apresentação

O Marco Nacional da Capacitação
em Compras Públicas
Ao mesmo tempo em que o pregão se consolida como
a modalidade de compras do futuro e ganha força em
todas as esferas da administração pública, cresce rapidamente a necessidade de capacitação e formação dos
seus gestores.
Conhecedores dessa realidade e comprometidos em gerar resultados cada vez melhores aos seus órgãos, agentes
de compras, pregoeiros, membros de equipes de apoio e
outros profissionais atuantes na área de licitações participaram do IV Congresso Brasileiro de Pregoeiros e, mais
uma vez, consagraram o evento como grande marco nacional da capacitação em compras públicas.
Realizado na cidade de Foz do Iguaçu (PR), entre os dias
16 e 19 de março, o Congresso Brasileiro de Pregoeiros
teve, novamente, recorde de público que lotou auditórios e salas de convenção do hotel Mabu Thermas &
Resort, tradicional sede do evento. Durante três dias,
os participantes tiveram intensa programação de atividades didáticas, ministradas pelos mais conceituados
professores, juristas, especialistas e autoridades em
compras e licitações do país. Na programação, mais de
vinte oficinas com temas diferenciados e de suma importância para os gestores de compras, aulas magnas,
palestras, painéis de debate e eventos exclusivos como
a Sala Aberta e o Talk Show.
O Pregoeiro . abril 2009
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aBERTURA

Formação da Mesa (a partir da e
Dep. Marcio Reinaldo; Rogério Sa

N

este ano, o Congresso Brasileiro de Pregoeiros

Devidamente preparado para receber os participantes do

trouxe como tema “Planejamento, Compromis-

Congresso, o grande auditório do Hotel Mabu atingiu

so e Desempenho Aplicados na Condução do

sua capacidade máxima durante a abertura do evento.

Pregão”. Dentro do abrangente conteúdo, um dos assuntos

A solenidade foi comandada pelo diretor presidente do

de destaque foram as “Licitações Sustentáveis”, nova gestão

Grupo Negócios Públicos e do Instituto Negócios Públicos,

que vem ganhando cada vez mais força no setor de compras

Rudimar Barbosa dos Reis.

governamentais, com a priorização de critérios como economia e responsabilidade socioambiental.

como governador do Estado do Amazonas, Eduardo Braga;

Como não poderia deixar de ser, o encontro também foi

o deputado federal, Marcio Reinaldo; o representante do

palco para o lançamento de iniciativas e discussões acerca de

diretor geral da Itaipu, Jorge Samek, Joel de Lima; o se-

uma questão de interesse comum a todos os participantes:

cretário da Secretaria de Logística e Informação (SLTI), do

a regulamentação da função e da remuneração dos Prego-

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Rogério

eiros. E com o objetivo de incentivar o reconhecimento da

Santanna; o desembargador do Tribunal de Justiça do Esta-

classe, os órgãos e entidades que já oferecem o benefício aos

do do Rio de Janeiro, Jessé Torres Pereira Júnior; o diretor

seus getores foram prestigiadas com um prêmio especial.

superintendente de suprimentos e contratações estratégicas

Ponto de encontro de Pregoeiros vindos de todas as regiões

da Sabesp, Álvaro Mendes; o presidente do conselho da

do país, o Congresso também é inesgotável fonte de conhecimento através das experiências trazidas pelos próprios
participantes, que têm a oportunidade dividir com seus colegas a sua rotina de trabalho, as dúvidas encontradas no dia
a dia, os sucessos conquistados, as dificuldades superadas,

Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBM), Joaquim da Silva
Ferreira; o diretor da Secretaria de Gestão Pública do governo do Estado de São Paulo, Roberto Meizi Aguni; o representante do Banco do Brasil, Wanger Antônio de Alencar Rocha; e o representante da Caixa Econômica Federal,

os aprendizados obtidos. Esse intercâmbio de idéias é fun-

José Valverde Filho.

damental para disseminar as práticas positivas, esclarecer

Em seu pronunciamento de abertura, Rudimar Reis
afirmou que o Congresso responde ao desejo daqueles que exercitam o entusiasmo, com visão, trabalho e

questões muitas vezes comuns a vários profissionais e, ainda, criar novos vínculos de amizade.
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esq.): Wanger de Alencar, Banco do Brasil; Joaquim da Silva Ferreira, BBM; Des. Jessé Torres, TJ-RJ; Joel de Lima, Itaipu; Governador Eduardo Braga; Rudimar Reis, GNP;
antanna, SLTI; Álvaro Mendes, Sabesp; Roberto Agune, Governo do Estado de São Paulo; José Valverde Filho, CEF; Elon Garcia (em pé).

dedicação e destacou a presença de representantes de todos os Estados brasileiros. “Tudo está preparado para dar
continuidade aos conhecimentos técnicos da função do Pregoeiro, minimizando custos e contribuindo, assim, para
o desenvolvimento do nosso país”.
O anfitrião enalteceu o pregão como ágil modalidade licitatória que gera contínua economia aos cofres públicos, bem
como eficácia e rapidez às contratações governamentais. Relacionou, ainda, a reação positiva do Brasil face à crise econômica global, ao trabalho sério, ao esforço individual de cada servidor e à busca pela melhoria constante dos serviços
realizados no âmbito da Administração Pública.
A abertura oficial do evento foi seguida
por um momento de emoção, quando o
mestre de cerimônias, o jornalista Elon
Garcia, prestou homenagem póstuma ao
advogado e professor Diógenes Gasparini, falecido no início deste ano. Autor de
renomadas obras, Gasparini foi parceiro
do Grupo Negócios Públicos e participou, inclusive, da segunda edição do
Congresso Brasileiro de Pregoeiros.
Após um minuto de silêncio, o clima de
emoção teve continuidade com a fascinante apresentação do Coral de Itaipu
que, mais uma vez, abrilhantou o Congresso Brasileiro de Pregoeiros com a
execução do Hino Nacional e clássicos da
O presidente do evento, Rudimar Reis, saudou e parabenizou os pregoeiros
pela excelência dos trabalhos realizados.

música popular brasileira, como Aquarela do Brasil.
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GOVERNO FEDERAL

MINISTRO PAULO BERNARDO
ASSOCIA o Pregão eletrônico
À MELHORA DA QUALIDADE DOS
GASTOS PÚBLICOS

Entre as medidas adotadas, a modalidade licitatória é uma das principais
ferramentas de economia do governo federal

A

8

influência das compras para a economia da Ad-

A economia acelerava gradativamente e, no terceiro trimes-

ministração Pública e o papel da modernização

tre o IBGE mediu taxa de crescimento anual de 6,8%”.

dos processos adotados pelo governo foram os

No final do ano, com as fortes quedas nos Estados Unidos,

temas apresentados pelo ministro do Planejamento, Paulo

Europa e Japão, a economia brasileira também foi abalada

Bernardo, no IV Congresso Brasileiro de Pregoeiros.

e o PIB do último trimestre teve desempenho ruim, com

Frente à relevância do tema, o Ministro do Planejamen-

3,6% de decréscimo em relação ao mesmo período do

to começou sua palestra falando sobre o posicionamento

ano anterior. Ainda assim, o país cresceu 5,1%.

do governo em relação à crise econômica global e os im-

Embora reconheça que as previsões para 2009 sejam pes-

pactos que a economia brasileira vem sofrendo. Segundo

simistas, o ministro reforçou: “Nós continuamos afirman-

ele, o início de 2009 está bem diferente do ano passado:

do que aqui não acontecerá o que aconteceu nos Estados

“Até 2008, vínhamos registrando desempenho excepcional.

Unidos e Europa. É possível que neste primeiro trimestre
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tenhamos resultado fraco, porém não negativo. E a partir de

“Eliminamos outras modalidades exceto para contratação de

abril devemos voltar a ter crescimento”.

obras e consultoria, onde o pregão eletrônico ainda não se

Para a máquina pública, a estratégia adotada pelo governo
foi diminuir os impostos da produção para retomar a atividade econômica e fazer expressivas adequações ao orçamento deste ano. Áreas como saúde, educação e tecnologia
sofreram cortes, enquanto, por orientação do Presidente da
República, investimentos no PAC (Plano de Aceleração do
Crescimento) e sociais serão mantidos. Por isso, o Ministro do Planejamento considera fundamental tanto para o

aplica. Acho que isso poderia ser desenvolvido mais no âmbito de Estados e municípios. Nós inclusive mandamos para
o Congresso, em 2006, um Projeto de Lei que está aprovado
na Câmara e que está em fase final de votação no Senado.
Se aprovado, vai tornar obrigatório o uso do da modalidade
na compra de bens e serviços comuns em toda Administração
Pública Federal, Estadual e municipal. E daí sim, teremos um
novo grande impulso de crescimento”, avaliou o Ministro.

governo federal, como para as administrações estaduais e

Segundo ele, este PL que tramita no Senado também torna

municipais, melhorar a qualidade dos seus gastos.

o pregão eletrônico obrigatório nas concorrências de me-

“Isso significa fazer o mesmo ou mais, com menos dinheiro. Como não poderia deixar de ser, há consenso de que
podemos fazer isso com tecnologia. Cada vez mais o setor
público tem que usar tecnologia para melhorar a qualidade dos seus gastos, racionalizar e diminuir despesas”,

nor preço, ou seja, todas as aquisições e contratações até
R$ 3,4 milhões, inclusive obras. Esta emenda vem causando polêmicas mas, para Paulo Bernardo, “a implantação da
lei representará grande avanço nas compras públicas”.
Vale destacar, ainda, que a concorrência aumentou e hoje

afirmou Bernardo.

o número de fornecedores é maior. Fato que, por conse-

Pregão eletrônico é campeão em economia

nejamento comemora: “O resultado é que em 2008 nós

Entre todas as medidas adotadas para a redução de gastos

economizamos R$ 3,8 bilhões em relação aos preços pu-

quência, gera redução dos preços. E o Ministro do Pla-

na Administração Pública, o pregão eletrônico é a que ga-

blicados em editais”.

rante maior impacto em termos de transparência e econo-

“Fizemos todo um trabalho para melhorar o conhecimento,

mia. Grande incentivador da modalidade licitatória, Paulo

para os gestores conhecerem o sistema, entenderem o processo

Bernardo afirmou que o dispositivo sofreu grande explosão

estabelecido no Decreto e obedecer à legislação. Atualmente,

no âmbito do governo federal, desde 2005, quando foi de-

temos mais de dez mil pessoas capacitadas e treinadas na Ad-

cretada a obrigatoriedade do pregão eletrônico para contra-

ministração Pública Federal e ainda temos, por meio de con-

tação de bens e serviços comuns.

vênios, realizado treinamentos para Estados e municípios.

O diretor geral da Itaipu, Jorge Samek (ao centro), prestigiou o evento e foi recebido pelos diretores do Grupo Negócios Públicos, Rudimar Reis
e Ruimar Reis (à dir.). O encontro foi presenciado pelo ministro Paulo Bernardo e Joel de Lima, assessor do diretor geral da Itaipu
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DIAGNÓSTICO DO PREGÃO ELETRÔNICO NO GOVERNO FEDERAL
OBJETIVOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS E ADOÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:
»» Democratizar as compras públicas.
»» Ampliar a participação das ME/EPP.
»» Qualificar os processos de contratação de serviços por meio das Instruções Normativas publicadas.
»» Independência de fornecedores.
»» Melhoria da gestão de contratos.
»» Qualificação da gestão pública.
NÚMEROS DO PREGÃO ELETRÔNICO:
»» R$ 25,6 bilhões foram gastos pelo governo federal na contratação de bens e serviços comuns, entre
2002 e 2008.
»» 79% das contratações de bens e serviços comuns foram feitas por meio de pregão eletrônico, em 2008.
»» 154% foi o crescimento acumulado nos processos de compra entre 2005 e 2008.
»» 144% foi o crescimento no valor despendido nas compras e contratações de bens e serviços comuns entre
2005 e 2008.
»» R$ 2,5 bilhões ou 21% foi a economia gerada pelo uso do pregão eletrônico em relação aos valores
de referência.
»» R$ 3,8 bilhões foram economizados pelos cofres públicos em 2008.
BENS COMUNS MAIS COMPRADOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO:
»» Equipamentos e artigos para uso médico, dentário e veterinário. Respondeu por 19% ou R$ 1,6 bilhão
do valor total gasto na aquisição de bens comuns.
»» Outros serviços de suporte foram os mais contratados e representaram 14% ou R$ 489,3 milhões dos
valores totais despendidos na contratação de serviços comuns.
VANTAGENS ÀS ME/EPP:
»» O pregão eletrônico ampliou a participação das MPE como fornecedores do governo federal.
»» A combinação entre o Pregão Eletrônico e a Lei 123/06 aumentou a média de compras das MPE para
R$ 3,9 bilhões/ano, entre 2002 e 2008.
»» O crescimento real acumulado das ME/EPP nas compras públicas em 2009 em relação a 2002, foi de 185%.
»» O crescimento real acumulado das ME/EPP entre 2002 e 2008 foi de 485% ou seja, R$ 4,7 bilhões.
»» O aumento da participação das ME/EPP nas compras públicas refletiu diretamente no aumento da concorrência e, consequentemente, na economia gerada pelo uso do Pregão Eletrônico em relação ao valor
de referência. Dos R$ 3,8 bilhões economizados em 2008, R$ 421 mil foram devido às ME/EPP.
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regulamentação da função

Instituto Negócios Públicos

dá lance inicial para a regulamentação da função
PL que busca
regulamentar
a função e a
remuneração
dos Pregoeiros
é apresentada
e entregue ao
Deputado Marcio
Reinaldo

O

IV Congresso Brasileiro de Pregoeiros foi o cenário escolhido para a apresentação, em
grande estilo, de uma das mais importantes iniciativas já criadas para o reconhecimento
ao trabalho realizado por esses agentes. Trata-se do Projeto de Lei que busca regulamen-

tar a função e a remuneração dos Pregoeiros e membros das equipes de apoio, uma atitude pioneira
e que promete revolucionar a categoria profissional.
Embasado em estudos e pesquisas, o PL foi elaborado pelo Instituto Negócios Públicos e entregue,
por meio do seu presidente, Rudimar Barbosa, ao Deputado Federal Marcio Reinaldo, destacado
para conduzir a proposta ao Congresso Nacional para votação dos parlamentares da Casa e posterior
sanção do Presidente da República.
“Recebo esta missão com muita responsabilidade e reconhecimento e ciente de que se trata de uma
matéria altamente complexa. De acordo com a Constituição brasileira, toda matéria que implica em
criação de cargos, responsabilidade, remuneração de pessoas, dentro do poder público, cabe diretamente ao Presidente da República, ou seja, ao poder Executivo na esfera federal. Cabe a nós, como
parlamentares que recebemos a missão, estudar o projeto, apresentar uma mensagem de recomendação e de proposição ao Executivo para que ele inicie o estudo através da Presidência da República,
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Casa Civil e Ministério do Planejamento, para que daí seja revisto,
ajustado e remetido ao Congresso Nacional”, analisou o deputado.
Para Rudimar Reis, este foi o primeiro passo em direção ao reconhecimento da função do Pregoeiro e tem grande importância aos agentes de
compras e, consequentemente, a toda Administração Pública. “Sabemos que esta é uma pequena iniciativa. Precisamos seguir um caminho
árduo. Mas temos certeza de que tudo que precisar ser feito para o
reconhecimento dos Pregoeiros, será feito daqui para frente”, afirmou.
Para justificar e incentivar a regulamentação da função, cabe aos
Pregoeiros mostrar a força e os resultados do trabalho que realizam.
E, para que a qualidade de suas atividades seja cada vez melhor, a capacitação é fundamental. A relevância do aprimoramento profissional
também foi destacada por Marcio Reinaldo, que comentou o trabalho
realizado pelo Instituto Negócios Públicos: “são essas iniciativas que
acendem em nós a chama do otimismo e da esperança para que os processos licitatórios sejam cada vez mais justos, corretos e transparentes.
Por isso, coloco meu gabinete à disposição do INP. A luta de vocês
pela melhoria nas condições de trabalho, é a minha também. Não tenho dúvidas que o Brasil tem que bater o martelo na mesa, com força,
e dizer: pregoeiros, vocês são os vencedores”, finalizou.

PROJETO DE LEI 7.709/07
Relator do PL 7.709/07, na Câmara, o Deputado Marcio Reinaldo lamentou o fato de a proposta estar parada no Senado Federal. Segundo ele,
diversos fatores contribuem para tal situação. Um deles é a avaliação
do Projeto por diferentes comissões, que possuem opiniões distintas
acerca da matéria. Outro empecilho é desclassificação do PL da categoria “urgência urgentíssima”, quando percebeu-se que as licitações não
eram as maiores amarras do PAC, mas, sim, os processos ambientais.
Entre as alterações sugeridas à Lei 8.666/93, o PL 7.709/07 prevê a aplicação do pregão em processos licitatórios para obras e
serviços de engenharia. E, apesar das dificuldades burocráticas,
Marcio Reinaldo acredita na força constante que o pregão ganha
junto ao governo federal e que, por isso, vem gradativamente,
transferindo a exigência de sua aplicação às administrações estaduais e municipais. Como necessidade complementar e também
de suma importância para a disseminação do pregão, o deputado ratifica
ponto crucial e lembra os alicerces que
devem sustentar o trabalho realizado
por esses agentes: legalidade, impesprobidade e julgamento objetivo.
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A apresentação do novo Projeto de Lei que pretende regulamentar a função e a remuneração dos Pregoeiros repercutiu
durante todo o IV Congresso. Confira, a seguir, os depoimentos de alguns profissionais que figuram como personagens
centrais desta iniciativa.
»» “Há uma efetiva necessidade de regulamentação da atividade do pregoeiro na Administração Pública, seja para delimitar as atribuições e responsabilidades específicas da função,
seja para determinar a obrigação da Administração de conferir capacitação continuada a esses servidores e, por último e
não menos importante, conferir remuneração compatível ao
grau de responsabilidade e conhecimento técnico inerentes
ao exercício da função e condizente com a economia e eficiência na utilização dos recursos públicos. A lei de regulamentação da atividade do pregoeiro é um direito dos servidores
que exercem a função, da Administração Pública que necessita de amparo legal, em virtude do princípio da legalidade
que a obriga a fazer somente o que lei determina e de toda
a sociedade, uma vez que é esta quem custeia a atividade
estatal e é em proveito dela que os contratos administrativos são firmados, desse modo, a otimização dos recursos
públicos mediante a boa condução do pregão, por servidor
qualificado em bem remunerado, traz benefícios a todos os
brasileiros”, Keila Soares. São Luís (MA).
»» “Diante do risco da atividade, acredito que seja viável, alguns Estados já adotam a remuneração e eu apoio tanto
do pregoeiro como da comissão”. Ricardo Nunes – Advogado – Aracaju (SE).
»» “Avalio como uma iniciativa muito produtiva, muito boa
para os pregoeiros. Muitos pregoeiros que ainda não recebem remuneração extra, não têm o devido reconhecimento. Nosso trabalho é realmente árduo. Acho que vai ser
muito importante”. Caroline Moreira da Cunha. Pregoeira
– Uberlândia (MG).
»» “Acho válido, mas realmente, como as coisas no Brasil custam a se processar, até mesmo o deputado com a iniciativa boa de querer introduzir outras coisas no pregão, vai
ser um processo lento, mas essa é a tendência. Defendo
plenamente a iniciativa, até porque a imputação de responsabilidade sobre o pregoeiro é muito grande”. Paulo
Loureiro. Pregoeiro – Brasília (DF).
»» “É uma iniciativa fundamental. Em virtude da responsabilidade inerente aos pregoeiros, é necessária essa contrapartida por parte da Administração Pública”. Cláudio Magioli.
Pregoeiro – Rio de Janeiro (RJ).

a capacitação dos Pregoeiros como

soalidade, moralidade, publicidade,

Repercussão

Dep. Marcio Reinaldo

»» “Acho um grande feito e espero que o valor atribuído seja
igual para todos os Pregoeiros Brasileiros”. Maria do Carmo
de Souza. Pregoeira – Maringá (PR).
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Durante o encerramento do III Congresso Brasileiro de Pregoeiros, em 2008, o presidente do Grupo Negócios Públicos, Rudimar Reis, assumiu um compromisso com todos os
agentes de compras públicas do país: premiar, neste ano, as
entidades que já reconhecem o trabalho realizado por seus
Pregoeiros e membros das equipes de apoio, garantindo a
eles remuneração pela função.

“A função de Pregoeiro
resulta em grande responsabilidade para o servidor,
o qual responde pelos
atos praticados no processo e pela adjudicação do
objeto licitado, além de
representar uma atividade estratégica para a
Administração na redução
de custos na aquisição de
bens e serviços comuns”.
Maria do Carmo de Souza,
Pregoeira da UEM.

Relembrada pelo vice-presidente do Grupo NP, Ruimar
Reis, a promessa foi cumprida e o IV Congresso Brasileiro
de Pregoeiros prestigiou 48 órgãos com o troféu da categoria
“Reconhecimento”, que foi incorporada definitivamente ao
Prêmio. “Esta é a primeira vez que estamos entregando este
troféu. Mas não será a última. Esse caminho começa agora e fica disponível para todas as entidades que, daqui para
frente, fizerem o verdadeiro reconhecimento da função do
Pregoeiro”, declarou Reis.
Um dos homenageados na inauguração da categoria foi a
Universidade Estadual de Maringá (UEM), que concede
gratificação aos servidores com função de confiança – inclusive os Pregoeiros. Este poder é concedido pelo governador
do Estado do Paraná, ao reitor da instituição.
O Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Porto Alegre
(RS), é vinculado ao Ministério da Saúde e também oferece
a remuneração aos seus Pregoeiros, membros da equipe de
apoio, chefe e subchefe da Comissão de Licitações.
Para a Pregoeira da entidade, Eliane Ferrão Hampe, o Prêmio 19 de Março é o reconhecimento à eficiência dos gestores de compras e, também, à responsabilidade exigida pelas
funções. E ela comentou: “Na interpretação da Comissão
de Licitação do Grupo Hospitalar Conceição, o Prêmio representa, em primeiro lugar, o reconhecimento como profissionais. Em segundo lugar, quando nos remunera é porque
valoriza a importância do cargo que nos é conferido, onde o
nosso desempenho reflete diretamente na imagem da instituição perante a sociedade”.
Em âmbito estadual, outro órgão que já oferece a remuneração, desde 2004, é o Tribunal de Contas do Maranhão. De
acordo com a Pregoeira Keila Soares, no Tribunal todos os
servidores lotados no setor de licitação e contratos possuem
capacitação específica e atuam como Pregoeiro e equipe de
apoio, seguindo revezamento nos certames. “O servidor designado como pregoeiro em um determinado processo, não
funciona como equipe de apoio. Em outro processo em que
não é o Pregoeiro, atuará como apoio”, esclareceu.

“No momento em que a
instituição nos investe do
cargo de Pregoeiro, que
necessita múltiplos conhecimentos da empresa,
entre outros, sabemos
que está sendo depositada
total confiança no exercício desta nossa função tão
completa”. Eliane Ferrão
Hampe, Hospital Nossa
Senhora da Conceição.

“O Prêmio 19 de Março
demonstra que o TCEMA tem dado condições
para que o pregão seja
efetuado com eficiência e
eficácia, ao investir na capacitação e remuneração
dos servidores responsáveis pela condução dos
certames licitatórios”.
Keila Soares, TCE-MA.
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Homenagem às Instituições que já regulamentaram a
Remuneração dos Pregoeiros e Equipes de Apoio
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1.

AGÊNCIA DO TRABALHO DO GOVERNO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO

25.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA/PI

2.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL/DF

26.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO/RO

3.

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

27.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINA/PI

4.

CISAN – UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

28.

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

5.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA/ES

29.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO
VERDE/MG

6.

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS –
CPRM - BELO HORIZONTE

30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE

7.

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS –
CPRM – PORTO ALEGRE

31.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU/MS

8.

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS –
CPRM – SÃO PAULO

32.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT

9.

COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE
VITÓRIA

33.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

10.

COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES DO
ESTADO DO PIAUÍ – CCEL/PI

34.

SECRETARIA DA FAZENDA/SP

11.

FUNDAÇÃO CECILIANO ABEL DE ALMEIDA

35.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO

12.

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE – FAPERN

36.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

13.

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO/RS

37.

SECRETARIA DO ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS
HUMANOS DE VITÓRIA/ES

14.

IBAMA/AP

38.

SECRETARIA DE JUVENTUDE E EMPREGO DE RECIFE/PE

15.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

39.

SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER

16.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

40.

SECRETARIA ESPECIAL DE
ESPORTES/PE

17.

PENITENCIÁRIA WELLINGON RODRIGO SEGURA/SP

41.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO MARANHÃO

18.

POLÍCIA CIVIL DO RIO DE JANEIRO

42.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO

19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

43.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO
GROSSO

20.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA/SP

44.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO
GROSSO DO SUL

21.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ/ES

45.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL

22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

46.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
MARINGÁ/PR

23.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO/MG

47.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
PARÁ

24.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ/RJ

48.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
ALFENAS/MG
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Licitações sustentáveis

GOVERNADOR EDUARDO BRAGA
regulamenta licitações sustentáveis no Estado do Amazonas

Ao lado do presidente da CGL, Epitácio de Alencar e Silva Neto (à dir.), o Governador Eduardo Braga
assinou o Decreto que regulamenta as licitações sustentáveis no Estado do Amazonas

D

estacadas no IV Congresso Brasileiro de Pregoeiros por sua relevância e expansão no
Contemplando a
política sustentável
âmbito das compras públicas nacionais, as Licitações Sustentáveis marcaram um dos
do Estado,
momentos solenes da cerimônia de abertura do evento.
Eduardo Braga
assina Decreto que Convidado especialmente para falar sobre a política sustentável implementada no Amazonas, o
regulamenta as Governador Eduardo Braga selou sua participação no evento assinando o Decreto que institui o
“licitações verdes”
Programa Estadual de Licitações Sustentáveis em seu Estado. “Este é mais um passo na gestão de

compras públicas reforçando o ideal de que a sustentabilidade é fundamental do ponto de vista
econômico, ambiental e social”, declarou o governador.
O documento foi elaborado a partir da necessidade da adoção de medidas voltadas para a mudança
nos padrões de consumo de bens e serviços, visando a sustentabilidade do desenvolvimento e a
manutenção do equilíbrio ecológico. Além disso, a iniciativa reitera a função do Poder Público em
defender a preservação do meio ambiente, por meio da aquisição e contratação de bens e serviços
que causem menor impacto durante seus processos de elaboração e prestação.
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Entre os critérios socioambientais contemplados pelo De-

mio 19 de Março, oferecido à Comissão Geral de Licitações

creto, serão considerados aspectos como o fomento às po-

(CGL) do Estado em reconhecimento ao notável trabalho

líticas sociais; a valorização da transparência da gestão; a

realizado nos últimos seis anos, que gerou economia supe-

economia no consumo de água e energia; a minimização

rior a R$ 1,4 bilhão.

da geração de resíduos; a racionalização do uso de matériasprimas; a redução da emissão de poluentes; a adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente; e a utilização
de produtos de baixa toxidade.

car e Silva Neto, os resultados obtidos foram gerados
graças ao processo de modernização da gestão de compras do Estado. Entre as medidas que contribuíram

A partir do início de sua vigência, os órgãos e entidades

para o desenvolvimento, está a implantação do pregão

contempladas pelo Decreto deverão continuar seguindo as

eletrônico entre as modalidades licitatórias utilizadas

diretrizes da Lei Geral de Licitações 8.666/93 e, durante o

pela administração.

período de adequação às novas normas, já poderão adotar
algumas práticas sustentáveis. Entre elas estão: aquisição de
lâmpadas de alto rendimento, com menor teor de mercúrio entre as disponíveis no mercado e de cabos e fios de
alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC); uso de correio eletrônico, sempre que
possível, em substituição ao papel; aquisição de produtos e

“O Amazonas é o Estado pioneiro na utilização do pregão
como modalidade de licitação. Depois, por meio de Decreto, o governador implantou o pregão eletrônico e em poucos meses, depois de se estabelecer o uso da modalidade de
forma prioritária, determinou-se que se tornasse obrigatória
sempre que possível”, relembrou Silva.

equipamentos duráveis, reparáveis e que possam ser aperfei-

A importância do pregão eletrônico para o desenvolvi-

çoados; adoção de práticas corretas de descarte de resíduos;

mento do setor de compras também é reconhecida pelo

utilização de papel reciclado; criação de projetos de ilhas de

governador. “Antes dele, até pela questão da burocracia e

impressão e impressão frente e verso de documentos, in-

do tempo que era necessário para se estabelecer pregões,

cluindo os oficiais; implantação de medidas de redução, ra-

não existiam atas de registros de preços, que hoje já re-

cionalização e reutilização de água; e utilização de produtos

presentam 70% das nossas compras e têm duração de seis

de limpeza biodegradáveis.

ou doze meses. Portanto, nada se compra, por menor que

CGL-AM recebe Prêmio 19 de Março

seja, com dispensa de licitação. A grande maioria das compras são frutos dos resultados de boa gestão dos pregões

Depois de assinar o novo Decreto de compras sustentáveis,

eletrônicos. Isso deu avanço enorme nos resultados da Ad-

o governador do Amazonas foi homenageado com o Prê-

ministração”, declarou.

O impacto na
qualidade de vida
é muito grande
quando se gasta com
responsabilidade e
qualidade.
Eduardo Braga.
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De acordo com o presidente da CGL, Epitácio de Alen-
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Capacitação em foco
Como base para toda a reestruturação dos sistemas de Administração, Eduardo Braga ressaltou que a capacitação dos
gestores é fundamental. “Quem compra bem, compra me-

“Faz bem à economia brasileira e ao setor público brasileiro investir e valorizar o sistema de compras públicas
através da capacitação dos nossos Pregoeiros e dos seus
companheiros de compras”.

Além disso, o governador destacou a gestão de estoques

A mesma opinião é compartilhada pelo presidente da CGL
que avalia o Congresso Brasileiro de Pregoeiros como exemplo
de fonte de aprimoramento e capacitação: “Eventos como esse
são importantes porque permitem intercâmbio de experiência
entre os agentes de todos os quadrantes do país. Nesse encontro há o aprofundamento do conhecimento nas oficinas.

como outro setor que deve ser aprimorado constante-

É importante porque funcionários públicos de compras que

mente, com o objetivo de dar maior eficiência ao fluxo de

estão capacitados podem comprar melhor, não apenas geran-

caixa, à execução orçamentária e financeira. E completou:

do economia, mas comprando com qualidade”, concluiu ele.

lhor. Treinar Pregoeiros, montar novos sistemas de compras
é importante. Há quatro anos pouco se falava de pregão
eletrônico no Brasil e hoje é uma das ferramentas mais importantes na Administração Pública”.

Preservação da Amazônia garante o desenvolvimento sustentável
Com maior extensão territorial do país e reduto da maior área da floresta Amazônica, o Estado do Amazonas
cria iniciativas sustentáveis para que o crescimento de sua economia e a preservação de sua floresta cresçam,
simultaneamente, na mesma proporção.
Em seu discurso no IV Congresso Brasileiro de Pregoeiros, Eduardo Braga afirmou que o Estado consegue preservar 98% da sua floresta, conservar uma das maiores reservas de água doce do planeta e, ainda, deter 50% do
estoque de carbono da Amazônia brasileira.
O governador contou que há seis anos, o programa de administração do Estado adotou como filosofia a teoria
de que a floresta rende muito mais em pé do que derrubada e transformou as comunidades locais em guardiãs
do patrimônio natural. Segundo Braga, a pobreza e a ineficiência na educação são os principais fatores que alimentam o desmatamento.
A tecnologia, por sua vez, é outro recurso fundamental para o desenvolvimento de um estado com a extensão
e as peculiaridades territoriais do Amazonas. Recurso que também foi aplicado ao sistema de compras. “Hoje
nos orgulhamos dos resultados que os nossos Pregoeiros e o nosso sistema de gestão de compras trouxeram
para o Estado do Amazonas. Em menos de três anos conseguimos fazer economia superior a R$ 1 bilhão graças
à modernidade e eficiência tecnológica dos sistemas”.
Em seu pronunciamento, Braga reiterou que crescer economicamente não significa, obrigatoriamente, destruir o
meio ambiente. E assegurou: “Nos últimos seis anos o Amazonas cresceu em taxas chinesas, com índices acima
de 10%. Nosso PIB aumentou de R$ 19,6 bilhões para algo em torno de R$ 31,7 bilhões, enquanto nosso desmatamento caiu quase 70%”.
O Amazonas tem buscado valorizar sua floresta de forma comunitária e contributiva. A idéia é combater o desmatamento por meio dos produtos e serviços ambientais regionais, agregando valor econômico e fazendo com
que natureza possa ser preservada.
“Isso é bom para o povo do Amazonas, para o povo brasileiro e para o mundo. Minha homenagem e muito
obrigado aos Pregoeiros de todo Brasil, que estão convidados a conhecer o Amazonas, um grande patrimônio da
humanidade”, finalizou Eduardo Braga.
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PRÊMIO 19 DE MARÇO

HOMENAGEIA DESTAQUES DO ANO
Premiados são
exemplos de
boa gestão das
compras públicas

H

á três anos, a revelação do Prêmio 19 de Março é um dos momentos mais aguardados
do Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Muito mais do que um troféu, sua conquista
representa o reconhecimento à qualidade do trabalho realizado por Pregoeiros, mem-

bros de equipes de apoio e iniciativas tomadas pelos órgãos da Administração Pública.
“O Prêmio 19 de Março, em sua edição de 2009, virá mais uma vez consagrar a dignidade, a
qualidade e o bom exemplo dado pelos senhores, Pregoeiros, e pelos órgãos e entidades aqui
representados; a todos aqueles que desempenham suas funções em nome da coletividade, da
ordem e da evolução gradual do nosso país pelas nobres iniciativas e melhor desempenho”,
declarou o anfitrião do Congresso, Rudimar Reis.
Além da expectativa pelo anúncio dos contemplados, a cada ano, a entrega do Prêmio 19 de
Março é precedida por surpresas inusitadas, fato que se repetiu nesta edição do Congresso.
Para entregar o resultado dos ganhadores ao presidente do Grupo Negócios Públicos, entrou
em cena o mais novo representante do pregão brasileiro: o Pregolino, mascote que conquistou
a todos os participantes com sua simpatia e entusiasmo e cujo nome foi escolhido por meio de
votação realizada no site do evento.
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são muito importantes para a administração mineira. No
entanto, ela ressaltou que se não existir bom amparo legal
para o exercício da função do Pregoeiro, o trabalho pode se
tornar engessado, mesmo se tratando do pregão, considerado por ela a melhor modalidade para aquisição de bens e
serviços comuns.
“Destaco o ‘Prêmio de melhor inovação em regulamentação Estadual, Municipal’, referente ao Decreto Estadual nº. 44.786 de 18 de abril de 2008, que regulamenta a
modalidade Pregão, no âmbito do Estado de Minas Gerais.
Ressalto ainda que a elaboração desse Decreto contou com
o apoio da CEMIG e de cada instituição do Governo de
Em uma eleição disputada, o nome Pregolino foi escolhido por
meio de votação realizada pelo site do GNP.

Em sua estreia, o personagem entregou às mãos de Rudimar
Reis a relação dos 26 premiados, distribuídos em seis categorias principais e 21 subcategorias.
Os Premiados do Ano
Neste ano, os governos dos Estados de São Paulo e Minas
Gerais se destacaram no número de prêmios conquistados,

Minas Gerais”, afirmou Loçanny.

“O Congresso de Pregoeiros é uma
grande oportunidade para troca de
informações e experiências com os
demais órgãos e entidades de todo o
Brasil, bem como, um momento para
aprendizado e reciclagem do tema
Pregão”, Loçanny Silva, Governo do
Estado de Minas Gerais.

sendo que a Administração paulista conquistou sete troféus
e, a mineira, cinco.

Prêmio para todos

Mesmo considerando todos os prêmios importantes, o

É importante esclarecer que, além das Administrações de

diretor da Secretaria de Gestão Pública do Governo do

grandes Estados ou municípios, outros órgãos, entidades e

Estado de São Paulo, Roberto Meizi Agune, destacou os

instituições que têm menor volume de compras também

recebidos nas categorias “Inovação” e “Negociação”, por

podem participar do Prêmio 19 de Março, com igual opor-

reconhecerem os esforços da Administração na evolução

tunidade de competição. Na categoria Edital, os critérios de

do processo de compras e, também, por comprovarem a

julgamento independem de valores ou quantidades, mas es-

eficiência e efetividade dos Pregoeiros que recebem cons-

tão relacionados à qualidade dos documentos elaborados.

tante capacitação.

O mesmo vale para outras categorias. Entre os Pregoeiros
“O Prêmio 19 de Março é um
exemplo de reconhecimento e
incentivo ao contínuo esforço que
os órgãos do governo do Estado têm
feito para melhoria das compras
públicas e, principalmente, aquelas
realizadas por meio do pregão”.
Roberto Agune, Governo do Estado
de São Paulo.

premiados, por exemplo, está Raphael Barros, da Delegacia
Seccional de Polícia do Município de Guaratinguetá (SP),
homenageado pelo Maior Número de Pregões realizados
em um único dia (com propostas válidas) – 09 Pregões Eletrônicos, realizados em 18 de novembro de 2008.
Como um dos Pregoeiros de 2008, Barros considera que os
atributos pessoais, a conduta e a habilidade de negociação
são aspectos essenciais para o bom desempenho de seus
colegas de atividade. Mas ele complementou que também

De acordo com a coordenadora do pregão do Estado de

existem outras qualidades funcionais que visam a melhor

Minas Gerais, Loçanny Silva, todos os Prêmios recebidos

contratação, com economia, transparência e celeridade.
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Premiada na categoria Pregão, pelo processo com Maior

Gerais. O documento premiado referia-se à contratação espe-

Número de itens ou lotes, a Universidade Federal do Ce-

cializada para prestação de serviços de transporte rodoviário

ará foi representada por seu Pregoeiro, Horário Luiz de

de cargas para a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Sousa. Reconhecedor da importânica da capacitação, Sousa contou que a instituição vem investindo no aprimoramento profissional de seus gestores com objetivo de promover processos licitatórios com maior rapidez, qualidade
e segurança.

Segundo o gerente de Compras de Bens e Serviços do Estado, Henrique Esteves Campolina Silva, “Acreditamos que
a premiação nesta categoria observou a linguagem direta
das cláusulas, a conformidade das exigências editalícias às
necessidades da Administração, a consonância à legislação

“O IV Congresso Brasileiro de
Pregoeiros, a exemplo dos anteriores
em que estivemos presentes,
teve alto grau de excelência nas
apresentações, foi um importante
momento de confraternização e
uma oportunidade para confrontar
ideias e trocar experiências”.
Horácio Sousa, Universidade
Federal do Ceará.

vigente e a estética do documento”.

“Inscrevemos nossos trabalho
motivados pela credibilidade,
imparcialidade e expressão que o
Prêmio 19 de Março representa no
meio das licitações e contratações
públicas em todo país”. Henrique
Campolina Silva, TJ-MG.

Outra novidade do Prêmio 19 de Março foi o lançamento
da categoria Melhor Edital de Pregão atendendo às exigências de Sustentabilidade Ambiental. O troféu de estreia foi
para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com o edital para contratação de empresa prestadora de serviços de limpeza.
O Termo de Referência do processo vencedor apresentou
um texto explicativo sobre a relação entre os produtos de
limpeza e os danos que causam ao meio ambiente, principalmente aos rios, lagos, mares e oceanos. Destacou os
riscos que essas substâncias sintéticas podem causar à saúde
humana e apresentou dicas de procedimentos que podem
ser adotados no dia a dia para diminuir o impacto ambiental causados pelos produtos convencionais.

Também vencedor na categoria Pregão “Maior quantidade
de rodadas de lances”, o TJ-MG considera a premiação o reconhecimento da excelência dos trabalhos desenvolvidos na
Casa e consequente ratificação dos procedimentos adotados.
Na categoria Melhor Inovação em Legislação de Pregão no
âmbito dos Estados e Municípios, o Prêmio 19 de Março
teve três vencedores. Junto com Minas Gerais e São Paulo, a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos
(SEGER) do Espírito Santo foi contemplada pelo Decreto
2.060-R, que regulamentou a Lei Complementar 123/06.
De acordo com o subsecretário de Administração do governo,
Gilberto Rocha Lima, o Decreto foi publicado em maio do
ano passado e trouxe como grande benefício o fomento da
participação das micro e pequenas empresas nas compras governamentais, bem como a redução dos custos e agilidade nos

“O IV Congresso foi inquestionável,
vez que as palestras, as oficinas, a
organização, escolha dos palestrantes
etc, foram de uma riqueza
surpreendente”, Irene Ferreira
Martins, ICMBio.

Ainda na mesma categoria, o título de Melhor Edital de Pregão 2008 ficou com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas
20
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procedimentos licitatórios.
“Pela primeira vez, desde que
atuamos na área de pregão, tivemos
um reconhecimento de nível
nacional. Já havíamos sido citados
em alguns congressos como boa
administração, porém, o prêmio vem
consolidar a efetivação de nossos
esforços”. Gilberto Lima, governo do
estado do Espírito Santo.
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Além de concorrer no critério Legislação, o Estado do Espírito Santo também participou do Prêmio 19 de Março
em outras modalidades. Para o subsecretário, a conquista
do troféu representa um marco na história das compras do
Espírito Santo, considerado, até então, um “pequeno comprador” na Região Sudeste.

Para o gerente regional da Superintendência de Varejo e Governo do Paraná, do Banco do Brasil, Wanger Antonio de Alencar
Rocha, o sucesso do Licitações-e deve-se ao aperfeiçoamento
constante que a instituição vem fazendo no sistema, que conquista cada vez mais espaço junto à Administração Pública.

A homenagem fez com que a quarta edição do Congresso Brasileiro de Pregoeiros se tornasse ainda mais especial
aos representantes do Espírito Santo. Mas a qualidade da
capacitação também foi enfatizada por Lima: “Todas as edições do Congresso Brasileiro de Pregoeiros realizados até o
momento foram muito boas, com temas sempre voltados à
atualização de servidores e administradores públicos”.
Satisfeito com o reconhecimento alcançado, Gilberto
Lima avalia: “Esperamos que o IV Congresso seja apenas
o início do crescimento e reconhecimento do Estado do
Espírito Santo nas compras públicas do país e aproveitamos para parabenizar a toda equipe da Negócios Públicos
pela organização, o Congresso foi excelente. Certamente
é uma importante contribuição para a Administração Pública brasileira”.
Finalmente, na categoria Sistema de Pregão Eletrônico, os veteranos Comprasnet, do Governo Federal; o Licitações-e, do
Banco do Brasil; e o sistema da Sabesp, dividiram os prêmios
com a Administração Central da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, premiada pela Melhor Inovação em 2008.
Para o secretário de Logística e Tecnologia da Informação,
do Ministério do Planejamento, Rogério Santanna, o Comprasnet tem avançado graças à sua transparência. “Todas as
atas e processos estão publicados nesse ambiente e o trabalho interno dos Pregoeiros é muito simplificado porque o
sistema realiza os processos automaticamente”, explicou ele.

“Cada vez mais a Administração Pública utiliza o Licitações-e. Além de o
Banco do Brasil ser pioneiro no pregão eletrônico, criou o sistema para
seu próprio uso e acabou atendendo
à toda Administração Pública”,
Wanger Rocha, Banco do Brasil.

Mesmo com toda a eficácia do sistema, Rocha lembrou que
a capacitação dos Pregoeiros é fundamental. “Eventos como
o Congresso Brasileiro de Pregoeiros e outras iniciativas
realizadas em cada Estado e município são indispensáveis.
Acredito que essa busca pelo aprimoramento é realmente
uma mudança de consciência”.
Campeã pela terceira vez consecutiva no critério “Inovação”, a Secretaria de Abastecimento do Estado de São Paulo
(Sabesp), vem desenvolvendo seu sistema de Pregão Eletrônico desde 2003, tendo como foco constante a segurança
em sua aplicação e o estímulo à competição dos licitantes.
O diretor superintendente de suprimentos e contratações
estratégicas da Sabesp, Álvaro Mendes, explicou que a principal inovação do sistema foi a inclusão da certificação digital: “Nosso aplicativo é o único no Brasil que utiliza a certificação digital não só por parte dos licitantes como também
internamente, com pregoeiros e analistas de licitações.

“O contínuo aprimoramento do
Comprasnet consolida cada vez
mais a sua importância e relevância
na área de compras públicas do
país”. Rogério Santanna,
Secretário da SLTI.

Embora disponibilizada pela Sabesp há algum tempo, a
certificação digital passou a ser utilizada com maior intensidade em 2008 e vem sendo aprimorada constantemente.
Segundo Mendes, a certificação digital diferencia o sistema
Sabesp em relação aos demais.
Outra ferramenta citada pelo superintendente é o tipo de
fechamento das etapas de lances: “Nós usamos fechamen-

Além de dividir o título de Melhor Sistema de Pregão Eletrôni-

to com prorrogação automática de tempo. Não usamos o

co com o Comprasnet, o Banco do Brasil também foi destaque

tempo randômico, não concordamos. Essas inovações é

nas categorias Maior número de pregões realizados e concluídos

que continuam nos dando esse prêmio, que é a terceira vez

no ano e Melhor Portal de Compras (voto dos fornecedores).

que ganhamos”.

O Pregoeiro . abril 2009

21

m at é r i a d e cobertur a . I V c o n g r e s s o b r a s i l e i r o d e p r e g o e i r o s
“O Pregoeiro completo deve ter excelente conhecimento técnico, da legislação e conhecimento do mercado.
Apenas a boa ferramenta eletrônica
não vai garantir o bom preço. Mas
a somatória de todas as questões
faz com que se tenha um resultado
melhor”. Álvaro Mendes, Sabesp.

Homenageada pela primeira vez entre as melhores em Sistemas de Pregão Eletrônico, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos criou um departamento para estudar e
remodelar seus processos de contratação com o objetivo de
trazer efetividade (eficiência e eficácia), aliada à otimização
dos recursos (humanos e materiais). Desse estudo surgiu a
padronização sistematizada dos documentos do processo de
compras que representa a modernização na gestão empresarial de compras públicas.
De acordo com a gerente de Normas e Padrões, do Departamento de Gestão da Cadeira de Suprimentos da
ECT, Tânia Regina Teixeira Munari, com o novo sistema, os documentos que instruem a contratação passaram
a ser padronizados, mediante a prévia chancela da área
jurídica, não sendo necessária nova análise a cada caso
concreto, pois são previstos nestes padrões apenas poucos campos vaiáveis, relativos ao objeto que se pretende
contratar, sendo mantidas inalteradas as condições legais
e operacionais.

A ECT também criou o Sistema de Instrução de Contratação (SIC) que automatiza a instrução do processo trazendo
agilidade à contratação, desde a emissão do Termo de Referência pela área requisitante, até a assinatura do contrato na
área de contratação, garantindo, além disso, a segurança e
a integralidade dos documentos previamente chancelados.
Todas as informações preenchidas ou selecionadas no Termo de Referência são automaticamente transferidas para os
documentos subseqüentes, quais sejam o edital, a minuta
de contrato e o contrato final.
“Como resultado deste trabalho inovador, denominado Padronização
Sistematizada, obtivemos a redução
média dos prazos de contratação de
176 para 45 dias corridos no processo que se utilizou dessa solução”.
Tânia Teixeira Munari, Empresa
Brasileira de Correios eTelégrafos.

Sobre o Congresso Brasileiro de Pregoeiros, Tânia manifestou sua aprovação: “Além dos ensinamentos dos doutrinadores de renome e dos Ministros do TCU, foi uma excelente
oportunidade para trocas de experiências entre os agentes
públicos das diversas entidades e órgãos públicos presentes.
Todos nós da Administração Pública atuamos sobre os mesmos mandamentos legais e princípios jurídicos. Assim, precisamos trocar mais experiências, conhecendo e aplicando as
melhores práticas já estudadas e comprovadas”, finalizou.

Resultado do III Prêmio 19 de Março – Edição 2009
EDITAL
Melhor Edital de Pregão – 2008

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Melhor Edital de Pregão atendendo exigências de
Sustentabilidade Ambiental – 2008

Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade

Melhor Parecer Jurídico – 2008

Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão de Minas Gerais

Melhor Termo de Referência – 2008

Gerência Regional de Administração do
Ministério da Fazenda do Amapá

PREGÃO
Pregão Presencial 2008 – Com a maior
quantidade de rodadas de lances
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Empate
• Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de
Minas Gerais
• Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(ambos com 607 rodadas de lances)
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Pregão 2008 – Maior Pregão em valor global

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP (Valor: R$ 790.116.061,00)

Pregão 2008 – Maior número de participantes
credenciados

Secretaria de Estado da Administração do
Governo de Sergipe (60 participantes credenciados)

Pregão 2008 – Realizado com o objeto
mais inusitado

Aquisição de atrativo sexual para captura de moscas (66,8%)
Fundação Parque Zoológico de São Paulo

Pregão 2008 – Para Registro de Preços com o maior
número de caronas.

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de
Minas Gerais (341 caronas)

Pregão 2008 – Maior número de itens ou lotes.

Universidade Federal do Ceará (8.660 itens)

LEGISLAÇÃO
Legislação de Pregão no âmbito de Estados e
Municípios – Melhor Inovação emRegulamentação
Estadual e Municipal

Empate
• Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos – SEGER/ES
• Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo
• Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de
Minas Gerais

Homenagem Especial

Comissão Geral de Licitações do Poder Executivo do Estado do
Amazonas

Homenagem Especial

Banco do Brasil S/A

PREGOEIRO
Pregoeiro 2008 – Maior número de Pregões realizados com propostas válidas

Ziriam Maria de Melo Moreira (144 pregões com propostas válidas)

Pregoeiro 2008 – Maior número de pregões realizados em um único dia (com propostas válidas)

Raphael Barros de Miranda (09 pregões em um único dia)

Pregoeiro 2008 – Negociação que gerou a
Maior Vantagem Econômica entre o Menor Lance e
a Adjudicação

Maria Cecília Pestana Barbosa
(vantagem econômica de RS 12.997.843,20)

Pregoeiro 2008 – Maior número de pregões realizados sem interposição de recursos

Dilma Meira França
(134 pregões sem interrupção de recurso)

SISTEMAS DE PREGÃO ELETRÔNICO – SPE
SPE 2008 – Maior número de Pregões realizados e
concluídos no ano de 2008.

Banco do Brasil S/A (55.059 pregões realizados em 2008)

SPE 2008 – Melhor Sistema de Pregão
Eletrônico

• Banco do Brasil S/A (44,7%)
• Compras Net (43,8%)
• (Empate Técnico – menos de 1%)

SPE 2008 – Melhor Portal de Compras
(voto dos fornecedores)

Banco do Brasil S/A (41,7%)

SPE 2008 – Melhor Inovação 2008

Empate
• Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos –
Administração Central/DF
• Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo – Sabesp

PUBLICAÇÕES
Publicações – Melhor Obra Literária sobre
Pregão eleita no ano de 2008

Comentários à Legislação do Pregão comum e Eletrônico
Marçal Justen Filho (21,1%)
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ÓTICA DO TCU
RESPONSABILIZAÇÃO DOS PREGOEIROS SOB A ÓTICA DO TCU

Ministros Walton Alencar, Augusto Sherman e Benjamin Zymler, responderam
às principais perguntas acerca das responsabilidades às quais estão sujeitos os Pregoeiros

C

onsiderado um dos pontos altos do Congresso

De acordo com o Ministro Benjamin Zymler, o Tribunal

Brasileiro de Pregoeiros, a participação do Tribu-

pode estabelecer a condenação em débito e o julgamento

nal de Contas da União (TCU), neste ano, foi

pela irregularidade de contas. Além disso, o TCU também

ainda mais célebre. Dividindo o palco com o Ministro

pode aplicar multa com valor máximo de R$ 35 mil, cuja

Benjamin Zymler, veterano no evento, os Ministros Au-

graduação depende da culpabilidade do agente.

gusto Sherman Cavalcanti e Walton Alencar falaram sobre
a conduta do TCU acerca da responsabilização de Pregoeiros pelo exercício irregular de suas atividades.

tências do TCU em relação aos Pregoeiros e a todos os administradores públicos, decorrem da Constituição Federal

E, apesar de figurar como tema central do debate, o Mi-

e da Lei Orgânica do Tribunal, a Lei Ordinária 8.443/92.

nistro Walton Alencar exaltou a excepcionalidade dos casos

Além disso, o Ministro Augusto Sherman reiterou que o

de punição entre os Pregoeiros na Administração Pública

Direito é aplicado em instâncias independentes e, por isso,

Federal: “Fico muito feliz em cumprimentar cada um de

um ato ilícito, como uma fraude em licitação, pode ter con-

vocês por esse trabalho bem feito”.

sequência tanto no âmbito do TCU como, também, na ins-

A sessão de perguntas e respostas foi conduzida pela jor-

24

O Ministro Walton Alencar destacou que todas as compe-

tituição administrativa ordinária.

nalista e apresentadora, Adriane Werner, e abordou temas

“Nossa Lei Orgânica estabelece que quando o TCU julga con-

de grande interesse dos Pregoeiros como, por exemplo,

tas irregulares e encontra eventuais falhas como danos, desvio

os tipos de sanções que podem ser impostas pelo TCU.

de recursos, tem o dever de encaminhar a documentação ao

O Pregoeiro . abril 2009

matéria de cobertur a . I V c o n g r e s s o b r a s i l e i r o d e p r e g o e i r o s
Ministério Público da União. Ou seja, o TCU não sugere o

O Pregoeiro pode ser responsabilizado, ainda, por não ob-

processamento em outra instância jurídica, mas é obrigado a

servar irregularidades grosseiras existentes em opiniões téc-

remeter essas informações ao órgão que é legitimado a iniciar

nicas, assim como ele e as autoridades competentes podem

o processo nessas outras instâncias”, explicou Sherman.

ser punidas por ilegalidades constatadas no decorrer do

Um dos pontos que os Ministros enfatizaram durante o
encontro, foi a simplicidade e a disponibilidade que o órgão assume para atender aos servidores. Este posicionamento é aplicado, inclusive, nos procedimentos de defesa

processo. “O TCU quando analisa uma licitação, observa a
conduta individualizada de todos aqueles que participaram
do processo. Podem ser punidos o Pregoeiro e a autoridade
que homologa”, comentou Zymler.

dos agentes. Embora seja restritivo em relação ao paga-

É importante destacar, ainda, que a alegação de desconhe-

mento de advogados dos órgãos públicos para defesa dos

cimento das normas vigentes não é aceita como atenuante

seus gestores, o TCU aceita que o próprio Pregoeiro (ou

à punição do Pregoeiro, embora os Ministros reconheçam

outro servidor) apresente sua defesa ou nomeie um procu-

a impossibilidade de o servidor conhecer toda a legislação.

rador para fazê-la.

Todavia, “se o não conhecimento de uma situação específica

Durante o processo de apuração de responsabilidade, o
TCU poderá, com base em seu poder geral de cautela, solicitar o afastamento do Pregoeiro de suas funções, caso sua
continuidade no cargo possa impedir ou atrapalhar a fiscalização. Entretanto, vale destacar que compete ao TCU
apenas a solicitação da medida. E o Ministro Sherman
esclareceu: “O afastamento é uma medida de ordem disciplinar, fundamentada em poder hierárquico. Somente a
autoridade superior ou um juiz do poder judiciário pode
legitimamente fazer o afastamento de um servidor.

não for adequada ao administrador médio, nesse caso entendo que sim, e que poderia ser considerado um atenuante
incidente sobre a avaliação do elemento subjetivo de culpa”,
considerou Sherman.

Remuneração e parceria
A remuneração dos Pregoeiros também esteve na pauta do
encontro e os três ministros foram unânimes ao afirmar que
o benefício é justo e necessário. Para Zymler, o Pregoeiro é
um servidor com perfil diferenciado que, além de qualificação técnica, deve conhecer o Direito, o mercado e, ainda,

Em outra questão polêmica levantada, o Ministro Walton

ser um hábil negociador. “Não tenho a menor dúvida de

Alencar confirmou que o Pregoeiro pode, sim, ser respon-

que essa atividade é merecedora de uma contraprestação

sabilizado por irregularidades cometidas por ele, mesmo

pecuniária suplementar”, afirmou.

em atividades que não sejam oficialmente de sua alçada.

Na opinião do ministro Sherman, a remuneração é indiscu-

“Evidente que atos de responsabilização dos Pregoeiros são
aplicados de forma bastante atenta pelo TCU que verifica se
há dolo, culpa, não de forma genérica e abrangente, porque

tível: “Acreditamos que ela realmente precisa ser pensada seriamente, mas no âmbito do nosso poder legislativo é necessário lei”. E Alencar lembrou os resultados que o trabalho dos

quem excede sua competência e pratica ato ilegal pode ser

Pregoeiros trouxe à Administração Pública: “Os Pregoeiros

responsabilizado pelo ato”,

devem merecer todos os incentivos para que desempenhem

Vale lembrar que no TCU ninguém é punido sem a perfeita

suas atribuições de forma cada vez mais séria e competente.

caracterização do dolo, que é a vontade pré-ordenada de co-

Em suas considerações finais, os ministros do TCU rei-

meter a ilicitude, de causar dano ao Estado ou uma situação

teraram que o papel do Tribunal não é atuar como órgão

de culpa grave como negligência, imprudência, imperícia.

repressor, mas como parceiro do trabalho realizado pelos

Segundo o Ministro Zymler, “A presunção de culpa existe

Pregoeiros e demais servidores públicos. “O trabalho que

no processo do Tribunal e cabe ao gestor, quando convoca-

o Tribunal faz na pacificação da jurisprudência é uma con-

do ao processo, afastar essa presunção. Entretanto, a culpa

tribuição muito grande às soluções dos problemas que os

tem que ficar demonstrada. Uma questão relevante é que

Pregoeiros têm no dia a dia. Além disso, nós temos grande

não apenas gestores públicos podem ser condenados pelo

preocupação de nos colocar no lugar do gestor no momento

TCU, mas também os terceiros que interagem com eles e

em que agiu, para que possamos de algum modo adotar de-

que dão causa à perda ao erário”.

cisões mais justas”, conclui o ministro Augusto Sherman.
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palestras

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Desembargador Jessé Torres Pereira Júnior questiona a presença do tema entre as atividades
do Pregoeiro e destaca a importância do Gerenciamento de Riscos nas compras públicas

O

Congresso Brasileiro de Pregoeiros é nacionalmente reconhecido por reunir, anualmente, os mais conceituados professores, juristas e especialistas
em compras públicas. Para os gestores da área, o evento é a melhor oportunidade para reciclar seus conhecimentos técnicos com a orientação de grandes
autoridades no assunto.
Na quarta edição do Congresso, a sessão de palestras foi aberta com a apresentação
do professor Jessé Torres Pereira Júnior, desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro. Declarando-se surpreso com o tema que lhe foi proposto,
o professor falou sobre “Alteração Unilateral do Contrato Administrativo”. Questão
que, segundo ele, não deveria estar incluída entre as preocupações do Pregoeiro,
haja vista que suas funções se encerram com a adjudicação do objeto com a empresa
vencedora, no caso da inexistência de interposição de recursos. A partir daí, entram
em ação o gestor do contrato e seu fiscal.

Todos os riscos que possam
sobrevir e ameaçar a obtenção
dos resultados devem estar o
máximo possível alinhavados,
previstos e dimensionados com
medidas que serão tomadas
para garantir tanto quanto

O professor Jessé Torres norteou sua palestra em dois aspectos: no modelo adotado
pela gestão pública pós-moderna, que tem como foco os resultados; e, também, na
importância do Gerenciamento de Riscos (GR). Para que o primeiro objetivo seja
alcançado, o desembargador destacou como medidas essenciais o planejamento,
execução, controle e avaliação. E justificou: “É preciso administrar seguindo um
ciclo programado. Não se passa à execução sem antes haver um bom planejamento
do que se vai executar. Não se executa sem controle. E depois que você insere a execução, ainda vai fazer uma avaliação para verificar se os resultados foram alcançados
e, se não foram, por quais motivos. Isso vai gerar indicadores que serão úteis para ser
usados nas próximas licitações. Porque senão o erro é perpetuado”.
A implantação de um sistema de Gerenciamento de Riscos (GR), por sua vez, deve
ser considerada nos contratos administrativos que, para o professor, são fontes permanentes de riscos. No Brasil, as instituições de controle já estão ensaiando os
primeiros passos rumo ao reconhecimento da importância desta ferramenta. Tal
fato pode ser observado, por exemplo, em recomendações do Tribunal de Contas da
União e nas Instruções Normativas 02/2008 e 04/2008, emitidas pela Secretaria de
Gestão e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento.

planejados serão alcançados.

Apresentadas as duas questões, o professor Jessé Torres ingressou, então, na questão
das Alterações Unilaterais. E ressaltou que a intervenção da administração só poderá
ocorrer com a existência de uma justificativa que leve a acreditar, com bons fundamentos, que haverá perda de resultados. “Neste caso, a administração tem o dever

Des. Jessé Torres Pereira Jr.

de introduzir as modificações que sejam necessárias e suficientes para recolocar o

possível se os resultados

contrato dentro desse compromisso com os resultados esperados”, afirmou.
26
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AS CARACTERÍSTICAS DA CONTRATAÇÃO DIRETA
Professor Jorge Ulysses Jacoby apresenta os elementos que possibilitam a dispensa e
inexigibilidade de licitação

O

s elementos que possibilitam a inexigibilidade de licitação
foram apresentados pelo professor Jorge Ulysses Jacoby.
“A regra que o legislador sinalizou é que o objeto seja singu-

lar, ou seja, diferenciado. A meu juízo, cabe sim a contratação direta, na
forma da inexigibilidade de licitação quando o objeto for singular”.
De acordo com o professor Jacoby, os principais erros cometidos nas
contratações diretas estão relacionados à inexistência de Projeto Básico na contratação, à justificativa de preço; à falta de instrução no
procedimento; à atuação do gestor que não está inserida nas irregularidades informais, mas em outro conjunto; e, principalmente, às
contratações emergenciais fabricadas, atualmente as mais condenadas
pelo TCU.
De acordo com o professor, o mau uso da contratação direta em falsas
emergências, acaba prejudicando a aplicação do recurso quando realmente cabível e necessário. “Às vezes o gestor deixa de fazer a contratação direta, mesmo sabendo que a lei permite, por medo”, comentou.
Segundo ele, um estudo realizado pelo professor Carlos Motta apontou que o volume de irregularidades na contratação direta é igual ao
volume dos encontrados nas licitações convencionais, onde todo o
procedimento é definido na lei, como projeto base, planilha de custos, edital, ata de julgamento, procedimento, recursos etc.
“Certa vez encontrei um acórdão onde o magistrado dizia que, cada
vez em que se para um processo licitatório, implicitamente está
se autorizando uma contratação por emergência. Claro que se for

Com profissionais qualificados as

uma obra, eu não vou fazer contratação por emergência, mas se for

licitações podem se tornar um instrumento

algo essencial, um serviço contínuo, aí sim a contratação é cabível”,

para alavancar grandes mudanças no

completou.
Para finalizar sua explanação, professor Jacoby lembrou a importân-

país. O gestor qualificado é capaz de

cia da capacitação dos Pregoeiros: “Certa vez escrevi um texto onde

superar grandes desafios. E vocês,

afirmei que a capacitação é dever da administração pública. Essa é,

Pregoeiros, têm papel fundamental

inclusive, a justificativa para a realização de eventos como o Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Só quem está aqui é que realmente sabe
da importância desse evento, onde estão todos comprometidos em

para a melhoria do serviço público.
Professor Jorge Ulysses Jacoby.

receber capacitação e participar efetivamente das oficinas, palestras e
atividades do Congresso”, concluiu.
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PREGÃO NEGATIVO E OPERAÇÃO CASADA: O QUE SÃO?
Professor Joel de Menezes Niebühr explica os procedimentos licitatórios que, apesar de já
praticados, ainda são relativamente desconhecidos pela administração pública

E

m sua primeira participação como palestrante no Congresso Brasileiro de
Pregoeiros, o professor Joel de Menezes Niebühr falou sobre Pregão negativo e operação casada, dois assuntos que, segundo ele, são inovadores e

desafiadores para a Administração Pública.
O pregão negativo foi definido pelo professor como “um pregão com critério de julgamento baseado no maior lance ou oferta”. Ou seja, ao invés de a Administração
Pública pagar o menor preço por uma aquisição, são os licitantes que oferecem valores
ao órgão, em troca dos contratos administrativos. Para exemplificar o procedimento,
Menezes citou a contratação de empresas que gerenciam a folha de pagamento dos
servidores de determinado órgão ou, ainda, empresa fornecedora de vales refeição.
Para Menezes, além de incomum, o tema repercute alguns assuntos preocupantes,
principalmente no que diz respeito às propostas inexequíveis que, para ele, representam o problema mais grave do pregão, principalmente na forma eletrônica. Ele
destacou que o pregão negativo não pode ser confundido com proposta inexequível, que deve ser desclassificada.
Em relação ao critério de julgamento, o pregão negativo utiliza o de maior lance e
oferta, prática que, de acordo com a literalidade da lei, não é possível. “Mas nem

O pregão negativo e a utilização
de bens usados como parte de
pagamento são operações que
fogem do script da literalidade,
daquela burocracia arcaica,
daquela atividade de repetição.
Esses dois temas pressupõem
certa capacidade de criatividade
entre os servidores. Precisamos
tentar inovar, fazer diagnósticos,
identificar os problemas,
pensar em soluções.
Profº. Joel de Menezes Niebühr.

sempre a interpretação literal é a melhor. O Direito não se reduz à literalidade da
lei. As normas jurídicas devem ser interpretadas com olhos no todo”, ponderou.
O outro tema apresentado por Joel de Menezes tratou do processo licitatório para
compra de bens novos, em que usados similares são usados como parte de pagamento.
Aplicado comumente para renovação das frotas de veículos da administração pública, o
procedimento, segundo o professor, demonstra ser conveniente, cômodo e vantajoso.
O palestrante explicou que a fundamentação legal para essa operação está na Lei 8.666/93,
no próprio princípio da eficiência e, também, ao prever que, sempre que possível,
as condições de pagamento e aquisição da administração pública devem se assemelhar às praticadas no setor privado. Vale lembrar, entretanto, que de acordo com a
Lei 10.520/02 o pregão pode ser usado para aquisição de bens e serviços comuns.
Em sua conclusão, o professor lamentou o fato de a administração pública ainda
não ter alcançado melhor nível em suas contratações. “A qualidade de compras
melhorou muito nos últimos anos e prova disso é o pregão, que foi a grande novidade. Mas ainda contrata-se mal e paga-se caro. Temos muitos desafios a enfrentar
e as soluções dependem de vocês. Não podemos nos conformar com a realidade
de 15 anos atrás e não podemos nos conformar em perpetuar erros cometidos pela
Administração Pública”, finalizou.
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PERGUNTAS & RESPOSTAS

ASPECTOS POLÊMICOS DO SRP

A

presentadas pelo dueto de professores, Edgar Guimarães e José Anacleto, as principais dúvidas sobre Sistema de Registro de Preços figuraram o primeiro módulo da
sessão de Perguntas & Respostas.

Um dos pontos levantados por Guimarães foi a distinção entre Ata de Registro de Preços (ARP)
e Contrato, bem como a obrigatoriedade da formalização, por meio de contrato, para aquisição
de um bem constante do SRP. “Uma licitação para registro de preços resultará em uma ARP. Esta
Ata poderá gerar uma ou mais contratações. Ata não é contrato, é um instrumento obrigacional
unilateral, porque obriga muito mais o particular do que a própria Administração Pública”.
De acordo com Anacleto, o Decreto 3.931/01 estabelece a possibilidade do Registro de Preços
para serviços, o que não faz a 8.666/93. Segundo interpretações contemporâneas, para que um serviço, uma obra ou uma compra seja objeto de Registro de Preços, basta que detenha características
homogêneas e que o único critério para a definição da contratação seja relativo à quantidade.
“A interpretação literal do art. 15, da Lei 8.666/93 nos levaria a uma conclusão inicial no
sentido de que registro de preços só poderia ser usado para compras. Mas já estamos habituados à expressão ‘interpretação sistemática’ e sabemos que nela está aquela estrutura hierarquizada das leis e normas do sistema jurídico”, afirmou.

Os professores Edgar Guimarães e José Anacleto
falaram sobre as polêmicas do SRP.

O PREGÃO E SUAS NORMATIVAS

A

segunda parte das Perguntas & Respostas foi coordenada pelos professores Jair Santana e
Carlos Motta, destacados para tratar da eficácia do pregão e os impactos das Instruções Normativas e das regulamentações complementares junto à modalidade.

Para os professores, o pregão representa grande avanço na política de compras governamentais. “O pregão é um
mecanismo que possibilita o governo honesto e eficaz. E tenho que a idéia de sua validação surgiu na licitação
com muita propriedade e adaptabilidade factual”, afirmou Carlos Motta.
A par disso, Santana destacou que algumas justificativas para obrigatoriedade do pregão constam em
normas regulamentares e nas novas Instruções Normativas, como a 02/2008. Um dos aspectos interessantes da nova IN destacadas pelo professor diz respeito à contratação de serviços de terceiros.
Segundo Motta, a IN 02/2008 obriga o planejamento estratégico das contratações de serviços de
terceiros, que precisavam realmente de um instrumento que estabelecesse planilha aberta para apresentação das propostas de licitação de serviço continuado.
Outro aspecto destacado por Carlos Motta foi a necessidade de valorização do servidor público:
“A Administração Pública brasileira é pesada. O seu servidor público precisa ser mais valorizado e treinamento é um fator, mas a remuneração é o principal. O que existe de mais importante na Administração Pública é o servidor. E esse sim, precisa obrigatoriamente, junto às ferramentas jurídicas, ter um
tratamento mais igualitário para que tenhamos o sentido de carreira, de continuidade administrativa,
Jair Santana e Carlos Motta falaram sobre a eficácia
da IN 02/08 e ressaltaram a valorização o servidor público

de permanência nas instituições”.
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SALA ABERTA

TEMPO RANDÔMICO
PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA
Professores discutem prós e contras das duas modalidades de encerramento das
sessões no pregão eletrônico e comentam uso do robô

N

a Sala Aberta, coordenada pelo professor Jair Santana, a discussão girou em torno do tempo randômico e a prorrogação automática de tempo nos

pregões eletrônicos, tema levantado como uma das principais bandeiras do IV Congresso Brasileiro de Pregoeiros.
Na reunião, representantes dos principais portais de compras eletrônicas do país puderam comentar o modo de
funcionamento dos seus sistemas. A discussão foi aberta
por Silvio Cordioli, gestor de portal do Licitações-e, do
Banco do Brasil, que adota o tempo de disputa aleatório.
“O método faz com que as pessoas dêem lances. Além disso,
o importante não é saber quando o pregão termina, mas
conhecer o preço de mercado, saber o valor real do que a
Administração está comprando”, afirmou.
A opção pelo tempo randômico também é compartilhada
pelo Comprasnet, portal de pregão eletrônico do governo
federal. Segundo a assessora da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Adriana Mendes Castro, a discussão acerca das duas
modalidades é algo complexo. E, embora o governo federal
questione aspectos de todas as modalidades, adota o tempo
randômico por considerá-lo mais seguro ao Pregoeiro.
“Se o randômico acabou naquele
momento e o fornecedor não teve a
sensibilidade de diminuir, utilizem o

aleatório é melhor do que os outros
exatamente pela preservação ao
Pregoeiro”. Adriana Mendes Castro,
Comprasnet

“Notamos que uma das grandes preocupações do pregão
eletrônico, em relação ao presencial é a preservação do Pregoeiro. Então, no tempo randômico é a maquina que vai
decidir quando vai fechar”, afirmou Adriana.
A segurança do Pregoeiro foi, da mesma forma, uma das
preocupações da Caixa Econômica Federal, que adota o
tempo randômico em seu sistema, mas com um diferencial.
De acordo com a gestora do portal de compras e Pregoeira da instituição, Joana Rodrigues, o Pregoeiro tem a prerrogativa de prorrogar a sessão mesmo durante o período
aleatório. “Ou seja, quando estou definindo parâmetros do
pregão, estabeleço horário de início e término. Então, automaticamente após esse horário, o sistema entra no randômico. Mesmo neste período, o Pregoeiro pode entrar no sistema e prorrogar quantas vezes achar necessário”, explicou.
A Bolsa Mercantil de Mercadorias (BBM) também utilizava
o tempo randômico, mas seu novo sistema chega com três
alternativas de encerramento: o randômico automático; o
randômico manual, acionado pelo administrador depois do
momento da disputa; e a nova martelada eletrônica.
“Com o tempo randômico tivemos vários problemas

ele reduza e não fechem contrato

onde o vendedor que tinha melhor preço ficou fora.

Silvio Cordioli, Licitações-e
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licitante, acho que o encerramento

recurso da contraproposta para que
se ele não tem um preço factível”.
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“Assim como a não identificação do

E isso é ruim para o sistema de licitação. Por isso estamos
buscando oferecer ao administrador mais uma ferramenta

matéria de cobertur a . I V c o n g r e s s o b r a s i l e i r o d e p r e g o e i r o s
“Na CEF, os Pregoeiros têm que atuar

Ação dos robôs

como agente de negócios. De um quadro

Por sua relação direta à questão do tempo randômico e

onde os gestores não tinham autonomia

prorrogação automática, o coordenador do Sala Aberta, Jair

para conduzir o processo, passamos a uma
política de compras onde é preciso atuar

Santana, retomou outro assunto polêmico também discuti-

para obter os melhores resultados”. Joana

do no Congresso Brasileiro de Pregoeiros, em 2008: o uso

Rodrigues, Portal de compras da Caixa
Econômica Federal

alternativa”, justificou o diretor executivo da BBMNet,
Edilson Alcântara.

de robôs nos pregões eletrônicos.
A existência do dispositivo foi efetivamente confirmada
pela assessora da SLTI, Adriana Mendes Castro. Segundo
ela, o Comprasnet não é contrário ao uso de robôs por acre-

A busca pela competitividade também motivou a
Sabesp a não utilizar o tempo randômico. “Queríamos

ditar que seu eventual uso não causa prejuízos aos processos
licitatórios. Entretanto, para preservar o princípio da igual-

um sistema onde pudéssemos obter na disputa o menor preço possível. E quisemos trazer para o pregão
eletrônico alguns conceitos que já praticávamos com o
pregão presencial”, explicou o superintendente da Sabesp, Álvaro Mendes.

“Tanto faz se o licitante está
operando manualmente ou com o
robô, porque ele vai dar um lance e o
sistema vai prorrogar por mais cinco
minutos, dando chance de o outro se

Desenvolvido para uso interno, o sistema da companhia
utiliza a prorrogação automática de tempo que funciona
da seguinte forma: o tempo ordinário da sessão é definido
antecipadamente e, caso seja dado algum lance nos últimos
cinco minutos da disputa, o sistema prorroga a sessão por
outros cinco minutos, automaticamente, até que tenham se
encerrado todas as ofertas de lances.
“Trabalhamos com o setor privado, onde
muitos administradores não têm tempo
para participar e administrar de um pregão.
Para o Pregoeiro, desenvolvemos um
sistema que define os parâmetros, ele abre
as licitações e vai embora. Já tem preço
mínimo e o próprio sistema administra a
compra”. Edilson Alcântara, BBMNet

defender”, comentou Mendes

dade, um dispositivo pede para que o participante digite
um código numérico, quando os lances são ofertados em
velocidade superior à normal.
Também imparcial em relação ao robô, o Licitações-e
vem realizando, recentemente, consultas à sua área jurídica para averiguar com maior consistência, a legalidade ou
não do uso do dispositivo. Para Cordioli, o assunto ainda
gera dúvidas.
Para a Sabesp, o uso do robô não é problema, já que o seu
sistema utiliza a prorrogação automática de tempo. Já o novo
sistema BBMNet oferece ao usuário a ferramenta “licitante
eletrônico”, cuja maior importância, segundo o superintendente da Bolsa, é para as empresas do setor privado.

Revista O Pregoeiro tem edição especial sobre tempo de prorrogação
O debate entre Tempo Randômico x Prorrogação Automática estendeuse após a realização da Sala Aberta e foi tema da edição extraordinária
da Revista O Pregoeiro, produzida especialmente para circulação no IV
Congresso Brasileiro de Pregoeiros.
A publicação apresentou os dispositivos utilizados por grandes sistemas,
como o da Sabesp e o BBMNet (Bolsa Mercantil de Mercadorias); trouxe depoimentos dos professores Simone Zanotello, Jorge Ulysses Jacoby,
Paulo Boselli, José Anacleto, Jonas Lima, Valeria Cordeiro e Sílvio Cordiolli;
e, ainda, artigo elaborado pelo professor Jair Santana.

Min. Paulo Bernardo recebe exemplar da Revista O Pregoeiro
Especial, do presidente do Congresso, Rudimar Reis
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talk-show

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E CARONA

novas questões

Professores debateram e confrontaram diferentes pontos de vista acerca do SRP e da adesão à ata de Registro de Preços

O

Sistema de Registro de Preços (SRP) voltou à pau-

creto 3.931/01, que regulamenta o procedimento; discutiram

ta do evento durante o consagrado Talk Show que

os papéis dos órgãos gerenciadores e caronas; questionaram a

teve a participação dos professores Jorge Ulysses

necessidade de dotação orçamentária para realização do SRP;

Jacoby, Adriana Mendes Castro, Joel de Menezes, Edgar

debateram a possibilidade de admitir caronas vindos de ou-

Guimarães, Jonas Lima, Jair Santana e Carlos Motta.

tras esferas do governo; discorreram sobre a possibilidade de

Com a mediação da jornalista e apresentadora Adriane Wer-

aditivar o valor da ata ou seu quantitativo; e, ainda, aborda-

ner, os professores conceituaram o SRP; comentaram o De-

ram a questão da prorrogação excepcional da ata.

No meu entender, o SRP é uma ferramenta que se agrega ao mecanismo de aquisições públicas. Não haveria necessidade de grandes
polêmicas em torno disso. Claro que deve haver aprimoramento,
aperfeiçoamento, mas é algo simples. Minha preocupação em relação
a essa ferramenta é quando ela revela aspectos negativos para o
poder público. Jair Santana

Licitação para registro de preços é para uma dada entidade, tanto
que a lei demanda que se defina quantidade, objeto, uma série de
princípios que envolvem a licitação pública que não podem ser olvidados por se tratar de registro de preços, dentre os quais o princípio
da vinculação do instrumento convocatório. Registro de preços não é
registrar preços para qualquer um, pelo menos não foi essa a feição
dada pela 8.666/93 à legislação vigente. Talvez no futuro a legislação
seja alterada e isso possa vir a acontecer. Joel de Menezes

Licitação para registrar preços tem finalidade única de registrar
preços. Tenho sustentado, embora doutrina possa divergir, que nesse
O que o SRP fez, foi criar efetivamente uma figura: o registro de
caso é desnecessária a indicação de dotação orçamentária. Mas isso
preços,
que significa que qualquer um que precisar daquele produto e
não significa que por ocasião da compra ou contratação que pode
já
o
encontrar
licitado, encontrou um preço registrado. Então para um
ocorrer no futuro, com fundamento na ata de registro de preços, não
órgão
licitar
para outro isso já existe, está no artigo 112
seja obrigatório indicar a dotação orçamentária para fazer frente à
que
já
resolvia
o problema. O registro de preços é para ser
contratação. Edgar Guimarães
utilizado por todo mundo, para que todos possam economizar
processos licitatórios. Jorge Ulysses Jacoby
O SRP é uma finalidade para licitação, algo a ser atingido. É licitar
para registrar preços. Jonas Lima
O Decreto 3.931/01 regulamenta, pois quem legisla é o poder legislativo, com base na Lei 8.666/93 que criou o SRP superficialmente e faz
O SRP representa avanço tecnológico muito importante para a
apenas algumas referências sobre o dispositivo. Precisamos ter um
administração pública, já que não estamos no regime
decreto regulamentando todo esse procedimento, que é auxiliar às
inflacionário. Carlos Motta
contratações públicas. Adriana Mendes Castro
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OFICINAS

OFICINAS:

ponto máximo em capacitação

Em mais de 80 horas de imersão, 14 temas importantes e atuais foram esmiuçados por conceituados professores

P

ara cumprir com excelência sua principal missão – a

selecionadas, as matérias discutidas nesta edição do Con-

capacitação, o IV Congresso Brasileiro de Pregoei-

gresso foram: Administração do Patrimônio Público; Audi-

ros trouxe como um dos pontos altos do evento, a

toria Pública; Capacitação e Formação de Pregoeiros; Com-

completa grade de oficinas, onde foram destacados os prin-

pras Sustentáveis; Contratos Administrativos; Elaboração

cipais assuntos da atualidade do pregão.

de Editais; Engenharia x Pregão; Formação de Preços; Ins-

Ao todo, as oficinas tiveram duração de 84 horas e apresen-

trução Normativa 02/2008; Instrução Normativa 04/2008;

taram 14 títulos diferentes. Em cada dia do evento, sete te-

Obras e Serviços de Engenharia; Recursos Administrativos;

mas foram ministrados simultaneamente. Estrategicamente

Sistema de Registro de Preços; Termo de Referência.

À frente da oficina Capacitação e Formação de
Pregoeiros, a professora
Valeria Cordeiro destacou
a interação do público e a
heterogeneidade da turma.

Escolhi a oficina para conhecer melhor
o pregão e poder coordenar o trabalho
do s gestores do meu órgão. Realmente
aprendi muito nesses dois dias e quero
parabenizar a todos, porque está sendo
excelente. Posso dizer que meu rendimento foi de 100%. Maria de Fátima Dias,
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis.

“Como foram criadas recentemente, queria conhecê-las na prática. Nas oficinas,
além da doutrina, a parte prática e o uso
das tabelas foram muito importantes”,
Roger Berber, Pregoeiro do TRT-Cuiabá
(MT), sobre as oficinas das Instruções
Normativas 02 e 04/2008.

“O conteúdo foi muito interessante.
Para mim foi bom aprender como
vocês estão operando o sistema de
pregão. É um sonho grande que algum
dia também possamos utilizá-lo no
Paraguai”, Arsênio Feliu, Paraguai.

“Tive a expectativa atendida, a oficina foi
bastante elucidativa e gostei da utilização
de ferramentas estatísticas para elaboração de editais”, Adriano Melo, Pregoeiro da
Receita Federal de
Camaçari (BA).
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Na oficina de Registro de Preços os pontos mais
“Praticamente todos os temas suscitaram
dúvidas e esclarecimentos, mas o ponto
mais polêmico foi relativo às terceirizações
e à responsabilidade trabalhista solidária
da Administração Pública contratante”,
professor José Anacleto dos Santos, oficina
IN 02/2008.

destacados foram a determinação legal para adoção,
sempre que possível, do SRP; as vantagens e a
sistemática para implantação e operacionalização do
SRP; as técnicas para levantamento de mercado; participação
múltipla; e as atribuições dos intervenientes no SRP. Professor
Paulo Rui Barbosa– Oficina Sistema de Registro de Preços
As maiores dúvidas dos alunos na oficina Elaboração de Editais,
residiram na redação de dois itens do edital, que normalmente

“O que me surpreendeu, como estudioso,
foi perceber o analista tendo condições de poder melhorar sua conduta e
o seu aprendizado. Para mim, o mais
importante de tudo isso, é que se faz
um processo de educação permanente
e acredito que se nós aprendermos
a aprender, podemos servir melhor à
Administração Pública”. Professor Carlos
Motta, oficina Assessoria Jurídica.

se constituem no foco das impugnações: o objeto e as condições
de habilitação. Houve uma preocupação dos congressitas no
sentido de se efetuar exigências de objeto e de habilitação que
não firam o caráter competitivo do certame, mas que, ao mesmo
tempo, tragam garantias para a Administração. Professora
Simone Zanotello – Oficina Elaboração de Editais
Os assuntos enfatizados na oficina de Administração do
Patrimônio Público foram referentes ao relacionamento da
atividade da Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais
com a função do Pregoeiro, que são a especificação dos itens a
serem adquiridos e o recebimento dos mesmos após a aquisição.
Professor Gerson dos Santos – Oficina Administração do

Para o professor Tulio Bastos, ministrante da oficina de Formação de
Preços, a capacitação é uma preocupação constante entre os Pregoeiros
e os agentes de compras. “O fato se
comprova pelos inúmeros contatos
que recebo solicitando esclarecimentos adicionais acerca do assunto
abordado e outros temas relativos”.

Patrimônio Público
Muitos alunos que participaram da oficina Bens e Serviços de
Informática IN 04/2008 perguntam sobre as mudanças que
devem ser feitas nos editais e nas contratações diretas da área
de TI, sobre como compatibilizar o planejamento institucional,
o planejamento de TI e cada contratação específica, como fazer
as adequações nos orçamentos, como trabalhar com as várias
vedações criadas com a IN 04 e como evitar problemas com a
utilização de caronas de registros de preços na área de TI, já

“Escolhi a oficina Recursos Administrativos porque não sou formada em Direito,
mas sempre busco informações sobre a
matéria. Normalmente o servidor tem mais
dificuldade, mas a palestrante passou o
conteúdo de maneira bastante clara, com
linguagem fácil e isso favoreceu bastante o entendimento. O passo a passo de
um recurso, em que momento devemos
apresentar cada uma das fases, foi muito
importante”. Rosilene Andrade, Museu do
Índio da FUNAI (RJ).

que agora o planejamento criterioso, para o presente e o futuro
da instituição, será algo muito exigido. Professor Jonas Lima –
Oficina Bens e Serviços de Informática IN 04/2008
Basicamente dois temas movimentaram a oficina de Obras
e Serviços de Engenharia. A primeira são as condições de
participação e, a outra, a composição de custo, o que compõe
o BDI (Benefício e Despesas Indiretas), qual a importância
dos componentes de custo para o BDI, critérios de medição,
avaliação de resultados do BDI. Professor Paulo Boselli – Oficina
Obras e Serviços de Engenharia
O tema sustentabilidade é atual e interessa a todos, em especial
às pessoas que participaram da oficina Licitações Sustentáveis,
que manifestaram muito entusiasmo em sua aplicação às

De acordo com Fernanda Babini,
professora da oficina Recursos
Administrativos destacou como principais assuntos o direito de petição,
os princípios fundamentais para a
condução dos recursos, o juízo de
admissibilidade, os requisitos e pressupostos necessários para aceitação,
o cabimento, efeitos e prazos.
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compras públicas. Na oficina tratamos do conceito, experiências
internacionais e iniciativas nacionais, abordagem dos aspectos
jurídicos, poder de compra da administração pública e a
metodologia adotada na experiência do desenvolvimento e
implantação do Programa Estadual de Contratações
Sustentáveis do governo de São Paulo. Professora
Valéria D’Amico – Oficina Licitações Sustentáveis

ACONTECEU NO CONGRESSO

FEIRA DE EXPOSIÇÕES TROUXE NOVOS SERVIÇOS E PRODUTOS
A Feira de Exposições do Congresso Brasileiro de Pregoeiros apresentou
produtos e serviços de empresas como Itaipu, Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBM) e Sabesp; as Editoras Negócios Públicos e Fórum; Bigmaster Consultoria em Licitações e Paradigma Tecnologia e Soluções para
governo eletrônico.
Outras novidades trazidas
pela organização do evento, para garantir maior
comodidade ao público,
foram a instalação de um
caixa eletrônico do Banco
do Brasil, e a montagem
da Sala do Pregoeiro, local onde os congressistas, mesmo fora do seu
ambiente de trabalho, puderam participar de pregões realizados por seus
órgãos de atuação.

EDITORA NP LANÇA NOVOS LIVROS
Dois novos títulos foram lançados pela Editora Negócios Públicos, durante o IV Congresso Brasileiro de Pregoeiros. O primeiro deles, Pregão
Presencial e Eletrônico – Linguagem Prática, chega em sua quinta edição, trazendo temas mais polêmicos, com didática clara e objetiva, ideal
para uso prático do Pregoeiro.
Já o inédito Capacitação
para Pregoeiros e Licitantes, de autoria do professor
Paulo Boseli, é um material
didático destinado tanto
à formação de Pregoeiros,
como, também, ao preparo
dos licitantes, fazendo com que as duas partes envolvidas no pregão tenham o mesmo padrão de conhecimento.
Os dois lançamentos, assim como as outras obras publicadas pela
Editora Negócios Públicos podem ser adquiridos pelo site

w w w. l i c i t a s h o p . c o m . b r

CENTRO DE TREINAMENTO MÓVEL
Além de reciclar seus conhecimentos durante o Congresso Brasileiro de Pregoeiros, os agentes de compras públicas
podem se aprimorar profissionalmente durante o ano inteiro, por meio dos inúmeros cursos e treinamentos realizados
pelo Grupo Negócios Públicos, em todas as regiões do país.
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Renovando o conceito de capacitação, o Grupo Negócios Públicos criou o
Treinamento Móvel, uma ferramenta exclusiva, com metodologia inédita
no Brasil, onde 60% do tempo são direcionados à realização de exercícios
acompanhados e orientados por professores qualificados.
Como novidade, além de cada aluno utilizar um notebook individual em
suas atividades, ao final do curso recebe, definitivamente, um pendrive NP
personalizado, com todo o conteúdo trabalhado em sala, além do material
de apoio que inclui pasta, Leis, apostila, livros e cartilha.
O Pregoeiro da Secretaria Especial da Juventude de Recife (PE), Ajax Lins, já participou do Treinamento Móvel e
aprovou a iniciativa: “A experiência foi totalmente diferente. Além da interatividade entre os alunos e o professor e
de recebermos todo o material no pendrive, a consulta à internet foi muito proveitosa, pois ficou muito mais fácil de
tirarmos nossas dúvidas antes de perguntarmos ao professor. A metodologia realmente impressiona quando a gente está
fazendo parte do processo”.

PREGOLINO CONQUISTA PREGOEIROS DE TODO BRASIL
Em meio às oficinas, palestras, aulas e muitas discussões, uma figura especial centralizou as
atenções e conquistou os participantes do IV Congresso Brasileiro de Pregoeiros: o Pregolino, novo mascote criado pelo Grupo Negócios Públicos.
Com sua simpatia e irreverência, o personagem virou celebridade no evento e posou para
muitas fotos ao lado dos congressistas que fizeram questão de levar uma imagem como
recordação.
Vale lembrar, que o Pregolino foi inspirado no personagem criado pelo professor Jair Santana, citado em alguns dos seus artigos representando os Pregoeiros.
Em uma eleição disputada, o nome Pregolino foi escolhido por meio de votação realizada
pelo site do GNP.
Com tanto sucesso, certamente o Pregolino já tem presença confirmada no V Congresso Brasileiro de Pregoeiros, em 2010.

ATRAÇÕES ESPECIAIS PRESTIGIAram os PREGOEIROS
O Congresso Brasileiro de Pregoeiros homenageou seus participantes com atrações especiais.
Na noite de abertura do evento, após o jantar de confraternização, os congressistas se divertiram
com a irreverência do humorista Diogo Portugal. A animação continuou com a apresentação da
Big Time Orchestra, que relembrou grandes sucessos dos anos 30 a 50.
O encerramento da quarta edição do Congresso Brasileiro de Pregoeiros também foi marcante.
Após três dias de imersão total em conhecimento, os participantes emocionaram-se e voltaram
para casa renovados, com a palestra motivacional apresentada pelo professor Daniel Godri.
O IV Congresso Brasileiro de Pregoeiros foi, sem sombra
de dúvidas, um inesquecível show de conhecimento, informação e excelência em capacitação. E prepare-se: porque em 2010, o evento promete ser ainda melhor. Vale a
pena aguardar!
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