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RESUMO 

Santos, Nadia de Jesus dos. Os procedimentos licitat6rios, vistas por uma empresa 
que recebe recursos publicos. Esta monografia apresentara todos os procedimentos 
licitat6rios que uma empresa deve ter, seja ela publica ou privada, como e o caso da qual 
usarei como exemplo. 0 objetivo do presente estudo e demonstrar a importfmcia dos 
aspectos licitat6rios presente em uma institui~ao que recebe recursos publicos, quais os 
metodos utilizados, legisla~6es em vigor e como se deve fazer a presta~ao de contas. As 
modalidades aplicadas, quais os tipos e o objeto, o qual e comprar pelo menor pre~o. porem 
com qualidade. Estarao dispostos no trabalho cita~6es dos artigos mais utilizados pela 
nossa institui~ao. Tambem estarao presentes no trabalho, quadros de explica~6es, notas 
onde falam dos artigos da Lei Federal 8.666/93, a qual e a lufZ da licita~ao. Par fim desta 
monografia tambem estara disposto alguns tramites do procecitimento licitat6rio atraves de 
preg6es eletronicos, o qual utilizamos o sistema do Banco do Brasil, reconhecido em todo 
pais para aquisi~ao de bens e servi~os, este sistema nos permite contrata qualquer empresa 
de todo Brasil. 

Palavras Chave: Legisla~ao; Compras; Quadros; Sistema Eletronico; Presta~ao de Conta. 
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1 INTRODUCAO 

Licitac;ao e processo de contratac;ao de uma pessoa juridica ou de uma 

pessoa fisica por parte de uma entidade da Administrac;ao Publica. 0 tema esta 

muito ativa hoje nas empresas, principalmente nas publicas. 

Licitac;ao e o procedimento administrative formal em que a Administrac;ao 

Publica convoca, mediante condic;oes estabelecidas, edital, para aquisic;ao de bens 

e servic;os. Deve garantir a observancia do principia constitucional da isonomia e a 

selecionar a proposta mais vantajosa para a Administrac;ao, de maneira a assegurar 

oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao 

certame ao maior numero possivel de concorrentes. 

De acordo com essa Lei 8.666/93, todo contrato com terceiros na 

Administrac;ao Publica, este e o caso da instituic;ao, deve ser necessariamente feito 

licitac;ao, com suas variadas modalidades. Os seguintes principios basicos dos 

procedimentos licitat6rios sao basicamente: 

• Principia da Legalidade: Nos procedimentos de licitac;ao, esse principia 

vincula os licitantes e a Administrac;ao Publica as regras estabelecidas, nas 

normas e principios em vigor. 

• Principia da lsonomia=tratamento igual a todos os interessados. 

• Principia da lmpessoalidade=nao dar preferencia a nenhum candidate, nao 

havendo assim a discricionariedade e o subjetivismo na conduc;ao dos 

procedimentos da licitac;ao. 

• Principia da Moralidade e da Probidade Administrativa=A conduta dos 

licitantes e dos agentes publicos (moral, etica, os bans costumes e as regras 

da boa administrac;ao). 

• Principia da Publicidade=Qualquer interessado deve ter acesso as licitac;oes 

• Principia da Vinculac;ao ao lnstrumento Convocat6rio=Obriga a Administrac;ao 

e o licitante a observarem as normas e condic;oes estabelecidas no ato 

convocat6rio. Principia do Julgamento Objetivo=observancia nos criterios 

objetivos definidos no ato convocat6rio para o julgamento das propostas. 

Trabalharemos na monografia principalmente, o que licitar, por que licitar, 

quem deve licitar e como licitar. Devemos licitar qualquer bern ou servic;o, incluindo 

obras, porque a lei obriga todos aqueles que recebem recursos financeiros licitar 
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para que haja principalmente a impessoalidade e a legalidade do recurso. 

lnstituic;oes, como as quais eu trabalho, recebe recursos de Fundac;oes alem de 

recursos estaduais, municipais e ate federal, fazendo com que devamos prestar 

contas sabre todo o recurso usado e aplicado, eis urn dos motivos ao qual devemos 

licitar. As licitac;oes sao feitas atraves de varias modalidades sao elas: concorrencia, 

tomada de prec;o, convite, leilao, dispensa e pregoes eletronicos e principais. 

A monografia estara voltada para dispensas, tomadas de prec;o e 

preg6es. Os responsaveis pela execuc;ao das licitac;oes, sao funcionarios 

designados atraves de portarias, e classificados como membros de comissao 

permanente de licitac;oes, onde ha pregoeiro, presidente da comissao e sua equipe 

de apoio. 

As escolhas das modalidades sao feitas atraves de valores, onde: 

• Concorrencia: Obras e servic;os de engenharia acima de R$ 1.500.000,00 e 

Compras e outros servic;os acima de R$ 650.000,00. 

• Tomada de Prec;os: Obras e servic;os de engenharia acima de R$ 150.000,00 

ate R$ 1.5oo.ooo,oo. 

• Convite: Obras e servic;os de engenharia acima de R$ 15.000,00 ate R$ 

150.000,00. 

• Compras e outros servic;os acima de R$ 8.000,00 ate R$ 80.000,00. 

Quando couber convite, a Administrac;ao pode utilizar a tomada de prec;os 

e, em qualquer caso, a concorrencia. Quando se tratar de bens e servic;os que nao 

sejam de engenharia, a Administrac;ao pode optar pelo pregao. 

Devemos considerar tambem tipos de licitac;ao que nao deverao ser 

confundidos em modalidades de licitac;ao, existem: 

• Menor Prec;o: E utilizado para compras e servic;os de modo geral e para 

contratac;ao e bens e servic;os de informatica. 

• Melhor T ecnica: E usa do exclusivamente para servic;os de natureza 

predominantemente intelectual, em especial na elaborac;ao de projetos, 

calculos, fiscalizac;ao, supervisao e gerenciamento e de engenharia consultiva 

em geral, e em particular, para elaborac;ao de estudos tecnicos preliminares e 

projetos basicos e executivos. 



10 

• Tecnica e Pre9o: E obrigat6rio na contrata9ao de bens e servi9os de 

informatica, nas modalidades tomada de pre9os e concorremcia. 

As fases da licita9ao pode ser dividida em interna e externa: 

• Fase interna: Delimita e determina as condi96es do ato convocat6rio antes de 

traze-las ao conhecimento publico. Durante a fase interna da licita9ao, a 

Administra9ao tera a oportunidade de corrigir falhas porventura verificadas no 

procedimento, sem precisar anular atos praticados. Exemplo: inobservancia 

de dispositivos legais, estabelecimento de condi96es restritivas, ausencia de 

informa96es necessarias, entre outras faltas. 

• Fase externa: lnicia-se com a publica9ao do edital ou com a entrega do 

convite e termina com a contrata9ao do fornecimento do bern, da execu9ao 

da obra ou da presta9ao do servi9o. 

Cada passo sabre as fases estarao detalhados nesta monografia. 

No Brasil, os procedimentos licitat6rios sao orientados principalmente 

pelas Leis Federais no 8.666/93 e 10.520/02. Po rem cad a Estado busca fazer a sua 

Lei de licita96es baseando na Lei Federal, no Estado do Parana a Lei de licita96es 

que respeitamos, alem da Federal e a 15.608/07. 

Porem, o trabalho fara referenda a uma empresa que usa a licita9ao, mas 

que nao e publica, e sim particular e que recebe verba publica destinada a 

pesquisas na area educacional. 

Esta institui9ao tern por objetivo a qualifica9ao de profissionais e 

principalmente o objetivo da pesquisa a qual esta em todas as areas desde a saude, 

biol6gica, educacional, ou seja, a pesquisa esta relacionada ao desenvolvimento do 

pesquisador, do estudante ao conhecimento e ao descobrimento de novas tecnicas. 

Para tal aplica9ao de objetivos e da pesquisa, a institui9ao recebe 

recursos para ser aplicado a este conhecimento, recurso esse que vern de 

Funda96es, do Municipio, do Estado e do Governo Federal. 

Para que este recurso seja aplicado de forma correta utilizamos a forma 

de Licita96es, onde atraves desta tecnica administramos o recurso da forma mais 
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correta possivel, atraves do setor convenios e posteriormente ao termino do 

convenio ou anualmente e prestado contas a institui~ao financiadora da pesquisa. 

Ao Iongo do trabalho demonstraremos os conceitos, tecnicas, recursos e 

procedimentos licitat6rios que sao feitos no pais e aqueles que aplicamos dentro da 

institui~ao. 
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2 LICITA<;Ao 

A Lei 8666/93 e uma lei federal brasileira, criada em 21 de junho de 1993, 

que estabelece normas gerais sabre licita<;6es e contratos administrativos 

pertinentes a obras, servi<;os, inclusive de publicidade, compras, aliena<;6es e 

loca<;6es no ambito dos poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municlpios. 

Licita<;ao e urn procedimento administrative, preliminar aos contratos 

celebrados pelo Estado, que busca a melhor proposta para se atingir o interesse 

publico, a partir de normas preestabelecidas em urn instrumento convocat6rio, as 

quais irao definir a forma de agir das autoridades administrativas e dos particulares 

interessados neste processo de sele<;ao. 

A busca da melhor proposta na celebra<;ao de contratos da Administra<;ao 

esta norteada pro varios princlpios, entre os quais se destacam como principais o: 

• Principia da Economicidade, e; 

• Principia da lmpessoalidade. 

Ambos previstos, respectivamente, no caput do art. 701 e no caput do art. 

372 da CRFB. 

0 Principia da Economicidade busca urn gasto equilibrado dos recursos 

publicos, enquanto o Principia da lmpessoalidade exige que todos aqueles que 

desejam contratar com o Poder Publico deverao ter urn tratamento isonomico no 

processo de sele<;ao. Da mesma forma, outros princlpios basicos regem a licita<;ao, 

tais como Competitividade, Julgamento Objetivo, Vincula<;ao aos lnstrumentos 

Convocat6rios, entre outros previstos no art. 3° da Lei n°. 8.666/93. 

1 Art. 70. A fiscaliza<;lio contibil, financeira, or<;amentaria, operacional e patrimonial da Uniao e das entidades 

da adrninistra<;ao direta e indireta, quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, aplica<;lio das subven<;oes e 

renfulcia de receitas, sera exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle extemo, e pelo sistema de 

controle intemo de cada Poder. 

2 Art. 37. A administra<;ao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municipios obedeceni aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiencia e, tambem, ao seguinte: Reda<;ao dada pela Emenda Constitucional ll0
• 19, de 04/806/98: 
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2.1 NATUREZA JURiDICA DA LEI FEDERAL N°. 8.666/93 

0 art. 22, inciso XXVII3, da CRFB, com redagao dada pela EC n°. 19/98 

define competencia a Uniao para legislar privativamente sabre as Normas Gerais de 

Licitagao e Contratagao da Administragao Publica. 

Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderao legislar sabre 

normas especificas que serao definidas a partir de suas peculariedades 

administrativas, tais como: numero de servidores, aparelhamento dos 6rgaos 

publicos e com relagao ao porte orgamentario de cada ente da federagao, es6tando 

sujeito apenas as normas gerais criadas pela Uniao, par forga do ja citado art. 22, 

XXVII, da CRFB. 

A Lei 8.666/93 e uma lei federal e nao nacional criada para regular 

somente as licitag6es e os contratos celebrados com a Uniao, contendo apenas 

algum, as normas gerais, obrigat6rios aos outros entes federados. 

3 Art. 22. Compete privativamente a Uniao legislar sobre: 

XXVII - nonnas gerais de licita~;ao e contrata~;ao, em todas as modalidades, para as administra~;oes publicas 

diretas, autarquicas e fundacionais da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, obedecido o disposto no art. 

37, XXI, e para as empresas publicas e sociedades de economia mista, nos tennos do art. 173, § 1°, III; Reda~;ao 

dada pela Emenda Constitucional, de 04/06/98. 
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3 OBRIGATORIEDADES DE LICITAR 

Toda a estrutura administrativa brasileira esta obrigada a licitar. A 

execuc;ao de obras, a prestac;ao de servic;os e o fornecimento de bens para 

atendimento de necessidades publicas, as alienac;oes e locac;oes devem ser 

contratadas mediante licitac;oes publicas, exceto nos casas previstos na Lei n°. 

8.666, de 1993, e alterac;oes posteriores. 

Constituic;ao Federal, art. 37, inciso XXI4, preve para a Administrac;ao 

Publica a obrigatoriedade de licitar. 

0 procedimento de licitac;ao objetiva permitir que a Administrac;ao contrate 

aqueles que reunam as condic;oes necessarias para o atendimento do interesse 

publico, levando em considerac;ao aspectos relacionados a capacidade tecnica e 

economico-financeira do licitante, a qualidade do produto e ao valor do objeto. 

Estao sujeitos a regra de licitar, prevista na Lei n°. 8.666, de 1993, alem 

dos 6rgaos integrantes da administrac;ao direta, os fundos especiais, as autarquias, 

as fundac;oes publicas, as empresas publicas, as sociedades da economia mista e 

demais entidades controladas direta e indiretamente pela Uniao, Estados, Distrito 

Federal e Municipios. 

Este e caso da lnstituic;ao APC - Associac;ao Paranaense de Cultura, a 

qual se fara referencia na monografia em questao. Uma instituic;ao que recebe 

recursos publicos destinados ao desenvolvimento de pesquisas. 

4 Art. 37. A administra~ao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municipios obedeceni aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiencia e, tambem, ao seguinte: Reda~ao dada pela Emenda Constitucional ll0
• 19, de 04/06/98: 
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Quadro 1 - Obrigatoriedade de licitar 

3.1 0 QUE DEVE SER LICITADO 

Deve-se licitar tudo aquila destinado ao Poder Publico, tal como obras, servi<;os ou 

compras de bens. 

A Constitui<;ao, no artigo 37, inciso XXI, informa que a trilogia mencionada 

a obrigatoriedade de licita<;ao, nas aliena<;oes de bens publicos e a lei n°. 8.666/93. 

Em seu artigo 2°5 , de forma exemplificativa, menciona as concessoes, as 

permissoes e as loca<;6es. 

5 Art. 2Q 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. 
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Quadro 2 - Objeto para licita~ao 

3.1.1 Obras 

A Lei n°. 8.666/693, em seu art. 7°6, exige que estes contratos venham 

precedidos de urn projeto basico, onde serao abordadas questoes tecnicas e 

financeiras, com a indica9ao do prazo para execu9ao contratual, que sera, 

obrigatoriamente, anexado ao edital de licita9ao, par for9a do art. 40, § 2°, inciso II, 

da lei n°. 8.666/937. 

6 Art. 7° As licita~oes para a execu~ao de obras e para a presta~ao de servi~os obedecerao ao disposto neste 

artigo e, em particular, a seguinte seqUencia: 

7 Art. 40. 0 edital conteni no preambulo o nfunero de ordem em serie anual, o nome da reparti~ao interessada e 

de seu setor, a modalidade, o regime de execu~ao e o tipo da licita~ao, a men~ao de que sera regida por esta Lei, 

o local, dia e bora para recebimento da documenta~ao e proposta, bern como para inicio da abertura dos 

envelopes, e indicara, obrigatoriamente, o seguinte: § 2° Constituem anexos do edital, dele fazendo parte 

integrante: II - or~amento estimado em planilhas de quantitativos e pre~os unitarios; (Reda~ao dada pela Lei n°. 

8.8883, de 1994). 



17 

3.1.2 Servic;os 

Os servic;os contratados pelo Poder Publico, estao previsto no artigo 13 

da Lei 8.666/938, presentes na contratac;ao do profissional com not6ria 

especialidade, que podera dar margem a uma inexigibilidade de licitac;ao, abordada 

de forma mais aprofundada em dispensa e inexigilibade de licitac;ao, previstos no art. 

25, inciso II da lei 8.666/93. 

3.1.3 Compras 

As compras sao os contratos administrativos que, em regra, oferecem 

maior garantia de execuc;ao, gerando ao contratado a obrigac;ao da entrega de urn 

material pronto para ser utilizado. Estes estao definidos no art. 14 da lei n°. 

8.666/939. 

8 Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se servi~os tecnicos profissionais especializados os trabalhos 

relativos a: I- estudos tecnicos, planejamentos e projetos basicos ou executivos; II- pareceres, pericias e 

avalia~oes em geral; III- assessorias ou consultorias tecnicas e auditorias financeiras ou tributarias; (Redac;ao 

dada pela Lei n°. 8.883, de 1994); IV- fiscaliza~ao, supervisao ou gerenciamento de obras ou servi~os; V

patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; VI - treinamento e aperfei~oamento de pessoal; VII -

restaura~ao de obras de arte e hens de valor hist6rico. 

9 Art. 14. Nenhuma compra sera feita sem a adequada caracteriza~ao de seu objeto e indica~ao dos recursos 

or~amentarios para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 
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4 MODALIDADES DE LICITA<;AO 

Modalidade de licita9ao e a forma especitica de conduzir o procedimento 

licitat6rio, a partir de criterios definidos em lei. 0 valor estimado para contrata9ao e o 

principal fator para escolha da modalidade de licita9ao, exceto quando se trata de 

pregao, que nao esta limitado a valores, sao as modalidades: 

• Dispensa; 

• Concorrencia; 

• Tom ada de Pre9o; 

• Convite; 

• Leilao, e; 

• Preg6es. 

Vale lembrar que modalidade de licita9aO e diferente de tipos de licita9aO, 

as modalidades estao presentes no art. 22, da lei Federal 8.666/93, as quais foram 

citadas acima, com exce9ao do pregao que foi constituido atraves da Lei n°. 

10.520/200210. Tipo de licita9ao informa se o mesmo e de menor pre9o, melhor 

tecnica, tecnica e pre9o e maior lance ou oferta, como esta previsto no § 1 o do artigo 

45, da lei federal 8.666/9311. 

Nossa institui9ao usa basicamente as seguintes modalidades: 

• Dispensa e lnexigibilidade; 

• Tomada de pre9o; 

10 Institui, no ambito da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 

Constituir;:ao Federal, modalidade de licitar;:ao denominada pregao, para aquisir;:ao de bens e servir;:os comuns, e 

da outras providencias. 

11 Art. 45. 0 julgamento das propostas sera objetivo, devendo a Comissao de licitar;:ao ou o responsavel pelo 

convite realiza-lo em conformidade com os tipos de licitar;:ao, os criterios previamente estabelecidos no ato 

convocat6rio e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferir;:ao 

pelos licitantes e pelos 6rgaos de controle. § 1° Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitar;:ao, exceto 

na modalidade concurso. 
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• Pregao Eletronico, e; 

• Pregao Presencia!. 

4.1 DISPENSA E INEXIGILIBIDADE DE LICITA<;AO 

A regra para as contratac;oes realizadas pela Administrac;ao publica e a da 

utilizac;ao de urn previa procedimento licitat6rio, esta exigencia encontras-se 

expressa no art. 37, inciso XXI, da CRFB, como o Principia da Licitac;ao Obrigat6ria. 

No entanto, este dispositive constitucional admite excec;oes, como a dispensa e a 

inexigibilidade de licitac;ao. 

A Lei 8.666/93, obrigada a todos aqueles que trabalham com recursos 

publicos a licitar, porem ha uma ressalva a esta obrigac;ao, a contratac;ao direta 

atraves de processos de dispensa e inexigibilidade de licitac;ao, desde que estes se 

encaixem e cumpram os requisites previstos na lei. 

0 artigo previsto na lei que e utilizado para tal aquisic;ao e o art. 24 da Lei 

Federal 8.666/93 e art. 34 da Lei Estadual15.608/07, regida pelo Estado do Parana. 

Este artigo diz respeito, a aquisic;ao/contrac;ao de bens e servic;os que sao 

permitidos sem que ocorra os tramites de licitac;ao, e sim uma dispensa. 

Em tese usamos este artigo para aquisic;ao de bens ate R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), dentro deste valor as aquisic;oes sao dispensaveis de licitar, porem temos 

que seguir todo urn tramite, o qual nao descaracteriza a impessoalidade e 

oportunidade de todos participarem. Para tal aquisic;ao e feito pesquisa de mercado, 

com pelo me nos 4 ( quatro) orc;amentos, on de sera avaliado o menor valor ofertado 

dentro do solicitado, com isto e montado o processo de dispensa, onde devera 

constar, capas, oficios, comprovantes de recursos financeiros, termos de convenios, 

parecer juridico, portarias onde informa os pregoeiros e equipes de apoio e 

autorizac;ao da autoridade competente da empresa. 

Nossa instituic;ao tambem trabalha com o art. 24, inciso XXI da Lei 

Federal 8.666/93 e art. 34 inciso XVIII da Lei Estadual 15.608/0712, onde e 

12 Art. 24 Lei Federal e Art. 34 Lei Estadual: E dispensavel a licitavao: XXI/XVIII- Para aquisivao de hens 

destinados exclusivamente a pesquisa cientifica e tecnologia com recursos concedidos pela CAPES, FINEP, 

CNPq ou outras instituivoes de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim especifico. (incluido 

pela Lei n°. 9.648, de 1998). 
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dispensavel todo bern adquirido para meio de pesquisa cientifica como CNPq e 

Finep, os quais sao dais convenios que recebemos recursos para andamento dos 

projetos. 

Quando se trata de bern especifico para pesquisa do convenio e que nao 

e encontrado de facil acesso e possfvel fazer uma dispensa de licitac;ao usando tal 

artigo citado. 

A inexigibilidade e uma modalidade de dispensa, onde e regida pelo art. 

25 da Lei Federal 8.666/93 e art. 33 da Lei Estadual15.608/0713. 

Para este caso usamos apenas como base para aquisic;ao de materiais 

que sao exclusivos de uma empresa, a qual devera entregar juntamente com sua 

proposta urn carta de exclusividade, como preve o inciso I da Lei Federal e Lei 

Estadual, onde o mesmo cita que sera considerado fornecedor exclusivo mediante 

atestado fornecido pelo Sindicato de Classe, Federac;ao e no nosso caso Junta 

Comercial do Parana. 

Para todo e qualquer processo licitat6rio e necessaria conhecer a Lei que 

rege o convenio, o administrador/pregoeiro do processo tern que ter conhecimento 

total do que e permitido e quais as penalidades, uma vez que uma dispensa feita de 

rna fe o administrador/pregoeiro podera ter uma Pena - detenc;ao, de 3 (tres) a 5 

(cinco) anos, e multa. 

A dispensa de licitac;ao e de utilizac;ao facultativa ao Administrador, que 

podera considerar conveniente e oportuna, para a Administra<;ao, a realizac;ao de 

uma contratac;ao direta, desde que obedecendo ao art. 24 a Lei 8.666/93. Enquanto 

a inexigibilidade de licitac;ao e de utilizac;ao obrigat6ria por parte do Administrador, 

uma vez que esta caso ocorre devido a inviabilidade de competic;ao. 

13 E inexigfvel a licita~ao quando houver inviabilidade de competi~ao, em especial: I - para aquisi~ao de 

materiais, equipamentos, ou generos que s6 possam ser fomecidos por produtor, empresa ou representante 

comercial exclusivo vedada a preferencia de marca, devendo a comprova~ao de exclusividade ser feita atraves de 

atestado fomecido pelo 6rgao de registro do comercio do local em que se realizaria a licita~ao ou a obra ou o 

servi~o, pelo Sindicato, Federa~ao ou Confedera~ao Patronal, ou, ainda pelas entidades equivalentes. 
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Quadro 3 - Exce~ao a regra 

4.2 TOMADA DE PRECO 

Esta modalidade de licitac;ao que visa agilizar o procedimento licitat6rio, 

antecipando a fase de habilitac;ao para antes mesmo da publicac;ao do edital. Esta 

antecipac;ao se da atraves do chamado registro cadastral, regulado pelo art. 34 da 

Lei n°. 8.666/93, que permanecera aberto aos interessados durante todo o ano, e 

pelo qual os aprovados receberao urn "Certificado de Registro Cadastral" - CRC. 

Este certificado nao substitui a documentac;ao que possua validade 

inferior ao prazo, como por exemplo, certid6es de debitos, negativas, INSS, CRS, 

FGTS. 

Nossa instituic;ao usa a Tomada de Prec;o para a contrac;ao de servic;os de 

engenharia, mas especificadamente para Obras, onde seu valor devera estar entre 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R$1.500.000,00 (urn milhao e quinhentos 

mil reais). 

Para a contratac;ao dos servic;os usamos como avaliac;ao, seguindo a Lei 

Estadual e Federal de licitac;6es, menor prec;o. 

Quando vamos fazer tal processo para contratac;ao de obra, 

primeiramente e feito urn levantamento pela Engenharia da lnstituic;ao, definindo 

todos os servic;os que deverao ser inclusos na obras, inclusive informando para n6s, 

do setor de licitac;6es, o prec;o utilizado no mercado. 



22 

Feito isto, abrimos o processo licitat6rio que caracteriza na montagem do 

processo onde o mesmo deve ter: 

• Capa 

• Oficio 

• Solicitac;ao do coordenador do projeto 

• Termo de Referencia 

• Planilha de Custos 

• Declarac;ao de Exist€mcia de Recursos (com extrato bancario) 

• Termo de Convenio e Plano de Aplicac;ao 

• Edital 

• Parecer Juridico 

• Autorizac;ao da Autoridade competente 

Estes sao os documentos necessaries para o processo de fase interna 

necessaria, ap6s isto entra a fase externa que e composta por: 

• Publicac;ao no Diario Oficial (como se trata de obra, tam bern de vera ser 

publicado em urn jornal de grande circulac;ao). 

• Proposta de prec;o das empresas 

• Documentac;ao da primeira colocada (em alguns casas e solicitado as 

documentac;oes das demais empresas). 

• Ata 

• Contrato. 

Por ser uma instituic;ao que recebe recurso publicos, neste caso em 

especifico o Convenio e firm ado entre nossa instituic;ao e a SETI/UGF, secretaria 

pertencente ao Estado do Parana. 

Por exigencia do nosso governante qualquer processo, com excec;ao da 

dispensa de licitac;ao pelo principia da economicidade compras ate R$ 8.000,00 (oito 
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mil reais), deverao passar pelo conhecimento do governo e este devera dar ou nao 

sua aprova9ao. 

Apenas ap6s esta aprova9ao pelo governo e feito a contrata9ao para a 

execu9ao da obra. 

Quadro 4 - Tomada de Pre~o 

4.3 PREGAO 

A Lei de Licita96es, de n°. 8.666/93, afirma ser vedada a cria9ao de outras 

modalidades de licita9ao ou a combina9ao das referidas no seu art. 22, quais sejam, 

Concorrencia, Tomada de Pre9os, Convite, Concurso e Leilao, alem das licita96es 

albergadas em Acordos lnternacionais, par for9a do disposto no art. 42, §5° c/c 121, 

paragrafo unico, ambos constantes da Lei epigrafada. 

Porem o decreta n°. 5.450, de 31 de maio de 2005, regulamenta o pregao, 

na forma eletronica, para aquisi9ao de bens e servi9os comuns, e Lei 10.520/02. 
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Esta modalidade de licitac;ao se faz atraves de disputa sessao publica, por 

meio de propostas e lances, para classificac;ao e habilitac;ao do licitante com a 

proposta de menor prec;o. 

Para esta modalidade sao adotados os mesmos artigos e regras da Lei 

Federal de Licitac;oes 8.666/93, s6 podendo se realizar no tipo menor prec;o, sendo 

que o prec;o maximo e fixado atraves de cotac;oes no mercado. 

Para efetuar tal procedimento e necessaria que cada 6rgao, nomeie urn 

seNidor que sera denominado como pregoeiro, de preferencia dentre os seNidores 

responsaveis pelas compras e contratac;oes da unidade administrativa, de sua area 

de seNic;os gerais ou da area da qual se origine a demanda pela licitac;ao, bern 

como uma equipe de apoio ao Pregao. 

Porem para que urn seNidor seja denominado pregoeiro o mesmo tera 

que realizar urn curso de capacitac;ao. Ja a equipe de apoio ao pregoeiro devera ser 

composta por ocupantes de cargo efetivo, quadro permanente do 6rgao ou 

Entidade, visando estimular a profissionalizac;ao destas func;oes. Deve-se 

demonstrar que a func;ao de pregoeiro pode ser exercida por ocupante exclusive de 

cargo em comissao. 
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5 LICITA<;AO POR INSTITUI<;AO PRIVADA. 

A licitac;ao em uma entidade privada e feita da mesma maneira que uma 

instituic;ao publica. 

Nosso diferencial, e que recebemos recursos publicos, destinados a 
pesquisa e desenvolvimento dos projetos, atraves dos convenio firmados entre estas 

instituic;oes publica. 

Temos como exemplo as convenios firmado com a Fundac;ao Araucaria, 

FINEP, SETI, SESA, OPAS, dentre outros, porem estes sao as convenios mais 

fortes. Todos temos que saber administrar o recurso recebido e cuidar com a 

legislac;ao que cada urn pede. Alguns convenios pede apenas a Lei Federal 

8.666/93, como e o caso da FINEP, OPAS, mas outros como a SETI, que e uma 

secretaria do governo estadual, pede tambem a lei do estado que e a 15.608/07. 

Alem de administrarmos o recurso que recebemos, atraves de compras 

par licitac;oes, no final de cada convenio fazemos a chamada prestac;ao de contas, 

onde ali e informado todos OS gastos feitos atraves de proceSSOS licitat6rios e 

tambem alguns casas que nao e necessaria o processo licitat6rio, mas sim a 

prestac;ao de contas como o pagamento de diarias em congressos, e alimentac;oes. 

5.1 RESPONSAVEIS PELA LICITA<;AO 

Consideram-se responsaveis pela licitac;ao, as agentes publicos 

designados pela autoridade de competencia, mediante ato administrativo proprio 

(portaria, par exemplo), para integrar comissao de licitac;ao, ser pregoeiro au para 

realizar licitac;ao na modalidade convite. 

Na instituic;ao APC, isto nao e diferente, OS responsaveis par licitac;oes 

sao: Presidente da Comissao Permanente de Licitac;ao, Pregoeiros e equipe de 

Apoio, todos nomeados pelo Presidente (Autoridade Competente) da instituic;ao. 

A comissao de licitac;ao e criada pela com a func;ao de receber, examinar 

e julgar todos as documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de 

licitantes e as licitac;oes nas modalidades de concorrencia, tomadas de prec;os, 

convite e Preg6es Eletronicos e Presenciais, alem das dispensas de licitac;ao. 
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Tal comissao de licita9ao pode ser caracterizado em permanente e 

especial. Sera permanente quando a designa9ao abranger a realiza9ao de licita96es 

par periodo determinado de no maximo doze meses. 

E constituida par, no minima, tres membros, sendo pelo menos dais deles 

servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos 6rgaos da 

Administra9ao responsaveis pela licita9ao. 

A investidura dos membros das comissoes permanentes nao pode 

exceder a urn ana. Quando da renova9ao da comissao para o periodo subseqOente, 

e possivel a recondu9ao parcial desses membros. A lei nao admite apenas a 

recondu9ao da totalidade, normalmente a equipe de apoio que e alterada, os 

pregoeiros permanecem os mesmos, uma vez que e dificil a pessoa que tenha 

interesse em fazer o cursos de pregoeiro, pais e uma fun9ao ainda nao criada em 

nenhuma institui9ao, normalmente sao administradores ou tecnicos administrativos 

com o curso em questao. 

Porem acreditamos que podera ser criada uma fun9ao com o cargo de 

pregoeiro, pais hoje o tema licita96es esta em alta, quase todas as institui96es 

trabalham desta maneira, sem contar os fornecedoresllicitantes que tambem tern 

que ter urn tecnico nesta area para poder fornecer seus servi9os e produtos. 

Ainda falando sabre os membros da comissao de licita9ao, estes 

respondem solidariamente pelos atos praticados, salvo se posi9ao individual 

divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na 

reuniao em que tiver sido tomada a decisao. 

Para se tornar urn pregoeiro, e necessaria que o servidor tenha 

especializa9ao no assunto, hoje ha cursos que qualificam o servidor, sem este curso 

nao e possivel ser urn pregoeiro, devido a tecnica e responsabilidades que o mesmo 

deve ter. 

5.1.1 PREGOEIRO 

0 pregoeiro tern sua fun~o, que nao e apenas fazer o certame 

presencialmente au via internet, mas tambem sua fun9ao e definir os requisitos e 

criterios que regem a licita9ao e a execu9ao do contrato, tais como: 

• Preparar o edital, que pode adotar o sistema eletronico ou publica9ao na 

lmprensa Oficial, contendo os seguintes itens: 



27 

• Objeto da contratac;ao, servic;os e compras; 

• Condic;oes para participac;ao no Pregao; 

• Procedimentos para credenciamento na Sessao do Pregao; 

• Requisitos de apresentac;ao da proposta de prec;os e dos documentos de 

habilitac;ao; 

• Procedimentos para recebimento e abertura dos envelopes com as propostas; 

• Criterios e procedimentos de julgamento das propostas; 

• Requisitos de habilitac;ao do licitante; 

• Procedimentos e criterios para interposic;ao de recursos e aplicac;ao de 

sanc;oes administrativas; 

• Apresentar, como anexo ao Edital, Termos de Referencia para as 

especificac;oes tecnicas necessarias a aquisic;ao ou contratac;ao. 

5.1.2 AUTORIDADE COMPETENTE 

Alem do descrito na Lei 10.520/02, cabe a autoridade competente 

tambem: 

• Determinar a realizac;ao do Pregao, designando pregoeiro e equipe de apoio. 

• Decidir os recursos contra atos do Pregoeiro. 

• Homologar a adjudicac;ao do Pregao, determinando a celebrac;ao do contrato, 

consoante a minuta previamente estabelecida (anexo ao edital). 

5.1.3 EQUIPE DE APOIO 

A equipe de apoio cabe, dentre varias atribuic;oes, principalmente auxiliar 

o pregoeiro em todas as fases do processo licitat6rio, tanto na fase interna como na 

fase externa. 
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5.2 PROCEDIMENTOS LICITATORIOS 

Este procedimento e divido em fase interna e externa. 

A fase interna e de grande importancia para todo o procedimento 

licitat6rio, compondo-se dos atos iniciais para uma contratac:;ao, desde a requisic:;ao 

do objeto, ate a edic:;ao do edital. 

Os itens que corresponde a fase interna, sao os mesmos para qualquer 

instituic:;ao, sao eles: 

• Requisic:;ao do objeto; 

• Estimativa de valor, atraves de cotac:;oes no mercado; 

• Autorizac:;ao da despesa; 

• Elaborac:;ao do edital, convite ou instrumento de contratac:;ao direta; 

• Analise juridica do instrumento; 

• Analise juridica; 

• Publicac:;ao na imprensa oficial, onde informara datas e horarios do certame. 

Nossa instituic:;ao alem desses itens, tambem incluimos o termo de 

referenda, extratos bancarios (onde demonstra os valores disponiveis), termo de 

convenio (uma vez que e uma instituic:;ao que possui convenios com o Estado e 

Fundac:;oes) e a portaria designando o pregoeiro e a equipe de apoio. 

Estes documentos sao validos para os Pregoes Eletronico e Presencia!, 

para Tomadas de Prec:;os ainda sao inclusos projetos, plantas e memoriais 

descritivos. Para dispensas sao necessarios todos os documentos acima citados 

com a excec:;ao do edital. 

A definic:;ao do objeto do certame devera ser suficiente e clara, vedadas 

especificac:;oes excessivas, irrelevantes ou desnecessarias, e que limitem a 

competic:;ao. Sua descric:;ao deve ser clara sem direcionamento ou que cause 

ambigOidade evitando assim a impugnac:;ao do edital. 

A definic:;ao do objeto e de suma importancia, uma vez que atraves dela 

sera feito a aquisic:;ao do produto/servic:;o. Se alga estiver digitado errado ou com 

falta de esclarecimentos o objeto solicitado podera ser adquirido errado. 
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A fase externa da licitac;ao inicia-se com a convocac;ao dos interessados 

por meio de publicac;ao de aviso em diario oficial do respectivo ente federado ou, 

nao existindo, em jornal de circulac;ao local. 

Facultativamente, o aviso sera publicado por meios eletronicos e, 

conforme o vulto da licitac;ao, em jornal de grande circulac;ao, nos termos do art. 11 

do Decreta n. 3.555/2000. 0 aviso contera a definic;ao do objeto licitado, a indicac;ao 

do local, dias e horarios em que podera ser lida ou obtida a Integra do edital. 

Fazem parte da fase externa: 

• Aviso no Diario Oficial da lmprensa 

• Lista de interessados 

• Propostas 

• Habilitac;ao 

• Julgamento 

• Ata 

• Adjudicac;ao 

• Homologac;ao 

• Publicac;ao da homologac;ao no DIOE14 

Nossa instituic;ao por sua vez, ainda inclui antes da adjudicac;ao o parecer 

jurldico, onde este junto com a CPL - Comissao Permanente de Licitac;ao informa a 

situac;ao de tal processo. 

A publicac;ao de nossos processo alem da divulgac;ao via imprensa oficial, 

tambem e divulgado pelo site da instituic;ao, onde Ia permanece ate a homologac;ao 

do processo. 

A lei nos informa que o prazo para publicac;ao do edital, nao podera ser 

inferior a 8 (oito) dias uteis. Aplica-se subsidiariamente o regime da Lei de 

Licitac;oes, computando-se o prazo a partir da primeira publicayao. No dia, hora e 

local designados, sera realizada sessao publica para recebimento das propostas. 

lsso significa a impossibilidade de sua remessa pelo correio ou sua apresentac;ao no 

protocolo da repartic;ao, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se 

14 Diario Oficial da Imprensa do Estado. 
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e, se for o caso, comprovar a existemcia dos necessarios poderes para formula~_;ao 

de propostas e para a pratica de todos os demais atos inerentes ao certame, bern 

como apresentar declara~_;ao dando ciencia de que cumpriram plenamente os 

requisitos de habilita~_;ao. 

Para os casas de tomada de pre<;o, alem da publica~_;ao em imprensa 

oficial e meio eletronico, a mesma devera ser dada tambem atraves de publica~_;ao 

em jornal de grande circula~_;ao, podendo este ser anunciado apenas uma vez. 

0 prazo para o recebimento das propostas, neste caso, nao podera ser 

inferior a trinta dias uteis. 

5.3 FASE INTERNA E FASE EXTERNA 

Abaixo sera dada a descri~_;ao sucintamente de cada item necessaria a 

fase interna e externa do processo licitat6rio. 

• Requisicao do Objeto: A requisi~_;ao do objeto e feito atraves de uma 

solicita~_;ao de compra, onde o coordenador do projeto faz toda a descri<;ao do 

produto/servi<;o a ser adquirido. Esta solicita~_;ao podera ser tanto para uma 

compra direta, que tera o valor abaixo de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ou para 

uma compra atraves de Pregao Eletronico, o qual e o mais utilizado, Pregao 

Presencia! ou Tomada de Pre<;o. Esta requisi<;ao tern que estar devidamente 

assinada pelo coordenador do convenio, liberada pelo gestor financeiro do 

convenio e atestado pelo setor de licita<;6es, normalmente pelo pregoeiro. 

• Estimativa de Valor: Esta estimativa se da atraves de cota<;6es no mercado, 

onde no ambito da legisla~_;ao federal, teremos que ter no minima quatro 

fornecedores, onde atraves do menor pre<;o sera feito a aquisi~_;ao do 

produto/servi<;o ou tera como base a abertura da licita~_;ao. Alguns convenios 

nos permite apenas tres cota<;6es, e atraves da media de pre<;o abra-se o 

processo licitat6rio, mas para estes convenios ha uma legisla~_;ao propria da 

institui~_;ao fornecedora do recurso publico. Esta estimativa normalmente quem 

faz e urn membra da equipe de apoio, onde atraves da planilha assina e 

atesta sua veracidade. 0 pregoeiro tambem pode fazer tal documento. 
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• Oficio: Este e o primeiro documento onde informa-se qual o tipo de licita9ao 

sera feita, ou seja, informa se e dispensa ou Pregao, ou Tomada de Pre9o. 

Este documento quem assina e atesta e o presidente da comissao 

permanente de licita96es. 

• Termo de Referencia: Este documento informa, sucintamente, o numero do 

convenio, numero do processo licitat6rio, objeto que sera adquirido, prazo de 

pagamento, local de entrega, rubrica onde esta o objeto no plano de 

aplica9ao, valor disponivel na rubrica e valor encontrado no mercado e que ira 

para aquisi9ao direta ou para o edital. 0 termo de referenda deve estar 

assinado pelo coordenador do convenio. 

• Declaracao de Existencia: Esta declara9ao informa o numero da conta 

bancaria, numero da agencia e banco, valor do processo, declara9ao esta, 

devidamente assinada pelo responsavel financeiro da institui9ao, anexo a 

este documento tambem fica o extrato bancario onde informa o valor que o 

convenio disp6e. Lembramos que s6 e permitido tal aquisi9ao se o convenio 

dispor do recurso, nossa institui9ao nao trabalha com valores que poderao 

entrar na conta bancaria, mas sim com o valor ja disponivel para tal aquisi9ao. 

• Solicitacao de Autorizacao de Licitacao: Esta solicita9ao e assinada pelo 

presidenta da CPL, onde solicita a autoridade competente, no nosso caso ao 

presidente da institui9ao, a libera9ao do processo licitat6rio, seja atraves de 

dispensa ou licita9ao. 

• Parecer Juridico: Este parecer e feito atraves do juridico da institui9ao, onde 

ele confirma a solicita9ao do setor de licita98o, onde informara urn numero de 

parecer, numero do convenio, nome do convenio e modalidade de licita9ao. 
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• Autorizacao de Licitacao: Esta autorizac;ao e dada pela autoridade 

competente, onde somente ap6s o parecer juridico, se base em autorizar o 

processo licitat6rio e modalidade de licitac;ao. 

Para casas de dispensa de licitac;ao e inexigibilidade, o processo inicial se 

encerra aqui, onde sera apenas acrescentado a ordem de compra e nota fiscal do 

produto/servic;o. 

5.4 EDITAL 

Os requisitos obrigat6rios em urn edital, assim como seus anexos, estao 

elencados no art. 4015 da lei n°. 8666/93 e seus paragrafos. 

Podemos destacar os seguintes itens: 

• A descric;ao do objeto da Licitac;ao: fundamental para o desenvolvimento do 

procedimento licitat6rio, resguardando a qualidade na licitac;ao inclusive na de 

menor prec;o; 

• A previsao de criterios de reajuste dos prec;os: de acordo com o plano real (lei 

8.880/94, art. 12, nao podera ocorrer reajuste de prec;os num prazo inferior a 

urn ano); 

• As condic;oes de pagamento: especialmente com a fixac;ao de urn indicador 

com fins de atualizavao financeira, desde o adimplemento ate o efetivo 

pagamento; 

• As condic;oes de recebimento do objeto da licitac;ao: com base nos art.n°. 73 a 

76 da Lei n°. 8.666/93; 

• A minuta do futuro contrato: anexo obrigat6rio do processo, que transformara 

o contrato administrativo em contrato de adesao. 

15 Art. 40. 0 edital conteni no preambulo o nfunero de ordem em serie anual, o nome da reparti~;ao interessada e 

de seu setor, a modalidade, o regime de execu~;ao e o tipo da licita~;ao, a men~;ao de que sera regida por esta Lei, 

o local, dia e hora para recebimento da documenta~;ao e proposta, bern como para inicio da abertura dos 

envelopes, e incisos. 
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0 art. 41 da lei 8.666/93 regulamenta a impugna9ao de urn edital, mas e 
omisso quanta ao seu procedimento, levando-nos a adotar, par .analogia, o uso dos 

procedimentos destinados aos recurso (art. 1 09). 

A impugna9ao podera ser feita por qualquer cidadao ou pelo proprio 

licitante. 

A impugna9ao apresentada pelo cidadao devera ser feita dentro do prazo 

de 5 dias uteis, anteriores a data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilita9ao, conforme determinado pelo art. 41, §1° da lei n°. 8.666/93. Este mesmo 

dispositive impes urn prazo de tres dias uteis a Administra9ao para o julgamento 

desta impugna9ao. 

Por nao estabelecer prazo para a solu9ao de uma impugna9ao a lei em 

questao permite que a comissao de licita9ao de inicio a fase de habilita9ao, antes 

que se resolva urn pedido de impugna9ao, apesar de este procedimento nao ser 

adequado. 

Quadro 5 - lmpugna~ao do Edital 

E aconselhavel a leitura de urn Edital de licita9ao para que possa ter as 

primeiras no96es sabre como e o processo de licita9ao. 
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0 Edital e a lei interna da licita9ao. Nele constarao todas as regras para a 

contrata9ao e deve ser obedecido na integra, pois sua empresa poderc~ ser 

inabilitada (documenta9ao) ou desclassificada (proposta comercial nao aceita). 

0 rito procedimental de uma licita9ao e muito complexo e a competi9ao e 

muito grande. Seus concorrentes nao medirao esfor9os para inabilita-lo, ou seja, 

excluir sua empresa, antes mesmo de conhecer sua proposta comercial. 

5.5 PUBLICA<;AO NO DIOE 

A publica9ao e uma exigencia por lei, onde deve constar o dia e horario 

da disputa, ou ainda local, quando for o caso de tomada de pre9o e pregao 

presencia!, o mesmo leva ainda a data da publica9ao e o nome da autoridade 

competente. 

5.6 DISPUTA. 

5.6.1 Pregao Eletronico 

Sessao publica, por meio de interliga9ao na rede mundial de 

computadores, internet, utilizando recurso de criptografia e autentica9ao, visando 

assegurando certame. 

A grande maioria de nosso trabalho e feito atraves do pregao eletronico. 

0 qual e conduzido pelo site do Banco do Brasil, www.licitacoes-e.com.br. Atraves 

deste site e feito todas as aquisi96es para nosso convenios, tais como: 

equipamentos de informatica, equipamentos de laborat6rio, materiais de consumo e 

alguns servi9os, como instala96es de sistema de ar condicionado. 

Segue no anexo I, alguns print's onde demonstra as telas do site vista 

pelo pregoeiro, infelizmente nao temos como ver a tela do fornecedor, mas sabemos 

atraves de cursos, que o que difere e o campo para dar lances. 
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5.6.2 Pregao Presencia! 

0 pregao presencia! nao e muito utilizado par n6s, utilizamos esta 

modalidade para casas especfficos tais como: contratac;ao de empresa para 

fornecimento de passagens aereas, contratac;ao de pastas de gasolina e empresas 

de transporte. 

Esta modalidade e uma mescla entre a tomada de prec;o e o pregao 

eletronico, onde o licitante ja leva juntamente com sua proposta sua documentac;ao 

de habitac;ao como e o caso da tomada de prec;o, porem pode dar lances, parecido 

com o pregao eletronico porem serao lances verbais. 

5.6.3 Tomada de Prec;o 

E a modalidade de licitac;ao entre interessados devidamente cadastrados 

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

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

q ualificac;ao. 

Esta modalidade e usada em nossa institui«;ao para contratac;ao de obras 

e reformas. E usada atraves da menor proposta apresentada, o licitante que 

apresentar a menor proposta e aberto o envelope da documentac;ao e verificando se 

esta em acordo com edital a empresa e classificada e adjudicada. 

5.7 HABILITA<;AO 

5. 7.1 Pregao Eletronico 

Ap6s o termino do certame (disputa eletronica), a(s) empresa(s) do(s) 

lote(s), tera tres dias uteis para apresentac;ao da documentac;ao de habitac;ao, a qual 

esta descrito em anexo no edital. A licitante devera apresentar a documentac;ao em 

tempo habil e em dia, sem nenhum documento vencido, caso isto ocorra ou a 

empresa nao apresente a documentac;ao no tempo dado em edital, a mesma podera 

ser desclassificado e o pregoeiro podera solicitar ao segundo colocado a 
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documenta9ao, ate que a licitante seja declarada vencedora e posteriormente 

adjudicada. 

5.7.2 Pregao Presencia! 

Ap6s a etapa de lances onde se conhece a empresa que oferece o menor 

valor e passado para a verifica9ao dos documentos, entao se abre o envelope da 

empresa licitante onde deve constar toda a documenta9ao exigida em edital e com 

os prazos em dia, caso a primeira nao esteja em acordo passa-se para a segunda 

colocada e assim por diante ate que se defina a empresa vencedora. Caso nao seja 

adquirido o produto/servi90 da primeira colocada, o pregoeiro deve negociar o valor 

com a segunda colocada e assim por diante. 

5.7.3 Tomada de Pre9o 

A tomada de preyO e utilizada para obras publicas, e como 0 unico 

convenio que preve obras e o da SETI, que esta vinculada ao Estado do Parana, 

nossa institui9ao segue a lei estadual de licita96es 15.608/07, onde tern os mesmos 

procedimentos do pregao presencia!, abre-se primeiramente os envelopes de pre9os 

de todos os participantes, neste caso nao ha disputa, aquele que tiver o menor pre9o 

ja e verificado sua habilita9ao, ou seja, ja e feita a conferencia da documenta9ao. Na 

lei federal, primeiramente e feito a abertura dos envelopes das documenta9ao, o que 

torna o processo mais demorado, uma vez que devera abrir a documenta9ao de 

todos os participantes e s6 depois abrir o envelope das propostas e verificar qual o 

vencedor. 

Em seguida segue urn resumo tanto para o pregao presencia! como para 

a tomada de pre9o: 

Os envelopes entregues na sessao publica deverao conter a indica9ao do 

objeto e do pre9o oferecidos, procedendo-se a sua imediata abertura e a verifica9ao 

da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocat6rio. 
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Ap6s o recebimento dos envelopes e a comprova9ao dos requisitos 

ObjetiVOS de participa9a0, processa-se a abertura das propostas. 0 pregoeiro devera 

verificar a regularidade formal e material delas. As formalidades sao as mesmas da 

Lei n. 8.666/93. 0 julgamento das propostas obedece aos preceitos gerais acerca da 

materia, cabendo desclassificar as propostas inadmissiveis e irregulares, 

selecionando apenas as que preencham os requisitos previamente estipulados. 

Para julgamento e classifica9ao das propostas, sera adotado o criteria de 

menor pre9o, observados os prazos maximos para o fornecimento, as 

especifica96es tecnicas e os pan3metros minimos de desempenho e qualidade 

definidos no edital. Quanta ao objeto e valor, cabera ao pregoeiro decidir 

motivadamente a respeito da aceitabilidade da proposta classificada em primeiro 

Iugar. 

Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilita9ao 

que ja constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e 

sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municipios, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados neles constantes. 

0 licitante sera declarado vencedor depois de verificado o atendimento 

das exigencias fixadas no edital. Se a oferta nao for aceitavel ou se o licitante 

desatender as exigencias habilitat6rias, o pregoeiro examinara as ofertas 

subseqOentes e a qualifica9ao dos licitantes, na ordem de classifica9ao, e assim 

sucessivamente, ate a apura9ao de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo 

licitante declarado vencedor. 0 pregoeiro podera, ainda, negociar diretamente com o 

proponente para que seja obtido pre9o melhor. 

Ap6s a declara9ao do vencedor, devera ser lavrada a ata de julgamento 

da habilita9ao e sera formalizada a classifica9ao definitiva, sendo que outras 

formalidades subseqOentes dependerao da interposi9ao de recursos. Cabera a 

qualquer licitante manifestar imediata e motivadamente a inten9ao de recorrer, 

quando lhe sera concedido o prazo de 3 (tres) dias para apresenta9ao das raz6es do 

recurso. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados para apresentar contra

raz6es, em igual numero de dias, que come9arao a correr do termino do prazo do 

recorrente, aos quais e assegurada vista imediata dos autos. 0 acolhimento de 

recurso importara a invalida9ao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento. A 

falta de manifesta9ao imediata e motivada do licitante importara a decadencia do 

direito de recurso e a adjudica9ao do objeto da licita9ao pelo pregoeiro ao vencedor. 
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Salienta-se ainda que os interessados deverao anotar todas as 

irregularidades que reputar ocorrentes e aguardar o momenta terminal, quando terao 

oportunidade para exercitar o recurso, equivalendo tao somente a concentrac;ao do 

cabimento do recurso numa etapa terminal do procedimento. 

Apos a decisao final dos recursos, a autoridade competente tara a 

adjudicac;ao do objeto licitado ao vencedor. Ora! Nao deveria ser o pregoeiro? A 

resposta e negativa. Visando nao haver desperdicio de tempo, a autoridade 

encarregada de emitir a ultima palavra acerca das controversias sera a competente 

para produzir a adjudicac;ao. Na ausencia de recurso, a adjudicac;ao incumbira ao 

proprio pregoeiro. 

Vencida a etapa da adjudicac;ao, a autoridade competente devera 

homologar o procedimento, exercitando o juizo de legalidade e conveniencia acerca 

da licitac;ao. Em seguida, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato no 

prazo definido em edital. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de 

validade da sua proposta, nao celebrar o contrato, aplicar-se-a o disposto no inciso 

XVI do art. 4° e no art. 7° da Lei n. 1 0.520/2002, que estabelece que o segundo 

classificado sera convocado para celebrar o contrato com sua propria oferta. 

5.8 ATA 

Apos o termino da etapa de lances e habilitac;ao, e conhecido o licitante 

vencedor, o pregoeiro junto com sua equipe de apoio elabora-se a ata. No caso do 

pregao eletronico a ata e feita automaticamente pelo sistema do site onde se 

realizou a licitac;ao onde quem assina e o pregoeiro, sua equipe de apoio e a 

autoridade competente, para pregao presencia! e tomada de prec;o, a ata e feita 

apos o termino da sessao pelo pregoeiro, onde este assina junto com a equipe de 

apoio e todos os participantes da sessao. 

5.9 SOLICITACAO DE PARECER JURIDICO. 

Em nossa instituic;ao, o pregoeiro e responsavel tambem em fazer esta 

solicitac;ao o juridico, onde constara a data do pregao ou tomada de prec;o, hora que 

ocorreu a disputa/sessao, qual o objeto em questao, o valor estimado para a disputa, 

a empresa arrematante e o valor que a mesma forneceu e par ultimo a decisao da 

CPL. 
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5.10 PARECER JURiDICO 

Com base na solicitac;ao acima, o juridico faz seu parecer onde dare~ 

informac;oes tecnicas, acatando ou nao a decisao da CPL, devidamente assinada 

pelo advogado responsavel. 

5.11 ADJUDICA<;AO 

Voltando o parecer juridico, o pregoeiro e responsavel pela adjudicac;ao 

do objeto, onde informara a empresa arrematante e o valor arrematado. 

5.12 HOMOLOGA<;AO 

A homologac;ao e feita pela autoridade competente da instituic;ao, onde 

acata a decisao do juridico e a adjudicac;ao do pregoeiro. 

5.13 PUBLICA<;AO 

Atraves desta homologac;ao, e feita a publicac;ao no DIOE, onde se faz a 

exigemcia da legislac;ao em vigor. 

5.14 AQUISI<;AO DE COMPRA- ORDEM DE COMPRA 

Ap6s a publicac;ao, o pregoeiro ou sua equipe de apoio esta liberado para 

fazer a aquisic;ao do produto/servic;o. Esta aquisic;ao se da em forma de ordem de 

compra, onde consta o item que foi adquirido, seu valor, dados para faturamento, 

prazo de entrega e dados para entrega. 

5.15 NOTA FISCAL 

Ap6s a chegada do material, e conferida a nota fiscal para verse esta de 

acordo com o que foi solicitado, estando tudo em acordo a mesma e encaminha 

para pagamento e uma c6pia e anexa ao processo, finalizando-o. 
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Como temos urn convenio que esta ligado ao Estado do Parana, ha 

alguns procedimentos que diferem do que foi citado acima. 

Par exigencia do nosso governo, todos os processos de dispensa par 

inexigibilidade, preg6es e tomadas de prec;o devem passar pela autorizac;ao deste 

chefe de gabinete, a (mica excec;ao e para casas de dispensa par economicidade, 

ou seja, abaixo de R$ 8.000,00, que e a propria instituic;ao que Iibera o processo. 

Sendo assim, ap6s o termino da fase interna, o processo e encaminhado 

a secretaria, a qual a instituic;ao tern o convenio, a mesma avalia se o processo esta 

de acordo e devolve para a instituic;ao com a autorizac;ao para a abertura do 

processo licitat6rio e com devidas aliterac;oes, caso haja. 

Voltando estes processos, nossa instituic;ao, continua com o processo 

seja ele, pregao ou tomada de prec;o, ou seja, faz-se todo o tramite citado 

anteriormente, ate a fase externa de parecer juridico, onde o processo volta a 
secretaria de estado. Esta secretaria par sua vez, encaminha o processo a Casa 

Civil do Estado do Parana, onde Ia permanece par muitas vezes mais de 2 meses, e 

volta somente com a assinatura do governador do estado, homologando ou nao o 

processo. 

Vale lembrar, que isto ocorre apenas para os convenios firmados com o 

estado, os quais sao mais demorados, os outros convenios o tramite e feito somente 

pela instituic;ao. 
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6 PRESTA<;AO DE CONTAS. 

6.1 PRESTA<;AO DE CONTAS- FINAL (descritivo I regras I procedimentos) 

Setor de Convenios: Verificar saldo para encerramento da conta-corrente 

(01 dia ap6s a data do encerramento do convenio). 

SC16: se houver saldo na conta-corrente, fazer a transferemcia do valor 

para a conta-corrente do 6rgao repassador (solicitar ao setor Financeiro). 

SC: Juntar a documenta<;ao, digitar a PC17 nos formularios (Anexo 1 a 

Anexo 1 0) e montar o processo - observar sempre os prazos maximos indicados no 

fluxo (item 5.1 ). 

6.1.1 Documenta<;ao 

Documentos fiscais originais com a assinatura do coordenador do projeto 

no verso, atestando o recebimento. A assinatura deve estar devidamente 

identificada, com carimbo ou nome escrito por extenso. 

houver. 

Extratos bancarios originais - conta corrente e conta de aplica<;ao. 

Original da guia de recolhimento do saldo (comprovante de deposito)- se 

Relat6rio T ecnico Final ( descri<;ao das atividades desenvolvidas, 

resultados alcan<;ados, dificuldades, equipe que atuou no projeto ... ) - devidamente 

assinado pelo Coordenador do Projeto. Obs.: Para os projetos nos quais estiver 

indicado no Termo de Convenio como "obrigat6rio", apresentar, junto ao Relat6rio 

Tecnico, o material de divulga<;ao (CD, livros, revistas, etc.). 

C6pia do Termo de Convenio e aditivos (se houver) - devidamente 

assinados. 

C6pia do Plano de Trabalho I Plano de Aplica<;ao - devidamente 

assinado. 

C6pia das publica<;6es em Diario Oficial (do Termo de Convenio e 

Aditivos). 

C6pia dos processos licitat6rios 

16 SC - Setor de Convenios 
17 PC - Presta~ao de Contas 



a) Se pregao, tomada de pre9os ou concorrencia: 

• Edital. 

• Comprovante da publica9ao do edital (Diario Oficial). 
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• Ata da sessao devidamente assinada pelos presentes (se 

pregao eletronico, assinada pela Comissao de Licita9ao). 

• Parecer jurfdico. 

• Homologa9ao (pela autoridade competente interna 

representante legal - e para os casas da SETI, pelo 

Governador). 

• Publica9ao do resultado. 

b) Se dispensa ou inexigilibidade 

• Oficio de solicita9ao da dispensa ou inexigibilidade devidamente 

assinado pelo Presidente da Comissao de Licita9ao. 

• Parecer juridico. 

• Autoriza9ao do representante legal da lnstitui9ao (somente 

autoriza9ao interna). 

• Publica9ao do resultado (mensal). 

• Termo de Cumprimento dos Objetivos (emitido pelo 6rgao 

repassador) - somente para 6rgaos estaduais. 

• Preenchimento de Formularies que cada institui9ao repassadora 

do recurso 

SC: Encaminhar a PC para a Comissao de Presta9ao de Contas. 

Comissao de Presta9ao de Contas: Analisar a presta9ao de contas 

conforme Planilha de Convalida9ao (Check List). 
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A CPC18 e formada por membros indicados em Portaria. 

Cada processo deve ser analisado por, no minima, dais membros da 

CPC. 

CPC: lnserir observac;oes e considerac;oes na Planilha de Convalidac;ao 

(Check List) e assinar (cada membra da CPC responsavel pela analise). 

CPC: Devolver a prestac;ao de contas com a Planilha de Convalidac;ao 

(Check List) ao Setor de Convenios. 

Setor de Convemios: Fazer as alterac;oes e correc;oes necessarias 

conforme observac;oes da Comissao de Prestac;ao de Contas. 

SC: Solicitar a assinatura do Contador, do Responsavel Legal da 

lnstituic;ao e da UGT, quando necessaria. 

Os membros da UGT estao definidos conforme Portaria atual. 

SC: fazer a paginac;ao do processo, rubricar todas as paginas e fotocopiar 

todo o processo. 

18 CPC - Comissao PrestafYao de Contas 
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lnclusao do tote da licita~ia 

Tipo de dispuil : 

Cal.' rl!SFI!TA !hl SfSSAO FIJBlk:.t. 

Apficer o trammelito dlterenclado parl. M.E:EPPJCOOP? 

(£),;, 
Q,, •• 

De uri~8o do tote· : 

Crrtertode •etefiO : 

:oo~.:: AS PRCPosr:...S, 
bc:clusMdade d-e porttciP"'~O para MEJEPPrC:OOP? 

o,.,m 
@t!b 

Quadro 10 - Cria~ao do Lote 
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(.: 88 LltU~ao (letromca · W'"dows lnter""t llcploN>r provid~d by PUCPR [';J@J~j 

Resumo da Llcttatiio 

11• Ucfta~.to! ~tiC~~:!:~ 

Resumo da llcfta)lO: XXX:<:<"U); 

Cllente! t..SS.CCJACA.O p.t..,;.A,N_.ta.fNSE Cf CiJlTi;RA- APC I A5:.SOCIACAC FA~.AJ-<Af ~·<SE DE CUl!\.IRA- .t..?C 

Proce'Sso: tn 

Moa.lidbde: ?RE.O.AO 

Situa~io: !: JJ. !;:}!:r.lO 

Lotes desto Lldta~o 

Late 1 .x.~~-~ 

Tlpo de dlspvta: C:SPUT:...:t.tl SESS!.O PJ81.CA 

cri.1r no·~a ·! o;;.• ! 

Idiom• d& l.tcit~ao: Pc~wv~b 

Moede d4 Uc.tta~o : P.fA:.. 

Quadro 11 - Ap6s criado o lote 
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(: ll8 lltil~ao lletromca W•ndows Internet l1CJ>Iorer prollided by PUCPR ~('!!J~J 

Resumo da lictti!H;ao 

~I • LicitA~·o : ~CG t.oli3S~ 

Resumo da Lfdta~.io:. >OOOC<XXX 

fdital ~ ~ I C 

Mod•tid~~de: ?REGAO 

Situa~: EM f~!~C 

lnctusao do ttem a urn lote da ticita~ao 

lote: 1 •. x~t.x:x 

fdercadori.1 : 

............ ................... .............................................. tv·i i iJ~ i x: h· ·:.~.:.' .. ':'' ................. . 

Proce~so: cc

ldioma cu. Ucit~So: Pc~w vv.es 

Moed~ da licita~o : REA:.. 

Qwntid.adce ~ 

Quadro 12 - Cria~ao do item para o lote 
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-
l 

l 
f 

r 
D 

I 
!. 

................................................................................ ;~;[¥[) •5 • ·.~·· ,c .... , .. ::.:.: ... :.c ............................................... ~·: .... • ... > 

9 • ~ " ;Jj • !h} P6gha • «} FOI'romeni:as • " 

· Simula~ao 

(5 hHps.llwww hdt.n:oe• e .com.bt/aopllctllicoldC<W/consuU4prod/BuscarMercadorias J•P' . ~IQ~ 

Setecione e s.ub-c.ateyoOa desejada ; 

~E~Yt::~ -> 

5D:5: ~iR.'.l~:Th'TIS ·-> 
=~s m: c<:>~$:.."!,;~ _.., 

r.lercadot'la : 

.·: ' $Internet 

Quadro 13 - Tela do 88 para itens cadastrados 
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reswno da nego.ci:a~ao 

NADIA DE JESUS DOS SANT &.;t~r-.c::.ia : R$ 1,66 

~ -----···· ··--····---···-········--··--·· ···· ·· ··-- ··········-····--·~ 

11.0012008 10:21:S3 :735 (5) : A qu.1lqu~u mom•nto • dis:pub pod• ser •nctrt<ld.l 
11Kiei200810:21:63 :735(S) : O t t! mpo norm•l de disput.1foi t!OOt!lf.ldo pt!lo 
prt:go•lro.Ati .- gor•.omt!lho t\l'.l lor ofert:cri do toldt!60.00 

Ale/2008 10:21 :45{)U8 (P) : Srs. licit .- ntu: o tempo pod•r• •nc•rr• r • qu.1lqut!t 
·. •preMnt•mm•lhor•spropostu!t!!!!!! 

1.aetl008 10:2 t :23:735 (S) : At•n!(io : t:noen•m•nto imin•nl• d• bn in ioi .ti dt! 

~r¥lo : 1110a12008 10:30: t 7 :338 ~~~1~noc.e 10:10:30:12Q (P) : 0 t•mpo norm •! d• dlsput.l nr<~ d• 2 minutos 

11.uer.zooe 10:10:20 :174 (P) : Est. •b•rt.l • u l .1 d• dlspub pu.1 o !ot t! 12, 
.tptt!Mnt•msu.lspropostu 
11.oal2009 10 :1~ :62~5(S) : Am•lhor pro post.- to i d• R$ 60,00. qu• i o menor 

~~~~~d•on~<4·~~~.,!~o!~~. ,. ., .., ......... ~ A:.- ... ~ .. .. . ..... ~., :v: 
Erritent•:(S}Sistem• I (P)Pregoei ro 

o+ PREGOBRO EN\IIA NENSAGEM COM SUCESSO 

Quadro 14- Tela de Disputa do certame 

Abaixo sera descrito OS processos: 
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• Quadro 6 - A tela acima demonstra a primeira pagina onde esta as 

licitac;oes, ou seja, tela para criac;ao e acesso aos pregoes eletronicos. 

• Quadro 7 - Para que consigamos entrar na pagina on-line das 

licitac;oes, e necessaria ter uma chave de acesso e uma senha. 

• Quadro 8 - Ap6s informado a chave e senha de acesso, a pagina sera 

esta fornecida acima, onde a pessoa estara autorizada a verificar as 

licitac;oes ja efetuadas ou em andamento. 

• Quadro 9- Este campo e para a criac;ao de licitac;ao, onde devera ser 

informado, o objeto, recursos, convenio, numero do edital, numero do 

processo, data e locais. 

• Quadro 10 - Esta tela onde havera a criac;ao do late, como par 

exemplo: aquisic;ao de equipamentos de informatica. 
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• Quadro11 - Ap6s criado o lote, aparecera, como disposto nesta tela, 

urn campo para criagao do item. 

• Quadro 12 - A criagao do item se da pela informagao do que se trata, 

como por exemplo: impressora; 

• Quadro 13 - Neste quadro podemos notar que abre uma tela do bb, 

nesta tela teremos que informar o nome do item para ver se esta 

cadastrado, caso nao esteja tera de ser solicitado a inclusao do item. 

Ap6s feito todo este procedimento, temos que esperar o tempo legal para 

abertura do certame. 

• Quadro 14- Este quadro mostra como e a sala de disputa para o late. 
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7 CONCLUSAO 

Este trabalho foi baseado em acontecimentos do dia-a-dia, onde realizo 

todo meu trabalho. 

0 tema foi escolhido devido a midia que hoje esta em alta, principalmente 

nos casos de licitac;6es fraudulentas. 

No trabalho, foi descrito quais os procedimentos tornados por uma 

instituic;ao privada que recebe recursos publicos. Demonstramos passo a passo 

como e feito a licitac;ao nesta instituic;ao, e de uma forma mais sucinta a 

formalizac;ao de prestac;ao de contas. 

0 maior objetivo do trabalho se resume em informar todos os 

procedimentos, porem foi focalizado apenas os que usamos na instituic;ao, ou seja, 

pregao eletronico, pregao presencia! e tomada de prec;o. Nao que os demais nao 

tenham importancia, porem como o objeto do trabalho era informar quais os passos 

da instituic;ao mediante o recebimento de recursos publicos, por uma empresa 

privada. 

Vemos a licitac;ao como urn processo de economicidade, porem para 

alguns caso nao vemos como economia, pois muitas vezes adquirimos urn produto 

pelo menor prec;o, porem sua qualidade nao e suficiente. 

No caso de preg6es eletronicos principalmente, pois esta ampla a 

concorrencia no pais todo. Sendo assim acabam se cadastrando empresas 

iniciantes, ou o chamado "fundo de quintal", que abrem apenas para esse tipo de 

venda. E acabam por entregar materiais inferiores ao solicitado, e inclusive de 

procedencias suspeitas. 

Pelo fato de nao poder exigir marcas no ambito das licitac;6es, acabamos 

comprando tal produto inferior o que, muitas vezes nao condiz com o esperado e 

acaba prejudicando o andamento do convenio. 

lsto se da nao apenas para aquisic;ao de bens de consumos, mas 

principalmente com equipamentos, sejam elas laborat6rios, medicos hospitalares e 

informatica. 
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Normalmente os produtos de informatica sao os mais problematicos, onde 

acabamos recebendo material importando de paises sem procedencia e as vezes 

ate usados. Neste ponto entra a importancia de uma boa verifica<;ao na entrega do 

produto. 

Pais quando urn material e entregue em rna qualidade e erroneamente, 

podemos devolve-lo e solicitar a troca, desde que esteja disposto no edital. Em 

razao disto e muito importante a elabora<;ao do edital para evitar que tais empresas 

de carater suspeito entrem na disputa. 

Entao podemos ver os pontos fortes de uma licita<;ao na modalidade 

pregao eletronico ou ate mesmo o presencia! e tomada de pre<;o, que e a vantagem 

da competitividade e pre<;os baixos, mas tambem teremos que estar preparados 

para as desvantagens, como atrasos na entrega e materiais inferiores. 

Tambem podemos citar no caso de convenios com o Estado, hoje urn 

ponto fraco para a aquisi<;ao de bens e servi<;os atraves de licita<;6es, sejam nas 

modalidades de pregoes eletronicos e presenciais como dispensa por inexigibilidade 

e tomadas de pre<;os. Pais como citado acima hoje todos tern que passar pela 

aprova<;ao do Governante do Estado, o que acaba tomando o processo oneroso e 

estressante, pais acabamos perdendo tempo e recursos, onde urn processo leva em 

torno de dais meses para retornar. Muitas vezes quando retorna o vendedor ja nao 

tern mais interesse na venda por, as vezes, ter havido urn aumento de pre<;o ou pelo 

simples fato de nao possuir mais o equipamento/material. 

Enfim, isto acaba ocasionando urn desgaste nao s6 para o vendedor, mas 

tambem para n6s representantes da institui<;ao e para o coordenador do convenio 

que normalmente esta esperando a entrega do material para dar continuidade ao 

seu projeto. 

Podemos tirar de conhecimento, que, aparentemente e facil fazer tal 

procedimento, porem a partir do momenta que se trabalha diariamente com esse 

processo, notamos as dificuldades encontradas. Uma vez, que se requer muito 

conhecimento na area e disponibilidade de tempo e aprendizado, pais Licita<;6es nao 

e urn processo facil, temos que analisar tudo antes mesmo de montar urn processo. 
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Analisar nao s6 o objeto para aquisigao, mas tambem de onde vern seu 

recurso, a lei que e exigida, principalmente conhecer esta lei, pais uma vez efetuado 

urn processo fora dos parametros legais isso pode causar uma penalidade muito 

severa para as envolvidos, uma delas e a reclusao do pregoeiro. 

Enfim, para se trabalhar na area de licitag6es nao e necessaria apenas 

gostar da area mais principalmente conhecer das leis que a regem. 
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