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RESUMO 

A fim de fazer com que a qualidade de produtos e servi9os ofertados fossem 
mantidos, o Governo vern estudando, dentro das modalidades de licita9ao par 
Lei estabelecidas, formas de melhorar a eficiencia nos processes licitat6rios. 
As modalidades de licita9ao sao: Concorrencia, Tomada de Pre9os; Convite, 
Pregao, Concurso e Leilao. Pregao e a modalidade de Jicitayao destinada a 
aquisi9ao de bens e servi9os comuns, qualquer que seja o valor estimado da 
contrata9ao, em que a disputa e feita par meio de propostas escritas e lances 
verbais, em uma (mica sessao publica, ou par meio da utiliza9ao de recursos 
de tecnologia da informa9ao. Em 2004, o indice e-Licita96es apurou que o valor 
comprado via Internet pelo setor publico foi de R$ 1,3 bilhoes, o que representa 
1 ,2% do montante total de produtos e servi9os adquiridos no a no. Os sistemas 
publicos de compras representam urn grande incentive a digitalizayao das 
pequenas empresas. S6 no ana de 2004, as compras do governo atraves de 
pregao giraram em torno de R$ 8 bilhoes, de urn montante total de R$ 15 
bilhoes, ou seja, mais de 50% das licita9oes foram realizadas atraves desta 
modalidade. Do total de pregoes, apenas 15% sao realizados atraves de 
portais de compras eletronicas. 0 governo eletronico tern a fun9ao de 
racionalizar processes, operando como ferramenta de desenvolvimento na 
gestao de melhor usa do dinheiro publico. 0 governo eletronico e antes de tudo 
uma metodologia, uma forma otimizar recursos aumentando a eficiencia da 
maquina administrativa. Foram R$ 381 milhoes gastos em aquisi96es par meio 
do pregao eletronico em 2004, contra R$ 173 milhoes em 2003. 0 pregao s6 
nao e mais eficiente par ser limitado a compra de bens e servi9os, restringindo 
sua a9ao a aquisi9ao de m6veis, materiais de escrit6rio, equipamentos de 
informatica e servi9os de limpeza e de vigilancia. Conclui-se que o futuro das 
decisoes dos processes licitat6rios esta nos pregoes eletronicos. 

v 



1 INTRODUCAO 

Ha uma grande dificuldade por parte de 6rgaos publicos em se alienar a 

compra de bens ou contratac;ao de servic;os de qualidade em urn mesmo 

processo licitat6rio. Primeiramente, a gama de documentos que as empresas 

devem apresentar em uma licitac;ao publica e muito grande. Se a empresa nao 

estiver em dia com suas obrigac;oes tributarias, nenhuma certidao negativa 

podera ser tirada e consequentemente esta mesma empresa nao podera 

participar de nenhum processo licitat6rio. 

Os altos impostos cobrados no Brasil, de maneira geral, nao permitem 

que empresas tradicionais no ramo de licitac;oes continuem participando 

ativamente de processos licitat6rios, pois o custo e muito elevado. Muitas ja 

fecharam sua portas, pois em sua maioria dependiam diretamente de 

recebimentos efetuados por 6rgaos publicos, que nem sempre fazem o 

pagamento de seus contratos em dia. 

A fim de fazer com que a qualidade de produtos e servic;os ofertados 

fossem mantidos, o Governo vern estudando, dentro das modalidades de 

licitac;ao por Lei estabelecidas, formas de melhorar a eficiencia nos processos 

licitat6rios. 

A utilizac;ao da modalidade de pregao eletronico e vista principalmente 

pelo Governo Federal como alternativa para maior eficiencia em processos 

licitat6rios. Nesta pesquisa procura-se definir como esta modalidade de 

licitac;ao pode ser utilizada como ferramenta publica para diminuic;ao de custos 

em processos licitat6rios. 

Ao que tudo indica, as licitac;oes efetuadas na forma de pregao 

eletronico, vern trazendo mais agilidade neste tipo de processo. Desde o 

lanc;amento do edital em meio eletronico, gerenciamento de propostas, 

diminuic;ao de custos operacionais, lances efetuados em tempo real pela 

internet, entre outros fatores ja observados pelo Governo, s6 tendem a 

impulsionar cada vez mais a utilizac;ao desta ferramenta por parte das 

autoridades publicas e privadas. 

Objetiva-se avaliar a eficiencia de processos licitat6rios em pregoes 

eletronicos, analisando os processos licitat6rios como urn todo. ldentificar o por 

que das insuficiencias de dados em processos licitat6rios; analisar a utilizac;ao 
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de pregao eletronico como soluc;ao de deficiencias em processos licitat6rios; 

verificar quais sao as melhorias efetuadas pelo Governo na utilizac;ao do 

pregao eletronico atraves dos sistemas de informac;ao. 

Sabe-se que existem varias modalidades de licitac;oes no ramo da 

administrac;ao publica. Dentre estas licitac;oes, a modalidade a ser definida 

como apropriada para cada uma delas (Concorrencia, Tomada de prec;os, 

Convite, Pregao, Concurso e Leilao) depende dos limites previamente definidos 

como tetos minimos e maximos de verbas liberadas pelos Governos: Federal, 

Estaduais ou Municipais a fim de atender as necessidades da maquina publica 

e da populac;ao. Justifica-se esta pesquisa com a intenc;ao de demonstrar o 

quao eficiente a modalidade de pregao eletronico pode se apresentar ao ponto 

de auxiliar na diminuic;ao de custos do processo licitat6rio. 



3 

2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 NORMATIZACAO DAS LICITACOES 

A Lei N. 0 8.666 de 21 de junho de 1993 estabelece normas gerais sobre 

licita<;oes e contratos administrativos pertinentes a obras, servi<;os, inclusive de 

publicidade, compras, aliena<;oes e loca<;oes no ambito dos Poderes da Uniao, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios. 

Subordinam-se ao regime desta Lei, alem dos 6rgaos da administra<;ao 

direta, os fundos especiais, as autarquias, as funda<;oes publicas, as empresas 

publicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas 

direta ou indiretamente pela Uniao, Estados, Distrito Federal e Municfpios. 

As obras, servi<;os, inclusive de publicidade, compras, aliena<;oes, 

concessoes, permissoes e loca<;oes da Administra<;ao Publica, quando 

contratadas com terceiros, serao necessariamente precedidas de licita<;ao, 

ressalvadas as hip6teses previstas nesta Lei (BRASIL, 1993). 

Considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre 6rgaos ou entidades 

da Administra<;ao Publica e particulares, em que haja urn acordo de vontades 

para a forma<;ao de vinculo e a estipula<;ao de obriga<;oes reciprocas, seja qual 

for a denomina<;ao utilizada. 

A licita<;ao destina-se a garantir a observancia do principia constitucional 

da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administra<;ao e 

sera processada e julgada em estrita conformidade com os principios basicos 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vincula<;ao ao instrumento convocat6rio, do 

julgamento objetivo e dos que lhes sao correlatos. 

2.2 MODALIDADES DE LICITACAO 

As modalidades de licita<;ao sao: Concorn3ncia, Tomada de Pre<;os; 

Convite, Pregao, Concurso e Leilao. 

A Concorremcia e a modalidade de licita<;ao que se faz pelo chamamento 

universal de quaisquer interessados que comprovem possuir os requisitos 

minimos de qualifica<;ao exigidos no edital para execu<;ao do seu objeto. 
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Tomada de Pre<;os e a modalidade de licita<;ao entre interessados 

devidamente cadastrados ou que provem perante a comissao, na data da 

abertura da licita<;ao, que atendem a todas as condi<;oes exigidas no edital para 

habilita<;ao, observada a necessaria qualifica<;ao e permitida a exigencia de 

documenta<;ao comprobat6ria da capacidade tecnica e operacional especifica 

do licitante. 

Convite e a modalidade de licita<;ao entre interessados do ramo 

pertinente ao seu objeto, cadastrados ou nao, escolhidos e convidados em 

numero minima de 03 (tres) pela unidade administrativa, a qual afixara, em 

local apropriado, c6pia do instrumento convocat6rio e o estendera aos demais 

cadastrados na correspondente especialidade (BRASIL, 2003) 

Pregao e a modalidade de licita<;ao destinada a aquisi<;ao de bens e 

servi<;os comuns, qualquer que seja o valor estimado da contrata<;ao, em que a 

disputa e feita por meio de propostas escritas e lances verbais, em uma unica 

sessao publica, ou por meio da utiliza<;ao de recursos de tecnologia da 

informa<;ao. 

Concurso e a modalidade de licita<;ao que se faz pela convoca<;ao de 

quaisquer interessados, para escolha de trabalho tecnico, cientifico ou artfstico, 

mediante a institui<;ao de premios ou remunera<;ao aos vencedores, conforme 

criterios constantes de regulamento proprio. 

Leilao e a modalidade de licita<;ao utilizada para a venda de bens m6veis 

ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a aliena<;ao de 

bens im6veis, nos termos desta Lei, a quem oferecer o maior lance, igual ou 

superior ao valor da avalia<;ao, efetuado em sessao presencia! ou eletronica. 

2.3 PREGAO ELETRONICO 

0 pregao eletronico e uma ferramenta de comercio, utilizando as 

tecnologias da informatica, com o objetivo de dotar o mercado de urn sistema 

operacional eficiente e que proporcione a competi<;ao e a transparemcia nos 

neg6cios, tanto para o setor privado quanta para o publico 

(www.comprasnet.gov.br, 2006). 
Desenvolveu-se o sistema com recursos modernos e dinamicos de 

comercializa<;ao eletronica em ambiente Cliente x Servidor e INTERNET, 
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possibilitando inumeras vantagens para os neg6cios, utilizando-se de recursos 

de certifica9ao digital com aplica9ao de controle de seguran9a. 

A sistematica apresentada envolve elementos que compoe uma 

estrutura sofisticada, mas de baixo custo, compreendendo todas as etapas de 

uma negocia9ao, quer seja de compra, venda ou troca. 

A experiencia e a tradi9ao das bolsas de mercadorias nas negocia96es 

de produtos em mercados ffsicos e um fator de grande importancia para a 

realiza9ao dos atuais neg6cios utilizando a tecnologia da informatica. As 

contribui96es sao muitas, desde a capta9ao de grande quantidade de 

fornecedores, por estarem mais pr6ximos, ate as garantias nas realiza96es dos 

neg6cios. 

Vantagens do pregao eletronico: 

0 A experiencia das Bolsas de Mercadorias; 

0 Redu9ao de Custos Operacionais; 

0 Redu9ao dos Pre9os dos Produtos/Servi9os; 

0 Maior abrangencia nos neg6cios; 

0 Competi9ao e transparencia nas a96es; 

0 Tecnologia e eficiencia operacional; 

Principais fun96es do pregao eletronico: 

0 Cria9ao de Editais; 

0 Divulga9ao de Editais; 

0 Cadastro de Fornecedores; 

0 Acompanhamento das Negocia96es via internet; 

0 Realiza9ao de Propostas e Lances on-line e em tempo real, via internet; 

0 Acompanhamento e controle do fechamento dos neg6cios via internet; 

0 Produ9ao de estatisticas e relat6rios gerenciais; 

0 Ferramenta de busca de lnforma96es. 

A Lei Federal N.0 10.520 de 17/7/2002, determina que no ambito da 

Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, a modalidade de licita9ao 

denominada pregao pode ser adotada para aquisi9ao de bens e servi9os 

comuns. 

Esta modalidade de licita9ao possui como importante caracteristica a 

celeridade nos processos licitat6rios, minimizando custos para a Administra9ao 
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Publica e vern se consolidando como a principal forma de contratac;ao do 

Governo Federal (BRASIL, 2002). 

Neste sentido, o Ministerio do Planejamento Orc;amento e Gestao, 

atraves da Secretaria de Logistica e Tecnologia da lnformac;ao e do 

Departamento de Logistica e Servic;os Gerais, tern investido na sistematizac;ao 

das rotinas e procedimentos destinados as melhorarias na utilizac;ao do 

sistema. 

Consideram-se bens e servic;os comuns aqueles cujos padroes de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 

meio de especificac;oes usuais no mercado. 

A fase preparat6ria do pregao observara o seguinte: a autoridade 

competente justificara a necessidade de contratac;ao e definira o objeto do 

certame, as exigencias de habilitac;ao, os criterios de aceitac;ao das propostas, 

as sanc;oes por inadimplemento e as clausulas do contrato, inclusive com 

fixac;ao dos prazos para fornecimento (MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, 

2006). 

A defini<;ao do objeto devera ser precisa, suficiente e clara, vedadas 

especificac;oes que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessarias, limitem a 

competic;ao. Dos autos do procedimento constarao os indispensaveis 

elementos tecnicos sobre os quais estiverem apoiados, bern como o 

orc;amento, elaborado pelo 6rgao ou entidade promotora da licitac;ao, dos bens 

ou servic;os a serem licitados. 

A autoridade competente designara, dentre os servidores do 6rgao ou 

entidade promotora da licitac;ao, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja 

atribuic;ao inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a analise 

de sua aceitabilidade e sua classificac;ao, bern como a habilitac;ao e a 

adjudicac;ao do objeto do certame ao licitante vencedor. 

A equipe de apoio devera ser integrada em sua maioria por servidores 

ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administrac;ao, preferencialmente 

pertencentes ao quadro permanente do 6rgao ou entidade promotora do 

evento. 

No ambito do Ministerio da Defesa, as fungoes de pregoeiro e de 

membra da equipe de apoio poderao ser desempenhadas por militares. 
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2.3.1 Procedimentos para realizagao do pregao eletronico 

Para este procedimento o usuario deve estar habilitado no SIASG -

Sistema lntegrado de Administragao e Servigos Gerais, com o perfil de 

pregoeiro. 0 acesso e realizado atraves de senha eletronica. Caso a senha 

tenha expirado, deve-se providenciar nova senha junto ao cadastrador do 

sistema 

2.3.2 Agendamento automatico do pregao eletronico 

Tern por objetivo publicar o aviso de licitagao junto a lmprensa Nacional 

- Diario Oficial da Uniao, por intermedio do SIDEC - Sistema de Divulgagao 

Eletronica de Compras e Contratagoes. 

Ao cadastrar o Edital no SIDEC, alem das informagoes habituais, deve 

ser informado: se a proposta possui ou nao anexo, bern como o valor de 

referencia global de cada item para pregao eletronico por Pregos Praticados -

SISPP e o valor de referencia unitario de cada item para pregao eletronico para 

Registro de Pregos- SRP. (MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, 2006). 

2.3.3 Vinculagao da equipe do pregao 

Tern por objetivo definir o pregoeiro e a equipe de apoio que ira operar 

urn pregao especifico. Este procedimento pode ocorrer ate o horario limite de 

inicio da Sessao Publica. 

2.3.4 lnclusao de impugnagoes, esclarecimentos e aviso 

Ate dois dias uteis antes da data fixada para a abertura da sessao 

publica, qualquer pessoa podera impugnar o ato convocat6rio do pregao 

eletronico, cabendo ao pregoeiro respeitando os prazos legais, examinar e 

decidir as impugnagoes. Durante todo o processo licitat6rio o pregoeiro podera 

enviar avisos referentes ao processo licitat6rio. (MINISTERIO DO 

PLANEJAMENTO, 2006). 
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2.3.5 Realiza9ao da sessao publica do pregao eletronico 

A partir do horario previsto no edital, tern inicio a Sessao Publica, com a 

analise, classifica9ao e desclassifica9ao das propostas para cada item. Em 

seguida o item e aberto para lances. E disponibilizado chat de comunica9ao 

com os fornecedores para mensagem de abertura da Sessao Publica. 

A fase de lances permite o envio de lances por parte dos licitantes. 0 

licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado. 

Atraves da visualiza9ao de propostas o pregoeiro acompanha a planilha da 

proposta atualizada, enviada pelo fornecedor, ap6s o encerramento da etapa 

de lances. 

Para a aceita9ao de propostas o pregoeiro analisa as propostas de 

melhor lance, relativamente ao objeto e o valor, decidindo por sua aceita9ao ou 

recusa da habilita9ao de fornecedores, destinada a fornecedores que tiveram 

suas propostas aceitas para o item. 

A abertura/fechamento de prazo para o registro da inten9ao de recursos 

o pregoeiro informa o prazo para os fornecedores manifestarem a inten9ao de 

recurso; o pregoeiro deve acatar ou recusar a inten9ao de recurso do licitante. 

Havendo inten9ao de recurso aceita, o sistema disponibiliza tela propria para 

que o pregoeiro informe os prazos para registro da razao, da contra-razao e da 

decisao do recurso. 

2.3.6 Ata do pregao 

0 sistema eletronico gera a Ata da Sessao Publica do pregao, com 

indica9ao do lance vencedor e demais informa9oes relativas a Sessao Publica. 

Este sistema permite visualizar e imprimir a Ata da Sessao Publica do pregao . 

. Na Ata constam todas as informa9oes relativas a Sessao Publica do pregao 

eletronico. 



2.3.7 Ata complementar 

Permite ao pregoeiro, depois de encerrada a Sessao Publica de urn 

determinado pregao eletronico, por decisao de recurso ou por motivo proprio, 

justificadamente no Sistema, alterar resultados ou eventualmente corrigir erro 

praticado, reagendando nova Sessao Publica. 

2.3.8 Analise e decisao dos recursos 

9 

0 sistema disponibiliza campo especifico para o pregoeiro e para a 

autoridade competente registrarem a respectiva decisao do recurso; findo os 

prazos legais para registro das razoes do recurso e das contra-razoes, o 

pregoeiro informa a autoridade competente da sua decisao. 

2.3.9 Adjudicac;ao do pregao 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, 

a autoridade competente adjudicara o procedimento licitat6rio. 

2.3.1 0 Homologac;ao do pregao 

E urn procedimento do ordenador de despesas (autoridade competente) 

que equivale a decisao final e/ou a ratificac;ao dos atos do pregoeiro. 

2.4 CRESCE VOLUME DE COMPRAS ELETRONICAS NO SETOR POBLICO 

0 setor publico brasileiro movimentou, no mes de marc;o, R$ 84,3 

milhoes em compras publicas realizadas via Internet, segundo apurac;ao do 

projeto e licitac;oes, indice mensal desenvolvido por Florencia Ferrer Pesquisa 

& Consultoria em parceria com o Nucleo de Estudos e Desenvolvimento em 

Governo Eletronico (Ned-Gov/FUNDAP-FAPESP) e divulgado em conjunto 

com a Camara Brasileira de Comercio Eletronico (Camara-e.net). 
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0 volume de transa~oes cresceu cerca de 25% com rela~ao a fevereiro, 

cuja movimenta~ao foi de R$ 64,83 milhoes. As compras pela Internet 

representaram 1 ,8% do valor total com prado em bens e servi~os pelos 

governos federal, estadual e municipal em mar~o (MINISTERIO DO 

PLANEJAMENTO, 2.005) 

Em 2004, o lndice e-Licita~oes apurou que o valor comprado via Internet 

pelo setor publico foi de R$ 1 ,3 bilhoes, o que representa 1 ,2% do montante 

total de produtos e servi~os adquiridos no ano. 

Para o diretor de opera~oes da Consultoria, Cristian Lima, apesar de no 

inlcio de ano os dados estarem no mesmo patamar de 2004, ha uma grande 

expectativa pelo aumento do volume das transa~oes on-line. "Os motives sao: 

uma previsao de aumento de 150% no site de licita~oes do Banco do Brasil, 

uma maior utiliza~ao do pregao eletronico no Comprasnet do governo federal e 

o lan~amento efetivo no Estado de Sao Paulo do Pregao Eletronico". 

0 lndice apura a soma do valor negociado atraves de Jicita~oes que tern 

todas as suas etapas da compra executadas via internet: publica~ao de editais, 

convites a participantes e execu~ao dos lances. Desenvolvido desde mar~o de 

2004, o indice leva em considera~ao uma amostra formada por Pregoes 

Eletronicos realizados nos sites Comprasnet e Licitanet (Governo de Minas 

Gerais), BEC no Estado de Sao Paulo, Pregoes Eletronicos realizados por 

6rgaos de administra~ao direta e indireta, atraves do Licita~oes do Banco do 

Brasil, site ComprasRS, no Rio Grande do Sui, Compras eletronicas das 

cidades de Sao Bernardo do Campo - SP, Jundial - SP, ltajal - SC e 

Florian6polis - SC. Essa amostra representa, respectivamente, 100% do 

universe de compras eletronicas no nivel federal, 50% estadual e 60% 

municipal. 

"Os sistemas publicos de compras representam um grande incentive a 
digitaliza~ao das pequenas empresas", afirma o diretor executive da Camara

e.net, Cid Torquato. "Estimamos que mais de 80 mil empresas ja participem em 

processes dessa natureza, em marketplaces publicos e privados", conclui. 
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2.5 GOVERNO DECRETA OBRIGATORIEDADE DO PREGAO 

Publicado no dia 1° de Junho, o Decreta 5.450/05 obriga entes publicos 

a licitarem preferencialmente atraves de plataformas eletronicas de compras. 

0 Governo Federal publicou o Decreta 5.450/05, que regulamenta que 

todas as compras e contrata<;oes de bens e servi<;os comuns sejam realizadas 

atraves da modalidade de licita<;ao pregao, preferencialmente em sua versao 

eletronica - o pregao eletronico (MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, 2.005). 

0 decreta preve, tambem, que no caso da escolha de outras 

modalidades de licita<;ao, o ente publico responsavel justifique o porque de sua 

escolha. Ate entao o 6rgao publico tinha a possibilidade de definir que 

modalidade utilizar, como por exemplo tomada de pre<;os, concorrencia e carta

convite, entre outras. 0 decreta, que entrou em vigor em 1° de julho de 2005, 

revoga o Decreta 3.697/00. 

86 no ano de 2004, as compras do governo atraves de pregao giraram 

em torno de R$ 8 bilhoes, de urn montante total de R$ 15 bilhoes, ou seja, mais 

de 50% das licita<;oes foram realizadas atraves desta modalidade. 

0 dado demonstra os bans olhos com que a administra<;ao publica 

enxerga o pregao. Ap6s pouco mais de 4 anos de utiliza<;ao, a modalidade se 

consolidou no mercado. Contudo, apesar das comprovadas vantagens, o 

pregao em versao eletronica ainda tern muito a crescer. Do total de pregoes, 

apenas 15% sao realizados atraves de portais de compras eletronicas. 

0 pregao quebrou uma serie de paradigmas das compras publicas pais 

preve a inversao das fases de habilita<;ao e de proposta comercial. Trata-se de 

urn leilao inverse, onde o vencedor da disputa e o fornecedor que apresentar o 

menor pre<;o. 

Todavia, por lei, a modalidade s6 pode ser utilizada para compras de 

bens e servi<;os comuns, aqueles que podem ser oferecidos por diversos 

fornecedores e comparaveis entre si. Contrata<;oes de produtos ou servi<;os 

complexes, como obras de engenharia, por exemplo, estao exclusos do 

pregao, pais nao necessariamente o menor pre<;o (que sempre e conseguido 

pelo pregao) e a melhor op<;ao para a contrata<;ao. Estas, continuam 

submetidas a Lei 8.666/93 (a Lei de Licita<;oes). 
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A norma do decreta vale para toda a administra9ao publica direta e 

indireta, autarquias, funda9oes e empresas publicas. "0 pregao e a modalidade 

de licita9ao publica mais bern sucedida ate hoje implementada, e mais rapida e 

reduz custos na media de cerca 15%, podendo chegar a 30% de economia nas 

das compras governamentais", relata o Ministro do Planejamento, Paulo 

Bernardo. 

A medida, de alto impacto na administra9ao publica e na sociedade, 

representa um marco evolutivo do setor de compras governamentais. 

2.6 MODALIDADE PREGAO EXIGE MAIS HABILIDADE EM NEGOCIAR 

Tutorial que a RHS Licita9oes realiza no proximo dia 19, em Sao Paulo, 

tern como objetivo aprimorar conhecimentos teoricos e praticos dos 

empresarios nessa modalidade (MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, 2004). 

Entre as modalidades de compras praticadas pelas esferas da 

administra9ao publica, pregao e aquela que vern ganhando mais importancia, 

sendo cada vez mais aplicada pelos orgaos e empresas do governo, gra9as 

aos processes mais simplificados permitidos. No entanto, a legisla9ao 

especifica e uma cultura propria de procedimentos exige do empresario a 

habilidade e conhecimentos para realizar suas vendas neste ambiente. 

Para orientar as empresas nesse novo ambiente de negocios, a RHS 

Licita96es, consultoria especializada em concorrencias publicas, realiza dia 19 

de Outubro, em Sao Paulo, o Curso Pratico Sobre o Pregao, que apresenta 

abordagem teorica e pratica dos aspectos dessa modalidade de compras do 

governo. 

0 programa do curso contempla os seguintes aspectos: legisla9ao sobre 

o Pregao, modalidade presencia!; legisla9ao sobre o Pregao Eletronico; 

vantagens apresentadas pela modalidade; o Pregao e a Lei de Licita9oes; o 

pregoeiro e sua equipe; procedimentos do Pregao, com ampla cobertura das 

diversas fases que o constituem, tais como habilita9ao, adjudica9ao e recurso; 

Pregao e compras eletronicas; simula9ao, com utiliza9ao da mesma ferramenta 

de compras do Governo Federal; analise tecnica de editais e esclarecimento de 

duvidas. 
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Pela sua metodologia e programa, o Curso Pratico sobre Pregao e 

voltado para profissionais de empresas fornecedoras do Governo, funcionarios 

que possuem responsabilidades sobre as licitagoes nas modalidades pregao e 

pregao eletronico, dirigentes de pequenas, medias e grandes empresas, 

estagiarios e trainees. 

Cada inscrito no curso das RHS tern direito a amplo material de apoio, 

que inclui: apostila, cartilha do pregoeiro, Lei de Licitagoes atualizada, 

legislagao especifica, alem de certificado de participagao. 

2.7 PROJETO DO PLANEJAMENTO QUER SIMPLIFICAR LEI DE 

LICITACOES 

Proposta elaborada na esfera da Secretaria de Logistica e Tecnologia da 

lnformagao que aperfeiyoar aplicagao da Lei N.0 8.666/93. 

Encontra-se no ambito do Ministerio do Planejamento, Orgamento e 

Gestao proposta que pretende promover alteragoes em alguns dos 

procedimentos regidos pela Lei de Licitagao 8.666/93. 0 objetivo da proposta e 

redesenhar a estrutura de processes de modo que torne-se mais facil para o 

fornecedor do governo participar de certames e menos oneroso e mais 

eficiente a atuagao do Estado em seus diversos niveis (MINISTERIO DO 

PLANEJAMENTO, 2004) 

Quem informa e o secretario de Logistica e Tecnologia da lnformagao, 

Rogerio Santanna, que apresentara durante o 4° Seminario lnternacional de 

Compras Governamentais, de 14 a 16 de setembro, em Sao Paulo, detalhes da 

proposta elaborada pela equipe que comanda. 

"0 governo eletronico e urn 6timo alibi para redesenhar toda a estrutura 

de organizagao no sentido de reduzir papel e burocracia", aponta Santanna. 

Ele detalha que a proposta contempla dez itens, entre os quais contornar 

dificuldades juridicas responsaveis por normas que exigem a apresentagao de 

envelope com documentos. Nesse caso especifico, a mudanga preve a 

apresentagao de documentagao na forma eletronica, que seria aceita na 

participagao em certames licitat6rios. 

Hoje, aponta Santanna, apenas as modalidades pregao e cotagao 

eletronica podem se valer desse recurso. "Outros processos licitat6rios 
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poderiam ser beneficiados, uma vez que a documentac;ao eletronica agilizaria 

os procedimentos e traria beneficios tanto para o governo como para os 

fornecedores." 

Segundo Santanna, a elaborac;ao do projeto de lei esta sendo conduzida 

por urn grupo de estudo, integrado por varios setores do governo e entidades 

da sociedade civil. Esse aponta a adoc;ao em larga escala de plataformas 

eletronicas intermediando as compras publicas. 

"Todas as nossas analises, inclusive relat6rios do Banco Mundial, 

apontam que a lei brasileira cria muitas fases dentro do processo licitat6rio. Em 

vez de termos uma fase de recursos durante a abertura do envelope de 

habilitac;ao, outra fase de recursos ap6s a analise tecnica e outra fase de 

recursos ap6s a apresentac;ao de prec;os. Poderiamos concentrar tudo em uma 

unica fase final e introduzir o conceito de uma fase saneadora", avalia o 

secreta rio. 

A visao hist6rica do Brasil como urn pais de contrastes ainda vigora 

quando o tema em pauta e o atual ambiente mediado pela tecnologia de redes 

de computadores e seus impactos na transformac;ao social. Afinal, somas por 

volta de 170 milhoes de brasileiros, 20 milhoes de internautas e 16 milhoes de 

analfabetos, como a tecnologia da informac;ao pode influir e modificar esse 

quadro? 

A perspectiva para entender os desafios e possibilidades de transformac;ao 

abertas ao Pais e o prop6sito da obra E-Governement - 0 Governo Eletronico 

no Brasil, que trac;a a trajet6ria e esforc;os empreendidos no uso da tecnologia 

digital como fator de impulso e transformac;ao da realidade brasileira. 

Organizado por Florencia Ferrer e Paula Santos, respectivamente, 

pesquisadora do tema e executiva na area de tecnologia, o livro reune textos 

de alguns dos principais gestores e coordenadores de politicas publicas 

coordenadas no Brasil ao Iongo dos ultimos anos. Em seu conjunto a coletanea 

de artigos e ensaios procuram delinear o que seria o governo eletronico e seu 

sentido em urn pais com tantas necessidades estruturais basicas como o 

Brasil. 

Na visao de Florencia Ferrer, governo eletronico nao e simplesmente a 

soma de tecnologia: computadores, software e demais elementos de estrutura 

comunicacional digital. 
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"0 governo eletronico tern a fun9ao de racionalizar processes, operando 

como ferramenta de desenvolvimento na gestae de melhor uso do dinheiro 

publico. 0 governo eletronico e antes de tudo uma metodologia, uma forma 

otimizar recursos aumentando a eficiencia da maquina administrativa", diz 

Ferrer, tambem autora de alguns dos estudos apresentados na obra. 

Nesse aspecto o livro e uma obra multidisciplinar, uma vez que os dados 

apresentados servem como base para diversas materias de estudo, 

apresentando o quadro do Brasil, citado como referencia nessa area em estudo 

das Na96es Unidas, politicas publicas implementadas em prol de uma parcela 

abrangente da popula9ao brasileira, caso das compras governamentais; 

estatisticas e dados diversos, alem de comparatives com outros paises e os 

esfor9os mais recentes de inclusao digital. 

2.8 SERVI<;OS E LICITA<;OES MARCAM A DISPUTA EM MERCADOS 

GLOBALIZADOS 

0 setor de servi9os e compras publicas sao hoje, alem de os principais 

motores economicos em potencias industrializadas ou mesmo em paises 

considerados emergentes, a proxima fronteira nas discussoes que cercam as 

rela96es multilaterais entre paises e blocos economicos, com o Nafta, Uniao 

Europeia, Alca e Mercosul. 

"Hoje, no mundo, o setor de servi9os movimenta por volta de 70% das 

principais economias. E natural que no jogo de interesses das na96es, tendo 

como forum a Organiza9ao Mundial do Comercio haja urn movimento para que 

haja uma liberaliza9ao maior para flexibiliza9ao de mercados como o 'de 

telecomunicayoes, finan9as, energia, infra-estrutura e outros." Quem aponta e 

o advogado Ricardo Thomazinho da Cunha, especializado em rela96es 

internacionais. 

Da mesma forma que servi9os, o interesse pelas compras 

governamentais e enorme entre muitos dos 147 paises integrantes da OMC. 

Dados da OCDE - Organiza9ao para Cooperayao e Desenvolvimento 

Economico mostram que as licita96es equivalem a 7,52% do PIB dos paises 

desenvolvidos e a 5,10% do PIB de paises emergentes (MINISTERIO DO 

PLANEJAMENTO, 2004) 
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Segundo Thomazinho existem setores que hoje estao fora dos acordos 

multilaterais de comercio. "Ha uma decada, em uma das rodadas do Acordo 

Geral sabre Tarifas e Comercio (GATT) tentou-se incluir algumas questoes que 

tratassem de diminui9ao do subsidio a agricultura e inclusao de alguns 

servi9os", aponta o advogado. 

Mas por se constituir em uma area muito sensivel, o advogado avalia 

que somente em 2007, quando deve ser inidada nova rodada do GATT. 

2.9 PREGAO ELETRONICO SE FIRMA COMO A MODALIDADE MAIS 

EFICIENTE PARA AQUISICAO DE BENS E SERVICOS PELO GOVERNO 

FEDERAL 

Ja faz alguns anos que comprar pela internet deixou de ser privilegio 

exclusive dos consumidores e de empresas privadas. Desde a cria9ao do 

pregao eletronico, em 2000, o governo federal vern recorrendo a rede para 

facilitar e baratear suas compras. Para se ter uma ideia do sucesso dessa 

modalidade de licitayao, em 2004 foram realizados 3.024 pregoes (urn aumento 

acima de 100% se comparado a 2003), representando uma redu9ao media de 

31,5% em rela9ao aos pre9os de referenda estabelecidos pelo governo. Se 

comparado com o ano de 2002, o crescimento do numero de pregoes 

eletronicos realizados foi de 500%. 

Em valores, os numeros representam urn crescimento ainda mais 

expressive. Foram R$ 381 milhoes gastos em aquisi9oes por meio do pregao 

eletronico em 2004, contra R$ 173 milhoes em 2003. "Se n6s tivessemos 

contratado pelo pre9o hist6rico que n6s tinhamos no cadastre (que serve de 

base para o pre9o de referenda), gastariamos R$ 556 milhoes, ou seja, 

tivemos uma redu9ao de 31,5% de potencial economia", comemora Rogerio 

Santanna, secretario de Logistica e Tecnologia da lnformayao do Ministerio do 

Planejamento, Or9amento e Gestao (REVISTA TEMA, 2005). 

Com esses indicadores, e facil perceber que o pregao ja e a 

modalidade de compra da administra9ao publica brasileira mais utilizada 

(responde por mais de 57% dos processes de compras) e a mais bern 

sucedida nos ultimos anos, nao somente pela redu9ao nos custos de bens e 
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servi<;os comuns (principal alva atual do pregao), mas tambem pela agilidade 

e simplifica<;ao dos processes. Desde o momenta em que urn edital e 

publicado leva-se 17 dias para o fechamento do pregao, cinco dias mais 

rapido do que em rela<;ao a segunda modalidade mais utilizada, a carta

convite, que leva 22 dias. Quando a compara<;ao e feita entre a tomada de 

pre<;os e a concom3ncia, os tempos sao muito mais longos. Em media, sao 90 

dias para a conclusao de uma tomada de pre<;os, enquanto uma concorrencia 

pode durar ate seis meses, sem contar o tempo de prepara<;ao do edital, que 

e mais minucioso e exigente. 

Outras vantagens atribuidas especificamente ao pregao eletronico sao 

a redu<;ao de custos operacionais para o fornecedor e a possibilidade de 

estimular a concorrencia. "No pregao presencia!, o fornecedor e obrigado a 

deslocar toda a sua equipe de tomada de decisao para o local da sessao, o 

que acaba onerando as empresas", observa Rogerio Santanna, citando que o 

custo avaliado por empresas de telefonia para participa<;ao nas sessoes 

presenciais chega a quase R$ 10 mil. Sabre o aumento da concorrencia, o 

secretario da SL Tl acredita que esta possibilidade aumenta a medida que ha 

maior participa<;ao daqueles fornecedores que tern pouca chance de ganhar a 

licita<;ao ou que nao dispoem de recursos para deslocar suas equipes ate uma 

sessao presencia!. "Quando ha pouca concorrencia, e ruim para o governo, 

pais a tendencia nesses casas e que o pre<;o suba", destaca. 

Em fun<;ao disso, desde o ano passado a SL Tl come<;ou a desenvolver 

uma serie de a<;oes para estimular o uso do pregao eletronico em todas as 

aquisi<;oes do governo, sempre que aplicavel, uma vez que, pela legisla<;ao 

atual, a modalidade somente podera ser utilizada para compras de bens e 

contrata<;ao de servi<;os publicos comuns, que sao aqueles cujos padroes de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por diversos 

fornecedores e facilmente comparaveis entre si, de modo a permitir a decisao 

de compra com base no menor pre<;o. Hoje, existe uma lista, que funciona de 

modo restritivo, limitando a aplica<;ao do pregao a aquisi<;ao de m6veis, 

materiais de escrit6rio, equipamentos de informatica e servi<;os de limpeza e 

de vigilancia, entre outros. Nao se aplica, por exemplo, para obras e servi<;os 

de engenharia, que continuarao seguindo os ritos da Lei 8.666/93, a Lei de 

Licita<;oes. 
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Os primeiros passos foram dados no sentido de melhorar o portal de 

compras do governo, o Comprasnet (www.comprasnet.gov.br), que teve 

ampliado o seu modulo de acompanhamento de processes, visando a dar 

mais transparencia ao processo licitat6rio. 0 sistema passou a disponibilizar 

uma tela especifica para visualizac;ao das propostas analisadas, antes da 

abertura de urn item para lances. Agora, tanto os fornecedores, como a 

sociedade em geral poderao acompanhar a evoluc;ao das compras do 

governo. Tambem foi incluido o agendamento automatico para os usuaries do 

pregao eletronico e o registro do nome do pregoeiro, que podera ocorrer ate o 

inicio da sessao publica. (REVISTA TEMA, 2005) 

Outra inovac;ao e a adoc;ao do pregao eletronico para registro de 

prec;os, particularmente na area de medicamentos e insumos hospitalares. 

Para isso, a SL Tl esta construindo urn portal que ira registrar todas as 

compras de remedies e materiais hospitalares feitas pelos diversos sistemas 

de compras nacionais atraves do Sistema Onico de Saude (SUS). Na opiniao 

do secretario Rogerio Santanna, essa medida beneficiara o trabalho dos 

gestores, uma vez que facilitara a criac;ao de uma boa base de prec;os de 

referencia, e tambem contemplara os compradores, que passarao a localizar 

mais facilmente as compras publicas na area de saude. 

Com o novo portal - cuja previsao para entrada em operac;ao e a partir 

de marc;o - os estados e municipios poderao fazer uso de urn banco de dados 

descentralizado para efetuar suas aquisic;oes de remedies. E isso pode 

significar uma diferenc;a significativa de prec;o, ja que urn pequeno cliente 

municipal nao consegue baixar o custo, como fazem os grandes compradores. 

A estimativa do governo e reduzir o valor gasto com aquisic;ao de 

medicamentos e insumos em mais de R$ 1 bilhao. 

Essa descentralizac;ao da catalogac;ao de materiais e resultado do 

trabalho de adequac;ao de alguns m6dulos do Comprasnet aos padroes de 

interoperabilidade de sistemas do governo eletronico. "Eu tenho que 

padronizar as mensagens, porque elas vao interligar sistemas de compras 

diferentes. Os bancos de dados precisam mandar e receber mensagens de 

forma padronizada e certificada", explica Santanna, revelando que esta sera a 

primeira aplicac;ao que incluira os criterios e premissas da arquitetura 



19 

tecnologica definidas pelo e-ping - Padroes de lnteroperabilidade do Governo 

Eletronico. 

2.10 MUDAN<;AS NA LEGISLA<;AO 

Tantas novidades acarretarao alterac;oes na regulamentac;ao do pregao 

eletronico (Decreta n.0 3.697, de 21 de dezembro de 2000) e na propria Lei 

das Licitac;oes. 0 Ministerio do Planejamento, Orc;amento e Gestao ja definiu 

proposta de alterac;ao das leis e aguarda a apreciac;ao por parte do Congresso 

Nacional. 

"Estamos trabalhando com a ideia de atualizar o decreta que 

regulamenta o pregao eletronico e, com isso, aumentar sua abrangencia de 

utilizac;ao. Nos queremos permitir que todas as modalidades licitatorias 

possam ser feitas a partir de meios eletronicos", afirma Rogerio Santanna, 

acrescentando que a pretensao do Ministerio do Planejamento, no ambito da 

administrac;ao direta, e tornar a modalidade de pregao eletronico obrigatoria. 

lsso significa que a administrac;ao publica tera que fazer suas compras por 

meio eletronico. Caso contrario, tera de justificar o por que de o fazer por meio 

presencia!. (REVISTA TEMA, 2005). 

A proposta encaminhada pela SLTI, que recebeu posic;ao favoravel da 

Casa Civil da Presidencia da Republica, estabelece que a Lei de Licitac;ao 

sera utilizada somente para os casas nao compreendidos pelo pregao. As 

alterac;oes tambem incluem a criac;ao do Cadastro Nacional de Registro de 

Prec;os, que sera administrado pelo Ministerio do Planejamento, a publicac;ao 

de editais em meio eletronico (sem que seja necessaria sua publicac;ao em 

Diario Oficial) e a possibilidade da documentac;ao necessaria para a 

participac;ao em licitac;oes ser emitida e enviada por meio eletronico, mediante 

certificac;ao digital no ambito da ICP-Brasil. A Lei de Licitac;oes tambem trara a 

definic;ao de bens e servic;os comuns, para os quais o uso do pregao deixara 

de canter a lista correspondente. Entre as alterac;oes propostas para a 

legislac;ao estao ainda a permissao de que a modalidade seja usada para a 

contratac;ao de servic;os de engenharia, excluidas as obras. (REVISTA TEMA, 

2005) 
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Segundo Rogerio Santanna, uma das metas das altera~oes propostas 

pelo governo e a redu~ao do custo total dos processos de compras publicas a 

partir da simplifica~ao dos procedimentos e do uso de meios eletronicos a 

partir da certifica~ao digital, o que elimina a necessidade de documentos e 

permite uma melhoria na integra~ao entre as diversas bases de dados do 

governo, inclusive em ambito estadual e municipal. "Hoje a lei faz referencia a 

termos fisicos. Ela da margem, por exemplo, a impugna~ao do processo caso 

a empresa nao apresente envelopes em papel, ao inves de utilizar 

documentos eletronicos com certificados digitais", diz Santanna, acreditando 

que os fornecedores tambem serao contemplados por terem seus custos 

reduzidos na participa~ao de compras governamentais. 

Hoje urn fornecedor, na hip6tese mais favoravel, precisa comparecer a 

urn centro de cadastramento de documentos do governo pelo menos 12 vezes 

no ano para tirar suas certidoes negativas. "Essa exigencia deve representar 

para a empresa urn custo superior a R$ 3 mil por ano", calcula o secretario. 

"Com a certifica~ao digital, o empresario consegue retirar esse custo e 

mostrar que a empresa nao precisa mais comparecer. Se ela tiver urn 

certificado, podera, inclusive, se cadastrar e autorizar o pedido de certidao 

negativa por meios eletronicos sem ter que sair de seu escrit6rio", ressalta. 

A medida, se aprovada, beneficiara cerca de 100 mil fornecedores que 

operam regularmente no Sistema de Cadastramento de Fornecedores do 

Governo (Sicaf}, dos quais 52% sao micro e pequenas empresas. (REVISTA 

TEMA, 2005). 

2.11 NOCOES SOBRE LICITACAO 

2.11.1 Fonte de receita 

E a classificac;ao da origem dos recursos; dividem-se em recursos do 

tesouro e recursos de outras fontes. 
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2.11.2 Pedido de empenho 

Documento que serve para solicitar a autorizac;ao do ordenador de 

despesa para que seja emitida uma nota de empenho. No pedido de empenho 

deve constar: identificac;ao do processo de aquisic;ao/contratac;ao que originou 

a despesa, numero seqOencial do pedido de empenho, dados do credor, 6rgao, 

unidade, projeto/atividade, natureza(classificac;ao) da despesa, fonte do 

recurso, objetos, quantidades e respectivos valores unitario e total, etc. 

2.11.3 Empenho 

0 artigo 58 da Lei N.0 4.320 define empenho da seguinte forma: "0 empenho 

da despesa e o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado 

obrigac;ao de pagamento pendente ou nao de implemento de condic;ao". 

Administrativamente pode ser definido tambem assim: "Ato emanado de 

autoridade competente que determina a dedugao do valor da despesa a ser 

executada da dotac;ao consignada no orc;amento para atender a essa despesa. 

E uma reserva que se faz, ou garantia que se da ao fornecedor ou prestador de 

servic;os, com base em autorizac;ao e dedugao da dotac;ao respectiva, de que o 

fornecimento ou o servic;o contratado sera pago, desde que observadas as 

clausulas contratuais e editalicias". 

Para complementar o conceito repetimos tambem outros dois artigos da 

Lei 4320: Art: 59 - "0 empenho da despesa nao podera exceder o limite dos 

creditos concedidos". Ou seja, os valores empenhados nao poderao exceder o 

valor total da respectiva dotac;ao. E o Art. 60 - "E vedada a realizac;ao de 

despesa sem previo empenho" (REVISTA TEMA, 2005). 

2.11.4 Nota de empenho 

Nota de empenho e o documento que materializa o empenho, ou seja, 

empenho e 0 ato enquanto a nota de empenho e 0 documento que 0 

materializa. 
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0 §1° do artigo 60 da Lei 4320 menciona que em casos especiais, previstos em 

legislac;ao especifica, podera ser dispensada a emissao da nota de empenho. 

2.11.5 Liquidac;ao da despesa 

A Lei N.0 4320 trata de liquidac;ao em dois artigos, a saber: 

Art. 62 - "0 pagamento da despesa s6 sera efetuado quando ordenado ap6s a 

sua regular liquidac;ao". Ou seja, a liquidac;ao da despesa e que permite a 
Administrac;ao reconhecer a divida como liquida e certa, surgindo dai a 

obrigac;ao de pagamento, desde que as clausulas contratadas tenham sido 

cumpridas. 

Art. 63 - "A liquidac;ao da despesa consiste na verificac;ao do direito 

adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobat6rios 

do respectivo credito". Ou seja, a liquidac;ao vern a ser a verificac;ao do 

implemento de condic;ao que a Lei menciona em seu artigo 58, sempre com 

base em documentos especificos devidamente atestados por quem de direito 

(basicamente nota fiscal ou fatura). 

2.11.6 Ordenador de despesa 

Segundo 0 §1° do art.80 da Lei 4320 I "Ordenador de Despesa e toda e 

qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissao de empenho, 

autoriza9ao de pagamento, suprimento ou dispendio de recursos" da 

Administra9ao. 

2.11.7 Licitac;ao 

E o processo formal que permite a Administrac;ao Publica contratar com 

terceiros e, segundo o artigo 3° da Lei 8666, "destina-se a garantir a 

observancia do principia constitucional da isonomia e a selecionar a proposta 

mais vantajosa para a Administrac;ao e sera processada e julgada em estrita 

conformidade com os principios basicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
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vincula9ao ao instrumento convocat6rio, do julgamento objetivo e dos que lhe 

sao correlates". 

2.11.8 Edital 

0 Edital e a lei da licita9ao e do contrato dela decorrente, pois o que nele 

se contiver deve ser rigorosamente cumprido, sob pena de nulidade (principia 

da vincula9ao ao instrumento convocat6rio). 

0 Edital assemelha-se a urn contrato de adesao cujas clausulas sao 

formuladas, unilateralmente, pelo Estado e aceitas, em bloco, pelos licitantes, 

vinculando ambas as partes. (REVISTA TEMA, 2005). 

2.11.9 Convite 

Segundo o §3° do artigo 22 da Lei 8666 "Convite e a modalidade de 

licita9ao entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou 

nao, escolhidos e convidados em numero minima de tres pela unidade 

administrativa, a qual afixara, em local apropriado, c6pia do instrumento 

convocat6rio e o estendera aos demais cadastrados na correspondente 

especialidade que manifestarem seu interesse com antecedencia de ate 24 

horas da apresenta9ao das propostas." 

0 §6° do mesmo artigo diz que "existindo na pra9a mais de tres 

possiveis interessados, a cada novo convite realizado para objeto identico ou 

assemelhados e obrigat6rio o convite a, no minima, mais urn interessado, 

enquanto existirem cadastrados nao convidados nas ultimas licita96es." 

0 §7° do mesmo artigo complementa "Quando por limita96es do 

mercado ou manifesto desinteresse dos convidados for impossivel a obten9ao 

do numero minima de licitantes exigidos no $3° deste artigo (22), essas 

circunstancias deverao ser devidamente justificadas no processo, sob pena de 

repeti9ao do convite. 

0 limite para a aqu1s19ao de materiais/contrata9ao de servi9os na 

modalidade Convite e, atualmente, de R$80.000,00. 

0 prazo minima para a divulga9ao da Carta-Convite e de 5 dias uteis, 

nao havendo a obrigatoriedade de divulga9ao pela imprensa. 
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2.11.1 0 Tomada de pre<;os 

Segundo o §2° do artigo 22 da Lei 8666 "Tomada de Pre<;os e a 

modalidade de licita<;ao entre interessados devidamente cadastrados ou que 

atenderem a todas as condi<;oes exigidas para cadastramento ate o terceiro dia 

anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria 

qualifica<;ao". 

Essa modalidade de licita<;ao e utilizada para as compras/contrata<;oes cujo 

valor estimado esteja entre o valor minima de R$80.000,01 e o valor maximo 

de R$650.000,00. 

0 prazo minima para a divulga<;ao e de 15 dias para as tomadas 

normais e de 30 dias quando a tomada de pre<;os for do tipo "melhor tecnica" 

ou "tecnica e pre<;o". A divulga<;ao tern que ser efetuada atraves da lmprensa 

Oficial e em jornal diario de grande circula<;ao. 

2.11.11 Concorrencia 

Segundo o §1° do artigo 22 da Lei 8666 "Concorrencia e a modalidade 

de licita<;ao entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilita<;ao 

preliminar, comprovem possuir os requisites minimos que qualifica<;ao exigidos 

no edital para a execu<;ao de seu objeto". 

As compras e contrata<;oes com valor estimado acima de R$650.000,00 

devem obrigatoriamente, ser realizadas atraves da modalidade Concorrencia. 

0 prazo minima para a divulga<;ao e de 30 dias para a concorrencia normal e 

de 45 dias para a concorrencia do tipo "melhor tecnica" ou "tecnica e pre<;o". A 

divulga<;ao tern que ser efetuada atraves da lmprensa Oficial e em jornal diario 

de grande circula<;ao. (REVISTA TEMA, 2005). 

2.11.12 Dispensa de licita<;ao 

Sao os casas de aquisi<;ao/contrata<;ao especificados pelo artigo 24 da 

Lei 8666, em que a Administra<;ao fica dispensada de realizar procedimento 

licitat6rio. 0 caso mais usual e aquele cujo valor estimado da compra ou 



25 

contratac;ao for igual ou inferior a R$8.000,00 que e chamado, no DEAM, de 

compra informal. 

2.11.13 lnexigibilidade 

Sao os casos de aquisic;ao/contratac;ao especificados pelo artigo 25 da 

Lei 8666, em que fica inviavel a competic;ao entre os posslveis 

fornecedores/prestadores de servic;o. 0 caso mais usual e aquele cujo material 

s6 pode ser fornecido por fabricante ou representante comercial exclusivo. 

2.11.14 Pregao eletronico 

0 pregao e uma modalidade de licitac;ao realizada mediante a 

apresentac;ao de propostas e lances em sessao publica, para a aquisic;ao de 

bens e fornecimento de servic;os comuns, qualquer que seja o valor estimado. 

0 Pregao Eletronico caracteriza-se por ser inteiramente realizado utilizando-se 

de recursos da informatica. lnstituldo atraves da Lei Federal no. 10.520 de 15 

de julho de 2002, esta regulamentado pelo Decreto Estadual no. 4.880, de 16 

de outubro de 2001. 

Para a instrumentalizac;ao do Pregao Eletronico o Governo do Estado do 

Parana firmou acordo com o Banco do Brasil, visando a utilizac;ao do sistema 

informatizado Licitac;oes-e, construldo e utilizado pelo Banco. (REVISTA TEMA, 

2005). 

2.11.15 Como funciona o licitac;oes-e 

Atraves da internet, o DEAM/SEAP registra, no sistema, os editais para 

a aquisic;ao de bens e servic;os. Os fornecedores poderao oferecer suas 

propostas iniciais de acordo com hora e data previstas no edital. No horario 

especificado, as propostas sao abertas e o pregoeiro e os representantes dos 

fornecedores entram numa sala virtual de disputa. 

Em seguida, partindo-se do menor prec;o cotado nas propostas iniciais, 

os fornecedores oferecerao lances sucessivos e de valor decrescente, em 
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tempo real, ate que seja proclamado o vencedor (aquele que tiver apresentado 

o menor lance). 

0 encerramento do pregao ocorrera ap6s o transcurso de 30 minutos, 

depois do comando implementado pelo pregoeiro, acrescido em tempo 

aleat6rio de ate 30 minutos, quando o aviso de fechamento e emitido pelo 

sistema Licitac;oes-e. 

2.11.16 Pregao eletronico 

0 pregao e uma modalidade de licitac;ao realizada mediante a 

apresentac;ao de propostas e lances em sessao publica, para a aquisic;ao de 

bens e fornecimento de servic;os comuns, qualquer que seja o valor estimado. 

0 Pregao Eletronico caracteriza-se por ser inteiramente realizado utilizando-se 

de recursos da informatica. lnstituido atraves da Lei Federal no. 10.520 de 15 

de julho de 2002, esta regulamentado pelo Decreto Estadual no. 4.880, de 16 

de outubro de 2001. 

Para a instrumentalizac;ao do Pregao Eletronico o Governo do Estado do 

Parana firmou acordo com o Banco do Brasil, visando a utilizac;ao do sistema 

informatizado Licitac;oes-e, construido e utilizado pelo Banco. 

2.11.17 Como ingressar no pregao eletronico 

Se a empresa ja e fornecedora de 6rgaos governamentais, ou se 

pretende atuar nesse mercado, basta procurar uma agencia do Banco do Brasil 

para registrar-se no Licitac;oes-e e participar dos pregoes eletronicos utilizados 

pelos 6rgaos publicos para a aquisic;ao de bens e contratac;ao de servic;os. 

Os documentos e informac;oes necessaries sao os seguintes: contrato social e 

alterac;oes, cartao CNPJ, procurac;ao, comprovante de residencia, identificac;ao 

pessoal do representante (RG e CPF), e o e-mail. 
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2.11.18 Sistema de registro de prec;os 

0 Sistema de Registro de Prec;os esta especificado pelo artigo 15 da Lei 

8666, e regulamentado no Estado do Parana pelo Decreto n° 1181 (link), de 9 

de agosto de 1999. (REVISTA TEMA, 2005). 

0 Sistema de Registro de Prec;os permite uma ponderavel otimizac;ao de 

procedimentos e de reduc;ao de custos operacionais, a medida que viabiliza a 

habilitac;ao de fornecedores e respectivos prec;os cotados por urn periodo nao 

superior a doze meses, mas nao obriga a aquisic;ao ou contratac;ao, por parte 

do Estado, das quantidades licitadas; ou seja, , durante a vigencia do registro 

de prec;os poder-se-a contratar apenas o que for efetivamente necessaria, ou o 

que os recursos disponiveis permitirem, sem a necessidade de efetuar novas 

licitac;oes. 

Tal sistematica, pela sua inerente rapidez, torna desnecessaria, tambem, 

a formac;ao de estoques, uma vez que os materiais sao comprados somente 

quando e nas quantidades necessarias. 

0 registro de prec;os e obrigatoriamente efetuado mediante urn processo 

licitat6rio na modalidade Concorrencia Publica, independentemente do valor 

estimado da aquisic;ao/contratac;ao. 

2.11.19 Quando se aplica o sistema de registro de prec;os 

0 Sistema de Registro de Prec;os e aplicavel, preferencialmente, nos 

seguintes casos: quando, pelas caracteristicas do bern ou servic;o, houver a 

necessidade de aquisic;oes freqOentes; quando for mais conveniente a 

aquisic;ao de bern ou prestac;ao de servic;o de forma parcelada; ou Quando a 

aquisic;ao do bern ou prestac;ao do servic;o destinar-se ao atendimento de mais 

de urn 6rgao ou unidade. 
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2.11.20 Vantagens do sistema de registro de pre9os 

Este Sistema permite a redu9ao de custos operacionais e a otimiza9ao 

dos processos de aquisi9ao e contrata9ao de bens e servi9os pelo Estado. 

Reduz custos de: 

a) Processos - porque permite que mediante a realiza9ao de poucos 

processos licitat6rios anuais (sempre Concorrencia Publica do tipo 

menor pre9o) seja contratada a aquisi9ao de todos os bens e servi9os de 

uso geral e constante. Tal fato implica na redu9ao de custos com 

publica96es, de tramite de processos, arquivamento, mao de obra, etc. 

b) Armazenagem - porque dispensa a manuten9ao de estoques 

rotativos, com a consequente elimina9ao dos custos de armazenagem, 

seguros de estoques, equipamentos, instala96es, mao de obra de 

manejo de cargas, etc. 

c) Otimiza9ao de processos - porque reduz consideravelmente o numero 

de processos licitat6rios, bern como permite a renegocia9ao de pre9os 

registrados sem a necessidade de novos eventos licitat6rios. 

2.11.21 Pre9o estimado 

E o pre90 maximo para as cota96es, compras ou contrata96es de urn 

determinado item (material ou servi9o). Esse pre9o e definido pelo DEAM, com 

base em pesquisas de mercado e reflete, geralmente, o pre9o medio de 

mercado para o item em questao. (REVISTA TEMA, 2005). 

2.11.22 Pre9o praticado 

E o pre9o efetivamente pago pelo DEAM ao fornecedor/prestador de 

servi9o por urn determinado item (e o constante das notas fiscais/faturas de 

servi90 
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2.11.23 Prec;o registrado 

Prec;o registrado e o resultante de urn processo licitat6rio realizado pelo 

Sistema de Registro de Prec;os. Tern validade maxima de doze meses a contar 

da data de lavratura da ata de registro de prec;os. 

0 prec;o registrado podera ser renegociado, enquanto valido, tanto por 

iniciativa da Administrac;ao Publica como do respective fornecedor I prestador 

de servic;o, quando em func;ao da dinamica do mercado puder-se caracterizar, 

justificadamente, a necessidade da sua reduc;ao ou elevac;ao. 

A renegociac;ao de prec;os registrados esta regulamentada, no Estado do 

Parana, pela Resoluc;ao SEAP n° 1957 (link) de 10 de maio de 2000. 

As compras eletronicas do comprasnet.ba funcionam como urn "leilao virtual 

reverso", que permite a voce, fornecedor, lanc;ar as suas propostas de prec;os 

dos materiais e servic;os a serem adquiridos pelo setor publico, bern como 

fechar o neg6cio, tudo via internet. E urn servic;o inovador da SAEB, e 

inicialmente estara disponibilizando apenas as compras eletronicas por 

dispensa de licitac;ao. Posteriormente, serao liberadas para as modalidades de 

Licitac;ao. 

0 sistema desenvolvido para o comprasnet.ba e altamente seguro. As 

informac;oes pessoais e cadastrais trocadas com este site sao mantidas em 

absoluto sigilo, nao podendo ser acessadas por outras pessoas na rede. 

Veja a seguir como o processo e simples: 

Entrando em Compras Ativas voce ten§ acesso a consulta dos materiais 

e servic;os disponiveis para cotac;ao, agrupados por Ramos de Atividade, bern 

como a situac;ao da cotac;ao: se esta em fase de disputa ou se esta em fase de 

divulgac;ao. 

0 fornecedor pode enviar proposta desde a fase de divulgac;ao ou aguardar ate 

a fase de disputa. (REVISTA TEMA, 2005). 
' 

Escolha o material ou servic;o desejado de acordo com o seu Ramo de 

Atividade constante da sua Habilitac;ao junto ao comprasnet.ba. A partir dai, 

voce poden~ consultar todas as dispensas em fase de divulgac;ao ou de 

disputa. 

Durante a fase de divulgac;ao voce podera enviar uma unica proposta 

contendo lance para cada item a ser cotado. Esta proposta e sigilosa, nao 
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estando disponivel para os demais participantes e nem para o administrador do 

comprasnet.ba ate a fase de disputa. Os pregos sao considerados validos 

caso variem em torno de um percentual acima ou abaixo do valor referencial, 

registrado no Banco de Pregos para o item em cotagao. 

Na fase de disputa sao divulgados os lances ofertados na fase de 

divulgagao anteriormente, mantendo, porem, em sigilo a identidade da sua 

Empresa. lniciada a disputa, voce sabera se a sua primeira oferta e a 

preferencial ate entao, e podera continuar langando pregos cada vez mais 

baixos em relagao ao ultimo lance enviado por qualquer um dos participantes. 

0 sistema ira apurar as propostas, e selecionar aquelas cujos pregos 

sejam mais vantajosos para a Administragao Publica. 

Atengao: para participar das cotagoes relativas as Compras Eletronicas 

voce precisa estar habilitado no compranet.ba e regular com o INSS e o FGTS. 

2.12 0 BANCO DO BRASIL E 0 PREGAO ELETRONICO 

0 BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, com sede 

em Brasilia, Distrito Federal, define as condigoes de utilizagao do sistema 

LICITA<;OES, para a realizagao de procedimentos licitat6rios para aquisigao de 

bens e servigos por intermedio da rede mundial de computadores - Internet. 

LICITA<;OES e um sistema informatizado desenvolvido pelo BANCO, 

que possibilita a realizagao de licitagoes, por intermedio da Internet, de bens e 

servigos junto a fornecedores previamente cadastrados (www.pregao.com.br). 

Para utilizagao do sistema LICITA<;OES sera necessaria o previo 

cadastramento do usuario em agencia do Banco do Brasil. 

No processo de cadastramento, o usuario: 

a) fornecera os dados necessarios para o preenchimento do cadastro; 

b) firmara termo de adesao a este regulamento; 

c) podera nomear representante(s), o(s) qual(is) sera(ao) reconhecido(s) 

como legitimo(s) para realizar (em) neg6cios em seu nome e sob sua 

responsabilidade, devendo tambem ser(em) cadastrado(s). 

A partir do cadastramento, o usuario e seus representantes legais 

estarao habilitados para acessarem as funcionalidades, que lhe couberem, no 

sistema LICITA<;OES. 
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0 acesso ao sistema LICITA<;OES exigira do usuario e de seus 

representantes legais o uso de senha pessoal. 

0 usuario e seus representantes legais responsabilizam-se pela 

utilizac;ao correta da senha em todas as transac;oes efetuadas no sistema, nao 

cabendo ao BANCO a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do 

uso indevido da senha, inclusive por terceiros. 

0 sistema LICITA<;OES podera ser acessado atraves dos enderec;os 

eletronico www.licitac;oes-e.com. br ou por intermedio do portal www.bb.com.br 

2.12.1 Caracteristicas basicas do sistema licitac;oes 

0 sistema LICITA<;OES esta estruturado em funcionalidades gerais e 

especificas. As funcionalidades gerais sao de acesso comum a todos os 

interessados. As especificas sao de acesso restrito aos usuarios e licitadores. 

As funcionalidades destinadas aos usuarios permitem apresentac;ao de 

propostas, intercambio com o licitador, participac;ao no andamento dos 

certames, consulta de resultados e outras pertinentes. 

As funcionalidades somente de acesso dos licitadores sao aquelas que 

permitem o desenvolvimento das atividades inerentes aos processos 

licitat6rios, em todas as suas fases. (www.pregao.com.br). 

0 sistema ainda contempla funcionalidades de Ajuda e de consultas 

diversas de interesse do publico-alvo e dos cidadaos em geral. 

Todas transac;oes realizadas nas funcionalidades especificas registrarao 

os usuarios que as realizaram e utilizarao procedimentos de seguranc;a, tais 

como: autenticac;ao, assinatura digital de documentos eletronicos, seguranc;a 

criptografica, hist6rico de chaves/senhas, c6pia de seguranc;a etc. 

0 sistema tambem permite que no decorrer da fase de lances do 

processo licitat6rio, o usuario, dentro de urn prazo definido pelo licitador, possa 

interpor recursos. Ap6s esse prazo, uma nova negociac;ao sera iniciada, nao 

sendo possivel novo recurso ou qualquer outra mensagem ao licitador, 

referente ao lote negociado. 
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2.12.2 Direitos e responsabilidades dos usuaries 

0 usuario possui a responsabilidade de responder por todas as 

transa96es que forem efetuadas em seu nome no sistema, assumindo como 

firmes e verdadeiras todas as suas propostas e lances; responder pela 

veracidade e exatidao de todas as descri96es dos bens e servi9os ofertados. 

Caso ocorra oferta de bens e servi9os em desacordo com as especifica96es 

definidas em edital pelo 6rgao licitador, o proponente assumira todas as 

responsabilidades civis e criminais dai decorrentes, inclusive prejuizos 

causados ao BANCO e a terceiros; observar e cumprir todas as leis e 

regulamenta96es, inclusive fiscais e tributarias, aplicaveis aos bens e servi9os 

que ofere9a; acompanhar as suas opera96es no sistema, ficando responsavel 

pela perda de neg6cios em decorrencia de nao cumprimento de prazos ou 

quaisquer outros avisos emitidos no sistema LICITA<;OES e nao observados 

pela falta de acompanhamento, inclusive de sua desconexao do sistema. 

2.12.3 Direitos e responsabilidades do banco 

Manter o funcionamento do sistema conforme parametres estabelecidos 

neste Regulamento, comprometendo-se em analisar e disponibilizar, a seu 

criteria, quando necessarias e viaveis, altera96es e implementa96es para 

melhoria do sistema; restabelecer, o mais rapido possivel, o sistema 

LICITA<;OES, quando eventualmente ocorrer a sua indisponibilidade, por 

motives tecnicos ou falhas na Internet ou por outras circunstancias alheias a 
vontade do BANCO, nao assumindo qualquer responsabilidade pela 

ocorrencia. (www.pregao.com.br). 

lndisponibilizar para utilizayao, com previa aviso aos usuaries, o sistema 

LICITA<;OES, em fun9ao da necessidade de realiza9ao de manuten9ao, 

reparos inadiaveis, altera96es e outras exigencias tecnicas; manter sigilo das 

transa96es realizadas no sistema, prestando somente as informa96es 

necessarias a concretiza9ao dos neg6cios; manter uma central 0800 ou servi9o 

de e-mail para prestar servi9o de atendimento aos usuaries do sistema 

LICITA<;OES. 
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2.12.4 Prec;o e forma de pagamento 

Atualmente o cadastramento e os servic;os disponiveis no sistema 

LICITA<;OES sao gratuitos. 0 BANCO reserva-se o direito de cobrar tarifa, 

referente aos custos de utilizac;ao de recursos de tecnologia da informac;ao, 

cujo valor sera divulgado em sua tabela de servic;os e no site da Internet. 

2.12.5 Reajuste 

0 BANCO, a qualquer tempo e a seu criterio, podera alterar ou reajustar 

os prec;os das tarifas de servic;os, comprometendo-se a dar divulgac;ao dessas 

mudanc;as atraves de seu site na Internet e na tabela de servic;os bancarios. 

2.12.6 Disposic;oes gerais 

As modalidades e os procedimentos de cada processo de licitac;ao ou os 

referentes a aquisic;ao de hens e servic;os nos casos de dispensa ou 

lnexigibilidade de licitac;ao, observarao as disposic;oes legais vigentes. 

A forma, meio e prazo de pagamento dos bens e servic;os licitados ou 

adquiridos serao ajustados entre o licitador e os usuaries. 

Os tributes e contribuic;oes incidentes sobre o bern ou servic;o, serao de 

responsabilidade do licitador/usuarios, de acordo com as normas legais e 

regras aplicaveis. (www.pregao.com.br). 

0 BANCO nao se responsabiliza pelo calculo, retenc;ao e recolhimento 

de tributes e contribuic;oes eventualmente incidentes nas 

operac;oes/negociac;oes, a cargo dos usuaries. 

0 processo de transferemcia do bern negociado ou prestac;ao do servic;o 

e de inteira e absoluta responsabilidade do licitador e do usuario, nao cabendo 

ao BANCO qualquer participac;ao ou responsabilidade quando este nao for o 

licitador. 

Caso o licitador exija do usuario a prestac;ao de garantias, o BANCO 

coloca a disposic;ao dos usuaries a sua rede de agencias para que possam 

efetuar qualquer das modalidades de garantia (cauc;ao em dinheiro ou titulos 

da divida publica, seguro-garantia e fianc;a bancaria). 



34 

2.12.7 Frustrac;ao do neg6cio 

0 neg6cio sera considerado frustrado, implicando no cancelamento da 

operac;ao, quando assim considerado pelo licitador e comunicado oficialmente 

ao BANCO. A pedido do licitador podera o usuario causador da frustac;ao ser 

incluso no cadastro de impedidos de efetuar neg6cios no sistema 

LICITACOES. A pedido do licitador podera o usuario causador da frustrac;ao 

ser incluso no cadastro de impedidos de efetuar neg6cios no sistema 

LICITACOES. 

2.12.8 Rescisao 

A adesao a este Regulamento podera ser rescindida pelo usuario, 

mediante comunicac;ao escrita, com antecedemcia minima de 30 (trinta) dias, e 

somente sera efetivada ap6s o cumprimento de todas as obrigac;oes assumidas 

e ate a integralliquidac;ao dos debitos junto ao BANCO. 

2.12.9 Vigencia 

A adesao a este Regulamento tera vigencia por tempo indeterminado, 

salvo nos casos de rescisao e exclusao por iniciativa da Administrac;ao Publica 

ou do BANCO. 

2.12.1 0 Disposic;oes gerais 

0 usuario ou o seu representante, quando da adesao ao sistema 

LICITACOES, declara-se plenamente capaz para realizar transac;oes no 

sistema e expressa sua total concordancia aos termos deste Regulamento, nao 

podendo alegar, posteriormente, desinformac;ao, nem discordancia com relac;ao 

aos seus termos. (www.pregao.com.br). 

0 BANCO podera modificar, a qualquer tempo, os termos e condic_;:oes 

deste regulamento e notificara os participantes atraves da publicac;ao de uma 

versao atualizada no seu portal na Internet. 0 novo regulamento valera para as 

propostas incluidas a partir da sua publicac;ao no portal do BANCO, na Internet. 
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0 BANCO reserva-se no direito de cancelar a habilita<;ao do usuario e 

de seus representantes, para acesso ao sistema LICITA<;OES, seja em razao 

de uso indevido do sistema, de viola<;ao de lei, do descumprimento de itens 

deste instrumento, ou por outros motivos considerados relevantes. 

Fica eleito o foro da Circunscri<;ao Judiciaria de Brasilia, Distrito Federal, 

ou, a criterio do Banco, o do domicilio do usuario, a exclusao de qualquer outro 

por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer controversia que ocorrer 

em rela<;ao ao estabelecido neste Regulamento e altera<;oes posteriores. 
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3CONCLUSAO 

Efetivamente o pregao eletronico vern se estabelecendo como a 

modalidade de licitac;ao que mais propicia vantagens a nfvel administrative e do 

bern comum. 0 pregao eletronico permite ao cadastrado a participar de 

licitac;oes para fornecimento de bens e servic;os com maior agilidade em todas 

as etapas do processo. 

A lentidao dos processes que as tradicionais tomadas de prec;o e 

concorrencias promovem nao se comparam com a eficiencia, transparencia de 

transac;oes e tecnologia de informac;ao que os pregoes eletronicos propiciam. 

0 volume de neg6cios realizados atraves de pregoes eletronicos vern 

aumentando nos ultimos quatro anos do Governo. Ap6s uma determinac;ao do 

Governo Federal atraves de decreta em 2.005, que todas as transac;oes para a 

compra de bens e servic;os deveriam ser preferencialmente realizadas pela 

modalidade pregao eletronico, o volume de neg6cios aumentou cerca de 50%. 

Urn Projeto de Lei circula pelo Ministerio do Planejamento a fim de 

arrecadar simpatizantes a simplificac;ao da lei de licitac;ao N°.8.666/93. Este 

projeto procura demonstrar que o as fases determinadas na Lei 8.666, sao 

muito longas e que poderiam se tornar mais ageis com a utilizac;ao da 

tecnologia de informac;ao da mesma forma que se ve hoje nos pregoes 

eletronicos. 

0 prec;o base lanc;ado nos pregoes eletronicos pelo Governo vern sendo 

bastante disputado em materia de lances oferecidos durante os 17 dias em 

media de durac;ao de urn pregao eletronico. Nestes lances, o Governo vern 

economizando e muito na compra de bens e servic;os desde que o sistema 

eletronico do pregao vern sendo adotado como preferencial (31 ,5% em 2.004). 

0 pregao s6 nao e mais eficiente por ser limitado a compra de bens e 

servic;os, restringindo sua ac;ao a aquisic;ao de m6veis, materiais de escrit6rio, 

equipamentos de informatica e servic;os de limpeza e de vigilancia. As obras 

de engenharia, as quais sao garantidas pelos processes licitat6rios mais 

usuais, e que concentram os contratos mais volumosos de dinheiro publico, 

continuam sendo regidas pela Lei 8.666/93. 
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Conclui-se que o futuro das decisoes dos processos licitat6rios esta nos 

pregoes eletrOnicos. Com o avanc;o das tecnologias de informac;ao e da 

criac;ao de Decretos e Leis que propiciem o desenvolvimento e 

aperfeic;oamento dos processos ja instaurados, o dinheiro publico sera cada 

vez mais melhor empregado. 
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