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RESUMO 

 

 

Com o advento e aperfeiçoamento da tecnologia pelo mundo, as transações comerciais se 

tornaram mais intensas e os agentes econômicos puderam obter mais informações sobre o 

mercado, processo denominado de globalização. Esse processo também beneficiou as 

organizações do setor público, principalmente no que tange ao gerenciamento dos recursos e 

na prestação de serviços para a sociedade. Nesta discussão, destacam-se as transações 

comerciais entre o setor público com a iniciativa privada, que é denominada de compras 

governamentais. Com isso, objetivou-se analisar neste estudo a importância da tecnologia 

para o processo de compras governamentais, que ocorre na modalidade de pregão eletrônico. 

O objeto de estudo foi o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ). Adotou-

se o método de caráter qualitativo exploratório, sendo realizada uma revisão bibliográfica e 

documental sobre as informações da instituição selecionada e também para averiguar a 

realidade da modalidade de pregão eletrônico no país. Constatou-se que a modalidade de 

pregão eletrônico no país tem-se expandido com o passar dos anos, e, em que, por meio dessa 

estratégia é possível que o Estado mantenha relações comerciais com empresas localizadas ao 

longo do território nacional; além disso, é possível obter uma economia de recursos no 

processo de contratação de produtos e serviços. Com relação à instituição pública analisada, 

as transações comerciais na modalidade de pregão eletrônico foram crescentes no período de 

2007 a 2014, tanto na quantidade de contratos quanto no valor monetário. Além disso, 

destaca-se que no TCE/RJ ocorreu uma economia de recursos efetivamente gastos para a 

aquisição de produtos e serviços do setor privado e a transparência nas informações sobre os 

gastos dos recursos públicos (importante medida contra a corrupção). Conclui-se que a 

modalidade de contratações de bens e serviços comuns, pregão eletrônico, deve ser expandida 

para as diversas instituições públicas do país, com o principal objetivo de um gasto eficiente e 

eficaz dos recursos públicos. 

Palavras-chave: Contratações de Bens e Serviços comuns; Pregão Eletrônico; Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ). 
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ABSTRACT 

 

 

With the advent and refinement of the technology around the world, commercial transactions 

have become more intense and the economic agents could learn more about the market, called 

globalization process. This process also benefited the public sector organizations, especially 

when it comes to managing resources and providing services to society. In this discussion, 

there are the business transactions between the public sector with the private sector, which is 

called government procurement. With that aimed to analyze in this study the importance of 

technology to the government procurement process, which occurs in the electronic trading 

mode. The study object was the Court of the State of Rio de Janeiro (TCE / RJ). The method 

used was an exploratory qualitative, being held a bibliographical and documentary review of 

the information of the selected institution and to ascertain the reality of electronic trading of 

sport in the country. It was found that the electronic trading of sport in the country has 

expanded over the years, in which, through this strategy it is possible that the state does 

business with companies located throughout the national territory and, moreover, is possible 

to obtain a saving of resources in the procurement process be products and services. Of thier 

analyzed public institution, business transactions in electronic trading mode have been 

increasing from 2007 to 2014, both in number of contracts and in monetary value. 

Furthermore, it emphasizes that the TCE / RJ was a saving of funds actually spent for the 

acquisition of goods and services from the private sector and the transparency of information 

on the spending of public resources (important measure against corruption). We conclude that 

the method of government procurement, electronic trading, should be expanded to the various 

public institutions of the country, with the main objective of an efficient and effective 

spending of public funds. 

 

Keywords: Procurement of goods and services; Electronic trading; Court of the State of Rio 

de Janeiro (TCE / RJ). 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

Desde os anos 90 com a difusão da internet houve alterações significativas no 

modo de gestão da maior parte dos países ditos de primeiro mundo, com inserção de pontos 

eletrônicos, painéis de votação no congresso e mesmo possibilidade de compras públicas por 

servidores integrados online. O investimento em tecnologia permitiu a integração de sistemas 

de gestão e a incorporação de dados em bases únicas facilitando o acesso às informações. A 

evolução da tecnologia e a difusão de informações em tempo real trouxeram grandes 

transformações no que se refere ao cenário político e econômico da administração pública. O 

avanço do capitalismo e o advento da globalização promoveram uma concorrência global, 

impondo aos governos “restrições orçamentárias”, ao mesmo tempo em que a sociedade, 

tendo acesso às informações antes restritas passou a exigir maior transparência em relação aos 

contratos públicos (TRIDAPALLI, FERNANDES, MACHADO, 2011). 

Conforme referenciado por Dias (2007) o mundo passa por uma evolução de 

valores e conceitos, em que há uma necessidade de maior acesso a dados e melhor cuidado 

com informações e serviços. Assim, o serviço público não se diferencia dos demais setores da 

sociedade, exigindo também novos recursos que possibilitem uma gestão melhor e mais 

integrada. A inserção de sistemas computadorizados oferece aos servidores públicos novas 

ferramentas para melhor utilização dos recursos disponíveis, ao mesmo tempo em que reduz 

gastos com pessoal e processos morosos, que comumente geram grande desvio de verbas.  

Faria et. al. (2010) ressalta que o setor de compras desempenha um papel 

primordial para qualquer instituição, seja ela pública ou privada, devendo ser priorizada a 

transparência e a utilização de recursos que otimizem seu desempenho. Para que seja possível 

a execução das funções de qualquer órgão, este deve estar munido de materiais e suprimentos 

que auxiliem e permitam o desempenhar de suas tarefas. Para a obtenção de tais suprimentos 

por sua vez, é necessário que a política de compras seja detalhadamente planejada, 

obedecendo a metas e diretrizes em concordância com o plano governamental vigente. Tal 

setor, assim como os demais setores administrativos requer também uma reestruturação 

tecnológica para conseguir acompanhar o avanço da sociedade. O grande problema é que 

muito pouco se tem feito para um real avanço tecnológico no setor público, com destaque 

para o setor de compras (MEIRELLES, 2001).  
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De acordo com Tridapalli, Fernandes e Machado (2011) apenas em 2008 o Brasil 

realizou compras de bens e serviços no valor de R$23,7 bilhões de reais, sendo que destes, 

69,4% se deu por meio de pregão eletrônico. Entretanto, não há homogeneidade quanto ao 

uso do pregão nos diferentes estados brasileiros. No estado do Amazonas, por exemplo, a 

utilização deste meio para compra dos bens e serviços costuma ultrapassar 80% das operações 

feitas pelo estado ao ano, enquanto em outros estados não chega a 40%. Os autores pontuam 

ainda que a grande vantagem do pregão eletrônico não seria a redução de custos operacionais 

e sim a incrementação na ‘eficiência nos resultados econômicos’ Mesmo com resultados e 

análises satisfatórias o pregão eletrônico ainda não é utilizado plenamente no país, e alguns 

autores especulam sua real transparência e capacidade. 

Outro problema encontrado se deve à falta de legislação específica voltada às 

transações eletrônicas como o Pregão. A Constituição Federal Brasileira foi instituída em 

1988, momento em que não havia sequer internet disponível para o cidadão brasileiro comum. 

A Lei de Licitações e Contratos (n° 8666/93), por sua vez, foi promulgada em 1993. Com o 

intuito de simplificar o processo licitatório, reduzindo custos e o tempo necessário para a 

conclusão do processo de compra, foi proposto, por uma medida de “racionalização” 

administrativa o pregão eletrônico. O pregão eletrônico pode ser compreendido como uma 

ferramenta criada a partir de softwares de gestão e tecnologias de informática, com objetivos 

bem definidos: proporcionar transparências às transações, permitir o desenvolvimento de um 

ambiente seguro de venda, compra e troca de mercadorias e serviços e ainda proporcionar 

maior agilidade a todo o processo licitatório (FARIA et. al., 2010). 

Dessa forma, buscando compreender melhor o histórico de inserção do pregão 

eletrônico no processo licitatório da União e na tentativa de analisar as vantagens e 

desvantagens deste, tendo como ponto de análise o Pregão no Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro – TCE-RJ objetiva-se a realização do presente estudo, que terá como 

questão norteadora o seguinte problema: o pregão eletrônico é o procedimento mais 

adequado, sob o aspecto do resultado econômico, nas contratações de bens e serviços comuns 

no TCE-RJ? 
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1.2. JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho pretende analisar os aspectos mais relevantes do pregão eletrônico, 

abordando seu histórico legislativo, princípios e demais peculiaridades. Com o advento do 

modelo gerencial na Administração Pública, o Estado passou a necessitar de instrumentos que 

tornassem as contratações mais eficientes, econômicas e transparentes na aquisição de 

materiais e serviços. Nesse contexto, nasce o pregão na modalidade eletrônica como 

instrumento apto a revestir as licitações de transparência, por meio da utilização da rede 

mundial de computadores. De acordo com Brito (2013), o modelo gerencial surgiu em 

substituição do modelo burocrático como resultado da reforma da administração pública.  

Com o advento da globalização, era fundamental rever os moldes governamentais buscando 

promover uma descentralização administrativa, inserindo contratos de gestão e novas ideias 

embasadas na busca da qualidade e controle de custos. 

A razão da escolha do tema se prende às experiências vividas por mim 

diariamente no trabalho, na Coordenadoria de Atividades Gerais do TCE-RJ, setor que faz a 

gestão dos contratos administrativos. As contratações por pregão se fazem presentes em mais 

de 90% (noventa por cento) dos procedimentos de contratação do TCE-RJ.  

O tema do trabalho é de grande relevância, visto que a otimização dos gastos 

públicos traz inúmeros benefícios para a sociedade em geral, como também para a 

Administração Pública, pois torna o processo das contratações de bens e serviços comuns 

mais ágil, econômico e transparente. Em concordância com as razões acima expostas, Dias 

(2007) afirma que conceber novas formas de potencializar a administração pública, inserindo 

ferramentas que permitam maior dimensão de gastos e melhor análise de propostas é sem 

dúvida uma das maneiras de melhor evoluir a gestão pública. O pregão eletrônico, segundo o 

autor diminui dispensas e inexigibilidades das licitações, tais reduções representam 

aproximadamente 50% da despesa envolvida em todo processo. 

 

 

 

 

 



 
  

13 
 

1.3. OBJETIVOS 

 

No desenvolvimento e na busca para responder ao problema do presente trabalho 

pretende-se atingir os seguintes objetivos: 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

Identificar se o pregão eletrônico no TCE-RJ é o procedimento mais adequado, 

sob o aspecto econômico, nas contratações de bens e serviços comuns no TCE-RJ. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Também serão objetivos desta pesquisa: 

 Analisar na literatura as formas de licitação existentes de acordo com a Legislação 

Brasileira; 

 Identificar as formas de operacionalizar o Pregão no Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro – TCE-RJ e realizar uma comparação entre as mesmas; 

 Compreender a evolução tecnológica no Brasil, que culminou com a implantação de 

sistemas de compras por meio eletrônico;  

 Analisar os resultados econômicos do pregão eletrônico; 
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1.4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste item serão apresentadas considerações pertinentes à natureza metodológica 

adotada na presente pesquisa. Objetivou-se destacar o tipo de pesquisa realizada, o universo 

do estudo e instrumentos e técnicas utilizadas para concepção da mesma. 

1.4.1 Tipo de Pesquisa 

 

No que se refere à abordagem do estudo, a presente pesquisa caracteriza-se como 

qualitativa, que embora não se preocupe com a representatividade numérica, possui sua 

importância pela possibilidade de aprofundamento da questão analisada, seja esta proveniente 

de um grupo social, organização pública ou recorte temporal. No caso específico do estudo, 

busca-se, a partir de tal abordagem, compreender o papel do pregão eletrônico nas compras 

governamentais. Segundo Minayo (2001, p.14), o estudo qualitativo é primordial quando se 

objetiva a produção de novas informações. 

Quanto à natureza a pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, tendo 

em vista que possui como meta a geração de conhecimentos para aplicação prática. 

Caracteriza-se ainda como pesquisa exploratória, estudo de caso e documental. De acordo 

com Gil (2007) a pesquisa exploratória busca obter maior familiaridade com a questão 

estudada, tornando o problema mais explícito, ou possibilitando a construção de hipóteses. De 

acordo com André (2005) o estudo de caso pode ser compreendido como uma escolha 

metodológica que permite uma forma particular de estudo, em que busca-se garantir a escolha 

do objeto a ser estudado. Tornando assim a pesquisa um estudo mais específico e focado nos 

objetivos do pesquisador. 

1.4.2 Técnica de Coleta de dados 

 

Optou-se pela realização da pesquisa bibliográfica e documental, para a coleta de 

dados do estudo. Trata-se de uma coleta realizada a partir de documentos, sendo estes 

contemporâneos ou retrospectivos abrangendo fontes de primeira e de segunda mão. Em 

estudos que tenham foco organizacional, por exemplo, são bastante utilizados documentos 

oficiais, tabelas estatísticas, relatórios, dentre outros (FONSECA, 2002, p.32). 
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Como fontes de primeira mão, foram incluídos documentos oficiais e materiais 

que não receberam qualquer tratamento analítico prévio. Como fontes de segunda mão, foram 

incluídos relatórios de pesquisa, manuais internos de procedimentos, tabelas estatísticas, 

dentre outros. Utilizou-se ainda uma pesquisa eletrônica em sites oficiais e de pesquisas 

científicas, garantindo a qualidade das informações extraídas. 

1.4.3 Técnica de Análise dos dados obtidos 

 

Após a coleta dos dados, as informações foram sistematicamente organizadas e 

analisadas, sendo discutidas conforme os questionamentos iniciais do presente estudo. Os 

dados foram apresentados em forma de tabelas e gráficos para melhor visualização do 

conteúdo pesquisado, sendo devidamente discutidos de forma pormenorizada.  

 

1.4.4 Limitações da Metodologia 

A presente pesquisa apresenta uma série de limitações, seja em face do próprio 

pesquisador, seja em relação à indisponibilidade de alguns dados internos do processo de 

Licitações e do pregão eletrônico em âmbito regional ou nacional.  

Outra limitação relevante se deve à impossibilidade de análise por um maior 

recorte temporal das atividades do processo de pregão eletrônico, ou mesmo à incapacidade 

de se analisar o mesmo detalhadamente em cada Estado da Federação, o que permitiria uma 

análise mais fidedigna da situação real.  

Optou-se por técnicas metodológicas que permitissem o maior detalhamento 

possível das questões analisadas, mas, ainda sim, é importante salientar que alguns aspectos 

quantitativos poderiam ter sido explorados, porém não o foram por falta de disponibilidade de 

dados e por limitações do próprio pesquisador, priorizando-se dados qualitativos para as 

análises realizadas. 
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CAPÍTULO 2: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LICITAÇÃO 

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

A Administração Pública compreende uma série de funções que buscam em suma, 

uma gestão eficaz dos bens e serviços públicos, garantindo a satisfação das necessidades e 

interesses da sociedade (ARAÚJO, ARRUDA, 2004, p.02).  Dessa forma, para tal satisfação, 

é fundamental que se obtenha uma gestão de políticas públicas harmoniosa, a qual garanta os 

princípios legais e resolva as necessidades públicas. Bastos (2008) aponta que a gestão de 

políticas públicas define-se como uma atividade de caráter imediatista, visto que não 

possibilita grandes esperas na maior parte das decisões e busca, sobretudo, “assegurar 

interesses coletivos”.  

O início da administração pública, como é conhecida atualmente, se deu após a 

reforma gerencial, que ocorreu em 1995, no governo do então presidente Fernando Henrique 

Cardoso. De acordo com Brito (2013), a mesma reforma ocorreu com “o intuito de pôr fim às 

práticas clientelistas e patrimonialistas do antigo modelo”, instalando um novo modelo de 

gestão pública. Até então vigorava o Modelo burocrático weberiano, que, embora buscasse 

manter a “impessoalidade, a neutralidade e a racionalidade do aparato governamental” 

também acarretava altíssimos gastos públicos com a área social. Por isso, com o intuito de 

reduzir tais custos, introduziram-se em larga escala novos “padrões gerenciais na 

administração pública” (ABRUCIO, 1997, p.6). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    Santos (2006) ressalta em seu estudo a necessidade de melhor diferenciar os termos 

“Governo”, “Gestão Pública” e “Administração Pública”. Governo seria o conjunto formado 

por órgãos constitucionais e poderes (órgãos supremos do Estado), enquanto à Administração 

Pública compete a execução do Direito Público, ou seja, é formada por um conjunto de órgãos 

que fornecem a estrutura necessária para a realização dos objetivos governamentais. A Gestão 

Pública, em contrapartida, seria a própria gerência pública, o mandato de administração. A 

diferenciação de tais termos torna possível compreender os motivos pelos quais a alteração do 

modelo de Gestão Pública é capaz de interferir profundamente nos negócios governamentais, 

com ênfase para o processo de aquisição de bens e serviços. 
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Matias-Pereira (2010), por sua vez, conceitua administração pública como o 

conjunto de atitudes, normas, processos e condutas humanas utilizadas para exercer a 

autoridade política com o objetivo de atender à demanda proveniente dos interesses públicos. 

Por outro lado, a gestão pública, de acordo com a conceituação de Ferreira (1999), é referente 

às ações próprias da gerência pública “dos negócios do governo”, durante o mandato da 

administração.  Segundo Meirelles (1985, p.58), a gestão pública seria exercida a partir de 

atos determinados, definidos pelo autor como “ato de império, ato de gestão e ato de 

expediente”. Assim, a gestão pública surge como forma de administrar os bens, serviços e 

interesses da população, tendo como objetivo primordial o bem comum e os interesses da 

coletividade. 

Nesse contexto, em 21/12/00, pelo Decreto Federal nº 3.697, foi implantado no 

Brasil o sistema de compras eletrônico do Governo Federal. O objetivo da ferramenta online é 

fundamentalmente explorar o mercado virtual garantindo maior eficiência e menor gasto de 

recursos nos processos de compras. Tendo em vista a obrigatoriedade de transparência em 

suas ações, qualquer inovação governamental deve ser pensada não apenas a partir de pressão 

pública, mas também como ferramentas que permitam controle, visibilidade e real economia. 

De acordo com Tripadalli, Fernandes e Machado (2011), a grande vantagem do pregão 

eletrônico não seria a redução de custos operacionais e sim a incrementação na “eficiência nos 

resultados econômicos”. Freitas e Maldonado (2013) ressaltam que o pregão eletrônico possui 

diversas vantagens quando comparado com o sistema tradicional, dentre elas são citadas pelos 

autores a possibilidade de “ampliação do leque de interessados” tendo em vista que a 

ferramenta permite a “participação do certame a distância” e a “maior transparência e 

publicidade dos atos administrativos”. 

Alancastro, Silva e Lopes (2014) ponderam que após a Revolução Industrial os 

países capitalistas passaram a contar com uma nova visão de consumo. Com a grande 

variedade de produtos e serviços ofertados, a sociedade entrou na “era dos descartáveis”, em 

que os bens de consumo são relativamente vistos como de “curta duração”. Assim também, os 

produtos adquiridos pela administração pública passaram a obedecer aos padrões sociais, 

gerando grande desperdício do dinheiro público, além de toda preocupação ambiental. Os 

autores salientam que, na aquisição de produtos e serviços, é fundamental que gestores 

possuam uma visão mais abrangente de compra e gastos, buscando não apenas economia 

quanto aos produtos adquiridos, mas também uma melhor qualidade que permita maior 

sobrevida dos mesmos. Sobre o mesmo afirmam: 
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Dentro dessa perspectiva inserem-se as denominadas contratações públicas 

sustentáveis (CPS) ou licitações sustentáveis, como são conhecidas no Brasil. As 

CPS têm sido apontadas como um relevante instrumento de gestão ambiental nos 

órgãos governamentais, haja vista objetivarem inserir critérios de sustentabilidade 

nos procedimentos destinados a adquirir bens e contratar serviços, além de estimular 

os governos a adotarem comportamentos que usualmente são exigidos de 

particulares e de pessoas jurídicas de direito privado, melhorando a imagem da 

autoridade pública (ALANCASTRO, SILVA, LOPES, 2014, p.209).  

 

Dias (2007) ressalta que a administração pública deve ser pautada pelo princípio 

da eficiência, ou seja, buscando realizar mais ações com menor dispêndio de gastos. Este é 

considerado o mais recente princípio do agente público, que busca chamar os administradores 

à responsabilidade com os gastos do dinheiro público, inibindo desperdícios e potencializando 

compras e aquisições.  

 

2.2 LICITAÇÃO PÚBLICA 

A licitação Pública nada mais é que um procedimento administrativo que busca 

formalizar, através de editais, convites e congêneres o interesse da Administração Pública na 

apresentação de propostas de terceiros para obtenção de bens ou serviços. É uma forma de 

proporcionar isonomia para acesso aos contratos públicos, regida pelos princípios de 

Legalidade, Impessoalidade e Publicidade, dentre outros (art. 3º da Lei nº 8.666/93). De 

acordo com o art. 3º, § 3o da Lei nº 8.666/93, “A licitação não será sigilosa, sendo públicos e 

acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, 

até a respectiva abertura”, ou seja, o administrador deve seguir os preceitos legais, de modo 

impessoal, resguardando a transparência de todo processo licitatório (DI PIETRO, 2004).  

A grosso modo o processo licitatório pode ser compreendido como um 

procedimento administrativo que busca promover propostas e então optar dentre os 

proponentes pelo contrato que ofereça melhores condições na execução de serviços e oferta 

de produtos ao poder público. É necessário, contudo, que o processo seja realizado de forma a 

ofertar igualdade de oportunidades a todos os participantes e proponentes, sendo este o 

princípio básico do processo licitatório (MEDEIROS, 2006). 

Tal princípio básico da licitação pode ser definido, de acordo com o exposto no 

art. 37, XXI da Constituição Federal de 1988: 
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[...] ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

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

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

lei, o qual permitirá as exigências de qualificação técnicas e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

2.2.1 Tipos de Licitação e Fases da mesma 

 

Quanto às fases da licitação, Dallari (2006) afirma que o processo licitatório  

forma-se por diferentes fases que se subdividem em externa e interna. O procedimento é a 

primeira fase interna da licitação e se inicia no órgão interessado com a abertura do processo 

administrativo em que são definidos a realização da licitação, o objeto a que se destina e a 

fonte de recursos das despesas do processo. O edital, lei interna da licitação, é o instrumento 

responsável por tornar pública a abertura da licitação, devendo ser divulgado em imprensa 

oficial. Essas duas fases são definidas como internas. 

Nas modalidades tradicionais, após a publicação do edital ocorre o recebimento 

das propostas e documentações, que caracteriza o ato externo da licitação. Neste ato o 

primeiro passo é a fase de habilitação dos proponentes ou licitantes. A abertura das 

documentações e análise das mesmas deve ser feita em ato público e formal, garantindo assim 

a transparência do processo. Meirelles (2001) ressalta que, uma vez entregue a proposta, o 

licitante não possui segunda chance para alterar a proposta inicial, devendo concorrer no 

processo com a documentação inicialmente entregue. 

Assim que toda a documentação é analisada o órgão julgador pode determinar se 

o licitante está habilitado ou inabilitado. Tal decisão deverá constar em ata específica. Após 

esta etapa os licitantes habilitados passam à fase de julgamento, em que as propostas são 

confrontadas e à proposta vencedora é dado o direito de ofertar os serviços ou produtos 

objetos da licitação (POLTRONIERI, 2004). 

No artigo 45 da Lei 8.666/93 estão estabelecidos quatro tipos de licitação, que não 

podem ser ignorados, nem combinados entre si. Basilli e Miranda (2004) ressaltam que em 

atos convocatórios devem sempre estar prescritos todos os pormenores da licitação, com 

destaque para a referência ao tipo de licitação. Segundo estabelecido pela legislação os tipos 

podem ser: 
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A. Licitação de Menor Preço: Tendo todas as propostas atendido às exigências previstas 

no edital, esse tipo de licitação tem como parâmetro de julgamento das propostas 

apresentadas o fator preço nominal. De acordo com Sundfeld (2007, p.91), o menor 

preço não determinado apenas pelo valor numérico mais baixo e sim pela associação 

entre preço justo, compatibilidade com o mercado e exequibilidade, “por permitir a 

fiel e integral execução do objeto contratado”. 

B. Licitação de melhor técnica: Segundo Santos (2007) esse tipo de licitação é utilizado 

quando há predominância intelectual nos serviços a serem contratados, exigindo na 

maior parte dos casos o domínio de conhecimentos específicos avançados. Nestes 

casos, no edital, deverão constar, além das propostas técnicas, dados como nota 

mínima, critérios de avaliação e validação de títulos, e formas de cálculo da nota final. 

Comumente esse tipo de processo requer mais de uma fase, visto que comumente gera 

a necessidade de julgar a capacidade técnica e diferentes propostas de execução de 

cada uma das modalidades.  

C. Licitação de Técnicas e Preço: é obrigatória a contratação de bens e serviços 

vinculados à área de informática e configura-se como um tipo de serviço 

“eminentemente intelectual”, por este motivo, nesse tipo de licitação, é examinada não 

apenas a perícia dos proponentes, mas também os preços praticados. Dias (2007) 

pontua que há casos em que esse tipo de licitação, desde que devidamente justificado, 

é utilizado também para contratação de outros tipos de serviços que necessitem os 

critérios de técnica e preço. É utilizada apenas para serviços caracterizados como 

“eminentemente de natureza intelectual” para assim atender ao disposto nos arts. 45 e 

46 da Lei 8.666/1993. 

D. Licitação de maior lance ou oferta: destina-se à concessão de direito real de uso ou 

alienação de bens. Nestes casos, é considerado “vencedor” o proponente que ofertar 

maior lance, em casos de leilões, ou maior oferta (concorrência). Dias (2007) afirma 

que, em casos de concessão de direito real de compra, uso ou alienação de bens 

imóveis, a licitação deve ser realizada de acordo com a modalidade de concorrência, 

sem depender do valor da contratação.  

 

2.2.2 Modalidades de Licitação Pública 

Como foi citado anteriormente as aquisições de bens ou contratações de serviços 

devem seguir os preceitos legais, sendo realizados a partir de um procedimento licitatório. 
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Segundo Freitas e Maldonado (2013) tal procedimento garante “o tratamento isonômico a 

todos aqueles interessados em contratar com o poder púbico” além de permitir a este 

“selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração”, ou seja, permite não apenas a 

busca por um menor preço, mas garante a possibilidade de análise da proposta optando por 

propostas que associem custo e benefício, de forma a aprimorar os trabalhos administrativos, 

reduzir custos e, o principal, atingir os anseios da coletividade.  

Existem diversas modalidades de Licitação Pública, que podemos definir segundo 

os preceitos legais contidos no art. 22 da Lei 8.666/93, são elas: 

A. Concorrência: É definida como a modalidade do processo licitatório de que, após 

comprovar na fase inicial a habilitação para participação do processo, qualquer 

interessado pode participar. De acordo com Meirelles (1999, p. 70), tal modalidade é 

típica de contratos de valor mais elevado, aceitando interessados com ou sem registro. 

Tais participantes são convocados com uma antecedência prevista de 30 ou 45 dias, a 

depender do tipo de licitação. Está prevista no art. 22 da Lei 8.666/93 e na 

Administração Pública é a forma exigida para aquisição de bens imóveis, embora 

também possa ser exigida, uma vez que não seja adotada a modalidade leilão, para a 

alienação de bens imóveis (§§ 3 e 4 do art. 23 e art. 19, III, Lei 8.666/93).  

Meirelles 1999 pontua que embora seja um procedimento formal e assim regida pelos 

princípios referentes à licitação, a Concorrência possui algumas particularidades que a 

tornam distinta das demais espécies. Dentre as particularidades podem ser citadas a 

universalidade, já que garante a participação de qualquer interessado que tenha 

comprovadamente capacitação técnica, jurídica e financeira; a publicidade, por 

possibilitar alcançar o maior número de interessados possível e a Habilitação 

preliminar. Esta última se deve ao preceito descrito pelo art. 27 da Lei nº 8666/93, em 

que é necessária a habilitação jurídica, qualificação econômica e financeira e a 

regularidade fiscal. 

B. Tomada de Preço: Pereira Júnior (1997) afirma que este tipo de licitação exige dos 

licitantes um cadastro prévio. Neste tipo de licitação, há um limite de valores 

contratados com um teto de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em 

casos de serviços e obras de engenharia e no caso de aquisições e serviços, o limite é 

de R$ 650,000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). 

C. Convite: O convite está previsto na Lei n° 8.666/93. É uma modalidade de licitação 

considerada mais rápida e simples, além de ser um dos procedimentos com menor 

custo para a Administração. De acordo com Gasparini (1995), nesse tipo de processo 
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não há obrigatoriedade de publicação de edital, garantindo assim menor custo. Há um 

prazo mínimo entre o envio da carta-convite e a aprovação definitiva de propostas em 

torno de 5 dias úteis, evidenciando a pronta resposta do processo como um todo. 

D. Concurso: Meirelles (1999) classifica “concurso” como uma modalidade especial de 

licitação. De acordo com o autor, nesta modalidade ainda há o respeito a alguns 

princípios da licitação, como da igualdade entre participantes e publicidade, mas 

comparativamente, é um processo bem mais ágil que a concorrência.  O autor afirma 

que esse tipo de licitação se destina “à escolha de trabalho técnico ou artístico, 

predominantemente de criação intelectual”. Assim, a prioridade na escolha dos 

licitantes passa a ser a melhor perícia e técnica e não apenas o menor preço. 

E. Leilão: Gasparini (1995) define tal modalidade como uma licitação aberta e com 

“ampla publicidade”. Segundo o autor, é indicada para venda de produtos legalmente 

apreendidos, ou ainda bens móveis inservíveis. O processo admite qualquer licitante, 

sem que seja necessária habilitação específica.  

F. Pregão: De acordo com Peixoto (2006, p.13), no pregão não há limite de valor, e 

também é destinado à aquisição de bens e serviços comuns. Os procedimentos para o 

mesmo são pelo autor descritos abaixo: 

Os licitantes serão selecionados e convidados a participar de uma etapa de disputa, 

na qual serão oferecidos novos preços através de lances sucessivos e verbais (Pregão 

presencial) ou por meio eletrônico (Pregão eletrônico), até a obtenção da melhor e 

mais vantajosa proposta à Administração. (PEIXOTO, 2006, p. 13). 

 

O pregão foi criado a partir da Medida Provisória n.º 2.026, de 04 de maio de 2000, 

sendo regulamentado, na sua forma presencial, pelo Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto 

de 2000 (BRASIL, 2007) e na sua forma eletrônica pelo Decreto nº 3697, de 21 de 

dezembro de 2000, tendo sido alterado posteriormente pelo Decreto 5.450 de 31 de 

maio de 2005.                        

O pregão é uma única modalidade licitatória apresentada em duas formas de 

processamento: a presencial e a eletrônica.  

2.3 EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E COMPRAS GOVERNAMENTAIS NO BRASIL 

2.3.1 Definição de Tecnologia de Informação 

 

A Tecnologia de Informação (TI) é considerada como o conjunto de Sistemas de 

Informação que se utiliza em uma organização, ou seja, a infraestrutura tecnológica de uma 
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instituição, pode ser considerada como uma TI. Por sua vez, um SI possui a função de coleta, 

processamento, armazenamento, análise e disseminação das informações em uma entidade 

para determinados fins ou objetivos específicos (TURBAN e VOLONINO, 2013).  

De acordo com Turban e Volonino (2013), as funções básicas de um SI são: (i) 

Entrada: consiste nos dados e informações das transações das atividades organizacionais que 

são capturados e/ou coletados por escâneres localizados nos pontos de venda e sites e são 

recebidos por dispositivos de entrada; (ii) Processamento: nesta etapa os dados são 

transformados, convertidos e analisados para o armazenamento e/ou transferência de 

informações para algum tipo dispositivo de saída; (iii) Saída: são considerados os dados, 

informações, relatórios e outros elementos que são disseminados para as telas digitais ou no 

papel, que são enviados como áudio ou transferidos para outros SIs via redes de comunicação; 

(iv) Feedback: é considerado um mecanismo de retorno que monitora e controla todas as 

operações do SI. A Figura 1 é mostra as funções básicas do SI.  

 

Figura 1: Funções Básicas de um SI. 

Fonte: TURBAN e VOLONINO (2013, p. 8). 

 

De uma forma geral, o SI possui seis componentes básicos que são discutidos no 

Quadro 1, conforme relatado por Turban e Volonino (2013).  

Quadro 1:Componentes Básicos de um SI 

Componentes Descrição 

Hardware 

É considerado o conjunto de dispositivos 

como o processador, monitor, teclado e 

impressora. 

Software 

São os aplicativos e/ou programas que 

instruem o hardware a processar as funções 

básicas do sistema. 

Dados É considerado como uma parte essencial 

processada pelo sistema e, se for necessário, 
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são armazenados em um banco de dados ou 

em outro sistema de armazenamento. 

Rede 

É denominado como um sistema de 

telecomunicação que conecta o hardware 

através de um fio, sem fio ou pela 

combinação dos dois. 

Procedimentos 

É determinado como a série de instruções de 

como combinar os componentes do SI de 

modo a processar os dados e gerar a saída 

desejada. 

Pessoas 

São os indivíduos que trabalham no sistema, 

que exercem tarefas de interação com ele ou 

utilizam a sua saída. 

Fonte: TURBAN e VOLONINO (2013). 

Os itens que compõem um SI em uma organização apresentam um processo de 

interação que é mostrado na Figura 2.  

 

 

Figura 2: Interação dos componentes de um SI 

Fonte: TURBAN e VOLONINO (2013, p. 9). 

 

Os SIs possuem um propósito e um contexto social dentro de uma organização. 

Enquanto aquele se relaciona com a resolução de problemas organizacionais, este consiste nas 

crenças e valores que determinam o que é aceitável e possível na cultura organizacional da 

instituição e também de acordo com as pessoas envolvidas neste processo. 
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2.3.2 Tecnologia da Informação e Administração Pública no Brasil 

A inovação ocorrida na área de TI desde o término da Segunda Guerra Mundial 

em 1945, foi impulsionada principalmente pelas mudanças e aprimoramento das relações dos 

agentes econômicos no mercado mundial. Pereira (2000) apresenta uma síntese desse 

processo evolucionário na área tecnológica mundial, tais informações serão expostas no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2: Evolução da TI no mundo. 

Período Descrição da inovação tecnológica e de processo 

Década de 

1950 

(i) Processamento centralizado – todo o processamento de dados era 

realizado em apenas um local; nessa situação, o computador tinha a função 

de alcançar os resultados mais rapidamente; 

(ii) Operação dos computadores por especialistas – exigia-se uma mão de 

obra altamente qualificada para o manuseio e utilização da tecnologia; 

(iii) Nenhuma interação do usuário com o computador – todo o trabalho era 

realizado pelos especialistas. 

Década de 

1960 

(i) Processamento centralizado – as operações no computador aconteciam 

em um local apenas; 

(ii) Alguma interação entre usuários e computador – por meio de uma rede 

de interligação do computador com terminais, era possível que os usuários 

realizassem tarefas simples; 

(iii) Compartilhamento dos recursos computacionais – tornou-se possível a 

utilização de processadores para a realização de mais de uma tarefa; 

(iv) Tempo compartilhado – tornou-se possível também aplicar os recursos 

computacionais para mais de uma tarefa, com isso havia o revezamento de 

tempo.  

Década de 

1970 

(i) Processamento centralizado – as operações ocorriam em apenas um local; 

(ii) Crescimento das aplicações em tempo real – o computador se tornou 

capaz de executar mais atividades de acordo com a entrada de dados; 

(iii) Produção de minicomputadores e computadores departamentais – 

ocorreu uma evolução da microeletrônica, que permitiu a criação de 

equipamentos de tamanho e capacidade menores em relação aos centros de 

computação; 

(iv) Uso de teleprocessamento entre computadores – ocorria uma 

comunicação à distância entre computadores;  

(v) Maior disponibilidade de periféricos – havia terminais e impressoras 

disponíveis para o usuário. 
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Década de 

1980 

(i) Disponibilidade de microcomputadores – ocorreu um aumento da 

capacidade de processamento dos equipamentos; 

(ii) Crescimento do número de CPDs com a descentralização – ocorreu uma 

evolução tecnológica que proporcionou uma redução de custos do 

equipamento e também um aumento na capacidade do aparelho na realização 

das tarefas; 

(iii) Introdução de redes locais – ocorreu um processo de comunicação de 

computadores em pequenos ambientes, porém havia ainda o processamento 

centralizado em apenas uma máquina; 

(iv) Compartilhamento de recursos via rede – este tipo de comunicação 

proporcionou a utilização de recursos por usuários em pontos distintos da 

rede;  

(v) Integração de redes locais – havia um processo de comunicação inter-

redes; 

(vi) Ênfase no processamento local e pessoal – os centros de processamentos 

que eram viabilizados devido à redução de custos da infraestrutura 

computacional, não seguiam padrões e não se comunicavam e, com isso, 

criaram-se sistemas de produtividade ilhados e com redundâncias. 

Década de 

1990 

(i) Ocorreu uma nova era na TI – houve uma distribuição do processamento 

de diversas máquinas que eram ligadas por um sistema de rede, além de uma 

comunicação remota entre equipamentos, interface amigável para o 

manuseio do usuário e orientada para os princípios de Interatividade, 

Mobilidade, Conversibilidade, Conectividade, Ubiquidade e Globalização. 

Fonte: Pereira (2000). 

De acordo com Murphy (2002), a evolução da TI no mundo pode ser dividida em 

quatro períodos. O primeiro período é determinado a partir do processo de automação, do 

controle de gastos e custos e pela busca da eficiência operacional na organização. Já o 

segundo período pode ser identificado pela busca na produtividade e também na 

descentralização das atividades de tomada de ação para os usuários. O período subsequente, o 

terceiro, é marcado pelos novos modelos de negócios internos, que tinha por intuito adequar a 

estrutura interna da organização com os requisitos da TI . Por fim, o quarto e último período, 

é caracterizado pelos novos modelos de negócios externos, em que há uma busca pela 

adequação da organização com as novas demandas sociais e econômicas.  

A Tecnologia de Informação (TI) durante o início da década de 1970 

desempenhou uma função de processamento de dados e de relatórios de rotina do dia a dia de 

uma instituição. No entanto, atualmente, ela passa a exercer uma função de destaque na 

organização como o apoio no processo de decisão das estratégias institucionais e na gestão de 

relacionamentos com os diversos tipos de agentes institucionais (TURBAN e VOLONINO, 

2013). 
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Para Iahn e Missio (2009), o início da década de 1990 foi marcado por diversas 

transformações no mercado internacional, mudanças marcadas por um novo paradigma 

tecnológico. A ciência e a tecnologia haviam se tornado os principais componentes 

impulsionadores do crescimento econômico dos países, bem como as sociedades passaram a 

ser caracterizadas pelo rápido processo de difusão de informações, fenômeno conhecido como 

globalização. Esse processo tem ocorrido tanto nas organizações privadas quanto nas 

instituições públicas. 

A Nova Administração Pública ou “a revolução gerencial” é uma vertente teórica 

que surgiu a partir da segunda metade do século XX. Tal teoria preconiza a substituição do 

antigo modelo gerencial das organizações públicas por um novo modelo que seja mais 

flexível e eficaz, ou seja, esse novo modelo administrativo propõe a garantia da eficiência na 

utilização dos recursos públicos e da eficácia dos esforços empreendidos pela organização 

pública para a realização dos objetivos e/ou metas estabelecidas. Com isso, atribui-se a 

importância da utilização da TI no setor público brasileiro. 

As organizações do setor público, cujo objetivo central é a prestação de serviços à 

sociedade, podem ser consideradas como sistemas dinâmicos extremamente complexos e 

interdependentes. Buscam sempre uma maior eficiência na utilização dos recursos públicos e 

eficácia (qualidade) na prestação dos serviços públicos à sociedade (DIAS, 1988). Dessa 

forma, a incorporação da inovação tecnológica (infraestrutura de TI) nas organizações 

públicas deve ser utilizada para a realização de tais objetivos, conforme mencionado por Dias 

(1988).  

Nessa discussão, surge o conceito de Governo Eletrônico, o e-government. Para 

Balbe (2010), a terminologia de e-government pode ser denominada como a utilização das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no setor público. De acordo com Diniz et 

al. (2009), com a utilização da tecnologia no gerenciamento dos recursos públicos é possível 

o alcance de uma melhoria nos processos institucionais, aumento da eficiência e eficácia na 

prestação dos serviços públicos, melhor governança, elaboração e monitoramento de políticas 

públicas e o aumento da transparência nos gastos governamentais.  

No Brasil, a concepção de e-government possui um maior destaque a partir da 

metade da década de 1990, pelas reformas institucionais no governo brasileiro derivadas do 

Plano Real. No entanto, a realidade brasileira é diferente do que a Nova Administração 

Pública preconiza. Em geral, o sistema gerencial das organizações públicas no país é marcado 

pela ineficiência e ineficácia na prestação dos serviços públicos. 
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2.3.3 Acesso à internet e Comércio Eletrônico no Brasil 

 

No final da década de 1990 ocorreu uma expansão no uso da internet nas diversas 

economias mundiais. As novas gerações, principalmente da Geração Y, desenvolvem-se junto 

aos novos recursos da Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs), de maneira que o 

acesso à internet tem crescido constantemente na atualidade, tanto pelas empresas quanto 

pelos consumidores (HOOLEY et al., 2005). Neste meio surge a terminologia de Comércio 

Eletrônico, conhecido por “e-commerce”. 

Com relação às funcionalidades da internet, Boone e Kurtz (2011) destacam 

quatro funções básicas (Figura 3), que são: (i) comunicação; (ii) informação; (iii) 

entretenimento; e (iv) e-commerce.  

 

 

Figura 3: Funções da internet 

Fonte: BOONE e KURTZ (2011, p.126). 

 

Conforme mostrado na Figura 3, a comunicação é relacionada com o processo 

comunicativo das pessoas no ambiente virtual. Apesar da ampliação rotineira dos aparatos 

tecnológicos dos TICs, o processo de comunicação ocorre principalmente por meio de e-mail; 

mensagens online; salas de bate-papo; fóruns; comunidades online, etc. Na outra função 
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básica da internet, há o entretenimento, o qual engloba todo e qualquer tipo de jogo, TV, 

rádios, vídeos, livros eletrônicos, etc. Na sequência, a internet ainda possui a função de busca 

de informações. Nesta, as pessoas buscam informações em sites de buscas, como o Google e 

Yahoo, em publicações online (revistas virtuais, artigos científicos, etc.); fóruns de internet; 

comunidades online, etc. (BOONE e KURTZ, 2011).  

Já a outra função da internet, o E-commerce, que também é conhecido como e-

business, pode ser definida como o meio de manter o relacionamento com o consumidor por 

meio do canal virtual, que é a internet. Os principais tipos de transações consistem na compra 

e na venda de produtos e serviços, realizando todos os processos, desde logística até a 

qualidade. Esse avanço só foi possível em função do crescimento de acesso público à internet 

e pela expansão dos negócios virtuais (HOOLEY et al., 2005).  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013), no ano de 

2013, mais de 27 milhões de domicílios no Brasil possuíam um microcomputador com acesso 

à internet. Com um maior acesso à internet, o brasileiro passou a incentivar também as 

transações econômicas por meio do e-commerce. O Gráfico 1 ilustra a evolução na quantidade 

de consumidores brasileiros que realizaram compras por meio da internet.  

 

Gráfico 1 :Consumidores eletrônicos brasileiros, em milhões de pessoas, no período de 2001 a 2014. 

Fonte: E-COMMERCE (2015). 

O aumento da quantidade de consumidores brasileiros eletrônicos resultou 

também numa elevação do valor das transações financeiras neste setor. Esse aumento é 

apresentado no Gráfico 2. 
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Gráfico 2:Faturamento anual do comércio eletrônico brasileiro, em bilhões de reais, no período de 2001 a 

2014. 

Fonte: E-COMMERCE (2015). 

Para Botelho et al. (2011), o e-commerce nada mais é do que uma transação 

comercial de produtos e serviços realizada por meio de um sistema eletrônico integrativo. 

Para que o comércio eletrônico ocorra, é necessária a existência da internet, pela qual se dá 

um processo complexo envolvendo navegação, busca de informações, transações online entre 

cliente e vendedor, etc. O que diferencia o varejo tradicional do varejo pelo e-commerce é uso 

da tecnologia pelo segundo. Para os autores, as principais categorias desse tipo de mercado 

são: (i) B2B – Business to Businnes - transações de e-commerce feitas entre empresas; (ii) 

B2C – Business to Consumer - transações de e-commerce realizadas entre empresas e o 

consumidor final; (iii) C2B – Consumer to Businnes - consumidores oferecem produtos e 

serviços para as empresas; e, (iv) C2C – Consumer to Consumer - transações diretas entre os 

consumidores. 

Segundo Boone e Kurtz (2011), o e-commerce proporciona uma base para lançar 

novos negócios, ampliando o alcance das empresas existentes e construindo e preservando 

relacionamentos com clientes, tanto que atualmente há algumas divisões nas categorias de e-

commerce, assim como as transações do Governo brasileiro com o setor privado no país. 
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CAPÍTULO 3: ABORDAGEM HISTÓRICA DO PREGÃO NO BRASIL 

 

Sacconi (2001) define Licitação como a parte do leilão em que se realizam as 

ofertas de preços, no qual ocorre a precedência da arrematação realizada pelo maior preço 

estipulado. Já Figueiredo (2000) contribui ao relatar que Licitação pode ser definida como um 

procedimento administrativo interno e externo que é destinado para selecionar, dentre todas as 

alternativas, a opção que for mais vantajosa para o setor público.  

A licitação pode ser classificada como um procedimento administrativo pelo qual 

um agente ligado ao setor público, no exercício da função administrativa, estabelece as 

condições necessárias para que todos os interessados possam ofertar algum tipo de 

produto/serviço para o Governo, seja ele de natureza municipal, estadual ou federal. (DI 

PIETRO, 2004) 

Dentre as modalidades para a ocorrência de Licitação Pública, tem-se o pregão, 

que pode ser na forma presencial e eletrônica. De acordo com o SEBRAE (2014) os 

princípios legais que regem as operações do pregão são expostos no Quadro 2. 

Quadro 2. Princípios legais que regem as operações de pregão. 

Base Legal Princípios 

Constituição Federal do ano de 1988 

São validados os princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência; 

Lei número 8.666 do ano de 1993 

São previstos os princípios de probidade 

administrativa, de vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e 

também os aspectos a que são 

correlacionados; 

Lei número 9.784 do ano de 1999 

Regem os princípios de finalidade, 

motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, 

segurança jurídica e também o interesse 

público; 

Decreto número 3.555 do ano de 2000 

São válidos os princípios de celeridade, 

competitividade, o de preço justo, 

seletividade e o de comparação seletiva das 

propostas realizadas; 

Fonte: SEBRAE (2014). 
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Com relação aos tipos de produtos e serviços que são comercializados na 

modalidade de pregão, na Lei Federal número 10.520 de 2002, no artigo 1º cita-se: 

 

“Artigo 1º- Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação 

na modalidade de pregão, que será regida por está Lei. 

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste 

artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado (BRASIL, 

2002)” 

 

Por meio da Lei número 10.520 do ano de 2002 foi estabelecido que o pregão 

ocorreria em fases distintas, a interna (preparatória) e a externa.  

A preparação da primeira fase tem as seguintes etapas:  

 

“I – Elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do 

objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por 

excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua 

realização. 

II – Aprovação do termo de referência pela autoridade competente. 

III – Apresentação de justificativa da necessidade da contratação (todos os atos 

devem ser devidamente fundamentados e motivados). 

IV – Elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação de propostas. 

V – Definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive no 

que se refere aos prazos e às condições que, pelas suas particularidades, sejam 

consideradas relevantes para a celebração e execução do contrato e o atendimento 

das necessidades da administração.”  

 

A fase externa ocorre quando há a convocação dos interessados por meio da 

publicação de aviso no Diário Oficial, e facultativamente por meio eletrônico, conforme 

estabelecido pelo art. 4º, inciso I, da Lei nº 10.520/02. No caso do TCE-RJ a forma de 

inauguração da fase externa prevê além da publicação no Diário Oficial a divulgação do aviso 

por meio da internet, assim disposto no art. 14, inciso I, alínea “a”, num 1 e 2, do Ato 

Normativo TCE-RJ nº 85/06.  

As atividades do pregão devem ser conduzidas por um profissional qualificado 

que é denominado de pregoeiro. No pregão presencial, as atribuições desse funcionário são 

determinadas pelo Decreto Federal nº 3555/00. (BRASIL, 2000)  

Por sua vez, as atribuições do pregoeiro no pregão eletrônico são as constantes no 

art. 11, do Decreto Federal nº 5450/05. (BRASIL, 2005) 

Para este órgão, existem algumas diferenças entre o tipo de Pregão Eletrônico do 

Presencial, sendo elas apresentadas no Quadro 3. 
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Quadro 3. Diferença entre o Pregão presencial e o eletrônico 

 

Característica Pregão Presencial Pregão Eletrônico 

Sessão Pública 
Sessão pública com os licitantes Envio das informações à distância 

por meio da internet 

Abertura 

É realizado um credenciamento dos 

licitantes que são interessados em 

participar, junto ao pregoeiro. 

Os licitantes que se interessarem 

em participar da sessão pública, 

poderão obter uma chave de 

acesso e a senha para o 

acompanhamento na internet, 

junto ao provedor do sistema 

Classificação 

das propostas 

O funcionário responsável pelo 

processo, o pregoeiro, irá proceder à 

abertura dos envelopes que contêm as 

propostas de preços e irá classificar o 

candidato que apresentar uma proposta 

de menor preço 

O pregoeiro irá verificar as 

propostas e desclassificar aquelas 

que não estiverem em 

conformidade com as 

recomendações do edital 

Lances 

O licitante que apresentar a menor 

oferta e os demais que apresentarem 

uma proposta de preço com uma 

margem superior de até 10% em 

relação ao menor preço irão se 

classificar. Por outro lado, caso não 

haja pelos menos três licitantes que 

atendam tais condições, irão para a 

fase de lance as melhores propostas até 

o máximo de três.  

Todos os licitantes que 

apresentarem propostas que sejam 

classificadas, poderão oferecer 

lances 

Autoria dos 

lances 

As pessoas que estiverem presentes na 

sessão pública poderão obter 

informações sobre os autores das 

propostas 

É vedada a indicação dos 

licitantes que são responsáveis 

pelos lances, sigilo dos nomes dos 

licitantes 

Ordem dos 

lances 

Os licitantes serão classificados de 

forma sequencial e decrescente a partir 

do autor do maior lance 

Os licitantes poderão apresentar 

lances sucessivos 

independentemente da ordem de 

classificação das propostas 

Término da 

fase dos lances 

Esse processo ocorrerá quando não 

houver lances com valores menores 

que o último ofertado 

Ocorrerá quando o pregoeiro 

decidir encerrar as atividades e, 

com isso, o sistema eletrônico 

encaminhará um aviso de 

fechamento iminente dos lances 

para todos os licitantes, gerando 

um tempo aleatório de até 30 

minutos 
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Habilitação 

Toda a documentação deverá ser 

apresentada em um envelope 

devidamente lacrado 

Os documentos devem ser 

enviados por fax ou e-mail após a 

solicitação do pregoeiro 

Recurso 

A intenção do licitante de recorrer 

deverá ser realizada na forma verbal, 

na etapa final da sessão pública e a 

solicitação deverá ser registrada na ata 

de síntese das razões, com a devida 

motivação 

A intenção de recorrer poderá ser 

realizada pelo licitante por meio 

do sistema eletrônico 

Fonte: SEBRAE (2014). 

 

Devido ao processo de desenvolvimento tecnológico que rege o crescimento e 

desenvolvimento econômico das diversas economias mundiais, os diferentes tipos de 

organizações (pública e privada) devem-se se modernizar de modo a se adequarem à nova 

realidade da sociedade contemporânea. Nesta discussão, atribui-se a importância da utilização 

da TI (Tecnologia de Informação) na Administração Pública brasileira e da potencialidade de 

crescimento das transações comerciais na forma de pregão eletrônico. 

Esse tipo de sistema apresenta uma série de vantagens como a de possibilidade de 

expansão das negociações do setor público com o setor privado, ou seja, agentes produtivos 

de todo o país podem participar do processo. Além disso, destaca-se a importância da 

informatização destas informações para que haja agilidade no processo e também redução de 

alguns tipos de custos operacionais. Na Tabela 1 destaca-se o crescimento da quantidade de 

contratos fechados na modalidade de pregão eletrônico no país. 

 

Tabela 1. Quantidade de contratos de licitação comercializados no Brasil no período de 2002 

a 2011 

Modalidades de 

Compra 

Número de processos de compra 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Concorrência 879 638 651 579 364 456 771 1.319 934 1.000 

Concorrência 

Internacional 
75 41 56 80 53 66 50 44 105 51 

Convite 13.809 16.855 20.272 14.538 10.741 8.137 4.957 1.499 961 621 

Tomada de 

Preços 
2.958 2.350 2.810 2.134 1.370 1.390 1.641 1.636 1.334 1.121 

Concurso 0 3 1 4 5 6 8 16 16 11 
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Pregão 

Eletrônico 
371 1.124 2.404 11.612 22.433 26.064 30.865 33.700 33.696 32.357 

Pregão 

Presencial 
4.134 5.556 8.774 6.449 2.478 1.857 1.297 1.083 657 334 

Fonte: Ministério do Planejamento (2015). 

 

Muito embora haja algumas distinções nos procedimentos do pregão presencial e 

eletrônico, conforme dispõe o quadro 3, às fls. 33/34, ambos compartilham as mesmas 

premissas, os mesmos objetivos e os mesmos princípios jurídicos.  

O pregão eletrônico apresenta algumas vantagens em relação ao pregão presencial 

por utilizar recursos da tecnologia da informação, desburocratizando o procedimento. 

No pregão presencial, como condição de sucesso no certame, existe a necessidade 

da representação dos licitantes na sessão, os que não tiverem representantes legais não 

poderão apresentar lances orais e interpor recurso. Isso implica tão somente o interesse e 

participação de empresas próximas ao lugar onde ocorrerá a licitação, pois teriam que  

investir em recursos de deslocamento, hospedagem, alimentação e passagens para o preposto 

sem qualquer garantia de lograr-se vencedora naquele certame. Diversamente do que ocorre 

no pregão eletrônico, naquele, a tecnologia da informação permite que pessoas ou empresas 

distantes do lugar da licitação participem da sessão sem maiores investimentos, podendo 

participar do certame nas suas respectivas sedes, que podem ser em cidade, município ou 

estado diferente daquele em que está ocorrendo a licitação.   O encurtamento das distâncias e 

a aproximação das pessoas trazem vantagens para o pregão eletrônico em relação ao 

presencial, visto que amplia consideravelmente a competitividade, aumentando assim a 

chance da Administração Pública celebrar contratos mais vantajosos. 

No pregão presencial, o pregoeiro fica muito sobrecarregado, principalmente na 

licitação julgada por itens, quando há centenas deles. É ele que conduz todo o certame, 

devendo fazer o credenciamento, receber envelopes, classificar os licitantes, analisar a 

aceitabilidade das propostas e dos documentos de habilitação, dar oportunidade para que os 

licitantes interponham recursos, e fazer os lances verbais de cada item, o que torna o 

procedimento lento e complicado. Diferente do que ocorre com o pregoeiro no pregão 

eletrônico nesse mesmo tipo de licitação, o sistema é que receberá todos os lances e os 

ordenará, em decorrência disso, o pregoeiro não precisa colher lance por lance, em cada um 

dos itens licitados. Quem faz isso é o próprio sistema, ele abre e executa a disputa por item.    
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    Neste diapasão, vale ressaltar outra vantagem do pregão eletrônico em relação 

ao presencial, é a economia de papel. No pregão eletrônico, quase todos os atos que lhe são 

pertinentes são enviados e recebidos pela internet, diversamente do que ocorre no pregão 

presencial em que todos os documentos são apresentados na sessão pública e juntados ao 

processo administrativo, que neste caso não é virtual. 

O pregão eletrônico por ser um procedimento realizado por meio da internet fica 

disponível para consulta de qualquer cidadão, ensejando assim um maior controle sobre os 

agentes públicos, o que faz com que esse procedimento se torne mais seguro, confiável, 

transparente, fundamental para a prevenção e o combate à corrupção.    

Apesar das inúmeras vantagens que o pregão eletrônico trouxe para as compras 

governamentais, cabe comentar algumas desvantagens e dificuldades em sua utilização. A 

primeira desvantagem do pregão eletrônico refere-se à necessidade de o órgão possuir uma 

conexão de internet com uma velocidade adequada para seu processamento. Esta 

característica tecnológica não é um problema para as capitais e grandes cidades; contudo, nos 

municípios do interior do país e regiões mais remotas, a falta de uma internet rápida pode ser 

um entrave para a implantação do pregão eletrônico. Ainda que um determinado município 

tenha disponibilidade tecnológica, muitas vezes não dispõe de recursos orçamentários para a 

sua implantação, haja vista a necessidade de investimento em tecnologia, tais como 

equipamentos de informática e de internet para utilização do pregão eletrônico.  

Nos municípios pequenos o maior fomentador da economia local é a 

Administração Pública, que, para atender as necessidades da Prefeitura e demais órgãos 

públicos tem como participantes das licitações públicas os comerciantes locais. A utilização 

do pregão eletrônico nestas comunidades poderá trazer um impacto negativo na economia 

local, uma vez que a ampliação da competitividade, característica marcante do pregão 

eletrônico, fará com que muitas licitações sejam vencidas por empresas situadas fora do 

município.  

Para operacionalizar o pregão eletrônico os órgãos públicos devem investir na 

criação de uma plataforma (sistema) para realização dos atos inerentes ao certame ou utilizar 

um sistema já existente, tais como o do governo federal (comprasnet) ou do Bando do Brasil, 

dentre outros. Alguns sistemas implicam custo para o órgão público ou licitante, fato que 

pode impactar diretamente no preço final do produto a ser adquirido ou serviço a ser 

contratado. A utilização do comprasnet (sítio www.comprasgovernamentais.gov.br) se dá de 

forma gratuita para todos os órgãos que optarem por esta plataforma para a condução de seus 

pregões. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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A maioria dos sistemas apresentam algumas características que precisam ser 

melhoradas. No comprasnet, sistema mais utilizado, por se tratar da plataforma utilizada pelo 

governo federal, o término da fase de lances acontece de forma aleatória após o comando do 

pregoeiro, podendo ser encerrado num período de até 30 minutos, conforme previsto no §7º, 

do art. 24 do Decreto nº 5450/05, ou seja, a fase de lances pode ser concluída antes que os 

licitantes apresentem suas melhores propostas, o que não se coaduna com os princípios da 

competividade e economicidade, marcantes no pregão eletrônico, principalmente quando o 

prazo concedido pelo sistema é pequeno. 

Tais desvantagens e dificuldades apresentadas acima poderão ser minimizadas 

com a expansão da evolução tecnológica para os municípios mais distantes, bem como com as 

constantes adequações dos sistemas de compras utilizados pelos órgãos públicos.   

Dentre os diversos tipos de modalidades de licitação, a de pregão eletrônico foi a 

que mais cresceu no país, conforme exposto na Tabela 1. De acordo com o Ministério do 

Planejamento (2015), no ano de 2002 o valor comercializado em pregão eletrônico no país foi 

de aproximadamente R$99 milhões, valendo informar que esse valor veio a aumentar para 

quase R$37 bilhões em 2014.  

As principais dificuldades da utilização do pregão eletrônico são relacionadas a 

aspectos de falta de infraestrutura tecnológica e à baixa capacitação/qualificação da mão de 

obra do setor público em realizar as atividades desse tipo de modalidade de processo de 

licitação em algumas localidades do país.  

                     

3.1 CONTRATAÇÕES E CONTAS PÚBLICAS 

 

O advento do progresso tecnológico tem beneficiado o processo de transações 

econômicas entre o Governo e as organizações empresariais, em especial, as micro e 

pequenas empresas (MPE). De acordo com o Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (2015), no ano de 2002, as MPE participavam com um montante de R$2,56 bilhões e 

este valor veio a se expandir para R$15,4 bilhões em 2012.  

No ano de 2011 o setor público estabeleceu relacionamento comercial com um 

total de 256.225 empresas distribuídas ao longo do território nacional. Com relação à 

distribuição dessas empresas por região do país, observe a Figura 4. De acordo com a Figura 

4, a maior parte das empresas fornecedoras localiza-se principalmente na região Sudeste, que 
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equivale a 36% do total nacional. Posteriormente, destacam o Sul (21%), Nordeste (19%), 

Centro-Oeste (15%) e o Norte (9%). Em relação ao setor de atividade econômica que essas 

empresas atuam, para o ano de 2011, a maior parte atuava no setor de serviços (136.096 

empresas), seguido de comércio (43.001 empresas), industrial (26.210 empresas) e outros 

setores (50.918 empresas) (MPOG, 2015) 

 

Figura 4: Distribuição regional das empresas fornecedoras de produtos e serviços para o setor público 
no ano de 2011. 

Fonte: MPOG (2015). 

De acordo com o MPOG (2015), a modalidade de compras governamentais por 

meio do pregão eletrônico contribuiu para que mais empresas distribuídas ao longo do 

território nacional pudessem realizar algum tipo de transação comercial com o setor público. 

No ano de 2002, o valor total das transações na forma de pregão eletrônico foi de R$ 91,8 

milhões de reais e veio a se elevar para R$33,6 bilhões no ano de 2012, ou seja, num intervalo 

de 10 anos, o montante comercializado foi aumentado em aproximadamente 366 vezes. 

Na Tabela 1, apresentam-se os principais grupos de produtos que foram 

adquiridos pelo setor público na modalidade de pregão eletrônico no período de janeiro a 

outubro do ano de 2013. Por meio da Tabela 1, constata-se que os maiores valores foram 

alocados para os equipamentos e artigos no setor de saúde humana e animal, seguido dos 
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produtos da Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs), veículos e móveis. No período 

analisado, o montante total gasto foi de R$18,7 bilhões.  

Tabela 1: Grupos de materiais adquiridos pelo setor público na modalidade de pregão eletrônico no 
período de janeiro a outubro de 2013 

Grupo de materiais Valor (em reais) 

Equipamentos e artigos para uso médico, dentário e veterinário 2.846.798.273,15 

Equipamento para processamento automático de dados (incluindo firmware), software, 

acessórios e equipamento de suporte 
2.005.370.919,45 

Veículos 1.683.797.713,87 

Mobiliários 1.444.692.439,41 

Subsistência 1.328.351.138,44 

Materiais para construção 687.740.818,08 

Instrumentos e equipamentos de laboratório 669.618.674,93 

Vestuários, equipamentos individuais e insígnias 629.045.883,35 

Utensílios de escritórios e material de expediente 518.180.392,43 

Equipamento para combate a incêndio, resgate e segurança 447.104.671,58 

Outros Grupos 6.448.632.906,40 

Total 18.709.333.831,09 

Fonte: MPOG (2015) 

Na Tabela 2 serão mostrados os principais grupos de serviços que foram 

adquiridos pelo setor público na modalidade de pregão eletrônico para o período de janeiro a 

outubro de 2013. 

Tabela 2:Grupos de serviços adquiridos pelo setor público na modalidade de pregão eletrônico no 
período de janeiro a outubro de 2013 

Grupo de serviços Valor (em reais) 

Serviços de engenharia 1.574.325.067,53 

Serviços gerais de construção para obras de engenharia civil 1.295.869.311,37 

Outros serviços de suporte 1.240.869.311,67 

Tipos especiais de serviços de construção 797.514.185,38 

Serviços de manutenção e reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e 

equipamentos 
657.024.625,35 

Outros serviços diversos/miscelânea 589.895.067,66 

Serviços de leasing ou aluguel relacionados a outros bens 516.229.932,57 

Serviços de investigação e segurança 443.852.083,80 

Serviços de consultoria e de gerência/gestão 321.532.130,10 

Serviços de limpeza 310.670.026,83 

Outros grupos 3.151.070.186,30 

Total 10.898.965.887,77 

Fonte: MPOG (2015) 
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De acordo com as informações apresentadas na Tabela 2, os principais tipos de 

serviços adquiridos pelo setor público na modalidade de pregão eletrônico foram o de 

engenharia, os relacionados à construção civil e os de suporte. O período analisado foi de 

janeiro a outubro de 2013. Além disso, destaca-se que o valor comercializado na modalidade 

de pregão eletrônico tem-se se elevado no país (Figura 5).  

 

Figura 5: Evolução do valor de compras públicas, por modalidade, no período de 2008 a 2013
1
 

Fonte: MPOG (2015). 

De acordo com a Figura 5, no período de 2008 a 2013, o valor comercializado na 

forma de pregão eletrônico foi o maior dentre as modalidades de compras governamentais no 

país. Destaca-se que, no período de janeiro a outubro de 2013, esse montante foi 

correspondente a 63% do total nacional. Por outro lado, quando se analisa a quantidade de 

contratos comercializados, a modalidade de pregão eletrônico não é a maior em quantidade, 

ficando atrás das modalidades de contratação direta. 

                                            
1
 O ano de 2013 é referente ao período de janeiro a outubro 
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Na Tabela 3 são apresentas as informações sobre a distribuição da quantidade de 

contratos de compras governamentais comercializados nas unidades federativas brasileiras 

para o período de janeiro a outubro de 2013. 

Tabela 3:Quantidade de processos de contratações de bens e serviços comuns comercializados nas 
unidades federativas brasileiras no período de janeiro a outubro de 2013 

UF 

Número de processo de compras 

Pregão 

Eletrônico 

Pregão 

Presencial 

Dispensa e 

Inexigibilidade 

Outras 

Modalidades 
Total 

Rio de Janeiro 3.421 12 26.276 123 29.832 

Rio Grande do 

Sul 
2.578 8 20.173 172 22.931 

Distrito 

Federal 
2.556 6 16.471 86 19.119 

Minas Gerais 3.330 15 14.258 124 17.727 

Paraná 1.310 1 9.503 75 10.889 

São Paulo 1.699 9 8.806 86 10.600 

Pará 702 3 5.958 59 6.722 

Santa Catarina 995 4 5.393 27 6.419 

Pernambuco 890 2 5.385 31 6.308 

Bahia 907 4 4.916 32 5.859 

Outros 7.804 63 31.614 453 39.934 

Total 26.192 127 148.753 1.268 176,340 

 Fonte: MPOG (2015). 

 

Através das informações da Tabela 3, a maior quantidade de contratos de compras 

governamentais foi transacionada no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, 

Minas Gerais, Paraná e São Paulo, isso no período analisado. O pregão eletrônico se classifica 

como a segunda modalidade em quantidade de contratos comercializados nas unidades 

federativas brasileiras, sendo a forma mais utilizada de contratação por meio de procedimento 

licitatório. Por outro lado, essa realidade é diferente quando se analisa o valor comercializado. 

Veja a Tabela 4. 
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Tabela 4: Valor dos processos das contratações de bens e serviços comuns comercializados nas 
unidades federativas brasileiras no período de janeiro a outubro de 2013. 

UF 

Valor das compras 

Pregão Eletrônico 
Dispensa e 

Inexigibilidade 

Outras 

Modalidades 
Total 

DF 11.751.215.478,43 10.203.371.846,35 1.046.859.303,51 23.001.446.628,29 

RJ 3.730.565.082,69 1.216.631.756,93 135.314.243,87 5.082.511.083,49 

RS 1.980.334.297,08 301.425.330,95 112.204.238,96 2.393.963.866,99 

MG 1.323.987.894,96 696.453.306,07 159.226.047,75 2.179.667.248,78 

SP 977.683.507,51 253.619.578,82 236.187.139,85 1.467.490.226,18 

AM 947.319.538,64 83.189.401,38 203.665.680,99 1.234.174.621,01 

PA 858.787.130,19 226.427.166,44 95.341.968,46 1.180.556.265,09 

PE 965.547.955,55 110.454.973,03 70.280.019,13 1.146.282.947,71 

BA 907.777.794,21 129.829.918,50 90.607.042,80 1.128.214.755,51 

CE 580.944.542,57 195.884.555,25 93.845.985,90 870.675.083,72 

Outros 5.584.136.497,03 1.238.554.300,94 817.154.866,31 7.639.845.664,28 

Total 29.608.299.718,86 14.655.842.134,66 3.060.686.537,54 47.324.828.391,06 

Fonte: MPOG (2015). 

Por fim, quando se analisa o valor dos contratos governamentais, o montante 

comercializado na forma de pregão eletrônico é o maior dentre as modalidades indicadas na 

Tabela 4. Além disso, em relação ao valor total dos contratos de compras do setor público, no 

período de janeiro a outubro de 2013 as maiores transações foram realizadas no Distrito 

Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. 
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CAPÍTULO 4: PREGÃO NO TCE-RJ 

 

4.1 HISTÓRICO 

O pregão no TCE/RJ foi regulamentado por meio do Ato Normativo nº 85, de 2 

de agosto de 2006. Tal normatização aplica-se tanto para o pregão realizado na forma 

presencial quanto para o processamento eletrônico, conforme disposto em seu art. 1º. 

Interessante mencionar que no âmbito da União há um regulamento específico para cada 

forma de processamento do pregão. No caso do pregão presencial, os órgãos da União 

utilizam o Decreto nº 3555/2000, enquanto que na sua forma eletrônica há o Decreto nº 

5450/05. 

O regulamento do TCE prevê em seu art. 3º que a utilização do pregão será a 

forma preferencial para as aquisições de bens e serviços comuns, e, sempre que conveniente, 

(grifo nosso), o TCE utilizará a forma eletrônica. Esta é uma grande diferença em relação aos 

regulamentos utilizados pelos órgãos da União, uma vez que a partir da edição do Decreto nº 

5450/05, os órgãos da União começaram a ter que utilizar obrigatoriamente a modalidade 

pregão, com preferência para a forma eletrônica, nos termos do art. 4º do citado decreto 

federal. 

Em razão da discricionariedade de escolha pela forma eletrônica do pregão, a  

regra geral hoje estabelece que as aquisições de bens serão precedidas de pregão, adotando-se 

a forma eletrônica, enquanto que a contratação de serviços se dará por meio de pregão 

presencial. Cabe registrar que no período de 2007 a 2010 o pregão já representava mais de 

80% das aquisições feitas pelo TCE-RJ, tendo em vista que no período foram realizadas 247 

licitações, sendo 221 pregões; contudo, o pregão eletrônico foi utilizado em menos de 2% do 

total, mais especificamente em 4 oportunidades, assim demonstrado pela tabela 7 adiante 

apresentada. No período de 2011 a 2014 observa-se a manutenção da predominância do 

pregão; no entanto, com uma ampliação do uso da forma eletrônica, em mais de 30% dos 

certames realizados, conforme se verifica nas figuras 6 a 9 adiante demonstradas. O TCE-RJ 

não editou um ato formal que fundamente o citado critério de escolha entre a forma presencial 

ou eletrônica, valendo-se da discricionariedade de escolha, permitida no ato normativo que 

regulamentou o pregão no TCE-RJ.  
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Antes da edição do citado ato normativo, as aquisições e contratações de serviços 

no TCE-RJ eram feitas através das modalidades tradicionais de licitação, convite; tomada de 

preços ou concorrência, respeitando-se as normas contidas na Lei nº 8666/93, sendo a escolha 

da modalidade determinada em razão do valor estimado da contratação.  

Desde abril de 2007 o TCE-RJ não realiza nenhuma licitação na modalidade 

convite, e as tomadas de preços e concorrências limitam-se às contratações de obras e 

reformas, bem como para a contratação de serviços com critério de julgamento baseado na 

técnica e preço, tipo de licitação não permitido na modalidade pregão.  

Os quadros adiante apresentados irão ratificar que após a edição do Ato 

Normativo TCE-RJ nº 85/06, o TCE-RJ rapidamente passou a adotar o pregão como forma 

predominante de contratação de bens e serviços, modalidade mais moderna, com inúmeras 

vantagens em relação às modalidades tradicionais e que hoje se mostra presente na maioria 

dos procedimentos licitatórios realizados no país. 

 

4.2 IMPLEMENTAÇÃO 

Após a devida regulamentação do pregão, o TCE/RJ a partir de 2007 passou a 

adotar a referida modalidade de forma preferencial, seguindo a regra estabelecida pelo art. 3º 

do Ato Normativo nº 85/06, tendo sido, neste ano, a modalidade adotada em 74% dos 

procedimentos licitatórios, sendo 72% na forma presencial e 2% na eletrônica. O primeiro 

pregão realizado no ano da implantação ocorreu em 28/02/2007 (Pregão nº 01/2007) e o 

último do ano foi em 13/12/2007 (Pregão nº 49/2007). 

 

4.3 VANTAGENS DO PREGÃO 

Uma das principais características do pregão, na sua forma presencial e eletrônica, 

é a inversão das fases procedimentais. Quanto a esta mudança, Santana (2008, p. 43) afirma:  

“O fato da habilitação ocorrer apenas ao final permite que se realize todo certame 

para, somente após findas as fases de proposta e de habilitação, se interporem 

recursos, não havendo quebra do procedimento, tal como pode ocorrer em havendo 

licitantes não habilitados que recorrem da decisão da comissão, nas demais 

modalidades previstas.” 

 

Além de evitar a quebra do processo, a inversão de fases traz outros benefícios. 

Para Scarpinella (2002, p.120) a inversão de fases “significa ganho de agilidade, eficiência e 
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rapidez”. Ao analisar os documentos de habilitação apenas do proponente classificado em 

primeiro lugar, a quantidade de documentos a ser verificada diminui bastante. Esta 

característica do pregão é uma das suas principais vantagens, pois dá celeridade ao certame, 

economia de tempo e simplificação do processo. 

Outro diferencial do pregão é a disputa por meio de lances, o que possibilita aos 

fornecedores a redução dos seus preços. Para Scarpinella (2002, p.124), a possibilidade de 

oferta de novos e sucessivos lances no pregão o torna mais célere que as demais modalidades 

de licitação, e, em função deste confronto direto entre os licitantes, a Administração em geral 

consegue celebrar melhores negócios. Para o autor, “a competição entre os interessados é 

benéfica para a Administração Pública e para seus fornecedores de bens e serviços.” 

Santana (2008, p.37), cita que em várias unidades administrativas já foram 

obtidos percentuais de economia, que no geral, variam entre vinte e trinta por cento. Segundo 

o autor, a disputa entre os fornecedores pode proporcionar às instituições economias 

consideráveis, fato este que não ocorre nas outras modalidades licitatórias. 

Outro diferencial do pregão com relação às demais modalidades é que não são 

considerados limites de valores para a realização de contratações. A exigência para realização 

do pregão é que os produtos ou serviços a serem licitados sejam bens e serviços comuns. 

O processo licitatório nesta modalidade apresenta mais celeridade em sua fase 

externa. O primeiro ato é a publicação do edital, que neste ponto já se mostra mais ágil, pois o 

prazo para publicação é inferior à tomada de preços e concorrência. Outro fato de celeridade 

é, como citado, a conferência apenas da habilitação do proponente classificado em primeiro 

lugar. 

Também há diferencial na fase de recursos, no final da sessão, quando a licitante 

que julgar necessário, inclui em ata a intenção de recurso, sendo concedido o prazo legal para 

motivação do recurso. Nas demais modalidades, existem duas fases de recurso, que podem ter 

efeito suspensivo, quanto à proposta e quanto à habilitação, em que, em cada uma delas, se 

concede um prazo específico e maior para apresentação dos motivos, o que acaba retardando 

o processo. Com isso, verifica-se uma redução na quantidade de recursos analisados pela 

administração, em consonância com os princípios da eficiência e celeridade.  

O pregão, na sua forma eletrônica, permite um acompanhamento de todo processo 

licitatório, pois é aberto ao público, podendo a população acompanhar o desenvolvimento do 

processo através da Internet, pois todos os dados da licitação ficam disponíveis nos sites 

gerenciadores dos sistemas de disputa, o que gera maior transparência na licitação. Essa 
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modalidade licitatória, através da internet, permite que mais empresas possam participar do 

processo licitatório, já que podem estar em qualquer localidade do país, exigindo-se somente 

que estejam conectadas à rede de computadores.  

Com relação à economia obtida com o pregão, em razão da possibilidade de 

renovação dos valores inicialmente apresentados pelos licitantes, como anteriormente 

comentado, verifica-se na Tabela 5 o percentual de economia obtida nas transações realizadas 

no TCE/RJ no período de 2007 a 2014. 

 

Tabela 5: PREGÕES (presencial e eletrônico) realizados no TCE/RJ no período de 2007 a 2014 

Ano 
Quantidades 

consideradas 

Valor 

Estimado (R$) 

Valor 

Vencedores 

(R$) 

Economia 

(R$) 

Percentual de 

Economia 

aproximado 

(%) 

2007 39 18.208.116,68 15.721.749,76 2.486.366,92 13,65 

2008 52 13.800.371,92 12.672.868,67 1.127.504,25 8,17 

2009 62 17.526.034,89 15.249.335,39 2.276.699,50 12,99 

2010 68 5.407.091,21 4.145.321,20 1.261.770,01 23,33 

2011 65 10.257.968,13 8.404.176,47 1.853.791,66 18,07 

2012 76 17.971.185,17 12.840.618,45 5.130.566,72 28,54 

2013 100 37.446.867,62 30.422.897,82 7.007.645,42 18,75 

2014 86 45.814.244,27 39.243.464,17 5.820.206,35 14,35 

Fonte: pesquisa da autora, através de dados fornecidos pela Subsecretaria de Administração e Finanças do TCE-

RJ, em janeiro de 2015. 

Obs: 

Somente em licitações em que houve vencedor (excluído: adiadas, fracassadas, desertas, revogadas e em 

andamento). 

Excluídos casos de licitações por % desconto. 

Licitações com itens desertos/fracassados: 2011/2012 excluídos integralmente e 2013/2014 foram considerados 

nas colunas estimado e vencedores, mas economia somente dos adjudicados. 

Considerados inclusive licitação da ECG (até 2012 – orçamentos separados). 
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Tabela 6: MODALIDADES TRADICIONAIS realizados no TCE/RJ no período de 2007 a 2014 

Ano 
Quantidades 

consideradas 

Valor 

Estimado (R$) 

Valor 

Vencedores 

(R$) 

Economia 

(R$) 

Percentual de 

Economia 

aproximado 

(%) 

2007 14 4.109.096,65 3.398.174,54 710.922,11 17,30 

2008 4 1.210.670,16 969.242,71 241.427,45 19,94 

2009 4 934.688,84 811.409,97 123.278,87 13,19 

2010 4 1.875.863,82 1.862.149,57 13.714,25 0,73 

2011 5 2.040.531,45 1.847.702,85 192.828,60 9,45 

2012 4 10.259.885,05 9.700.194,46 559.690,59 5,45 

2013 3 23.185.619,68 22.053.942,01 1.131.677,67 4,88 

2014 2 19.300.693,71 18.774.116,83 526.576,88 2,72 

Fonte: pesquisa da autora, através de dados fornecidos pela Subsecretaria de Administração e Finanças do TCE-

RJ, em janeiro de 2015.  

De 2007 a 2014, observa-se que os procedimentos realizados na modalidade 

pregão obtiveram uma economia média de 17,23%, apurada entre os valores vencedores e os 

estimados, enquanto que, nas modalidades tradicionais, a média de economia foi de 9,20%. 

Depreende-se, ainda, dos quadros acima apresentados que o percentual de economia obtido 

com as modalidades tradicionais caiu ao longo dos anos; no entanto, nas aquisições com o 

pregão, houve uma variação menor dos percentuais apurados.  

Com isso, podemos concluir que o pregão demonstrou-se uma importante 

ferramenta na gestão dos recursos públicos no que se refere ao atendimento ao princípio da 

economicidade.  
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Tabela 7: Licitações realizadas pelo TCE/RJ no período de 2007 a 2010 

LICITAÇÕES 2007 - 2010 
ANO 

TIPO 
2007 2008 2009 2010 

Quantida
de 

Valor 
Vencedor 

Quantida
de 

Valor 
Vencedor 

Quantida
de 

Valor 
Vencedor 

Quantida
de 

Valor 
Vencedor 

CONVITE 6 163.807,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

CONCORRÊNCIA 5 2.452.545,39 4 969.242,71 4 811.409,97 4 1.862.149,57 

PREGÃO 
ELETRÔNICO 

1 10.935,00 2 195.632,79 1 20.857,78 0 0,00 

PREGÃO 
PRESENCIAL 

38 15.710.814,76 50 12.477.234,88 61 15.228.477,61 68 4.145.321,20 

TOMADA DE 
PREÇO 

3 781.821,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 53 19.119.924,30 56 13.642.110,38 66 16.060.745,36 72 6.007.470,77 

Fonte: pesquisa da autora, através de dados fornecidos pela Subsecretaria de Administração e Finanças do TCE-

RJ, em janeiro de 2015.  

 

Tabela 8: Licitações realizadas pelo TCE/RJ no período de 2011 a 2014 

LICITAÇÕES 2011 - 2014 
ANO 

TIPO 
2011 2012 2013 2014 

Quantida
de 

Valor 
Vencedor 

Quantida
de 

Valor 
Vencedor 

Quantida
de 

Valor 
Vencedor 

Quantida
de 

Valor 
Vencedor 

CONVITE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

CONCORRÊNCIA 5 1.847.702,85 3 9.662.294,46 1 21.687.042,01 2 18.774.116,83 

PREGÃO 
ELETRÔNICO 

4 1.063.620,00 27 5.743.026,11 50 9.843.744,95 37 8.299.708,36 

PREGÃO 
PRESENCIAL 

61 7.340.556,47 49 7.097.592,34 50 20.579.152,87 49 30.943.755,81 

TOMADA DE 
PREÇO 

0 0,00 1 37.900,00 2 366.900,00 0 0,00 

TOTAL 70 10.251.879,32 80 22.540.812,91 103 52.476.839,83 88 58.017.581,00 

Fonte: pesquisa da autora, através de dados fornecidos pela Subsecretaria de Administração e Finanças do TCE-

RJ, em janeiro de 2015. 

OBS: 

        Somente com licitações em que houve vencedor (excluído: adiadas, desertas, fracassadas, revogadas e em 

andamento) 

Excluídos casos de licitações por % de desconto 

    Licitações com itens desertos/fracassados: 2011/2012 excluídos integralmente e 2013/2014 foram considerados 

nas colunas estimado e vencedores, mas economia somente dos itens adjudicados 

Considerando inclusive licitação da ECG (até 2012 - orçamentos 

separados) 
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Nas Tabelas 7 e 8 destaca-se o crescimento das transações de processos de 

licitação na modalidade de pregão eletrônico na unidade do TCE/RJ no período de 2007 a 

2014. No primeiro ano da série, o de 2007, apenas um contrato foi firmado entre a instituição 

com uma empresa do setor privado. No entanto, no ano de 2014, ocorreu um aumento na 

quantidade de contratos comercializados, que foi de 37. Além disso, os valores financeiros 

dos contratos comercializados na modalidade de pregão eletrônico também sofreram um 

acréscimo de valor, passando de R$10 mil em 2007 para quase R$8,3 milhões em 2014.  

Esse aumento de contratos firmados pelo TCE-RJ por meio do pregão, na sua 

forma eletrônica, pode ser observado nas Figuras 6, 7, 8 e 9 mostradas a seguir. 

 

 

Figura 6: Quantidade de contratos oriundos de licitação firmados, por modalidade, no ano de 2011 no 

TCE/RJ 

Fonte: pesquisa da autora, através de dados fornecidos pela Subsecretaria de Administração e Finanças do TCE-

RJ, em janeiro de 2015. 
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Figura 7: Quantidade de contratos oriundos de licitação firmados, por modalidade, no ano de 2012 no 

TCE/RJ 

Fonte: pesquisa da autora, através de dados fornecidos pela Subsecretaria de Administração e Finanças do TCE-

RJ, em janeiro de 2015. 

 

 

Figura 8: Quantidade de contratos oriundos de licitação firmados, por modalidade, por modalidade, no 

ano de 2013 no TCE/RJ 

Fonte: pesquisa da autora, através de dados fornecidos pela Subsecretaria de Administração e Finanças do TCE-

RJ, em janeiro de 2015. 
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Figura 9: Quantidade de contratos oriundos de licitação firmados, por modalidade, por modalidade, no 
ano de 2014 no TCE/RJ 

Fonte: pesquisa da autora, através de dados fornecidos pela Subsecretaria de Administração e Finanças do TCE-

RJ, em janeiro de 2015. 

 

De 2011 a 2014, houve um aumento da quantidade de contratos de licitação 

firmados por meio do pregão eletrônico, conforme demonstrado na figura 9, passando de 6% 

para 42% do total de contratos comercializados na unidade do TCE/RJ, chegando a 49% dos 

contratos firmados em 2013, fato que demonstra uma preocupação com a ampliação da 

competitividade, e, consequentemente, com a economicidade.   

 

 

Tabela 9: Economia apurada com o pregão eletrônico no TCE-RJ 

LICITAÇÕES 2007 - 2014 
      PREGÃO ELETRÔNICO 

      ANO Quant. Valor Estimado Valor Vencedor  Economia Percentual de Economia 

2007 1 11.937,79 10.935,00 1.002,79 8,40% 

2008 2 271.832,47 195.632,79 76.199,68 28,03% 

2009 4 934.688,84 811.409,97 123.278,87 13,19% 

2010 4 1.875.863,82 1.862.149,57 13.714,25 0,73% 

2011 5 2.040.531,45 1.847.702,85 192.828,60 9,45% 

2012 27 8.795.716,55 5.743.026,11 3.052.690,44 34,71% 

2013 50 13.996.383,28 9.843.744,95 4.152.638,33 29,67% 

2014 37 10.252.889,73 8.299.708,36 1.953.181,37 19,05% 

      
  

38.179.843,93 28.614.309,60 9.565.534,33 25,05%  

Fonte: pesquisa da autora, através de dados fornecidos pela Subsecretaria de Administração e Finanças do TCE-

RJ, em janeiro de 2015. 
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Tabela 10: Economia apurada com o pregão presencial no TCE-RJ 

LICITAÇÕES 2007 - 2014 
      PREGÃO PRESENCIAL 

      
ANO Quant. Valor Estimado Valor Vencedor  Economia Percentual de Economia 

2007 38 18.196.178,89 15.710.814,76 2.485.364,13 13,66% 

2008 50 13.528.539,45 12.477.234,88 1.051.304,57 7,77% 

2009 61 17.499.136,23 15.228.477,61 2.270.658,62 12,98% 

2010 68 5.407.091,21 4.145.321,20 1.261.770,01 23,34% 

2011 61 8.841.890,52 7.340.556,47 1.501.334,05 16,98% 

2012 49 9.175.468,62 7.097.592,34 2.077.876,28 22,65% 

2013 50 23.450.484,34 20.579.152,87 2.871.331,47 12,24% 

2014 49 35.561.354,54 30.943.755,81 4.617.598,73 12,98% 

      

  

131.660.143,80 113.522.905,94 18.137.237,86 13,78%  

Fonte: pesquisa da autora, através de dados fornecidos pela Subsecretaria de Administração e Finanças do TCE-

RJ, em janeiro de 2015. 

 

Ao analisarmos as tabelas 9 e 10, podemos observar que a economia obtida 

com os pregões eletrônicos superou os resultados apresentados com os pregões presenciais. 

Na média, no período de 2007 a 2014, a economia do pregão eletrônico foi de 25,05%, 

enquanto que o pregão, na sua forma presencial, obteve uma economia de 13,78%. Se 

analisarmos individualmente cada ano, constata-se que em 5 anos, num período de 8 anos, o 

pregão eletrônico obteve vantagem econômica em relação ao presencial.  

Cabe registrar que o maior percentual de economia registrado em um ano, 

2012, foi obtido por meio do pregão eletrônico, quando se obteve uma economia percentual 

de 34,71%. Este resultado satisfatório demonstra que a ampliação da competitividade, 

característica marcante do pregão eletrônico, foi fator fundamental para o resultado positivo, 

no que se refere à economicidade.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Tecnologia da Informação (TI), conforme demonstrado ao longo do trabalho, 

trouxe muitos benefícios para a Administração Pública, dentre eles a possibilidade de realizar 

as contratações de bens e serviços comuns no TCE-RJ por meio do pregão, na sua forma 

eletrônica, que representou a modernização do sistema de licitação vigente no país. Essa 

forma de processamento do pregão trouxe inúmeras vantagens para a Administração Pública 

em geral, tais como a agilidade do processo licitatório, a desburocratização, o aumento da 

competitividade e a redução dos custos.  

A adoção do pregão eletrônico na gestão dos recursos públicos, com prioridade da 

gestão por resultados e a busca por um melhor desempenho do setor público, alinhou-se de 

maneira inequívoca ao princípio da eficiência administrativa, traduzida por conferir ao mesmo 

um procedimento mais célere e mais econômico, se comparado com as modalidades 

tradicionais de licitação (convite, tomada de preços e concorrência), tendo em vista algumas 

vantagens marcantes, tais como a possibilidade de redução das propostas iniciais, 

possibilidade única de recurso somente após a declaração da empresa vencedora, bem como a 

análise da documentação de habilitação somente da empresa que apresentar o menor preço.   

Além dos aspectos da transparência e eficiência, há que se acrescentar que a 

ampliação da competitividade e os resultados econômicos obtidos com o pregão eletrônico 

mostram que este é o procedimento mais adequado para as contratações de bens e serviços 

comuns, por se tratar de um moderno e eficiente instrumento de gestão de recursos públicos e 

fomento à economia, visto que atinge fornecedores de todas as regiões do país, e, por 

conseguinte, reduz os custos e valores das propostas.   

Há que se comentar, ainda, que o pregão eletrônico por se desenvolver totalmente 

no ambiente virtual e ser aberto ao público permite um maior controle social sobre o gasto 

público, pois permite que o cidadão tenha acesso de forma fácil e ágil às informações sobre as 

licitações públicas, garantindo que o administrado acompanhe as ações governamentais no 

campo das licitações.  

Com relação aos procedimentos realizados pelo TCE-RJ, constatou-se que após a 

edição do Ato Normativo nº 85/06, que regulamentou o pregão, houve uma migração das 

aquisições feitas através das modalidades tradicionais para o pregão. No primeiro quadriênio 
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após a regulamentação (2007-2010) verifica-se uma utilização tímida do pregão eletrônico, 

com mudança deste quadro a partir de 2012, quando o pregão eletrônico passou a representar 

uma parcela mais expressiva das opções utilizadas pelo TCE-RJ, sendo adotado o critério de 

utilização do pregão, na sua forma presencial para as contratações de serviços e a forma 

eletrônica para as aquisições.  

A economia feita pelo TCE-RJ nas licitações no período de 2007 a 2014 pelo 

pregão eletrônico foi de 25,05%, enquanto a do pregão presencial foi de 13,78%, assim a 

utilização do pregão eletrônico pelo TCE-RJ demonstra uma melhor gestão dos recursos 

públicos, visto estar em sintonia com o princípio da economicidade, ou seja, o pregão 

eletrônico é o procedimento mais adequado sob o aspecto econômico-financeiro para as 

contratações de bens e serviços realizadas pelo TCE-RJ, em razão da economia obtida com tal 

procedimento, aliado ao fato de o TCE-RJ se alinhar a uma forma mais moderna e mais 

utilizada nas contratações de bens e serviços comuns, quando comparado com o pregão 

presencial e as demais modalidades licitatórias, conforme se verifica nas tabelas 3 e 4, fls. 42 

e 43, respectivamente.  

    Conjugando-se os dados apresentados no presente trabalho, no que tange aos 

processos de compras realizados no país, bem como no TCE-RJ, pode-se afirmar que o 

pregão eletrônico se consolidou como o mecanismo de compra mais utilizado na 

Administração Pública, contribuindo para que mais empresas distribuídas ao longo do 

território nacional pudessem realizar algum tipo de transação comercial com o setor público.  

Dado o exposto, conclui-se que o pregão, como modalidade licitatória trouxe 

inúmeros benefícios, e seu processamento eletrônico tornou a Administração Pública mais 

célere, transparente, contribuindo para o aprimoramento da gestão dos recursos públicos, 

permitindo, em última análise, a ampliação dos serviços públicos disponibilizados à 

população, sendo uma verdadeira ferramenta de política pública, promovendo, inclusive, o 

desenvolvimento econômico e social no âmbito regional.  
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