a Lei n° 
8.666/93, bern como, transferir a data de abertura, sem que isso caiba a licitante, direito a indenizac;ao, seja a que 
titulo for. 

24.12. 0 Ministerio Publico podera anular o certame, por vicio de legalidade, ou revoga-lo, por motive de 
conveniencia e oportunidade em razao de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, consoante preve a Lei n° 8.666/93. 

24.13. Na convocac;ao dos remanescentes, sera observada a classifica9ao final da sessao originaria do 
pregao eo disposto nos itens 6.11 e 6.12, devendo o(s) convocado(s) apresentar(em) os documentos de habilitac;ao 
cuja validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data da primeira reuniao; 

24.14- Os casas omissos no presente Edital, serao resolvidos pela Pregoeira, com fundamento nas 
disposic;oes da legislac;ao em vigor. 

24.15.- Fica eleito o foro de Belem, para dirimir quaisquer duvidas oriundas desta Licitac;ao. 

Belem, 16 de fevereiro de 2005 

ELIANE CRISTINA PINHEIRO TAVARES 
Pregoeira 



PREGAO PRESENCIAL N" 001/2005-MP/ PA 

MEMORIAL DESCRITO- ANEXO UNICO 

Item Descri~ao Unid. Qtd. 
1 Condicionador de ar Split Unid. 2 

Capacidade de Refrigerayao: 9.000 Btus/h 
Compressor rotative 
Baixo nivel de ruido: maximo de 36 db(A) - interno 
Dupla filtragem 
Controle remoto sem fio 
Voltagem: 220V bifasico 

2 Condicionador de ar Split Unid. 1 
Capacidade de Refrigerayao: 12.000 Btus/h 
Compressor rotativo 
Baixo nivel de ruido: maximo de 40 db(A) - interno 
Dupla filtragem 
Controle remoto sem fio 
Voltagem: 220V bifasico 

3 Condicionador de ar Janela Unid. 11 
Capacidade de Refrigerayao: 10.000 Btus/h 
Compressor rotativo 
Baixo nfvel de rufdo: maximo de 48 db(A) - interno 
Filtro anti-p6 
Voltagem: 220V bifasico 
Categoria A de economia de energia, classifica~ao 
INMETRO. 



CONTRA TO N° .. ./2005-MP/PA 
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TECNICA DE MANUTENCAO CORRETIVA DECORRENTE DE GARANTIA DOS 
EQUIPAMENTOS QUE ENTRE Sl FAZEM 0 MINISTERIO PUBLICO DO 
EST ADO DO PARAE A EMPRESA .•. 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, inscrito no CGC/MF sob o no 05.054.960/0001-58, 
estabelecido nesta Cidade a Rua Joao Diogo no 100, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo 
Procurador-Gerai de Justiga, Exm". Sr. Dr. FRANCiSCO BARBOSA DE OLiVEiRA, brasiieiro, casado, portador do CiCiMF n" 
096.995.112-49 e Carteira de identificagao n° 997.625, residents e domiciliado em Belem e, de outro lado, a Empresa ... , 
portadora do CGC/MF no ... , estabelecida a ... no ... , nesta cidade, representada pelo Sr .... , ... , portador do CIC/MF n° ... , RG n° 
... -SSPiPA, residents e domiciiiado tambem em Beiem, doravante denominada CONTRATADA, tem por justo e contratado o 
que melhor se declara nas clausulas e condig6es seguintes: 

CI.AUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO JURJDICO 
0 presents Contrato decorre de licitagao na modalidade Pregao Presencia! n° 01/2005-MP/PA, por prego 

global por item, pelo regime de aquisigao indireta, no tipo menor prego, vinculada ao Processo n° ... e fundamentado na Lei no 
8.666i93 e as aiterag6es das Leis Federais n" 8.883i94 en" 9.648i98, Lei Estaduai n" 5.4i6i87 e Decreto n" i070i.94, C6digo 
de Defesa do Consumidor, bem como a aplicagao subsidiaria das normas de direito publico e privado. 

ClA.USULA SEGUNDA- DO OBJETO 
2. 1-0 presents Contrato tem por objeto a compra e venda, assistencia tecnica e manutengao corretiva 

decorrente da garantia dos seguintes equipamentos de refrigeragao: 

CLAUSULA TERCEIRA-DO PRAZO DE ENTREGA E DO CONTRA TO 
3.1- 0 prazo de entrega do objeto licitado sera de no maximo 07 (sete) dias Uteis, a contar do recebimento 

da Nota de Empenho. 

3.2- 0 prazo da garantia sera de acordo com o especificado no Memorial Descritivo- Anexo Onico do Edital. 

Cl.AUSULA QUART A-DO PRECO E DAS CONDiCOES DE PAGAiViENTO 
A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia de R$ ... ( ... ),mediante depOsito efetuado na 

conta corrente da CONTRATADA, no Banco ... , Agencia no ... , Conta-corrente no ... , ate o quinto dia util, salvo atraso na 
iiberagao de recursos peia Secretaria da Fazenda, ap6s a entrega do objeto iicitado, mediante a apresentagao da Nota 
Fiscai/Fatura, devidamente atestada por servidor indicado pelo Contratante, os quais observarao as especificagoes exigidas no 
Edital, fomecendo documento de recebimento definitive. 

PARAGRAFO UNICO- Todos os impastos, fretes, taxas e demais encargos decorrentes da execugao do 
presente Contrato, serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

ClAUSULA QUINTA-DOS RECURSOS FINANCEIROS 
Para atender as despesas da presente Licitagao, o Ministerio Publico, valer-se-a de recursos orgamentarios 

na fungao programatica: 
Atividade: 12101.03.122.0125.4534 
Elemento de Despesa: 4490-52 
Fonte: 1 

ClAUSULA SEXTA- DA ASSISTENCIA TECNICA 
6.1- A assistencia tecnica compreende a solugao de problemas de funcionamento encontrados durante a 

operagao normai dos equipamentos, independentemente da existencia de faiha materiai, inciuindo o esciarecimento de dUvidas, 
especialmente quanto a interoperabilidade no ambiente a que se destina e a adequagao dos materiais de consume porventura 
necessaries. 



6.2 - 0 Contratado que for autorizado pelo fabricante a prestar a garantia de assistemcia tecnica, obriga-se a 
firrnar o presente instrumento. 

ClAUSULA SETIMA - DA MANUTENCfAO CORRETIVA 
7.1-A manutengao corretiva compreende cuidados tecnicos indispensaveis para o funcionamento regular e 

permanents dos equipamentos, incluindo o fomecimento de todo o material necessaria para o servigo, inclusive reposigao de 
pegas. 

7.2- A manutengao durante o periodo de garantia e sem onus para o CONTRATANTE. 

ClAUSULA OITAVA- DOS DIREITOS E DAS OBRIGACfOES DA CONTRATADA 
8.1- A CONTRATADA, durante a vigencia deste Contrato, comprometer-se-a: 
1- Dar garantia pelo perlodo de tres anos para os equipamentos cotados da data da emissao da nota fiscal, 

sem onus para o Contratante; 
II- Prestar assistencia tecnica por meio dos seguintes procedimentos: 
a) atender os chamados por defeito em prazo nao superior a 24 horas, contados a partir do 

recebimento do chamado; 
Ill- Fornecer aos seus tecnicos todas as ferramentas e instrumentos necessaries a execugao dos servigos, 

bern como produtos ou materials indispensaveis. 
IV-Informar ao CONTRATANTE de qualquer alteragao no numero de telefone, fax, enderego e/ou e-mail da 

assistencia tecnica. 
V- Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em 

razao de agao ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominagoes contratuais 
ou legais a que estiver sujeita; 

Vi- Obedecer a meihor tecnica vigente, quando da execugao dos servigos; 
8.2- A CONTRATADA nao sera responsavel: 

1- Por qualquer perda ou dano resultants de caso fortuito ou forga maior; 
ii- Por quaisquertrabaihos, servigos ou responsabiiidades nao previstos neste Contrato. 
8.3- 0 CONTRATANTE nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferencia de responsabilidade da 

CONTRA T ADA para outras entidades, sejam fabricantes, tecnicos ou quaisquer outros. 

ClAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACfOES DO CONTRATANTE 
0 CONTRATANTE compromete-se durante a vigencia deste Contrato a: 
i - Zeiar peia seguranga do equipamento, nao permitindo seu manuseio por pessoas nao habiiitadas; 
II - Manter o equipamento em local adequado a instalagao e ao born funcionamento, de acordo com as 

exigencias dos fabricantes; 
iii- Nao contratar assistencia tecnica de pessoas nao autorizadas peia CONTRATADA, durante o periodo 

degarantia; 
IV- Designar o numero de servidores que considerar necessaria como responsaveis, devendo os mesmos, 

principal mente: 
a) acompanhar e fiscalizar o(s) tecnico(s) da CONTRATADA em todas as visitas; 
b) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestagao de servigos; 
c) sustar a execugao de quaisquer trabaihos por estarem em desacordo como especificado ou por 

outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida. 
V- Manter organizado e atualizado urn sistema de controle, assinado por tecnico da CONTRATADA e por 

servidor destinado peio CONTRATANTE, onde seja registrado, em cada visita: 
a) as pegas e/ou acess6rios substituidos; 
b) as atividades desenvolvidas; 
cj as ocorrencias ou observag6es. 

ClAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES 
0 descumprimento das obrigay6es e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA acarretara a 

apiicagao das seguintes penaiidades, consoante o artigo 87, incisos i a iV e paragrafos i", 2G e s da Lei n" 8.666i93: 
1- Advertencia, para os casos de infragoes tais como: 
aj acesso indevido eiou nao autorizado a documentos, arquivos ou dependencia do CONTRA T ANTE; 



dia de atraso; 

atraso; 

b) ocasionamento de problemas de pequena monta ao CONTRATANTE; 
II- A sangao de multa sera aplicada nos casos de : 
a)descumprimento do prazo por atraso de entrega do equipamento 
a.1- Atraso de 05 (cinco) dias, multa de 0,2% (dois decimo por cento) sobre o valor total do empenho por 

a.2- Atraso superior a 05 (cinco) dias, multa de 0,5% (meio por cento) sobre o total do empenho por dia de 

b)descumprimento do prazo de entrega do equipamento em manutengao. 
b.1 - Atraso de 05 (cinco) dias, multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor hist6rico do equipamento 

avariado, por dia de atraso; 
b.2- Atraso superior a 05 (cinco) dias, multa de1% (hum por cento) sobre o valor hist6rico do equipamento 

avariado, por dia de atraso; 
c) As multas sao autonomas e a aplicagao de uma nao exclui a outra; 
d) 0 valor das multas acima referidas, serao descontadas de quaisquer fatura ou credito existente do 

CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA; 
Ill- Suspensao temporaria de participar em licitagao e impedimenta de contratar como Ministerio Publico do 

Estado, pelo periodo de 02 (dois) anos, nos casos de : 
a) retengao de equipamento para manutengao, sem justificativa aceita pelo CON"TRA.TANTE, por tempo 

superior a 30 (trinta) dias; 
b)durante a vigencia do Contrato, interromper a garantia, sem justificativa aceita pelo CONTRA TANTE; 

c) Nos casos de reincidencia dos atos penaiizado s com muita. 
IV- Declaragao de iniooneidade nos termos do artigo 87, paragrafo 2°, IV da Lei n° 8.666/93. 
Ct.AUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Beiem, Capital do Estado do Para, para dirimir quaisquer questoes oriundas 

do presente Contrato. 
E por estarem justos, contratados e de comum acordo, assinam o presente em duas vias de igual teor e 

forma, que deciaram haver lido, na presenga de duas testemunhas, para que possa produzir seus efeitos iegais. 

TESTEMUNHAS: 

1 - .................................. . 

Belem-PA, ... de margo de 2005. 

MINISTERIO PUBLICO DO EST ADO DO PARA 
Contratante 

Contratada 

2- ................................. .. 


