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Em seu discurso de abertura, o presidente do Grupo NP, Rudimar Reis (em pé), falou sobre licitações sustentáveis e PL 7.709/07. Compuseram a mesa da cerimônia (a partir da esq.), a professora
Fernanda Andrade; o professor, Carlos Motta; o vice-presidente do Grupo NP, Ruimar Reis; o secretário de Administração de Curitiba, José Richa Filho; e a professora Simone Zanotello.

PREGÃO WEEK 2009
ANTECIPA NOVA LEGISLAÇÃO E PROMOVE CAPACITAÇÃO
PL 7.709/07, licitações sustentáveis e aspectos polêmicos do pregão marcaram a
programação do evento

E

ntre os dias 05 e 09 de outubro, a cidade de Curitiba (PR) se tornou a capital nacional do pregão. Mais
uma vez, o Pregão Week, realizado pela NP Eventos reuniu pregoeiros e agentes de compras públicas de
todo país, que participaram de uma semana intensiva de capacitação com palestras e aulas ministradas

por professores e especialistas da área.
Além dos aspectos polêmicos que sempre acompanham o tema, as licitações sustentáveis e o PL 7.709/07, que
prevê alterações na Lei de Licitações 8.666/93, também foram assuntos recorrentes nos conteúdos apresentados
e estiveram presentes nos debates desde o início do evento.
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Presidida pelo vice-presidente do Grupo Negócios Públicos, Ruimar Reis, a solenidade de abertura do Pregão Week 2009 contou com as presenças ilustres do secretário de Administração de Curitiba, José Richa Filho, dos professores Carlos Motta, Simone Zanotello e Fernanda Andrade e, ainda, do presidente do Grupo NP,
Rudimar Reis.
Para marcar o início dos debates, o secretário José Richa Filho dividiu com os participantes a experiência vivenciada pela administração de Curitiba que implantou seu
próprio sistema de compras eletrônicas, o e-Compras, que conta com três portais,
sendo um deles para uso público, de acesso livre; o outro personalizado, para fornecedores previamente cadastrados; e, o terceiro, para Dispensas Eletrônicas de Licitações
e portal administrativo, para uso dos pregoeiros.

“O planejamento e o

De acordo com o secretário, desde o início da gestão do prefeito Beto Richa, em

diagnóstico são feitos

2005, o sistema de compras da capital paranaense passou por diversas mudanças que

por pessoas e, para isso,

aconteceram conforme as tendências do mercado, tendo como objetivos a agilidade
e a transparência dos processos. Como principais transformações José Richa Filho

é fundamental que se

citou o aumento dos processos eletrônicos e a descentralização das licitações que,

capacite os profissionais”.

atualmente, são realizadas de forma independente por cada secretaria. “Hoje trinta e

José Richa Filho.

oito órgãos diferentes realizam as licitações do município e o controle é muito mais
efetivo”, comentou o secretário.
Outra medida priorizada na administração de Curitiba é o planejamento, aspecto
responsável pela redução do volume de compras do município. Para tanto, a capacitação contínua dos pregoeiros é estratégica e fundamental. Segundo Richa, a
boa aplicação de qualquer ferramenta depende, sobretudo, da qualificação do seu
operador: “muitas vezes nos preocupamos com a aquisição das ferramentas e nos
esquecemos que alguém vai precisar manusea-las. Além disso, o planejamento e
o diagnóstico são feitos por pessoas e, para isso, é fundamental que se capacite os
profissionais”.
O secretário destacou, ainda, os bons resultados que os pregoeiros têm gerado à
administração: “Nossos profissionais têm liberdade para conversar com os fornecedores, parceria que tem dado muito certo e garantido bons resultados aos processos

As alterações previstas

licitatórios”.

no PL 7.709/07 nem

Na oportunidade, José Richa Filho também declarou-se satisfeito com a preocu-

de longe se afastam

pação em prol do meio ambiente e com as compras sustentáveis e comentou sobre a novidade que está prestes a ser implantada em sua administração: “Estamos

da necessária

concluindo a geração de um Registro de Marcas para regulametar e melhorar a

formalidade que é

qualidade das compras. Nossa regra será a participação de empresas de qualidade,

inerente às licitações

que possam oferecer bons preços e serviços”.
O tema licitações sustentáveis foi comentado pelo presidente do Grupo NP,
Rudimar Reis. Ele destacou uma série de decretos e normativas já implantadas

públicas, constituindo
em verdadeira

em Estados e municípios brasileiros, que obrigam a aplicação de critérios de

garantia aos

sustentabilidade em todos os processos licitatórios. Entre as administrações co-

participantes.

mentadas, Rudimar Reis citou o próprio Governo Federal, o Poder Judiciário, os
Estados do Acre, Minas Gerais, São Paulo, Amazonas, Paraná e Santa Catarina.

Rudimar Reis.
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Mas o ponto alto da solenidade de abertura do Pregão Week foi a explanação,
também feita por Rudimar Reis, sobre o PL 7.709/07 que prevê alterações na
Lei de Licitações 8.666/93. O anfitrião do evento ressaltou que o Projeto de Lei
encontra-se atualmente no Senado Federal, onde é denominado PLC 032/07, e
está na iminência de ser votado.

A fase interna é
o termômetro da
Administração. Se ela
vai bem, a licitação tem
sucesso. Caso contrário,
nós temos custos
redobrados, licitações
repetidas e paralisações.
Carlos Motta.

Entre as principais alterações previstas estão o uso da TI nas aquisições públicas; medidas para se conferir concreção às sanções impostas pelo Poder Público a
empresas praticantes de irregularidades em licitações e contratos administrativos;
obrigatoriedade do pregão para todas as aquisições de bens e serviços comuns;
proposta de inversão das fases e realização pela forma eletrônica das demais modalidades licitatórias; inclusão do pregão como uma das hipóteses de licitações internacionais; instituição do Cadastro Nacional de Registro de Preços; entre outras.
O presidente do Grupo NP ressaltou que o PL 7.709/07 não tem o objetivo de
revogar a Lei 10.520/02. Ao contrário, as alterações legislativas propostas estão
alinhadas às disposições da Lei geral do pregão atualmente em vigor. “O que se
percebe é a intenção de ampliar o cenário das aquisições por esta modalidade,
bem assim de trazer às modalidades tradicionais algumas facilidades ocorrentes
no procedimento do pregão. As alterações, neste aspecto, nem de longe se afastam da necessária formalidade que é inerente às licitações públicas, constituindo
em verdadeira garantia aos participantes”, afirmou Reis.
Na oportunidade, Rudimar Reis também destacou a iniciativa do Instituto Negócios Públicos que elaborou a proposta de projeto de lei para a regulamentação da
função pregoeiro. Durante o IV Congresso Brasileiro de Pregoeiros, realizado em março
deste ano, o texto foi entregue por Rudimar Reis ao deputado federal Marcio Reinaldo,
responsável pelo devido encaminhamento da proposta. Juntada ao PLC 032/07, a matéria também aguarda inclusão em Ordem do Dia, no Senado Federal.
A busca pela regulamentação da função dos pregoeiros foi aclamada pelos participantes e pelos professores, que também reconhecem a importância do trabalho
realizado por estes profissionais. “Quero ressaltar que a luta da categoria é muito
justa”, comentou o secretário José Richa Filho.
Estudos avançados

“Quem vai elaborar o edital
precisa estar atualizado,
conhecer bem a legislação,
praticar esse exercício
e, sempre ao receber
os projetos básicos e os
termos de referência,
analisar e questionar em
caso de dúvida”.
Simone Zanotello.
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Marca registrada dos cursos, treinamentos e congressos realizados pela NP Eventos, a excelência em capacitação também pautou o Pregão Week 2009, cujos
temas abordados foram criteriosamente selecionados com o objetivo de levar o
máximo em informação e conhecimento aos participantes.
Para melhor aproveitamento, os estudos sobre o pregão foram divididos em etapas, sendo que a fase interna foi tema da primeira palestra apresentada durante o
evento, sob a coordenação do professor Carlos Motta.
Principal causadora das revogações ou anulações de processos licitatórios, a fase
interna da licitação foi apontada por Carlos Motta como ponto inicial para o
sucesso dos processos: “A fase interna é o termômetro da Administração. Se ela
vai bem, a licitação tem sucesso. Caso contrário, nós temos custos redobrados,
licitações repetidas e paralisações”.

p r e g ã o w e e k 2 0 0 9 . maTÉRIA
De acordo com o professor, acórdão publicado recentemente pelo Tribunal de
Contas da União, aponta que a maioria dos vícios registrados são referentes a sobrepreços, faturamento, falta de projeto básico detalhado e, portanto, problemas
na fase interna: “Penso que a fase interna é a mais nobre. Porque a externa é o
cumprimento da lei: impugnação, habilitação, exame da proposta e habilitação.
Já a interna, dá parâmetros”.
Por isso, o professor ressaltou que cabe a cada órgão e aos ordenadores de despesas
conduzirem esta etapa com a máxima cautela. Como orientações principais, Carlos Motta citou boa estruturação em níveis legislativo e infraconstitucional, pesquisa, formação acadêmica apropriada, treinamento e comprometimento. “Não
se faz mudança sem processo educacional. A mensagem que deixo é de reflexão,
estudo e muita seriedade com as mutações legislativas que vêm ocorrendo no Brasil e que vão ocorrer não apenas pela nova Lei de Licitações, mas pelas mudanças
recentes como a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2010 que, a meu ver, caminhou em bom sentido para melhorar a gestão das licitações no Brasil”, afirmou.
Para evitar impugnações e prejuízos durante a execução contratual, a professora
Simone Zanotello levou aos participantes do Pregão Week 2009 importantes
orientações para boa redação dos editais que, segundo ela, podem se tornar motivo de licitações fracassadas, quando mal elaborados.
“Os principais vícios relacionados ao tema encontram-se na descrição do objeto da
licitação e nas condições de habilitação”, afirmou a professora que apontou como
dicas principais a atualização, o bom conhecimento da legislação, a análise e questionamento de eventuais dúvidas oriundas dos projetos básicos ou termos de referência.

“O planejamento deve ser
incutido no servidor e na
Administração. Todo mundo
precisa participar de um
processo de capacitação
para ter visão mais
prospectiva dos problemas
que ocorrem diariamente”.
Jair Santana.

Outros aspectos polêmicos do pregão foram debatidos durante a palestra do professor Jair Santana que destacou alguns problemas inerentes à prática do Registro
de Preços, tais como validade de registro, da própria ata, possibilidade ou não de
acréscimos quantitativos, no próprio objeto, além de outras situações que recaem
na simples capacitação pessoal.
Para o professor, mesmo depois de uma década, o pregão continua acompanhado
de controvérsias que prejudicam o setor de compras. “A Administração Pública
continua reclamando que, rotineiramente, faz aquisições de bens de péssima qualidade, contrata serviços cuja prestação fica a desejar”, comenta Santana lembrando que a legislação do pregão foi criada com o intuito de sanar essas questões.
Entretanto, a solução desses problemas depende, principalmente, de capacitação. Segundo Jair Santana, para que a Administração Pública alcance aquilo que
chama de eficiência administrativa é preciso qualificar seus gestores: “A eficiência
não está na máquina administrativa, mas naquelas pessoas que a acompanham,
no instrumental humano. Somente com capacitação é que se consegue aumentar
as competências funcionais, as habilidades individuais e o resgate de valores”.
As dificuldades relativas ao Registro de Preços também foram pautadas por Jair
Santana que frisou, como principais problemas inerentes ao tema, a validade
de registro, a própria ata, a possibilidade ou não de acréscimos quantitativos no

Se o licitante vem com um
fato novo, um fato que não
pôde ser analisado durante
a licitação, o pregoeiro
precisa dar o recurso.
O recurso é um respaldo
para o pregoeiro tomar uma
decisão segura.
Valeria Cordeiro.

próprio objeto e, mais uma vez, deficiências na capacitação dos gestores.
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Por isso, o professor recomenda: “Estudar, capacitar, treinar, simular, planejar,
antever problemas que podem ocorrer no futuro. Ou seja, comportar-se de forma organizada no seu trabalho, inclusive para facilidade o seu próprio dia-a-dia”.
Na palestra sobre Recursos Administrativos, ministrada pela professora Valeria
Cordeiro, o ponto máximo foi o debate sobre a atuação mais firme do pregoeiro
frente ao tema, tendo o gestor a possibilidade de declarar-se contrário aos processos impetrados sem razões aparentes. “Na Lei 8.666/93 não havia perspectiva
alguma de o pregoeiro se manifestar. O pregão veio mudar isso, possibilitando
ao pregoeiro não acolher recurso”, analisou a professora.

Na área de terceirização

No entanto, ela alerta que o pregoeiro deve agir de forma cautelosa, já que o

de serviços em geral,

direito de petição é constitucional e não pode ser desconsiderado. E é pelo receio

não deve-se esquecer
de aplicar a IN 02/2008,
porque ela reflete boas
práticas já reiteradamente
recomendadas pelo TCU.
Também a IN 04/2008,
na área de TI, que reflete
dezenas de acórdãos que

de eventuais responsabilizações que esses profissionais ainda hesitam em negar
recursos, receio desestimulado por Valeria Cordeiro: “O pregoeiro é a figura central e necessária para se manifestar perante os recursos e poder fazer o que a Administração Pública deseja, que é tornar o processo célere, não sendo prejudicado
em função de alegações sem sentido”.
De acordo com a professora, as decisões do Tribunal de Contas da União também
são, por enquanto, variáveis: “Temos visto o Tribunal se manifestando de algumas
maneiras. Às vezes entendendo que o pregoeiro tem que suspender os recursos e, em
outras, que ele não poderia usar essa ausência de substância para negar um recurso”.
Para agir com maior segurança, Valeria Cordeiro recomenda ao pregoeiro re-

relatam boas práticas

correr às diligências e esclarecer todas as dúvidas, por menores que sejam.

que a Administração deve

“Na dúvida, deve-se dar o prazo de recurso, que é necessário para fazer o próprio

observar.
Jonas Lima.

pregoeiro alterar sua decisão diante de um fato novo que venha acontecer”, diz ela.
As Instruções Normativas 02/2008 e 04/2008 foram abordadas pelo professor
Jonas Lima, que falou sobre os principais cuidados que devem ser tomados em
relação ao pregão. “Na área de terceirização de serviços em geral, o pregoeiro não
deve esquecer de aplicar a IN 02/2008 que reflete boas práticas já reiteradamente
recomendadas pelo TCU. Já na área de TI deve-se utilizar a IN 04/2008 que
também reflete dezenas de acórdãos que relatam boas práticas que a Adminsitração deve observar para obter eficiência em suas contratações”, disse o professor.
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Na opinião de Jonas Lima, as duas instruções impõem regras de melhor planejamento, execução e gerenciamento dos contratos. Por isso, recomenda a utilização
de ambas, embora considere que os conteúdos deveriam estar em lei.
Outros assuntos comentados pelo professor foram a aquisição de passagens aéreas
e os critérios de decisão de julgamento nas aquisições deste objeto; parte da Lei
Complementar 123/06 ainda pouco aplicada nas administrações municipais; o
pregão reverso, tipo de licitação cujo critério de decisão é o percentual de maior
desconto; e, ainda a polêmica na compra de cartuchos de impressão e outras regras que precisam ser definidas nos editais para qualificar materiais.
Outro tema que gerou intensa discussão durante o Pregão Week 2009 foi
a polêmica acerca da importânica do pregão presencial face à utilização da
forma eletrônica. De acordo com a professora Fernada Andrade, a forma

Temos uma preocupação
muito grande em garantir

presencial é pouco ou nada utilizada em âmbito federal, havendo espaço

a segurança de nossos

aberto ao eletrônico. Entretanto, o mesmo não ocorre em outros entes

pregoeiros, pois sabemos

da federação que fazem uso de ambas as formas, de maneira equilibrada.
Os fatores apontados como prováveis motivadores da preferência pelo pre-

da importância de

gão eletrônico, no governo federal, foram a obrigatoriedade imposta pelos

seu trabalho e também

artigos 4º do Decredo 5.450, e 1º, do Decreto 5.504/05.

da alegria e satisfação

“A imposição dos regulamentos, acreditamos, também foi motivada por escânda-

que muitos deles têm no

los ocorridos em licitações e no Congresso, e noticiados na imprensa em 2005, o

desempenho de

que exigia do governo a eleição de procedimentos que primassem pela transparência e pela ampliação da competitividade”, afirmou Fernanda Andrade.
Em sua exposição, a professora buscou mostrar que tanto o pregão presencial, como

suas atividades”.
Fernanda Andrade

o eletrônico, tem seu espaço no cenário das aquisições públicas, sendo que ambas as
formas privilegiam a celeridade, a competitividade e a ampliação da disputa.
Também foram discutidos temas relativos à rotina do pregão presencial, as
tendências que a prática conduz, impelindo alterações na própria legislação relativas às licitações públicas. “Neste aspecto, discutimos o Projeto
de Lei 7.709/07 (PLC 032/07), que tramita no Congresso Nacional e que,
por inquestionável influência do sucesso do pregão, propõe alterações nas
demais modalidades, considerando o que já se passa com a sexta modalidade licitatória”, disse Fernanda.
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SIMULAÇÕES PRÁTICAS
Como executar é a melhor forma de aprender, o Pregão Week 2009 também
apresentou o pregão nas formas presencial e eletrônica, na prática. Em sessões
simultâneas, os participantes puderam interagir durante a atividade que simulou um processo licitatório.
A dinâmica possibilitou aos gestores esclarecer dúvidas recorrentes durante os
certames e, ainda, analisar os prós e contras de cada forma de pregão. Para o
vice-presidente do Grupo Negócios Públicos, Ruimar Reis, a atividade prática
Enquanto Jair Santana conduziu a
sessão do pregão eletrônico...

é essencial para que os conteúdos sejam melhor absorvidos. “Nos cursos que o
Grupo NP realiza sempre fazemos simulações. Quando se fala em capacitação,
a prática é fundamental porque podemos identificar as falhas e esclarecemos
imediatamente como se deve proceder”.
A atividade prática também teve o objetivo de criar parâmetros de comparação
entre o pregão presencial e eletrônico. “Nossa dinâmica mostrou que o pregão
presencial oferece maior condição de o pregoeiro barganhar mais economia.
Além disso, ele passa a ser mais célere já que posso resolver todos os problemas
durante a própria sessão, sem adiar a fase recursal”, constata Ruimar Reis.
Para a supervisora do setor de licitações da Secretaria de Gestão e Recursos
Humanos do Estado do Espírito Santo (SEGER), Ellen Tononi, a demonstração foi proveitosa principalmente para esclarecer dúvidas sobre o pregão
presencial, onde os gestores apresentam maior receio.
Sobre a preferência por uma das formas, Ellen comentou: “Na SEGER faze-

o vice-presidente do Grupo NP,
Ruimar Reis coordenou a simulação
do pregão presencial.

mos o pregão eletrônico na maioria das vezes. Mas nas licitações de maior vulto usamos o presencial. Considero os dois tipos de pregão muito importantes
porém, incomparáveis, pois cada um tem suas peculiaridades”.
Mesmo concordando que muitas vezes o pregão presencial é mais rápido do que
o eletrônico, Fernanda Andrade defende que as duas formas são de grande utilidade para a Adminsitração. “Advogamos a ideia de que deve haver equilíbrio
e liberdade de escolha pelo gestor na adoção de uma ou outra forma de pregão.
A obrigatoriedade, segundo pensamos, deveria ser, portanto, para a modalidade
pregão. Assim, a preferência pela forma eletrônica deveria ter o foco de ‘faculdade’
ao invés de ‘obrigação’”, observa a professora.

Considero os dois tipos de
pregão muito importantes
Já o presidente do Grupo NP,
Rudimar Reis mediou a atividade
fazendo comentários e esclarecendo
dúvidas dos participantes.

20

O Pregoeiro . outubro 2009

porém, incomparáveis,
pois cada um tem suas
peculiaridades. Ellen Tononi.
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> PALAVRA DE QUEM PARTICIPOU <
Confira o que os participantes comentaram sobre o Pregão Week 2009.

Desde 2007, o pregoeiro da auditoria do
Supremo Tribunal Militar de Porto Alegre, Ilton Silva, participa de eventos do
Grupo Negócios Públicos. Já esteve em
dois Congressos de Pregoeiros e esta
foi sua segunda participação no Pregão
Week. Para ele, a abordagem do professor Carlos Motta sobre o dever dos gestores de conhecer e praticar a legislação
vigente foi um destaque do evento.

“É importante o detalhamento feito na palestra sobre o cuidado e
atenção que pregoeiro e equipe de
apoio precisam ter, principalmente
na observância e cumprimento das
leis. Isso é fundamental e básico,
até mesmo porque havendo certos
erros, o pregoeiro paga do próprio
bolso. Cumprindo a lei você está respaldado”.

Para José Ricardo Bertoldo, pregoeiro
da Fundação de Apoio Universitário de
Minas Gerais, manter-se informado sobre as leis e inovações é um desafio para
quem trabalha com pregão. “Eventos
como o Pregão Week nos dão a opor-

Ilton Silva

tunidade de atualização não apenas
com os palestrantes, mas também
com os outros pregoeiros que vivem
o mesmo dia-a-dia e com quem podemos trocar experiências”.

José Ricardo Bertoldo

Também atento às mudanças na legislação, o pregoeiro Luiz Alberto Cerqueira,
da Companhia de Metrô de São Paulo,
buscou no Pregão Week as informações
necessárias para o desenvolvimento do
setor de compras públicas. Para Cerqueira, a capacitação é ponto funda-

Carlos França

mental para o desenvolvimento profissional: “Toda empresa deve formar e
atualizar os seus pregoeiros. O pregão veio para ficar definitivamente
e temos que estar preparados para
trabalhar junto aos fornecedores”.

Estreante no Pregão Week, o pregoeiro Carlos França, do Centro Tecnológico da Marinha, de São Paulo, exaltou a possibilidade de
reciclar e conhecer as mudanças que ocorrem constantemente no setor. Após assistir
à palestra sobre fase interna, ministrada pelo
professor Carlos Motta, França declarou-se

Luiz Alberto Cerqueira

esclarecido. “Esta é a fase mais complexa e importante do processo. O professor falou sobre novidades sobre
as quais o nosso órgão vai ter que se
adequar. É muito importante para o
pregoeiro agir conforme as regras e
normas”.
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Além de pregoeiros, outros profissionais que
atuam no setor de compras também marcaram presença no Pregão Week 2009. Foi
o caso da advogada Ana Carolina Skiba, da
Companhia Natural de Gás de Santa Catarina (SCGás), que foi ao evento em busca de novos conhecimentos e, além disso,
aproveitou para trocar experiências com outros colegas. “Há muitos detalhes que
foram transmitidos e já anotei para

passar para o pessoal com quem trabalho. São várias coisas novas que
nós ainda não praticamos e podem
funcionar bem por lá”.
Segundo a advogada, é imprescindível ao
gestor que trabalha direta ou indiretamente
com licitações atualizar seus conhecimentos
e, por isso, eventos como o Pregão Week são
fundamentais.

Pela primeira vez do Pregão Week, a gerente

professora Simone, foi muito clara e

do serviço de aquisições e pregoeira da Em-

precisa, direta à nossa necessidade

presa de Tecnologia e Informações da Previ-

de aprender e melhorar a elaboração

dência Social (Dataprev), do Rio de Janei-

do edital. A aula foi muito positiva”.

ro, Alegra Snaider, destacou o alto nível de

A pregoeira também ressaltou que ter co-

conhecimento repassado pelos palestrantes
Alegra Snaider

que, na sua opinião, são de “alto gabarito”.
Dentre eles, a pregoeira destacou o professor

de compras é essencial: “Atualmente,
tudo que acontece é muito dinâmi-

Jair Santana e sua assistência durante a simu-

co e é preciso que o pregoeiro, que

lação do pregão eletrônico, a ajuda da pro-

mexe com valores públicos, esteja

fessora Fernanda Andrade e, ainda, a aula da

sempre atualizado. Tanto para saber

professora Simone Zanotello, palestra que

de sua responsabilidade como para

Snaider considerou bastante proveitosa e

fazer o melhor para a comunidade

objetiva. “Achei muito válida a aula da

maior”.

no edital, novas legislações adminis-

Conceição, no Rio Grande do Sul, Everton

trativas, Lei Complementar 123/06

Braghirolli, enfatizou que a necessidade de

e melhor definição de prazos no

capacitação e atualização dos profissionais

edital. Quanto ao pregoeiro, destaco

do setor de licitações é um desafio. Ele

como foram tratadas suas formas de

enumerou alguns temas e conhecimentos
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nhecimento acerca das novidades no setor

O pregoeiro do Hospital Nossa Senhora da

atuação e procedimentos realizados

aprofundados que obteve durante o Pregão

no decorrer do pregão”.

Week 2009 e que pretende observar nas lici-

Para Braghirolli, se aperfeiçoar em sua ativi-

tações que executa: “Alterações de dados

dade é uma necessidade constante.

Paulino Valerio
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Ana Carolina Skiba

Everton Braghirolli

Outro ponto foi salientado pelo pregoeiro

de uma quinta, que eu não conhecia.

Paulino Valerio, da Prefeitura Municipal de

É a Declaração de Independência de

Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco.

Proposta, que comprova a não exis-

Na palestra do professor Carlos Motta tra-

tência de conluio”. Na atividade há um

taram-se as diversas declarações exigidas dos

ano, Valerio já havia feito outro curso da

fornecedores e, para o pregoeiro, uma foi

NP Eventos, em Salvador, e afirmou que,

novidade: “Já trabalhamos com quatro

participando desses eventos, está adquirin-

declarações. Mas o professor falou

do novos conhecimentos.
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MINISTRO BENJAMIN ZYMLER
DISCUTE MUDANÇAS PROPOSTAS
PELO PLC 032/2007
Presente em diversos momentos do
Pregão Week 2009, as alterações da
Lei 8.666/93 também foram destacadas
pelo ministro do TCU
Destacado como um dos assuntos centrais do Pregão Week 2009, o
PLC 032/2007 que prevê mudanças na Lei de Licitações 8.666/93
e aguarda votação no Senado Federal, também foi abordado pelo
ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zymler.
Confira, na entrevista a seguir, a opinião do ministro e o posicionamento do TCU acerca das alterações que estão por vir.
 O senhor acredita que a mudança na Lei de Licitações, por
meio do PLC 032/2007, trará maior celeridade ao setor de
compras públicas?
BZ – Não tenho a menor dúvida. Um dos objetivos da alteração da legislação é com certeza acelerar os procedimentos licitatórios e, eventualmente, estendendo a prática do
pregão a alguns procedimentos típicos pertinentes a ele às
demais modalidades de licitação, com diminuição de prazos, de recursos e do tempo de processamento dos recursos. Além disso, a possibilidade da utilização da tecnologia,
da via eletrônica para as demais modalidades, também vai
contribuir para acelerar a prática do procedimento licitatório. Tenho certeza de que um dos objetivos do legislador,
que é exatamente a rapidez nas licitações, será conquistado.
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se pormenorizada de questões que, por regra, são
complexas. Nesse prazo há, claro, o chamado da
empresa e do órgão para participar do processo, trazendo elementos, planilhas, dados, razões jurídicas,
o que muitas vezes excede os noventa dias já estabelecidos. Eu acredito que esse prazo poderia correr
apenas contra o Tribunal depois que as empresas e
órgãos já tivessem apresentado ao processo todos os
elementos trazidos pelo TCU. Aí sim os noventa
dias poderiam correr contra o Tribunal para deliberação. Acredito que o TCU não se importaria a
se submeter a esse prazo e me parece razoável se
houver a devida adequação.
 Em relação ao exercício das atividades do pregoeiro, como o gestor pode agir com segurança em casos
 O trabalho de fiscalização do TCU deverá aumentar
depois de implantadas as mudanças?

BZ – Repare que os operadores jurídicos muitas ve-

BZ – Nós estamos com grande expectativa para a

zes não são formados em Direito, mas devem pos-

utilização via eletrônica das demais modalidades

suir conhecimentos jurídicos. O Direito não é uma

licitatórias porque isso também permitirá a fiscali-

ciência exata, portanto as interpretações literais ou a

zação on line pelo TCU. O grande problema que

adesão à interpretação literal não é a melhor técnica

surgiu com o advento do pregão é que o processo é

de interpretação, mas apenas a primeira. Esse ope-

tão rápido que o controle externo não tinha velocidade para fiscalizar a licitação, enquanto licitação.
Quando nós chegávamos o processo já tinha virado
contrato. Agora com a expansão da via eletrônica
como padrão das licitações, acredito que a fiscalização pelo mesmo meio também pode ser feita com
muita facilidade. E aí temos a chance de ter mais
eficiência, abarcando quase toda a totalidade das licitações realizadas. Estou muito esperançoso que a
eficiência do controle externo aumentará também.
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onde a lei não pode ser aplicada em sua forma literal?

rador de Direito tem que conhecer as decisões do
Tribunal e do Poder Judiciário. Significa que ele tem
que se submeter a um processo contínuo de qualificação. Daí a razão pela qual este evento existe. Se
Direito fosse apenas uma receita de bolo, nós não
estaríamos aqui. Sei que a posição do gestor não é
simples. Do pregoeiro, em participar, já que precisa
tomar decisões complexas em curtíssimo espaço de
tempo. Mas ele conta com a tolerância do Tribunal. Na hora de penalizar o agente, o TCU analisa

 Por outro lado, com o artigo existente no PLC

as circunstâncias e leva em conta a visão do homem

032/2007, que estabelece ao TCU prazo de 90 dias

médio, da culpabiliade média, do comportamento

para revogação das medidas cautelares, a fiscalização

esperado e possível do gestor. Tanto que o TCU

do Tribunal pode ser comprometida?

pune pouquíssimo o pregoeiro. A grande verdade é

BZ – Sim, se a redação for mantida, eu diria que

que a nossa jurisprudência, em termos punitivos em

a competência do Tribunal de expedir medidas

pregão, é muito pequena. O que significa que o Tri-

cautelares praticamente deixa de existir. Porque os

bunal percebe as circunstâncias difíceis em que atua

noventa dias constituem prazo exíguo para análi-

o pregoeiro e leva isso em consideração.
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