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RESUMO 

 

Esta pesquisa parte de algumas premissas, a saber: uma boa contratação se inicia com uma 

boa pesquisa de preços que servirá para definir de forma adequada o Valor de Referência do 

pregão eletrônico; as licitantes sempre vão querer maximizar os seus lucros e procuram se 

aproveitar de uma má definição do Valor de Referência para atingir esse objetivo; um Valor 

de Referência bem definido ajuda o órgão a provisionar melhor as suas despesas, bem como 

minimiza o oportunismo das empresas licitantes; quanto maior o número de lances num 

pregão eletrônico, mais provável será a empresa chegar ao seu limite de preço; quanto maior a 

quantidade de licitantes num pregão eletrônico, maior será a concorrência entre os mesmos. 

Utilizando como balizador as premissas acima, a pesquisa investigou “quais” são as formas 

mais comuns de se definir o Valor de Referência e “se” existe alguma que possa auxiliar a 

Administração a melhorar essa definição. Foram analisados 202 processos de licitação por 

pregão eletrônico, realizados entre os anos de 2012 e 2016 nas unidades da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear – CNEN no município do Rio de Janeiro. Também foi aplicado 

aos servidores que trabalham diretamente com o pregão eletrônico dessas unidades, 

questionário onde se procurou identificar os principais fatores que podem contribuir para uma 

melhor definição do Valor de Referência. Por fim, a pesquisa identificou que uma definição 

mais precisa do Valor de Referência nas licitações por pregão eletrônico ocorre quando ele é 

definido pelo menor preço da pesquisa, com o auxílio de um profissional com conhecimento 

técnico do objeto a ser contratado e, com a ampliação da pesquisa de preços. 

 

Palavras-chave: Valor de Referência, Pregão Eletrônico, Pesquisa de Preços, Economicidade 

 



 

ABSTRACT 

 

This study takes for granted some premises, those are: a good contracting begins with a good 

price research to determine the adequate form for the Reference Value of the electronic 

reverse auction; the participating companies will always want to maximize their profits and 

try to take advantage of a bad definition of Reference Value to do so;  a well-defined a 

Reference Value will help the organ better manage it’s expenses, as well as minimizes the 

participating companies’ opportunisms; the higher the number of bids in an electronic reverse 

auction, the higher the probability of the companies reaching their limit price; the higher the 

amount of participating companies in an electronic trading floor, the higher the competition 

between themselves. Using those premises as a guide, this study investigates “which” are the 

most common methods to define the Reference Value e “if” there are some that might help 

the Public Administration to better define this definition. 202 bidding processes were 

analyzed, those are all the electronic reverse auctions processes between the years 2012 and 

2016 in the Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN in Rio de Janeiro. A survey was 

given to the servers that work directly with the electronic reverse auction of this organ. The 

goal of the survey is to identify the main factors the might contribute to the best definition of 

the Reference Value. Finally, the study identified that a more precise definition of the 

Reference Value in Reverse Auctions processes occurs when it is defined by the lowest price 

of the research, with the help of a professional with technical knowledge of the object to be 

contracted and, with the expansion of the price survey. 

 

Keywords: Reference Value, Electronic Reverse Auction, Price Research, Economicity 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXUALIZAÇÃO DO TEMA 

Constantemente, os Órgãos da Administração Pública necessitam realizar aquisições 

de bens e serviços que os permitam funcionar de forma adequada, e que os possibilitem 

alcançar as finalidades para as quais foram criados. 

A Constituição Federal de 1988 determina como regra que as obras, serviços, compras 

e alienações sejam contratadas mediante processo de licitação pública. 

Dentre as modalidades de licitação existentes, a que vem se destacando por sua 

agilidade e economicidade propiciada é o pregão.  

Através do seu portal de compras o Governo tem publicado todos os anos, que o 

pregão vem proporcionando grande economia nas contratações realizadas pelos órgãos da 

Administração Pública Federal. 

O pregão como modalidade de licitação foi instituído pela Lei Federal nº 10.520 de 

17/07/2002. A partir de então, gradativamente, passou a ser utilizado cada vez mais pelos 

órgãos públicos em suas contratações de bens e serviços comuns, tendo se tornado atualmente 

o padrão para esse tipo de objeto. 

Em comparação com as outras modalidades de licitação previstas na Lei Federal nº 

8.666/93 (Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Concurso e Leilão) o pregão apresenta 

algumas diferenças substanciais que lhe permitem, de um modo geral, um melhor 

aproveitamento e, consequentemente uma maior economia do gasto público. 

Dentre as principais diferenças do pregão estão: a necessidade de que o objeto de 

contratação seja caracterizado como bem ou serviço “comum”; a inversão de fases dos 

procedimentos formais, ou seja, primeiro ocorre a fase competitiva onde as licitantes vão 

ofertando seus preços (lances) até se chegar ao menor preço obtido, para então, ser verificada 

a condição de habilitação somente da licitante que tenha ofertado a “melhor” proposta; a 

interação entre o pregoeiro e as licitantes durante toda a licitação; a possibilidade de 

negociação direta do preço junto ao fornecedor da melhor proposta para obtenção de melhor 

preço; a dinâmica que possibilita uma maior celeridade de todo o procedimento e; a 

possibilidade de se homologar o pregão imediatamente após a habilitação, caso não haja 

manifestação motivada de nenhuma licitante para interpor recurso. Esses fatores inovadores 
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trazidos pelo pregão contribuem significativamente para obter um maior rendimento em 

relação às outras modalidades de licitação. 

O pregão na forma eletrônica (pregão eletrônico) trouxe ainda outro aspecto relevante 

como benefício: o aumento da competitividade, pois com ele, empresas interessadas em 

contratar com a Administração, estejam sediadas em qualquer estado da federação, poderão 

participar normalmente da licitação, aumentando em muito a quantidade de licitantes que 

poderão fornecer um determinado objeto. 

Todo pregão é conduzido por um agente público denominado pregoeiro, nomeado pela 

Autoridade Competente do órgão licitante. O pregoeiro é o responsável por conduzir todo o 

procedimento do pregão (seja presencial ou eletrônico), tendo poderes para negociar 

diretamente com as licitantes na tentativa de obter a melhor proposta para a Administração. 

O pregoeiro, por sua vez, utiliza como balizador para a negociação junto às licitantes 

um valor estimado adotado para a contratação. A esse valor é dado o nome de Valor de 

Referência, e ele é determinado na fase interna do pregão. 

O Valor de Referência é definido através do resultado de uma pesquisa de preços 

prévia realizada pelo órgão licitante, conforme modelos listados nos Incisos I a IV do Artigo 

2º da IN-SLTI nº 5/2014. Desta forma, a pesquisa de preços deve conter as características 

técnicas da contratação pretendida com o melhor grau de detalhamento, a fim de que o seu 

resultado venha a espelhar preços de mercado mais próximos da realidade, pois será com base 

nela que a Administração irá definir o Valor de Referência para a contratação, e 

consequentemente possibilitar se aferir a real economia de recursos públicos obtida na 

licitação. 

A pesquisa desta dissertação pretende identificar os principais fatores que contribuem 

para uma definição mais precisa do Valor de Referência nas licitações por pregão eletrônico, 

considerando os procedimentos e modelos de pesquisa de preços utilizados. 

1.2 PRINCIPAIS ATORES ENVOLVIDOS NUM PREGÃO ELETRÔNICO 

Os principais atores envolvidos numa licitação na modalidade de pregão eletrônico 

são: 

- Pregoeiro: Agente público responsável por conduzir o pregão; 

- Equipe de apoio: Grupo de trabalho responsável por, dentre outras atribuições, 

“auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório” (BRASIL, 2005); 
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- Requisitante: Servidores do setor requisitante do serviço/material; 

- Procuradoria Federal: Órgão jurídico responsável por analisar o Edital de licitação e 

a instrução processual; 

- Autoridade Competente: Autoridade responsável por nomear o pregoeiro e equipe de 

apoio, decidir os recursos contra atos do pregoeiro, adjudicar o objeto da licitação, quando 

houver recurso, homologar o pregão e, celebrar o contrato; 

- Chefe de compras: Servidor responsável por coordenar a fase interna da licitação; 

- Licitante: Entidade (empresa, consorcio, cooperativa) ou pessoa física que pretende 

contratar com o poder público, participante da licitação. 

1.3 MOTIVAÇÃO 

O que motivou a realização da presente pesquisa foi o sentimento deste autor de que a 

base para uma boa contratação começa com a definição precisa do Valor de Referência para a 

mesma, e que esse valor sendo definido de forma equivocada trará sempre alguma 

consequência indesejada para a Administração. 

Ao longo de mais de duas décadas trabalhando diretamente com as contratações da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN e lidando diariamente com as exigências 

legais, e a prática das licitações, pude perceber algumas lacunas não atingidas quando se 

pretende realizar a aquisição de um bem ou serviço, e que de alguma forma trazem algum tipo 

de prejuízo, ou no mínimo, transtorno para os administradores públicos. 

São diversas as dificuldades a serem superadas quando o assunto é fazer uma boa e 

efetiva contratação. Começando pelos seus gestores que não possuem uma visão precisa do 

que realmente é necessário se contratar, passando pela requisição da área demandante, que na 

maioria das vezes não descreve com exatidão a sua necessidade, gerando daí a contratação de 

um objeto diverso do pretendido, continuando por uma pesquisa de preços realizada com base 

em parâmetros fora da realidade do mercado ou com base na má especificação do objeto, o 

que gera uma distorção a respeito da expectativa do valor para a contratação, e, terminando 

com a imperícia do pregoeiro em obter das licitantes melhores preços. 

Verificando que o método utilizado para a realização da pesquisa de preços é um 

procedimento crucial para a definição adequada do Valor de Referência, e que essa definição, 

por sua vez, é utilizada como parâmetro para a Administração alocar os recursos necessários à 

contratação, bem como para nortear o pregoeiro na condução da licitação, o presente estudo 
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se concentra na análise dos procedimentos adotados nas referidas pesquisas de preço para 

licitação na modalidade de pregão eletrônico. 

Se utilizando de duas informações constantes dos procedimentos licitatórios (valor 

estimado e valor homologado), o Governo Federal divulga em seu portal de compras a 

economia gerada pela utilização do pregão. A figura 01 contém a consulta com os filtros, ano: 

“2013, 2014 e 2015”; e modalidade: “pregão”. Na referida consulta estão discriminados, por 

ano, o valor da compra (valores homologados), e o valor total estimado (Valor de Referência). 

Fazendo a comparação entre esses valores, são obtidos os seguintes percentuais de 

“economia”: 2013 -> 96,56%, 2014 -> 84,14% e 2015 -> 89,12%. Percentuais desta monta 

evidenciam estarem completamente fora de contexto os Valores de Referência utilizados nas 

licitações. 

Por outro lado, em matéria publicada no portal de Compras Governamentais em 

23/04/2015, o Governo Federal noticiou que a economia gerada pelo pregão eletrônico no ano 

de 2014 teria sido de R$ 7,9 bilhões para uma despesa total de R$ 37,8 bilhões. Isso 

equivaleria a um valor estimado para os gastos (Valor de Referência) na casa de R$ 45,7 

bilhões, o que representa uma “economia” média por pregão eletrônico de aproximadamente 

17,29%, diferindo em muito do percentual de 84,14%. 

Ainda a respeito das informações divulgadas pelo Governo Federal quanto a economia 

gerada pelo pregão eletrônico, Sampaio (2013) relata em seu artigo que a SLTI noticiou que o 

pregão eletrônico no primeiro semestre de 2013, teria gerado um economia de 18%, cerca de 

R$ 3,1 bilhões aos cofres públicos. Continua o seu raciocínio informando que “o mais 

provável é que essa economia de R$ 3,1 bilhões, em grande parte, seja ilusória, não 

correspondendo efetivamente à redução de dispêndio de recursos públicos”, alegando para 

tanto, que as empresas quando consultadas a ofertar preços para a pesquisa que servirá de 

base para a definição do Valor de Referência, “tendem a manipular essa informação 

(geralmente para mais), a fim de assegurar a maior rentabilidade possível”. E encerra com a 

frase: “quando a economia gerada pelo pregão eletrônico é demais, o gestor deve desconfiar 

do preço estimado da licitação”. 

A partir tanto dos percentuais constatados, comparação entre o “Valor da Compra” 

(valor homologado) e o “Valor Total Estimado” (Valor de Referência), como mostra a 

figura 01, quanto na discrepância mencionada nos parágrafos precedentes, surge a seguinte 

constatação: se economia divulgada com a utilização do pregão eletrônico toma como base a 

diferença obtida entre o Valor de Referência para a licitação e o valor homologado, logo, caso 
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esse Valor de Referência não tenha sido definido adequadamente, isso significará que os 

números de economia divulgados não são reais.  

 

 

Figura 01 – Painel de Compras Governamentais (consulta em 26/04/2016) 

                                      Fonte: Elaborado pelo autor. 

1.4 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

As compras são demandadas pelos setores internos do órgão, que devem manifestar a 

sua necessidade de aquisição, descrever tecnicamente as características do objeto que se 

deseja adquirir e informa-la ao setor de compras que a partir daí, sempre com o auxílio do 

requisitante, realizará o trabalho para a contratação pretendida.  

O procedimento licitatório, devido à necessidade de atendimento à legislação, bem 

como de estar alinhado aos princípios constitucionais da economicidade e eficiência, e aos 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo, da adjudicação compulsória e, dos que lhes são correlatos, torna-se lento 

se comparado à iniciativa privada. 

Entretanto, o simples atendimento à legislação e aos princípios acima listados não é 

garantia de que a Administração consiga efetuar uma real efetividade na contratação. Desta 

forma, a realização das contratações obedecendo aos ditames legais, e ao mesmo tempo, 
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buscando se conseguir o melhor preço do objeto que atenda aos seus anseios não é tarefa 

simples de ser realizada. 

Uma má especificação do objeto pode trazer sérias consequências à contratação, como 

por exemplo: interpretação equivocada dos fornecedores, que poderão ofertar objeto distinto 

do pretendido. Neste caso, todo um trabalho pode ser perdido, ou ainda pior, poderá ser 

contratado um objeto não pretendido. 

Outro problema de um objeto mal especificado é que possivelmente a pesquisa de 

preços gerará um Valor de Referência equivocado para a contratação, o que poderá resultar 

em frustração do procedimento licitatório, ou também, contratar objeto diverso do pretendido. 

Todas as situações apontadas geram algum tipo de prejuízo à Administração. 

Desta forma, a perfeita especificação do objeto é fundamental para que a 

Administração possa realizar a contratação pretendida com maior efetividade. 

Outro procedimento obrigatório e fundamental para o sucesso da contratação é a 

pesquisa de preços, pois é com base no seu resultado que a Administração definirá o Valor de 

Referência e alocará os recursos necessários à contratação. Assim, uma pesquisa de preços 

mal realizada, poderá levar a uma licitação frustrada, ou desvio no Valor de Referência, 

levando a Administração a gastar mal os seus recursos. 

No lado oposto, a realização da pesquisa de preços com base em uma especificação 

clara, precisa e suficiente do objeto da contratação, também sendo o seu resultado submetido 

a uma análise criteriosa pela Administração, ajuda numa definição mais precisa do Valor de 

Referência, o que colabora para aumentar o grau de confiabilidade da estimativa de custos, e, 

consequentemente, para um gasto mais efetivo para a Administração. 

Para se chegar ao Valor de Referência a Administração utiliza como instrumento a 

pesquisa de preços. Essa pesquisa deve ser realizada com base em um dos modelos definidos 

em Instrução Normativa SLTI nº 5. De acordo com a forma como a pesquisa tiver sido 

realizada a Administração poderá adotar um melhor ou pior Valor de Referência para a 

licitação. 

 

1.4.1 A questão da pesquisa 

 Quais procedimentos podem auxiliar a Administração para uma melhor definição do 

Valor de Referência em licitações por pregão eletrônico? 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo Geral 

 Fornecer elementos que possam contribuir para a melhoria da eficácia e do 

planejamento das contratações por pregão eletrônico, a partir da identificação de 

procedimentos que auxiliem a Administração na melhor definição do Valor de Referência da 

licitação. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Efetuar a coleta de dados de todos os pregões eletrônicos realizados pelas 

unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear no Rio de Janeiro entre os anos de 2012 e 

2016, identificando as formas utilizadas para a realização da pesquisa de preços que definiu o 

Valor de Referência; 

 Obter junto aos pregoeiros, chefes de compras e ordenadores de despesa da 

CNEN (Sede, IEN e IRD) a resposta ao questionário survey da pesquisa; 

 Proceder à estruturação dos dados coletados dos pregões eletrônicos e do 

questionário, de forma a possibilitar a sua análise, conforme objetivo da pesquisa; 

 Analisar os dados coletados dos pregões eletrônicos do questionário survey, a 

fim de responder a pergunta da pesquisa. 

1.6  RELEVÂNCIA DO ESTUDO E JUSTIFICATIVA 

Atualmente, ainda que as contratações sejam realizadas com a máxima eficiência e 

eficácia, isso não é suficiente para atender os anseios da sociedade. Elas também precisam 

alcançar o maior grau de efetividade possível. Isto significa que além de se fazer bem feito e 

alcançar os melhores resultados com as técnicas aplicadas, também é necessário que os 

resultados estejam voltados para a sustentabilidade, que venha a viabilizar economia do gasto 

público e atender necessidades sociais. 

Este trabalho não se propõe a avaliar a qualidade da contratação sob o aspecto de sua 

real necessidade, pois partirá do pressuposto de que a despesa tenha sido bem planejada, mas, 

se prenderá a outro aspecto de suma importância para o atendimento de uma real efetividade 

na contratação, a definição do Valor de Referência da contratação. 

Sob este olhar, não importa o quanto uma determinada contratação se distanciou para 

menor do valor inicialmente estimado para ela, pois de nada vale a diferença obtida se o Valor 
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de Referência tiver sido definido fora da realidade do mercado, mas sim, o quão efetivo foi o 

valor estimado, pois quanto mais bem definido for esse valor, mais reais serão os ganhos com 

a contratação e, consequentemente, mais efetivos. Além do mais, quanto mais efetivo for o 

Valor de Referência, por ele ser definido em etapa anterior à realização do procedimento 

licitatório, melhor a Administração poderá planejar e alocar os seus recursos. 

Esta pesquisa pretende identificar, através do estudo do referencial teórico, dos dados 

coletados e, das respostas ao questionário survey apresentado, fatores que contribuem para 

uma definição mais precisa do Valor de Referência em licitações por pregão eletrônico, que 

servirá de apoio e orientação aos setores de compras, nos procedimentos licitatórios adotados 

para as aquisições de bens e serviços comuns dos órgãos públicos, em todas as esferas de 

governo. 

Finalmente, a relevância dessa pesquisa para a sociedade fica evidente no momento 

em que um planejamento mais efetivo do gasto público permite um melhor aproveitamento 

em todos os setores do governo. 

1.7  ESTRUTURA DO TRABALHO – ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

Os capítulos dessa dissertação estão divididos da seguinte forma: 

a) Capítulo I – Introdução: esse é o capítulo introdutório do trabalho. Nele é dada 

uma visão geral de todo o estudo, com a contextualização do tema, a motivação do 

autor, a formulação da situação problema, os objetivos da pesquisa, a relevância e 

a estrutura do trabalho e a delimitação da pesquisa. 

b) Capítulo II – Revisão da Literatura: nesse capítulo é demonstrada a fundamentação 

teórica dos conceitos mais relevantes, e o entendimento dos principais autores a 

respeito do tema estudado, bem como são apresentadas as legislações pertinentes. 

c) Capítulo III – Metodologia de Pesquisa: esse capítulo detalha as ações 

desenvolvidas no processo de pesquisa, descreve a forma e a motivação dos 

procedimentos aplicados, define o tipo de pesquisa, descreve a população 

estudada, informa os critérios utilizados para a seleção dos entrevistados, detalha 

os procedimentos de coleta de dados, descreve os procedimentos utilizados no 

tratamento dos dados e análise dos resultados e, explica as limitações dos métodos 

utilizados. 
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d) Capítulo IV – Discussão e Análise dos resultados da Pesquisa: Nesse capítulo são 

discutidos os dados coletados na pesquisa, sendo realizada uma análise dos 

mesmos sob o ponto de vista da otimização dos gastos públicos através da 

definição do valor de referência nas licitações por pregão eletrônico. 

e) Capítulo V – Conclusões: Este capítulo contém as considerações finais alinhadas 

com os resultados obtidos na pesquisa. Contém a resposta da questão da pesquisa 

formulada no item 1.4.1 Apresenta as limitações do trabalho realizado, bem como 

a sugestão de procedimentos que poderão ser adotados visando uma definição mais 

precisa do Valor de Referência em licitações realizadas pregão eletrônico. 

1.8  DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 A pesquisa foi realizada através do levantamento de dados de 223 (duzentos vinte e 

três) processos licitatórios realizados entre os anos de 2012 e 2016 sob a modalidade de 

pregão eletrônico nas unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear, situadas no 

município do Rio de Janeiro (Sede, IEN e IRD), desses, 21 (vinte e um) não foram analisados 

por ter sido a licitação cancelada antes do encerramento, sobrando 202 (duzentos e dois) 

pregões eletrônicos analisados. Também foi submetido um questionário contendo 14 (catorze) 

questões a 25 (vinte e cinco) servidores especialistas dessas unidades (pregoeiros, chefes de 

compras e ordenadores de despesa). 

 A delimitação nos últimos 5 (cinco) anos teve como o objetivo obter uma quantidade 

relevante e confiável de dados. A delimitação do questionário survey para servidores que 

atuam diretamente com compras teve como objetivo obter as respostas daqueles que tem 

convivência com o tema, e por essa razão, deve possuir mais conhecimento a respeito, o que 

acredita esse autor, que ajudará a obter respostas mais precisas. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo apresenta a revisão da literatura, bem como os principais conceitos 

relativos ao tema da pesquisa, em especial sobre a definição do Valor de Referência em 

licitações por pregão eletrônico. Ele contém o referencial teórico que norteará os métodos 

utilizados no desenvolvimento do trabalho. 

2.1  DESENVOLVIMENTO DO REFERENCIAL TEÓRICO 

O desenvolvimento do referencial teórico desta revisão da literatura trata da parte 

teórica de toda a legislação e conceitos nos quais os processos licitatórios encontram-se 

vinculados. Desta forma, todas as citações às legislações pertinentes encontram-se elencadas 

na bibliografia. Os conceitos utilizados para dar amparo ao estudo foram retirados de livros e 

publicações dos autores mais conceituados na área em que o presente trabalho está inserido, 

os quais também encontram-se referenciados na bibliografia. 

 

2.1.1  Legislação aplicável 

Para uma melhor compreensão do presente estudo e considerando que todas as 

contratações do Governo Federal devem se submeter aos marcos legais pertinentes, estão 

listadas abaixo as correspondentes legislações com uma breve descrição: 

Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993: “estabelece normas gerais sobre licitações e 

contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios”. 

Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000: “estabelece normas e procedimentos 

relativos à licitação na modalidade de pregão, destinada à aquisição de bens e serviços 

comuns, no âmbito da União, qualquer que seja o valor estimado”. 

Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002: “Institui [...]a modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências”. 

Decreto n° 5.450 de 31 de maio de 2005: “regulamenta o Pregão na forma eletrônica 

para aquisição de bens e serviços comuns”. 

Decreto n° 5.504 de 05 de agosto de 2005: “estabelece a exigência de utilização do 

pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para entes públicos ou privados, nas 

contratações de bens e serviços comuns [...]”. 
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 Instrução Normativa SLTI nº 5 de 27 de junho de 2014, alterada pela IN-SLTI nº 7 de 

29 de agosto de 2014: “Dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a 

realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em 

geral”. 

Instrução Normativa SLTI nº 2 de 30 de abril de 2008, e suas alterações: “Dispõe 

sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não”. 

 

2.1.2  Licitações Públicas 

A Constituição Federal de 1988 dispõe no Inciso XXI do artigo 37 que “[...] as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes [...]”. 

A licitação é um procedimento administrativo disponibilizado através de um edital no 

qual a Administração Pública escolhe dentre aqueles que desejam contratar com o poder 

público, proposta que melhor atende aos seus anseios, com o menor preço. Meirelles (2002) 

explica que a licitação “Realiza-se através de uma sucessão de atos vinculantes para a 

Administração e para os proponentes, sem a observância dos quais é nulo o procedimento da 

licitação e o contrato subsequente”. 

Um procedimento licitatório é desenvolvido de forma sequencial e lógica, que se 

inicia com o apontamento da necessidade da contratação, e se encerra com a assinatura do 

contrato. Para todo procedimento licitatório convencionou-se dividi-lo em duas fases, a 

interna e a externa. Brasil (2010) informa que “A prática, não a lei, separou a licitação em 

duas fases: interna e externa”. 

 

2.1.3  Princípios 

Na realização de licitações públicas devem ser observados os princípios 

constitucionais previstos no seu artigo 37, bem como os princípios básicos previstos do artigo 

3º da Lei nº 8.666/93, listados no quadro 01, a seguir: 

 

PRINCÍPIO DESCRIÇÃO 

Legalidade Obriga que todo ato da Administração Pública contenha uma previsão legal 

que o sustente, ou seja, somente será válido se existir em lei 

Impessoalidade Tem como objetivo inibir que os agentes públicos atuem conforme sua 

simpatia ou antipatia por determinados fornecedores.  

Moralidade / Probidade 

Administrativa 

Defende que os agentes públicos e os licitantes devem adotar conduta lícita e 

compatível com a moral e a ética.  

Publicidade Objetiva dar transparência à Administração Pública através da divulgação 

dos seus atos para conhecimento e controle da sociedade. 
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Eficiência Imputa à Administração Pública o dever de buscar o bem comum com 

neutralidade, transparência e, imparcialidade.  

Igualdade / Isonomia Impõe que a Administração Pública, nos seus procedimentos licitatórios dê 

tratamento igualitário aos que iguais forem. 

Vinculação ao Instrumento 

Convocatório 

Dispõe que a Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

Julgamento Objetivo Obriga o administrador público a realizar o julgamento das licitações de 

acordo com os critérios preestabelecidos no edital. 

Adjudicação Compulsória Visa garantir ao vencedor do certame licitatório que a Administração, em caso de 

contratação, que a faça com o mesmo.  

Competitividade Este pode ser considerado como outro princípio básico de uma licitação, pois em 

tese, toda licitação deve haver a competição entre os interessados.  

Celeridade Este princípio está estritamente vinculado à realização de licitações na 

modalidade de pregão, a qual adotou uma série de características que tem por 

finalidade a agilização dos processos de contratação. 

Economicidade Refere-se à busca pela obtenção da melhor proposta para a realização do 

gasto público. Nessa busca deve ser considerado se o caminho traçado foi o 

mais adequado para atingir o menor custo-benefício. 

Quadro 01 – Princípios vinculados às licitações 

                                      Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.1.4  Modalidades de licitação 

As licitações públicas devem ser realizadas conforme uma das seis modalidades 

previstas em lei, a saber: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão (instituídas 

pelo Artigo 22 da Lei nº 8.666/93) (BRASIL, 1993) e, pregão (instituído pela Lei nº 

10.520/02) (BRASIL, 2002). 

O quadro 02 ilustra as modalidades de licitação existentes. 

MODALIDADE DE 

LICITAÇÃO 
DESCRIÇÃO 

Concorrência “É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase 

inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos 

de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto”, (BRASIL, 

1993). 

Tomada de Preços “É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados 

ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação”, (BRASIL, 1993). 

Convite “É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu 

objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 

3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, 

cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na 

correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com 

antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das 

propostas”, (BRASIL, 1993). 

Concurso “É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de 

trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 

remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital 

publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e 

cinco) dias”, BRASIL (1993). 

Leilão “É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de 

bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente 

apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis, prevista 
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no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 

avaliação”, (BRASIL, 1993). 

Pregão “É a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, 

promovida exclusivamente no âmbito da União, qualquer que seja o valor 

estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por 

meio de propostas e lances em sessão pública” (BRASIL, 2000). 

No entendimento de Justen Filho (2004, p. 18) o que diferencia uma 

modalidade de licitação de outra é a estrutura procedimental, a forma de 

elaboração das propostas e o universo de possíveis participantes, que sob 

esse aspecto entende que o pregão é inconfundível em relação às outras 

modalidades constantes da Lei nº 8.666/93. 

Por sua vez Torres (2015, p. 809) define que “O pregão se caracteriza como 

uma modalidade licitatória que dispõe de elementos diferenciados, em 

relação àqueles originariamente previstos na Lei nº 8.666/93. Há uma 

evidente acentuação na busca pelo menor preço, a qual contamina o espírito 

desta nova modalidade. O procedimento previsto para o pregão se 

diferencia em sua estrutura, permitindo uma tramitação mais simplificada e 

célere, bem como a inversão da ordem tradicionalmente estabelecida no 

estatuto licitatório para as fases de habilitação e de julgamento, além da 

possibilidade de renovação das propostas, através de lances”. 

Quadro 02 – Modalidades de licitação 

            Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.1.5  Entendendo o Pregão Eletrônico 

O pregão é a modalidade de licitação do tipo menor preço para a contratação de bens e 

serviços comuns. A sua forma eletrônica (Pregão Eletrônico) é aquela na qual a 

Administração utiliza-se de meio eletrônico, através do Portal de Compras Governamentais 

do Governo Federal, para a realização do certame licitatório. 

Nesse sentido, Brasil (2005) em seu Artigo 2º informa que um pregão eletrônico “[...] 

realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à 

distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet”. 

Na concepção de Freitas e Maldonado (2013, p. 1271) “O pregão eletrônico 

caracteriza-se pela utilização de recursos de tecnologia de informação nos procedimentos 

licitatórios [...]”. Essa característica proporciona, que através da internet, a possibilidade de 

comunicação e a interação entre o pregoeiro e os licitantes interessados em contratar com a 

Administração. 

Desta forma, com a utilização dos meios eletrônicos é possível realização das 

atividades competitivas do pregão à longa distância. “A peculiaridade do pregão eletrônico 

residirá na ausência de sessão coletiva, reunindo a presença física do pregoeiro, de sua 

equipe de apoio e dos representantes dos licitantes num mesmo local determinado” (JUSTEN 

FILHO, 2004, p. 213). 



28 

Quanto ao critério de julgamento, o Inciso X do Artigo 4° da Lei n° 10.520/02 

esclarece que para a classificação das propostas, “será adotado o critério de menor preço, 

observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros 

mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital”. 

O pregão eletrônico, não diferente das outras modalidades de licitação, “[...] 

compreende uma fase interna (chamada de fase preparatória pelo artigo 3º da Lei nº 10.520), 

que precede a abertura do procedimento ao público, e uma fase externa, que se inicia com a 

publicação do aviso do edital de convocação” (DI PIETRO, 2014, p. 436). 

 

2.1.5.1  Conceito de bem e serviço comum 

Bens e serviços podem ser definidos com aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais 

praticadas no mercado. “[...] são produtos cuja escolha pode ser feita tão somente com base 

nos preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem de avaliação 

minuciosa. São encontráveis facilmente no mercado” (BRASIL, 2006). 

Justen Filho (2004, p.29), após ampla explanação sobre o tema, resumiu bem e serviço 

comum como “aquele que se apresenta sob identidade e características padronizadas e que 

se encontra disponível, a qualquer tempo, num mercado próprio”. 

 

2.1.5.2  Fase interna (ou preparatória) do pregão eletrônico 

Essa fase, conforme disposto no artigo 3º da Lei nº 10.520/2002, é caracterizada por 

conter todos os procedimentos fundamentais a serem realizados antes da divulgação do 

certame licitatório. Não difere muito das demais modalidades de licitação, pois é nela que a 

Administração justifica a necessidade da contratação, define o seu objeto, elabora o termo de 

referência, realiza a pesquisa de preços, define o valor de referência, reserva os recursos 

financeiros, delibera sobre os requisitos de habilitação, critérios de aceitação das propostas e 

penalidades, nomeia o pregoeiro e equipe de apoio, elabora o edital e a minuta do contrato. 

É importante frisar que nenhuma compra poderá ser feita “sem a adequada 

caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, 

sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa” (BRASIL, 

1993). 

O quadro 03 descreve os principais passos, que um procedimento licitatório na 

modalidade de pregão eletrônico, deve seguir na fase interna: 
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PROCEDIMENTO O QUE É FEITO RESPONSÁVEL 

Abertura do Processo com a 

solicitação inicial da compra 

É emitida requisição ao setor requisitante para que seja 

aberto um processo administrativo visando a contratação 

pretendida. 

Requisitante 

Justificativa técnica da 

necessidade da contratação 

É emitida a justificativa técnica para a contratação 

pretendida, a qual será submetida à apreciação pela 

autoridade competente visando a sua aprovação. 

Requisitante 

Elaboração do Termo de 

Referência 

É elaborado o documento que contém as especificações 

técnicas do objeto a ser contratado. 

Requisitante 

Realização da Pesquisa de 

Preços junto ao Mercado 

É realizada pesquisa de preços de acordo com as formas 

listadas nos Incisos I a IV do Artigo 2º da IN-SLTI nº 

5/2014 

Requisitante e/ou 

Setor de Compras 

Definição do Valor de 

Referência 

Com base no resultado da pesquisa de preços a 

Administração define qual será o Valor de Referência. 

Autoridade 

Competente 

Reserva dos recursos 

financeiros 

Com base no Valor de Referência definido, a 

Administração reserva os recursos financeiros para a 

contratação. 

Área responsável 

por fornecer os 

recursos 

Aprovação do Termo de 

Referência 

O documento final do Termo de Referência, já contendo 

o valor de referência, é aprovado. 

Autoridade 

Competente 

Autorização para a licitação Após verificar que existem os recursos financeiros 

necessários à contratação, é autorizada a realização da 

licitação. 

Autoridade 

Competente 

Declaração da Lei de 

Responsabilidade Fiscal 

O Ordenador de Despesas emite a Declaração em 

atendimento à Lei Complementar nº 101/2000. 

Ordenador de 

Despesas 

Nomeação do Pregoeiro e 

Equipe de Apoio 

A Autoridade Competente nomeia o Pregoeiro e os 

membros que farão parte da Equipe de Apoio do Pregão. 

Autoridade 

Competente 

Elaboração do Edital O pregoeiro e a equipe de apoio, com base nas 

especificações contidas no Termo de Referência, elabora 

o Edital de Licitação. 

Setor de Compras 

Parecer Jurídico O Edital e todos os demais documentos que instruem o 

processo são analisados e aprovados. 

Procuradoria 

Federal 

Quadro 03: Passos de um procedimento licitatório (fase interna). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Brasil (2010) orienta que a fase interna da licitação deve seguir uma sequência de atos 

preparatórios, dentre os quais destaco a “elaboração da especificação do objeto, de forma 

precisa, clara e sucinta, com base em projeto básico ou em termo de referência apresentado” 

e a “estimativa do valor da contratação, por comprovada pesquisa de mercado, em pelo 

menos três fornecedores do ramo correspondente ao objeto da licitação”. 

A definição clara, precisa, suficiente e sucinta do objeto, que deve fazer parte do 

Termo de Referência, é condição de qualquer licitação, porém, como frisa Justen Filho (2004, 

p. 69) “no pregão essa exigência apresenta importância ainda maior, pois como destina-se 

apenas à contratação de bens e serviços comuns, é indispensável que o edital estabeleça os 

requisitos objetivos e padronizados para a identificação do objeto”. 

Para abertura de qualquer processo de contratação, há de se ter uma demanda que seja 

justificada. Essa justificativa é necessária em razão do regime republicano de Estado, 

conforme AGU (2012) explica, que “o administrador, na condição de órgão ao qual se 
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imputa a vontade estatal, nada mais é do que depositário dos bens e interesses postos pela 

coletividade a sua administração”, o que motiva, desta forma, que todos os atos 

administrativos por ele praticados sejam “suficientemente fundamentados, de forma a 

possibilitar o controle de sua atuação”.  

Certamente um dos maiores problemas encontrados para se conseguir uma boa 

contratação reside na dificuldade de se definir adequadamente o objeto que se pretende 

contratar. Essa descrição é dos momentos mais delicados de uma licitação pública, pois ao 

mesmo tempo em que não se pode restringir demais o objeto, por comprometer a 

competitividade do certame, também não se pode defini-lo de forma muito ampla, pois 

poderia gerar propostas não condizentes com o objeto pretendido. Assim sendo Niebuhr 

(2004, p. 79) define que “[...] na prática, a Administração Pública deve verificar as ofertas 

do mercado e, sempre que possível, consultar especialista da área requisitante para detalhar 

da melhor forma possível o objeto da licitação”. 

Ainda a respeito da importância de uma boa especificação do objeto, Costa (2013) 

informa que “a definição preliminar do que a Administração pretende contratar é essencial a 

possibilitar a perfeita aquisição do objeto junto ao licitante, sejam bens, obras ou serviços”. 

Desta forma resta transparente o entendimento que a precisa definição do objeto “trará a 

todos que atuam em cada etapa seguinte a facilidade em contextualizá-lo ao panorama do 

processo licitatório até o momento em que efetivamente for recebido ou concretizado pelo 

Ente Público”. 

Para finalizar o entendimento, Meirelles (1997) menciona ser essencial a definição 

preliminar do que a administração pretende realizar, dentro das normas técnicas e adequadas, 

de modo a possibilitar sua perfeita compreensão e quantificação das propostas para a 

contratação almejada. 

Outro ato indispensável e de suma importância é a definição da estimativa do valor da 

contratação. Ela ocorre através da realização de pesquisa de preços, que é o procedimento 

utilizado pela Administração mediante adoção de um determinado modelo, e visa verificar 

qual o valor estimado do que se está pretendendo contratar que possibilite a alocação dos 

recursos necessários a tal finalidade. 

A realização da pesquisa de mercado é de fundamental importância na programação da 

despesa e na tomada de decisão quando da realização da licitação. Ela é indispensável para a 

aferição da existência dos recursos que serão necessários para a contratação pretendida. Brasil 

(2010, p. 87) informa que a pesquisa de preços também serve de base “[...] para confronto e 
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exame de propostas em licitação. Pesquisar preços é procedimento obrigatório e prévio à 

realização de processos de contratação pública”. 

 

2.1.5.3 Fase externa 

A fase externa se inicia com a divulgação do edital de licitação em atendimento ao 

princípio da publicidade, conforme preceitua o Artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, e termina 

com a homologação do procedimento licitatório. 

Di Pietro (2014, p. 436) ensina que essa fase está descrita em 23 incisos do referido 

artigo e que “compreende basicamente as seguintes fases: edital, julgamento e classificação, 

habilitação do licitante vencedor, adjudicação e homologação”. 

Já para o autor Justen Filho (2004, p. 104) a característica mais relevante do pregão, e 

que ocorre na sua fase externa “consiste na inversão das fases de habilitação e julgamento 

das propostas” e continua “[...] No pregão, somente se abre o envelope de documentação do 

licitante cuja proposta foi classificada (provisoriamente) como vencedora”. Esse 

procedimento propiciou uma maior celeridade nas contratações por pregão. 

Os passos inerentes à fase externa estão mais detalhados no Quadro 04: 

PROCEDIMENTO O QUE É FEITO RESPONSÁVEL 

Publicação do Aviso de 

Licitação 

É divulgado o Edital de licitação no Diário Oficial da 

União e no Portal de Compras do Governo 

(www.comprasgovernamentais.gov.br).  

Pregoeiro 

Esclarecimento de 

dúvidas 

Dúvidas surgidas com a leitura do Edital por parte das 

interessadas são encaminhadas formalmente para 

esclarecimento. 

Pregoeiro 

Impugnação ao Edital Qualquer pessoa ou interessada em participar da licitação 

que discorde de alguma condição contida no Edital tem o 

direito de impugna-lo.  

Licitante ou qualquer 

pessoa 

Credenciamento Para participar da licitação o interessado deverá estar 

cadastrado junto ao sistema eletrônico e a empresa 

cadastrada no SICAF. 

Licitante e Órgão 

Cadastrador 

Sessão pública do 

Pregão (fase de lances) 

As licitantes ofertam lances, sucessivos com a finalidade 

de ter a sua proposta como vencedora. 

Licitantes e Pregoeiro 

Definição da licitante 

vencedora 

Após a fase de lances é definida a licitante vencedora. Pregoeiro e Equipe de 

Apoio 

Interposição de recurso Divulgada a licitante vencedora, o pregoeiro abre o sistema 

para a intenção de recurso. 

Licitante 

Julgamento dos recursos O julgamento do recurso é realizado com base na análise 

dos argumentos apresentados pela recorrente. 

Pregoeiro e Equipe de 

Apoio 

Adjudicação O objeto da licitação é adjudicado à licitante vencedora. Pregoeiro ou 

Autoridade 

Competente 

Homologação A licitação é homologada e encerrado o procedimento do 

pregão. 

Autoridade 

Competente 

Quadro 04: Passos de um procedimento licitatório (fase externa)  

                         Fonte: Elaborado pelo autor. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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2.1.5.4  Utilização do Portal de Compras Governamentais do Governo Federal para realização 

do Pregão Eletrônico 

O Portal de Compras Governamentais, conforme definição no seu próprio sítio 

informa que ele é “um site WEB, instituído pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão – MPOG, para disponibilizar, à sociedade, informações referentes às licitações e 

contratações promovidas pelo Governo Federal, bem como permitir a realização de processos 

eletrônicos de aquisição. É um módulo do Sistema Integrado de Administração de Serviços 

Gerais – SIASG, composto, atualmente, por diversos subsistemas com atribuições específicas 

voltadas à modernização dos processos administrativos dos órgãos públicos federais 

integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG”. 

Desta forma, todo pregão eletrônico é realizado através da utilização desse sistema 

(atualmente no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br), onde tanto o 

pregoeiro quanto as licitantes se utilizam do acesso ao sistema pela internet para efetuarem 

todos os procedimentos referentes a fase competitiva da licitação. 

O fluxo operacional para a realização do Pregão Eletrônico está demonstrado na figura 

02 a seguir: 

 

Figura 02: Fluxo operacional para realização do pregão 

                                      Fonte: Manual do Usuário – Pregão Eletrônico – MPOG 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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A figura 02 retirada do manual do usuário do pregão eletrônico do MPOG demonstra 

todo o fluxo operacional realizado através da utilização do sistema Comprasnet, desde a 

divulgação do Edital até a consulta do Edital pelo fornecedor. 

 

2.1.6  Termo de Referência 

O Termo de Referência é um documento obrigatório quando se é utilizado o pregão 

(presencial ou eletrônico) como modalidade de licitação para a contratação pretendida. Essa 

obrigatoriedade está prevista no Inciso I do Artigo 8º do Decreto nº 3.555/00 e no Inciso I do 

Artigo 9º do Decreto nº 5.450/05. Ele é 

 

[...] o documento deverá conter os elementos técnicos capazes de propiciar a 

avaliação do custo com a contratação e os elementos técnicos necessários e 

suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar o serviço a ser 

contratado e orientar a execução e a fiscalização contratual (BRASIL, 2014). 

 

A respeito da definição de Termo de Referência como documento prévio ao 

procedimento licitatório, Brasil (2010, p.78 e 79), informa que ele “Serve como base para a 

elaboração do Edital [...]”. Ele “[...] deve conter todos os elementos capazes de definir o 

objeto, de forma clara, concisa e objetiva, bem assim com nível de precisão adequado para 

caracterizar o bem ou o serviço”. 

Conforme as citações acima, conclui-se que o Termo de Referência é o principal 

documento que instrui o processo administrativo na fase interna do pregão. 

 

2.1.7  A Pesquisa de Preços 

A pesquisa de preços é um procedimento obrigatório que antecede qualquer licitação. 

Ela objetiva fomentar a Administração com a estimativa dos custos da contratação, o que 

permitirá a alocação dos recursos orçamentários de forma mais adequada. A pesquisa de 

preços no caso dos processos de contratação por pregão também serve para orientar o 

pregoeiro quando da aceitação da proposta de menor preço, comparando-o com o Valor de 

Referência da licitação que, por sua vez, terá sido definido pelo resultado da pesquisa de 

preços. 

Para se realizar adequadamente a pesquisa de preços é recomendável que o 

responsável pela mesma tenha o apoio de pessoas que detém conhecimento do objeto que se 

está pretendendo adquirir. A aprendizagem do objeto da pessoa que dará esse apoio se 

demonstra mais eficaz quando a mesma a adquiriu através do contato real com o objeto 
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pesquisado. Nesse sentido Mowen e Minor (2003), informam que “Esse aprendizado é mais 

eficaz porque o consumidor é envolvido na experiência do ato e também porque a informação 

obtida é mais viva, concreta e relevante”. Portanto, quanto maior for a intimidade da pessoa 

com o objeto pretendido, mais essa será capaz de auxiliar na análise da pesquisa de preços. 

Por outro lado, a estimativa do Valor de Referência deve ocorrer se considerando os 

preços obtidos na pesquisa de preços junto a empresas do correspondente segmento de 

mercado do objeto a ser licitado, dentro da região onde os serviços serão prestados, sendo que 

essa região, dependendo do objeto, pode ter abrangência local, regional ou até mesmo 

nacional. Brasil (2010, p. 86) orienta que “Sempre que possível, devem ser verificados os 

preços fixados por órgão oficial competente, sistema de registro de preços ou vigentes em 

outros órgãos”. 

Os modelos de pesquisa de preços dispostos nos Incisos I a IV do Artigo 2º da IN-

SLTI nº 5/2014 orientam com base em quais parâmetros essa deve ser realizada, a saber: 

I – Pesquisa realizada junto ao Portal de Compras Governamentais: essa pesquisa é 

realizada diretamente no Portal para obter os valores cotados por licitantes em outras 

licitações. São 4 (quatro) as opções de consulta para a realização nesse modelo de pesquisa:  

a) Gestão de Atas de Registro de Preço; b) Atas de Registro de Preços por materiais/serviços; 

c) Atas das sessões dos pregões; e d) Sistema de Preços Praticados – SISPP (BRASIL, 2014, 

p. 8). 

II – Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de 

domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso: a pesquisa realizada em mídia 

especializada pode ser obtida em jornais, revistas, estudos, etc, desde que haja um notório e 

amplo conhecimento na área em que atua. Exemplo: Tabela FIPE (BRASIL, 2014, p. 28); a 

realizada em sítio especializado está vinculada necessariamente à um portal da internet e 

utiliza ferramentas de busca para obtenção dos seus resultados. Exemplo: sítios de preços de 

veículos (BRASIL, 2014, p. 28) e; sítios de domínio amplo, desde que esteja presente no 

mercado nacional de comércio eletrônico com boa credibilidade no seu ramo de atuação. 

Exemplo: www.americanas.com.br (BRASIL, 2014, p. 29). 

III – Contratações similares de outros entes públicos: essa pesquisa deve ser realizada 

em licitações em execução, ou que tenham sido concluídas nos 180 (cento oitenta) dias 

anteriores à sua realização. Ela pode ser realizada em consulta direta aos sítios de outros 

órgãos públicos, ou até mesmo através de documentação física obtida junto a esses órgãos 

(BRASIL, 2014, p. 29). 
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IV – Pesquisa com os fornecedores: o último modelo de pesquisa previsto na IN 

refere-se à consulta realizada junto a fornecedores do correspondente segmento de mercado 

do objeto da contratação. A validade dessa pesquisa será de no máximo 180 (cento e oitenta) 

dias para a realização do certame.  Apesar da orientação de que esse método deva ser o último 

a ser utilizado, ele é o mais frequente, pois quando se realiza uma pesquisa diretamente com 

os fornecedores, a consulta é realizada exatamente conforme as características do objeto a ser 

contratado, o que em muitas das vezes não se consegue se utilizando os outros modelos. Esse 

modelo de pesquisa deve procurar obter no mínimo três cotações. Caso seja realizada a 

pesquisa sem as três cotações, a Autoridade Competente deverá apresentar justificativa na 

qual apresente as suas razões para essa ocorrência (BRASIL, 2014, p. 30).  

 

2.1.8  O pregoeiro 

O pregoeiro é o agente público responsável por conduzir o pregão. Ele é nomeado 

junto com uma equipe de apoio pela autoridade competente do órgão que realizará o certame 

licitatório. Todo pregão, seja ele presencial ou eletrônico é conduzido pelo pregoeiro. 

Para atuar como pregoeiro o agente público, além de ser nomeado pela autoridade 

competente deve possuir qualificação para tal. Essa qualificação não se trata de uma 

deliberação da Administração, mas sim uma exigência prevista no Decreto nº 3.555/2000 que 

no seu parágrafo único do Artigo 7º dispõe que “Somente poderá atuar como pregoeiro o 

servidor que tenha realizado capacitação específica para exercer a atribuição” (BRASIL, 

2000). 

As atribuições do pregoeiro estão previstas no Inciso IV do Artigo 3º da Lei nº 

10.520/2002 e são dentre outras “[...] o recebimento das propostas e lances, a análise de sua 

aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do 

certame ao licitante vencedor” (BRASIL, 2002). Ademais, após a realização da fase de lances 

o pregoeiro, entendendo que o menor preço ofertado ainda pode ser melhorado, tem 

autonomia para negociar diretamente visando obter um melhor preço. Esse poder encontra-se 

previsto no Parágrafo 8º do Artigo 24 do Decreto nº 5.450/2005: “[...] o pregoeiro poderá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance 

mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta” (BRASIL, 2005). Posteriormente, 

através do Acórdão nº 694/2014 – TCU – Plenário, é informado que em razão da 

maximização do interesse público em obter-se a proposta mais vantajosa, “constitui poder-

dever da Administração a tentativa de negociação para reduzir o preço final”, conforme 

previsto no art. 24, § 8º, do Decreto nº 5.450/2005. 
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A negociação do pregoeiro ocorre quando o mesmo identifica possibilidade em se 

obter melhor preço. Essa possibilidade é percebida pelo pregoeiro no momento em que o 

mesmo compara o valor do último lance com o Valor de Referência adotado. Assim, fica 

reforçada a importância de uma boa definição do Valor de Referência, pois ele é instrumento 

fundamental no poder de negociação do pregoeiro visando à maximização do interesse 

público. 

 

2.1.9  Relação competitividade X qualidade X preço 

A obtenção do sucesso num pregão depende de inúmeros fatores, porém, talvez o mais 

importante seja a competitividade. Municípios (2010) defende a maior divulgação possível 

para uma licitação, informando que quanto mais empresas participarem da licitação, melhor 

será para o processo, pois propicia o aumento da competitividade. No mesmo sentido, Tozei, 

Vieira e Mattos (2014) informam que quanto maior for a competição, maiores serão os 

deságios esperados. 

Porém, o aumento da competitividade pode levar a um efeito colateral indesejado, que 

é a redução da qualidade do que se está ofertando. Wang e Yu (2007) informam que o método 

tradicional de licitação baseado no preço mais baixo onde há grande competição resulta em 

baixa qualidade, o que não é suficiente para selecionar a oferta mais adequada. As licitantes 

para ganharem a licitação, baixam seus preços e a qualidade dos produtos. Assim, fica 

evidente que a especificação clara e precisa do objeto é fundamental para evitar que as 

licitantes, na ânsia de se sagrarem vencedoras do certame licitatório, ofertem objetos não 

condizentes com as necessidades de quem os irá adquirir. 

 

2.1.10  Adjudicação e homologação em licitações 

A adjudicação é o reconhecimento pela Administração de quem foi o vencedor do 

certame licitatório, já a homologação de um procedimento licitatório é o ato realizado pela 

Autoridade Competente do órgão licitante, que reconhece como válidos todos os atos 

praticados pelo pregoeiro e finaliza a fase competitiva da licitação.  

Adjudicar, segundo o dicionário Aurélio online significa: “1- Declarar quem é que 

tem direito a. 2- Entregar em praça ao maior licitante. 3- Conferir (a quem de direito)”. 

Brasil (2010) define adjudicação como “[...] ato pelo qual a Administração atribui ao 

licitante vencedor o objeto da licitação”. 
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Homologar, segundo o mesmo dicionário significa: “1- Aprovar, confirmar por 

autoridade judicial ou administrativa; 2- Reconhecer oficialmente; reconhecer como 

legítimo”. 

Brasil (2010) define os atos de homologação como “[...] ato que ratifica todo o 

procedimento licitatório e confere aos atos praticados aprovação para que produzam os 

efeitos jurídicos necessários”. 

Finalmente, uma importante consideração deve ser feita quanto a precedência desses 

dois atos. Brasil (2010) informa que: 

[...] nos órgãos ou entidades em que os responsáveis pela licitação, ou outro servidor 

designado para esse fim, tem competência para adjudicar, ocorre primeiro a 

adjudicação. Nesse caso, a homologação pela autoridade superior acontece 

posteriormente. Nos órgãos ou entidades em que a autoridade superior homologa e 

adjudica, a homologação ocorre primeiro e a adjudicação depois. 

2.2  VALOR DE REFERÊNCIA 

Um Valor de Referência (também chamado de preço de referência) é o preço que o 

comprador considera razoável ou justo para o produto, ou seja, é um preço que está na mente 

do comprador (SMITH; NAGLE, 1995 apud SANTOS; BOTELHO, 2011). Segundo Santos e 

Botelho (2011) “o uso do conceito de preço de referência na formulação da estratégia de 

preço é útil para entender como a referência para o comprador é determinada e quais fatores 

influenciam essa determinação”. 

Já o Valor de Referência em licitações é considerado como aquele no qual a 

Administração se baseia para alocar os recursos visando a contratação, bem como, no caso de 

licitação por pregão, é o valor que pregoeiro utiliza para balizar as propostas obtidas no 

certame licitatório. A esse respeito, o TCU, no Acórdão nº 1896/2006 Plenário, determinou 

que se utilizasse como critério de aceitabilidade de preço máximo “o valor estimado para o 

objeto licitado”. Esse valor é definido através da realização de pesquisa de preços realizada 

conforme os modelos descritos no item 2.2.7. 

Vianna (2016, p. 5) explica que “[...] a Administração com base nos preços oriundos 

da pesquisa, efetua uma média desses valores, chegando, assim ao chamado valor estimado 

da contratação” e prossegue: 

 

[...] O valor estimado ou orçamento estimado, é elemento obrigatório em qualquer 

processo de compra ou contratação (seja mediante licitação, seja através de 

contratação direta), devendo sempre constar dos autos do processo. É o valor 

estimado que retrata a média do objeto no ramo de mercado. 
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Desta forma, sempre que a Administração pretender adquirir bens ou serviços, “essa 

deve efetuar a avaliação do seu custo através da realização de pesquisa de preços” (VIANA, 

2012).  

Ainda a respeito da importância da definição do Valor de Referência, o Manual do 

Usuário – Pregão Eletrônico – MPOG deixa evidenciado que para a aceitabilidade da proposta 

classificada em primeiro lugar, o pregoeiro a examinará quanto à compatibilidade do preço e 

do objeto em relação ao estimado para contratação. 

Um fator que eleva em muito o grau de dificuldade na formulação do Valor de 

Referência é a constante mudança no mercado e nos itens que são objeto de contratação, o que 

levou Chernev (2003 apud Gwebu et al., 2011); a constatarem que “[...] os pesquisadores, em 

geral, concordam que a provisão de informações sobre Valores de Referência é essencial 

para facilitar uma melhor tomada de decisão em tais ambientes”. 

Ao mesmo tempo, quanto mais os setores responsáveis por realizar a pesquisa de 

preços detém maior experiência, mais aprimoram as formas de obtenção do Valor de 

Referência, o que deve propiciar, ao menos em teoria, um Valor de Referência mais 

adequado. Nesse sentido, Hirle et al. (2015) informam que a “maior qualificação dos setores 

de compras e melhoria nas estimativas de custos dos processos, pois com os preços estimados 

mais precisos, a margem de diferença entre os valores homologados e estimados diminui”. 

 

2.2.1  Implicações da definição do Valor de Referência 

A definição do Valor de Referência traz consigo algumas implicações diretamente 

relacionadas ao grau de exatidão do mesmo e ao nível de competitividade do certame 

licitatório. Wolk e Spann (2008) informam que o resultado de pesquisas “indicam que os 

Valores de Referência podem efetivamente influenciar os valores da proposta”. 

O estudo de Inamine, Erdmann e Marchi (2012, p. 136) informa que “de um 

modo geral, o indicador que melhor representa a eficiência no sistema de compras é a 

economia gerada com o uso do pregão eletrônico”, concluindo que o cálculo dessa 

economia se dá através da “diferença entre o valor que seria pago com o preço de 

referência e o valor homologado”. 

Assim constata-se que se o Valor de Referência pode influenciar os valores da 

proposta, conforme afirmam Wolk e Spann (2008), e o grau de eficiência nas licitações por 

pregão eletrônico é obtido aferindo a diferença entre o Valor de Referência e o valor 
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homologado, conforme afirmam Inamine, Erdmann e Marchi (2012), caso o Valor de 

Referência seja definido de forma inexata, o grau de eficiência da licitação estará prejudicado. 

Pode-se verificar outro fator interessante em relação à pesquisa realizada por 

Stloukalová e Jurčík (2015) a qual identifica “haver uma relação direta entre o valor 

estimado para o contrato público e o valor adjudicado” e conclui que: “quanto maior for o 

preço valor estimado, maior será o valor contratado”. A referida pesquisa constatou ainda 

que as contratações onde o valor contratado mais se distancia (para menor) do valor estimado 

são aquelas as referentes à prestação de serviços. 

Pelo constatado na pesquisa relatada no parágrafo precedente e considerando ser o 

lucro um dos principais objetivos das empresas, pode-se concluir que quanto menos uma 

licitante reduzir o seu preço nos lances de um pregão, mais lucro ele vai obter. Nesse sentido 

Gwebu et al. (2011) afirmam em seus estudos, que “os licitantes tendem a “ancorar” o valor 

dos lances próximos ao Valor de Referência, e isso afeta sistematicamente as estimativas de 

avaliação subsequente dos licitantes”. Informam ainda que, “os licitantes geralmente formam 

estimativas de preços baseadas numa âncora inicial”. 

Apesar do estudo de Gwebu et al. (2011) abordar mais especificamente o leilão 

eletrônico, por dedução pode-se estender o seu resultado ao pregão eletrônico. Assim, Gwebu 

et al. (2011) informam que em um leilão eletrônico,  

quando se é determinado como valor inicial dos lances um valor baixo porém, 

aceitável, os licitantes tendem a entender que possuem uma grande chance de vencer 

o leilão, enquanto que quando se é determinado um valor inicial dos lances alto e 

inaceitável, essa condição gera perplexidade, dúvidas e incertezas nos licitantes que 

tenderão a entender que suas chances serão reduzidas de vencer o leilão. 

 

Desta forma, e tendo como base o referencial teórico até aqui exposto, foi elaborado o 

quadro 05 abaixo, no qual estão demonstradas as implicações das definições do VR: 

GRAU DE EXATIDÃO 

DO VR 

CONSEQUÊNCIAS MAIS 

COMUNS 

CAUSA REFERÊNCIAS 

Valor de Referência 

dentro da realidade do 

mercado (bem definido) 

Caso a proposta vencedora 

esteja próxima ao Valor de 

Referência: a licitação será 

homologada e o ganho será real. 

N/A 

(MAJID et al., 2014), 

(GWEBU et al., 2011), 

(HIRLE et al., 2015),  

(WOLK e SPANN, 

2008), 

(FIUZA e 

MEDEIROS, 2013) 

Caso não haja proposta 

vencedora por ficar acima do 

Valor de Referência: a 

licitação não será homologada, 

pois o pregoeiro identificará 

que as licitantes queriam tirar 

vantagem da contratação 

N/A 

Caso uma licitante baixe 

demais o preço: o pregoeiro a 

N/A 
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desclassifica por proposta 

inexequível, evitando 

problemas futuros 

Valor de Referência 

acima da realidade do 

mercado (mal definido) 

Caso a proposta vencedora 

esteja próxima ao Valor de 

Referência: o pregão é 

homologado gerando prejuízo 

financeiro para a 

Administração 

Oportunismo por parte 

das licitantes. É 

geralmente ocasionado 

por uma baixa 

concorrência ou por 

formação de cartel 

Caso a proposta vencedora 

esteja com valores muito 

abaixo do Valor de Referência: 

o pregão geralmente é 

homologado. A Administração 

aloca recursos desnecessários, 

bem como leva à falsa 

impressão de uma grande 

economicidade 

Grande concorrência 

Valor de Referência 

abaixo da realidade do 

mercado (mal definido) 

Caso não haja proposta 

vencedora por ficar acima do 

Valor de Referência: a 

licitação será frustrada, 

gerando retrabalho 

Licitantes atentas e 

sérias, que não se 

demonstrem 

aventureiras 

Caso haja uma proposta 

vencedora: o pregão é 

homologado porque o 

pregoeiro não identificará o 

preço inexequível. 

Comprometerá a execução 

contratual 

Licitantes aventureiras 

Quadro 05: Implicações das definições do Valor de Referência 

                               Fonte: Elaborado pelo autor 

2.3  O PREGÃO ELETRÔNICO E O VALOR DE REFERÊNCIA NA PRÁTICA 

O pregão, também conhecido como leilão reverso, difere do leilão tradicional no 

sentido de que ele é utilizado para a compra de itens, enquanto que o leilão tradicional é 

utilizado para a venda. Assim, no pregão há um comprador para vários vendedores que 

disputam entre si a oferta mais baixa, e no leilão tradicional há um vendedor para vários 

compradores que disputam entre si a oferta mais alta (figura 03). 
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Figura 03: Diferença entre leilão e pregão 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Yeniyurt et al. (2011) explicam que no pregão eletrônico, “como há apenas um 

vencedor, que a chance de um determinado fornecedor vence-lo é inversamente proporcional 

a quantidade de licitantes participantes da licitação”. Assim, quanto maior o número de 

licitantes, maior a concorrência, e maior será a chance de se obter melhores preços. 

O pregão eletrônico não tem sido utilizado com êxito somente no Brasil. Devido às 

suas características e dinâmica, onde permite a participação de uma grande quantidade de 

empresas interessadas em fornecer para o Governo, bem como uma maior transparência, essa 

modalidade de contratação tem sido utilizada por diversos países. Yeniyurt et al. (2011) 

informam que os pregões eletrônicos geram bilhões de dólares em transações “business-to-

business” em todos os principais setores. 

Há ainda o exemplo do Governo dos Estados Unidos que estabeleceu a “reforma da 

contratação como uma das metas primárias que visava cortar gastos operacionais na ordem de 

US$ 40 bilhões anuais para o Ano Fiscal de 2011” (WYLD, 2013), para tanto, eles adotaram a 

“utilização de métodos inovadores de aquisição, como o uso da web baseado em pregões 

eletrônicos” (WYLD, 2013). 

A concorrência é fator fundamental para obtenção de melhores preços. Assim destaca 

o artigo de Wyld (2013) que menciona que estudos acadêmicos apontam que “quanto mais 

competidores e mais concorrência, melhores preços são obtidos, o que gera uma redução dos 

custos de aquisição e milhões de dólares em economia com o pregão eletrônico”. 
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“Estudos recentes indicam que a utilização de pregões com uso de tecnologia da 

informação para aquisição de uma extensa gama de produtos e serviços é cada vez mais 

frequente” (SETIA; SPEIER-PERO, 2015). E um dos motivos desse aumento ocorre pela 

obtenção de preços mais eficientes, uma vez que “possibilita a participação de fornecedores 

em nível global, já que ultrapassa fronteiras geográficas” (SETIA; SPEIER-PERO, 2015). 

Por outro lado esses mesmos estudos sinalizam para efeitos negativos dessa prática. Segundo 

Setia e Speier-Pero (2015) “muitos fornecedores veem a utilização do pregão eletrônico como 

uma ferramenta de exploração deles durante as negociações, o que influenciaria 

negativamente as relações”. Informam ainda que “a pesquisa prévia de preços tem 

demonstrado que os fornecedores adjudicados por meio de pregão eletrônico pode não ser 

capaz de entregar o seu produto pelo preço comprometido”. Nesse mesmo sentido Yeniyurt 

et al. (2011) informam que: 

 

 [...] se por um lado o pregão pode levar a uma maior economia de custos para os 

compradores, devido ao frenesi no momento da oferta de lances, por outro, vários 

fornecedores sucumbem a uma tomada de decisão impulsiva, onde ofertam preços 

inexequíveis, não conseguindo honrar seus compromissos ao longo do tempo.  

 

Há também de se considerar que inúmeros aspectos podem influenciar o resultado de 

um pregão eletrônico. Yeniyurt et al. (2011) nos seus estudos informam que “as 

características do licitante, a história das licitações, a experiência em apresentar propostas, 

as especificações do edital, e o calendário são fatores que podem influenciar os fornecedores 

em participar da licitação”. 

Fiuza e Medeiros (2013, p. 10) citam que a literatura sobre os leilões entende que “[...] 

quando os licitantes provavelmente tiverem informação relativamente similar sobre o custo 

comum [...]”, a licitação deveria ocorrer por envelopes fechados, enquanto que “[...] quando 

se esperar que os licitantes possuam diferentes, ainda que correlacionados, pedaços de 

informação e/ou experiência nos custos comuns [...]” a licitação deveria ocorrer por pregão. 

Desta forma, haveria de ser pensado também esse aspecto quando da opção por se licitar por 

pregão, e não tão somente adota-lo quando se tratar de contratação de objeto comum. 

Majid, Bryant e Rau (2014) mencionam com propriedade que “no pregão eletrônico o 

comprador procura maximizar a distância entre o Valor de Referência e o valor final da 

licitação”. Sim, isso é atribuição do pregoeiro, porém, caso o Valor de Referência não tenha 

sido bem definido, essa situação pode prejudicar a avaliação das propostas pelo pregoeiro. 

Majid, Bryant e Rau (2014) afirmam que “Valores de Referência elevados podem ancorar os 
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preços para cima, enquanto que Valores de Referência mais baixos podem atuar como um 

piso para as contratações”. 

A ancoragem de preços citada acima está representada na simulação gráfica da 

figura 04, onde o eixo “x” representaria 20 (vinte) preços cotados por fornecedores e o eixo 

“y” representaria os três Valores de Referência. 1º de R$ 10.000, 2º de R$ 15.000 e 3º de R$ 

20.000. 

 

Figura 04: Simulação gráfica da ancoragem de preços 

                  Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 - Tendência de preços praticados pelos fornecedores quando o VR for 

R$ 20.000,00; 

 - Tendência de preços praticados pelos fornecedores quando o VR for 

R$ 15.000,00; 

 - Tendência de preços praticados pelos fornecedores quando o VR for 

R$ 10.000,00. 

Desta forma, conforme simulação, os preços praticados pelos fornecedores terão a 

tendência de ficarem próximos ao Valor de Referência. 

Ainda a respeito do Valor de Referência, Yeniyurt et al. (2011) entendem que “os 

fornecedores são influenciados pela certeza de custo do produto e isso é um elemento 

importante que influencia o comportamento dos fornecedores nos processos de licitação”. 

Desse entendimento podemos concluir que quanto mais bem especificado for o objeto licitado 

e melhor definido o Valor de Referência, mais certeza do custo o fornecedor terá, bem como o 

próprio pregoeiro no momento da licitação. 
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Por outro lado Fiuza e Medeiros (2013, p. 15) afirmam que “para se aperfeiçoar o 

cálculo do Valor de Referência, que deveria ser levado em conta a distinta formação de preço 

do setor público em relação ao setor privado”. Quanto a referida afirmativa, conclui-se que 

quanto mais experientes forem os servidores responsáveis pela realização da pesquisa de 

preços, mais apropriado deverá ser o Valor de Referência, pois os mesmos podem identificar 

com mais facilidade as diferenças existentes entre esses dois setores. 

É correto afirmar que conforme toda a literatura acima exposta, para todos os pregões 

eletrônicos, a forma de se parametrizar os preços apresentados pelos fornecedores é 

comparando-os com os Valores de Referência. Assim, torna-se preponderante uma boa 

definição desses valores. 
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3  METODOLOGIA DE PESQUISA 

Este capítulo objetiva apresentar os procedimentos adotados no desenvolvimento da 

pesquisa, bem como, detalhar os critérios utilizados para a coleta e tratamento dos dados, 

utilizando-se de sua estratégia metodológica, visando o atingimento dos objetivos do trabalho. 

A metodologia permite que a coleta dos dados seja realizada de maneira adequada, o que 

possibilitará alcançar e identificar a resposta à questão da pesquisa. 

Gerhardt e Silveira (2009) a definem como “o corpo de regras e procedimentos 

estabelecidos para realizar uma pesquisa, a qual compreende o conjunto de conhecimentos 

precisos e metodicamente ordenados em relação a determinado domínio do saber”. 

A pesquisa a ser realizada deve ser: 

 

um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 

respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é requerida quando não se 

dispõe de informação suficiente para responder ao problema, ou então quando a 

informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser 

adequadamente relacionada ao problema” (GIL, 2002, p.17). 

 

Ainda sobre a metodologia da pesquisa, Marconi e Lakatos (2003, p. 221) entendem 

que essa é composta por cinco componentes, quais sejam: método de abordagem, métodos de 

procedimento, técnicas, delimitação do universo e, tipo de amostragem. 

Rodrigues (2007, p. 3) resume pesquisa como sendo o procedimento que “procura 

respostas para indagações propostas”. 

Finalmente, trago a definição de Cooper e Schindler (2011, p. 4) a respeito de pesquisa 

em administração: 

 

uma investigação sistemática que fornece informações para orientar decisões 

gerenciais. [...] é um processo de planejamento, aquisição, análise e disseminação de 

dados relevantes, informações e ideias para tomadores de decisão  de formas que 

mobilizem a organização a adotar ações adequadas que, por sua vez, maximizam o 

desempenho. 

 

Assim, conclui-se que uma pesquisa é um processo sistemático e metódico de 

investigação, que busca resposta para determinado problema que não esteja completamente 

esclarecido. 
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3.1  LEVANTAMENTO DO MATERIAL PESQUISADO 

 Para a revisão da literatura foram realizadas consultas a bases de dados nacionais e 

internacionais de artigos científicos, livros e legislações sobre temas correlatos à pesquisa. 

 

3.1.1  Bases de dados nacionais 

A pesquisa incluiu consulta junto às seguintes bases de dados nacionais: “BDTD- 

IBICT”, “BDTD-UFF”, “SciELO” e, “NDLTD”. 

Foram realizadas consultas por palavras-chave e combinação entre palavras-chave. As 

principais palavras-chave utilizadas foram: “valor de referência”, “preço de referência”, 

“valor estimado”, “preço estimado”, “pregão”, “licitações”, “pregão eletrônico”, “governo”, 

“princípios das licitações”, “modalidades de licitação” e, “pesquisa de preços”. 

A cada consulta realizada, os materiais retornados eram analisados conforme o seu 

título e resumo a fim de serem identificados aqueles que poderiam ser aproveitados como 

referencial teórico deste trabalho e descartados aqueles cujo conteúdo tenha sido entendido 

como não aderente ao estudo.  

Foram selecionados cerca de 70 (setenta) materiais distintos entre Livros, Artigos, 

Dissertações, Teses, Publicações, Leis, Decretos, Portarias e, etc. 

Dos materiais acima citados, alguns foram lidos de forma integral, e outros de forma 

parcial, sendo que 48 (quarenta e oito) encontram-se incluídos nesta dissertação como 

referencial teórico. 

 

3.1.2  Bases de dados internacionais 

Para a base de dados internacionais, foi possível a elaboração do quadro abaixo 

referente às consultas realizadas junto à base “Scopus” e “Web of Science”, pois 

diferentemente da consulta realizada pelo autor nas bases nacionais, onde além das palavras-

chave, o autor também buscou expressões que entendia como pertinente no momento da 

consulta, aqui a consulta foi restrita a determinadas palavras-chave. 

O quadro 06 demonstra as principais palavras-chave utilizadas e os critérios de busca. 

Bases de Dados Internacionais 

Base Palavra-chave Encontrados Lidos Citados 

Scopus 

“estimated values” & “bidding” 10 2 0 

“estimated values” & “auction” 7 1 0 

“estimated values” & “procurement” 8 1 0 

“estimated values” & “electronic trading” 4 0 0 
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“reference prices” & “bidding” 23 6 3 

“reference prices” & “auction” 47 7 3 

“reference prices” & “procurement” 24 2 0 

“reverse auction” & “procurement process” 26 2 1 

“higher competition"  &  "lower price” 9 1 1 

“estimated values” & “bidding” 3 1 0 

Web of Science 

“estimated values” & “auction” 6 1 0 

“estimated values” & “procurement” 4 1 0 

“estimated values” & “electronic trading” 0 0 0 

“reference prices” & “bidding” 19 2 1 

“reference prices” & “auction” 8 1 0 

“reference prices” & “procurement” 7 0 0 

“reference prices” & “electronic trading” 0 0 0 

“reverse auction” & “procurement process” 2 0 0 

Quadro 06: Pesquisa da Base de Dados Internacionais  

                                              Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

O resultado das consultas formuladas e demonstrado no quadro acima não corresponde 

exatamente ao número de materiais obtidos. Esse fato ocorre porque em algumas consultas, 

determinados materiais retornados atendiam a mais de um critério de busca. Dos resultados 

obtidos acima, 9 (nove) foram efetivamente aproveitados para esta dissertação e encontram-se 

citados no referencial teórico, fazendo parte da bibliografia. O número reduzido de artigos 

aproveitados em relação ao número total retornando nas pesquisas se deve ao fato que poucos 

deles tinham um foco mais voltado para o assunto pesquisado. 

3.2  O LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

Através da revisão da literatura foram realizadas pesquisas em bases de dados 

científicas sobre publicações inerentes ao tema, onde foram estudadas as conclusões dos 

especialistas em seus trabalhos, as quais vieram a dar amparo teórico ao presente estudo. 

Ainda fez parte do levantamento bibliográfico toda a legislação pertinente, que normatiza e 

vincula todos os procedimentos que devem ser adotados pelos agentes públicos no 

desempenho de suas funções quando da realização de pregões eletrônicos. 
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3.3  ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

A pesquisa realizada neste estudo seguiu a ordem metodológica definida pelo autor 

para o alcance dos seus objetivos, e pode ser classificada conforme a seguir: 

a) Quanto à Abordagem: as características da pesquisa a levam para uma 

abordagem QUANTI-QUALITATIVA, pois possui tanto a característica da pesquisa 

quantitativa, onde são traduzidos em números os dados coletados de processos licitatórios ex 

post facto, se utilizando de técnicas estatísticas, quanto a da pesquisa qualitativa, onde é 

utilizado um questionário survey para obter opiniões a respeito do tema pesquisado. 

b) Quanto à Natureza: a pesquisa é de natureza APLICADA, pois o seu resultado 

visa produzir conhecimentos práticos objetivando a solução de problemas específicos. De 

acordo com Barros e Lehfeld (2000, p. 78 apud Vilaça (2010) a pesquisa aplicada tem como 

motivação a necessidade de produzir conhecimento para aplicação de seus resultados, com o 

objetivo de “contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do 

problema encontrado na realidade”. 

c) Quanto aos Objetivos: a pesquisa pode ser considerada como 

EXPLORATÓRIA vez que tem como principal finalidade 

 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação 

de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores e, 

habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não 

padronizadas e estudos de caso (GIL, 2008, p.27). 

 

d) Quantos aos Procedimentos: a pesquisa tem característica BIBLIOGRÁFICA, 

pois “é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente através de 

livros e artigos científicos”. (GIL, 2008, p.50). 

3.4  UNIVERSO, POPULAÇÃO E AMOSTRA DA PESQUISA 

A População é o conjunto de elementos que possuem as características em comum que 

desejamos retirar informações para o estudo proposto. É com base na obtenção e tratamento 

dessas informações que é dada validade ao estudo. Há casos em que não é viável, por 

inúmeros motivos, se atingir a população inteira a ser estudada, desta forma, apenas parte 

dessa população é selecionada para fazer parte da pesquisa, a essa parte é dado o nome de 

amostra. Lavado e Castro (2004 apud Doxsey; De Riz, 2007) dizem que a população “diz 

respeito a um conjunto de elementos onde, cada um deles, apresenta uma ou mais 

características em comum”. E que “quando se extrai um conjunto de observações da 
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população, ou seja, toma-se parte desta para a realização do estudo, tem-se a chamada 

amostra”. 

 Por sua vez Cereali (2013) conceituou amostra como sendo “parte da população que 

permite ter uma avaliação / opinião sobre um todo”. 

Quanto ao conceito de “universo” Doxsey e De Riz (2007, p.63) informam que este 

corresponde ao número total da população e que: 

 

[...] o pesquisador deve evitar que preferências, valores pessoais ou fatores de 

conveniência afetem suas decisões sobre a população a ser estudada. O bom senso 

não é suficiente para determinar o tamanho da amostra em pesquisas quantitativas. É 

necessário utilizar as fórmulas, evitando regras simplistas [...]. 

 

No caso da presente pesquisa são utilizados dois universos distintos: (a) Licitações na 

modalidade de pregão eletrônico. Desse universo foi retirada a amostra que está representada 

por todos os pregões eletrônicos realizados entre os anos de 2012 e 2016 nas unidades da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear no município do Rio de Janeiro (Sede, IEN e IRD), 

que totalizam 223 (duzentos vinte e três); (b) Servidores públicos que são envolvidos 

diretamente com os procedimentos inerentes a contratações para o Governo por pregão 

eletrônico (pregoeiros, chefes de compras e ordenadores de despesa). Desse universo foi 

retirada a amostra de 25 (vinte e cinco) servidores da CNEN no município do Rio de Janeiro 

(Sede, IEN e IRD). Para a escolha da amostra o autor procurou identificar dentre os servidores 

de cada unidade, aqueles que possuíam mais familiaridade com tema da pesquisa, aplicando o 

questionário a todos eles. 

3.5  DEFINIÇÃO PARA A COLETA DE DADOS E SELEÇÃO DAS AMOSTRAS 

Conforme entendimento de Gerhardt e Silveira (2009, p.56), para se conceber a etapa 

de coleta de dados se devem levar em consideração três questões a serem respondidas: O que 

coletar? Com quem/onde coletar? Como coletar? 

Assim, os autores explicam cada um dos itens acima: 

 O que coletar? Os dados a serem coletados são aqueles úteis para responder a 

questão da pesquisa. Eles são determinados pelas variáveis e pelos indicadores. 

São chamados de dados pertinentes. 

 Com quem/onde coletar? Trata-se a seguir de recortar o campo das análises 

empíricas em um espaço geográfico e social, bem como num espaço de tempo. De 

acordo com o caso, o pesquisador poderá estudar a população total ou somente 
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uma amostra representativa (quantitativamente) ou ilustrativa (qualitativamente) 

dessa população. 

 Como coletar? Esta terceira questão refere-se aos instrumentos de coleta de dados, 

que comporta três operações: 

 Conceber um instrumento capaz de fornecer informações adequadas e 

necessárias para testar as hipóteses; por exemplo, um questionário ou um 

roteiro de entrevistas ou de observações. 

 Testar o instrumento antes de utilizá-lo sistematicamente para se assegurar de 

seu grau de adequação e de precisão. 

 Colocá-lo sistematicamente em prática e proceder assim à coleta de dados 

pertinentes. 

3.6 MÉTODO DE TRABALHO 

O método de trabalho utilizado na pesquisa foi baseado em dois tipos de abordagem: a 

quantitativa e a qualitativa, representados na figura 05. 

 

 

Figura 05: Representação dos métodos de trabalho utilizados 

                  Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A utilização dos dois métodos para a coleta de dados foi entendida pelo autor como a 

mais adequada para atender os objetivos da pesquisa, pois de um lado teria o levantamento 

dos dados dos pregões eletrônicos realizados, o que possibilitaria a aferição real do que 

ocorreu com os mesmos, através da utilização de técnicas estatísticas (quantitativa) e do outro 

lado, a realização de um questionário survey aplicado a especialistas no assunto, que teria 

como objetivo identificar a opinião desses a respeito do tema, que pudesse nortear o estudo na 

obtenção da resposta à questão da pesquisa (qualitativa). 

 

3.6.1  Procedimentos de coleta dos dados quantitativos 

A coleta dos dados quantitativos foi realizada através do levantamento junto ao Portal 

de compras do Governo Federal de 223 (duzentos vinte e três) pregões eletrônicos realizados 

entre os anos de 2012 e 2016 nas unidades da CNEN no município do Rio de Janeiro (Sede, 

IEN e IRD), bem como diretamente nos processos administrativos, quando os dados não se 

encontravam disponíveis no sistema.  

A coleta dos dados dos pregões eletrônicos ocorreu da seguinte forma: 

a) O que foi coletado: dados constantes de todos os 223 (duzentos vinte e três) 

pregões eletrônicos realizados entre os anos de 2012 e 2016 nas unidades da 

CNEN no município do Rio de Janeiro (Sede, IEN e IRD). Os dados coletados 

foram os seguintes referentes aos pregões eletrônicos analisados: 

 Unidade licitante – CNEN (Sede, IEN ou IRD); 

 Ano do pregão (2012, 2013, 2014, 2015 ou 2016); 

 Número do pregão (sequencial por unidade licitante); 

 Item do pregão (item do pregão escolhido pelo autor para ser objeto da 

pesquisa); 

 Tipo do objeto (se serviço ou material); 

 Objeto do pregão; 

 Tipo da pesquisa de preços (um dos modelos previstos na IN-SLTI nº 5/2014 

ou sua combinação); 

 Forma de definição do VR (média: média da pesquisa, menor: menor preço da 

pesquisa, único: definido pela CNEN com base em estudo de profissional que 

detém conhecimento do objeto e, outro: quando arbitrado um valor, apesar de 

existir pesquisa de preços); 
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 Quantidade de propostas da pesquisa de preços (quantidade de propostas 

obtidas na pesquisa de preços que serviu para a definição do VR); 

 Valor de Referência definido (valor definido pela CNEN conforme resultado 

da pesquisa de preços); 

 Valor Homologado na licitação (valor obtido no pregão eletrônico após a fase 

de lances e negociação do pregoeiro); 

 Menor valor obtido na pesquisa (o menor valor dentre aqueles obtidos na 

pesquisa de preços); 

 Valor cotado pelo vencedor do pregão na pesquisa de preços (quando o mesmo 

tiver participado); 

 Valor da proposta inicial do vencedor no pregão (valor que a licitante 

vencedora ofertou inicialmente no pregão, antes da oferta de lances); 

 Quantidade de licitantes que participaram do pregão (quantidade total de 

licitantes que apresentaram uma proposta inicial no pregão); 

 Quantidade de lances ofertados no pregão (quantidade total de lances ofertados 

no pregão pesquisado); 

 Conhecimento do objeto (se quem analisou as propostas da pesquisa tinha 

conhecimento técnico do objeto). Identificação sobre a detenção ou não do 

conhecimento técnico do objeto ocorre da seguinte forma: se o demandante 

participou da análise pesquisa de preços e; se é um objeto de compra rotineira; 

 Valores das propostas iniciais no pregão (valor que cada licitante ofertou 

inicialmente em sua proposta, antes da oferta de lances); 

 Valor na pesquisa de preços das empresas que participaram do pregão (valor 

ofertado pela licitante quando da sua participação na pesquisa de preços); 

 Valor inicial no pregão da proposta da empresa que participou da pesquisa 

(valor que a licitante, participante da pesquisa de preços, ofertou inicialmente 

no pregão, antes da oferta de lances); 

 Valor do último lance no pregão da empresa que participou da pesquisa (valor 

do último lance que a licitante, participante da pesquisa de preços, ofertou no 

pregão); 

b) Onde foi coletado: No Portal Compras Governamentais nas opções de consulta 

sobre licitações e, diretamente nos processos administrativos de cada unidade para 

obtenção dos dados que não se encontravam disponibilizados no Portal; 
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c) Como foi coletado: No Portal, através da utilização do recurso “copiar” para 

retirada dos dados pertinentes e, “colar” para inserção dos mesmos em planilha 

eletrônica do excel, elaborada pelo autor. Nos processos administrativos, através 

de levantamento de informações constantes dos mesmos, as quais não se 

encontravam disponíveis no Portal de Compras Governamentais. Esses dados 

também foram inseridos na planilha elaborada pelo autor. 

A partir dos dados coletados, foi verificado que dos 223 (duzentos vinte e três) 

pregões eletrônicos cadastrados, 21 (vinte e um) foram cancelados antes da sua realização, 

deixando dessa forma de fazer parte do estudo, sobrando 202 (duzentos e dois) pregões 

eletrônicos para análise. Foram excluídas e/ou corrigidas, quando possível, inconsistências 

verificadas nos dados. Finalmente, foi identificada a existência de outliers através da 

utilização do teste de Grubbs, que é um teste estatístico utilizado para identificar valores 

atípicos. Os outliers encontrados foram excluídos da pesquisa, pois poderiam distorcer o seu 

resultado. 

Uma vez tendo os dados finais da pesquisa formatados, excluídas as inconsistências e 

os outliers, foram realizadas 15 (quinze) análises estatísticas, sendo que dessas, 3 foram  

retiradas da pesquisa  por não trazerem nenhuma conclusão válida para o presente estudo. As 

13 (treze) análises que sobraram contém histogramas, análises de Pareto, testes de hipótese de 

uma proporção via p-valor, análise cruzada via gráfico de comparação, gráficos de barras, 

testes de hipótese entre médias, gráficos de bolhas, gráficos de valores individuais e análises 

de correlação. 

Todas essas análises estão demonstradas no capítulo 4. 

 

3.6.2  Procedimentos de coleta dos dados qualitativos 

 A coleta dos dados qualitativos ocorreu através da aplicação de um questionário tipo 

survey (Apêndice C) dirigido contendo 14 (catorze) questões formuladas pelo autor, sendo 

que dessas, dez utilizaram a escala Likert de cinco pontos, que segundo Cooper e Schindler 

(2011, p. 312) “são mais confiáveis e fornecem um volume maior de dados do que muitas 

outras escalas”, e das quatro restantes, duas são livres e, as últimas duas, uma exige uma 

resposta “sim” ou “não”, enquanto que a última deve ser respondida somente caso a anterior 

tenha sido respondida como “não”. Esse questionário foi submetido a 25 (vinte e cinco) 

servidores dessas unidades, que estão de certa forma, envolvidos com os procedimentos de 

compras (pregoeiros, chefes de compras e ordenadores de despesa). O quantitativo de 25 

servidores abrangeu grande parte do quadro atual dos especialistas das unidades pesquisadas, 
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o que possibilitou auferir de forma segura o pensamento coletivo. O survey não foi submetido 

à servidores de outras áreas para evitar distorção de opiniões em razão da falta, ou do pouco 

conhecimento a respeito do assunto. 

A respeito da opção pelo questionário dirigido tipo survey como instrumento de coleta 

de dados, Marconi e Lakatos (2003, p. 201) explicam se tratar de um “instrumento de coleta 

de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador”. Ainda segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 201-

202) a utilização do questionário possui várias vantagens, dentre elas: 

 

economia de tempo; obtenção de grande número de dados; atingimento do maior 

número de pessoas simultaneamente; economia de pessoal; obtenção de respostas 

mais rápidas e precisas; maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato; mais 

segurança, pelo fato de as respostas não serem identificadas; menos risco de 

distorção, pela não influência do pesquisador; mais tempo para responder e em hora 

mais favorável e; mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal 

do instrumento. 

 

Freitas (2000) definiu que a indicação do método como se dá quando “se deseja 

responder questões do tipo “o quê?”, “por que?”, “como?”, e “quanto?”, ou seja, quando o 

foco do interesse é sobre “o que está acontecendo” ou “como e por que isso está 

acontecendo”. 

Em vista do caráter subjetivo das percepções sobre o tema, o método survey se mostra 

adequado para se obter uma visão geral do sentimento dos especialistas sobre o assunto. 

Depois de receber as respostas do questionário, foi realizada a compilação das 

mesmas, bem como realizado o processamento dos dados compilados obtendo a correta 

interpretação do resultado da pesquisa. 

A coleta de dados do questionário ocorreu da seguinte forma: 

a) O que foi coletado: resposta ao questionário survey elaborado pelo autor contendo 

14 (catorze) questões que no seu entendimento poderiam auxiliar obtenção da 

resposta da questão da pesquisa (Apêndice C); 

b) Com quem foi coletado: com 25 (vinte e cinco) gestores públicos (pregoeiros, 

chefes de compras e ordenadores de despesa), servidores das unidades da CNEN 

no município do Rio de Janeiro (Sede, IEN e IRD); 

c) Como foi coletado: através questionário idealizado pelo autor, entregue 

pessoalmente e via e-mail aos respectivos consultados, cujas respostas foram 

compiladas e inseridas em planilha excel elaborada pelo autor. 
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Após a obtenção das respostas ao questionário, foi criada uma tabela no excel onde 

foram incluídos os dados coletados na questionário.  Se utilizando dessa tabela foram 

realizadas 5 análises estatísticas, sendo que dessas, uma foi retirada por não trazer nenhuma 

conclusão válida para o presente estudo. Essas análises contêm gráficos de barras, análise de 

frequência via gráfico de pizza, análise de Pareto, testes de hipótese de uma proporção via p-

valor e, análises de correlação. 

Para cada questão de pesquisa, foram verificados e interpretados os seus resultados, à 

luz das análises realizadas. 

Todas essas análises estão demonstradas no capítulo 4. 

3.7 LIMITAÇÕES DOS MÉTODOS UTILIZADOS 

Os métodos utilizados, tanto o quantitativo, quanto o qualitativo possuem algumas 

dificuldades e limitações na coleta e tratamento dos dados. 

  

3.7.1 Do método quantitativo 

 Pela coleta de dados dos pregões eletrônicos ter ocorrido somente nos órgãos 

da CNEN no Rio de Janeiro, o resultado da pesquisa não pode ser estendido para todos os 

órgãos. 

 Por alguns dados dos pregões eletrônicos não constarem com clareza dos 

processos administrativos pesquisados, em muitas das vezes, não foi possível identifica-

los/coleta-los, que não significaria necessariamente não estarem presentes nesses processos. 

 Por restrição no quantitativo de pregões eletrônicos em virtude de que as 

unidades pesquisadas não realizam uma quantidade muito grande de licitações nessa 

modalidade, desta forma, a amostra de algumas variáveis não foi grande o suficiente para se 

tirar conclusões mais precisas. 

 Pela forma de definição do Valor de Referência adotada pela Administração, 

na maioria absoluta dos casos ser feita pela média da pesquisa, as amostras das demais formas 

foram muito pequenas, não possibilitando a conclusão dos estudos com certeza científica sob 

esse aspecto, apenas sugerindo. 

 Pelo tipo de pesquisa que definiu o Valor de Referência adotado pela 

Administração, na maioria absoluta dos casos ser feita junto a fornecedores, as amostras dos 
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demais tipos foram muito pequenas, não possibilitando a conclusão dos estudos com certeza 

científica sob esse aspecto, apenas sugerindo. 

 

3.7.2 Do método qualitativo 

 Pelo pequeno tamanho da amostra (vinte e cinco), em relação a quantidade de 

gestores públicos que trabalham diretamente com licitações, uma visão mais geral fica 

prejudicada. 

  Devido ao questionário ter sido aplicado somente a gestores públicos, não 

foram colhidas opiniões do outro lado da relação (contratante-contratado), o que poderia ter 

sido de grande valia para confrontar diferentes visões sobre o mesmo tema. 
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4 RESULTADOS DA ANÁLISE DE DADOS 

O estudo se concentrou em avaliar e analisar os dados coletados nos dois métodos 

aplicados. Desta forma, os resultados analisados estão separados conforme esses métodos. 

Para a realização das análises foram utilizados os softwares Microsoft ExcelTM e 

MinitabTM como ferramentas para sua execução. 

A relação entre as variáveis criadas e as perguntas presentes no Apêndice C poderão 

ser encontradas, para maiores esclarecimentos, no Apêndice A desta dissertação. 

Com a avaliação dos dados coletados e estudo dos modelos de realização da pesquisa 

de preços e dos modelos de definição do Valor de Referência foi possível identificar 

vantagens e desvantagens, conforme exposto nos quadros 07 e 08. 

 

VANTAGENS / DESVANTAGENS – MODELO DE PESQUISA 

Modelo de Pesquisa de 
Preços 

Vantagens Desvantagens 

Portal de Compras 
Governamentais 

Poder utilizar preços que já se 
encontram cadastrados. É uma forma 
rápida de obtenção dos preços da 
pesquisa. 

Os preços cadastrados não levam em 
consideração a quantidade cotada nem 
a localidade. Desta forma, eles podem 
não condizer com a realidade da 
aquisição. 

Mídia Especializada 

Obtenção de informação de forma 
rápida e impessoal. 

Não refletem os preços praticados para 
contratações da Administração Pública, 
onde diversas exigências contribuem 
para um acréscimo de valor. 

Contratações similares 
de outros entes públicos 

Possibilidade de aferir preços 
praticados pelos fornecedores para 
entes públicos. 

Dificuldade de se comparar objeto 
similar que possibilite constatar o preço 
de mercado de forma adequada. 

Pesquisa com 
fornecedores 

Obtenção de cotação exata para o 
objeto pretendido, como 
especificação do objeto, quantidade 
a ser adquiria e localidade do 
mercado. 

Dificuldade de verificar o real preço de 
mercado pela distorção na cotação dos 
fornecedores. 

Definido pela CNEN 
Geralmente com participação de um 
técnico conhecimento do objeto. 

Não ter comparativos. Não possuir o 
mínimo de preços que a legislação 
exige. Precisa de justificativa. 

Variadas fontes 
Possibilitar obter maior número de 
preços. 

Não estar em comunhão com a 
legislação. Depender de justificativa da 
autoridade competente. 

Quadro 07: Vantagens / desvantagens – Modelo de Pesquisa 

                                 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

VANTAGENS / DESVANTAGENS – MODELO DE DEFINIÇÃO 

Modelo de Definição Vantagens Desvantagens 

Média de preços da 
pesquisa 

Aumentar a grau de certeza de 
sucesso da licitação. Possibilitar um 
maior número de licitantes. 

Aumentar a possibilidade de não 
alcance de melhor preço na licitação. 

Menor preço da pesquisa 
Diminuir o nível de oportunismo das 
licitantes quando da licitação. 

Aumentar a possibilidade de insucesso 
na licitação. Diminuir o número de 
licitantes. 

Com um único preço Possibilitar a realização da licitação. 
Aumento da probabilidade de uma má 
definição do VR 
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Outro modelo de 
definição 

Possibilitar correção de valores não 
condizentes com o sentimento 

Insegurança na definição do Valor de 
Referência 

Quadro 08: Vantagens / desvantagens – Modelo de Definição 

                                 Fonte: Elaborado pelo autor 

4.1 RESULTADOS DA ANÁLISE QUANTITATIVA DE DADOS 

Com a análise quantitativa dos dados, pretendeu o autor identificar dentre as 13 (treze) 

variáveis simples levantadas duas situações distintas. 

A figura 06 lista as variáveis simples retiradas dos pregões eletrônicos. Elas foram 

divididas em três tipos, conforme a característica de cada uma: (variáveis de valor, variáveis 

de volume e variáveis de classificação). 

 

 

Figura 06: Lista das variáveis simples 

                     Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Primeira situação: identificar quais seriam as variáveis que teriam influenciado, 

ou que sugerissem terem influenciado a Administração na definição do Valor de Referência 

adotado para o certame licitatório (V1.3, V1.5, V2.3, V3.1, V3.2, V3.3 e, V3.4). 
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 Segunda situação: identificar quais seriam as variáveis que teriam sido 

influenciadas, ou que sugerissem terem sido influenciadas pelo Valor de Referência adotado 

para o certame licitatório (V1.2, V1.4, V1.6, V2.1 e, V2.2). 

A descrição detalhada das variáveis acima citadas encontra-se no Apêndice B. 

Com o objetivo de realizar comparações estatísticas onde envolvesse mais de duas 

variáveis, foram criadas mais cinco variáveis compostas, conforme figura 07: 

 

- Variação 1 = (Valor de referência – Valor homologado) / (Valor homologado) * 100; 

 

- Variação 2 = (Valor de pesquisa – Valor homologado) / (Valor homologado) * 100; 

 

- Variação 3 = (Valor inicial do vencedor – Valor homologado) / (Valor homologado) * 100; 

 

- Variação 4 = (Menor preço entre os pesquisados – Valor homologado) / (Valor homologado) * 100; 

 

- Economia = (Valor de homologado – Valor referência) / (Valor referência) * 100. 

 

Figura 07: Lista das variáveis compostas 

                     Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A partir da utilização das variáveis acima identificadas, o estudo se concentrou em 

realizar análise de estatística descritiva, inferencial, multivariada, e análises gráficas, tendo 

sido desenvolvidas conforme o padrão dos dados coletados. 

Para a variável V3.3, para efeito das análises estatísticas, somente foram considerados 

os modelos de definição “Média” e “Menor”. Os demais modelos de definição (“Outro” e 

“Único”), não foram analisados por não possuírem um padrão de definição que pudesse ser 

mensurado. 

 

4.1.1  Tratamento da base de dados quantitativos 

Após o tratamento dos dados dos 202 (duzentos e dois) pregões eletrônicos realizados 

entre os anos de 2012 e 2016, 171 (cento setenta e um), ou 85% (oitenta e cinco por cento) 

apresentavam informação incompleta para as 13 (treze) variáveis simples avaliadas, muitas 

delas em função de processos licitatórios que foram vencidos por empresas não participantes 

da pesquisa de preço. 
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4.1.2  Resultados da análise 

Visando alcançar os objetivos da pesquisa foram realizadas 15 (quinze) análises, 

identificadas de AN1 a AN15. O quadro 09 traz a lista dessas análises e a informação se as 

mesmas geraram alguma informação relevante para o estudo. 

AN TIPO DE ANÁLISE 
INFORMAÇÃO 

RELEVANTE? 

AN1 Histograma Sim 

AN2 Análise de Pareto Sim 

AN3 Teste de hipótese de uma proporção via p-valor Sim 

AN4 Análise cruzada via gráfico de comparação – Volume Sim 

AN5 Análise cruzada via gráfico de comparação – Classificação Sim 

AN6 Análise cruzada via gráfico de comparação – Empresas Não 

AN7 Análise cruzada via gráfico de comparação – Lances Não 

AN8 Gráfico de barras comparativo – Variações Sim 

AN9 Gráfico de barras comparativo – Variações X Modo de definição Sim 

AN10 Teste de hipótese entre médias – Economia X Modelo de pesquisa Sim 

AN11 Teste de hipótese entre médias – Economia X Modelo de definição Sim 

AN12 Gráfico de bolhas – Por ano (2012 a 2016) Sim 

AN13 Gráfico de valores individuais – Por ano (2012 a 2016) Não 

AN14 Teste de hipótese entre médias - Conhecimento Sim 

AN15 Teste de hipótese entre médias – Modo de definição X Conhecimento Sim 

 

Quadro 09: Lista das análises estatísticas quantitativas realizadas 

                    Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para viabilizar as análises gráficas propostas na AN4, foram criadas quatro faixas para 

as variáveis “empresas” e “lances”: 

- Quantidade de empresas: menor ou igual a 20, entre 21 e 40, entre 41 e 60 e, maior 

que 60. 

- Número de lances ofertados: menor ou igual a 100, entre 101 e 200, entre 201 e 400 

e, maior que 400. 
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4.1.3  AN1 – Histogramas 
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Figura 08: Histograma – Valor de Referência 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Este histograma contido na figura 08 demonstra que o Valor de Referência da 

grande maioria dos pregões eletrônicos realizados nas unidades estudadas (84,08%) encontra-

se até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo a média de preços de R$ 239.568,00. 
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Figura 09: Histograma – Valor de pesquisa 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 O histograma da figura 09 demonstra os preços cotados na pesquisa de preços 

pelas licitantes vencedoras dos pregões, quando essas participaram da pesquisa. Ao ser 

observado constata-se que a média desses preços foi de R$ 179.031. 
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Figura 10: Histograma – Valor inicial do vencedor 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Já o histograma da figura 10 contém o valor inicial do vencedor do pregão eletrônico 

quando da participação na licitação. Através dele pode-se verificar que a média de preços foi 

de R$ 284.500,00 para os pregões eletrônicos analisados.  

Ao compararmos os três histogramas acima (figuras 08,09 e 10) é possível verificar 

que a média dos valores de pesquisa praticados pelos vencedores nos processos licitatórios foi 

de R$179.031, demostrando que os valores iniciais propostos pelas empresas vencedoras (R$ 

284.500) são em média superiores aos valores propostos por essas mesmas empresas na 

pesquisa e superior também aos valores de referência praticados em média de R$ 239.568. 

Essa constatação demonstra que as licitantes na pesquisa de preços cotam um valor, 

provavelmente já inflacionado, e que depois, dependendo do Valor de Referência, entram com 

um valor inicial próximo ao VR e superior ao seu valor na pesquisa. Esse comportamento 

demonstra o caráter oportunista das empresas na expectativa de obter maiores lucros. 

 



63 

3
.4

0
0
.0

0
0

3
.2

0
0
.0

0
0

3
.0

0
0
.0

0
0

2
.8

0
0
.0

0
0

2
.6

0
0
.0

0
0

2
.4

0
0
.0

0
0

2
.2

0
0
.0

0
0

2
.0

0
0
.0

0
0

1.
8
0
0
.0

0
0

1.
6
0
0
.0

0
0

1.
4
0
0
.0

0
0

1.
2
0
0
.0

0
0

1.
0
0
0
.0

0
0

8
0
0
.0

0
0

6
0
0
.0

0
0

4
0
0
.0

0
0

2
0
0
.0

0
00

200

150

100

50

0

Mean 159719

StDev 407694

N 201

10100000112112
79

25

150

Histograma sem outliers - Valor homologado

 

Figura 11: Histograma – Valor homologado 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O histograma da figura 11 contém os valores homologados nas licitações estudadas. 

Ele demonstra que a maioria dos pregões (87,06%) teve um valor homologado até 

R$ 250.000,00, sendo que a média desses foi de R$ 159.719,00. 

 

 

Figura 12: Histograma – Menor preço entre os pesquisados 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O histograma da figura 12 demonstra que a maioria dos pregões eletrônicos estudados 

possui o menor preço pesquisado até R$ 250.000 (85,08%), e que a média desses foi de 

R$ 207.570,00. 

Os histogramas acima (figuras 11 e 12) demonstram num comparativo entre ambos 

que a faixa de valores homologados é ligeiramente inferior à faixa dos menores valores da 

pesquisa, evidenciando que os menores valores de pesquisa tende a ser um valor de referência 

mais assertivo para os processos licitatórios que os definidos pela média de preços. 

 

 

Figura 13: Histograma – Quantidade de preços pesquisados 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O histograma da figura 13 (quantidade de preços pesquisados) demonstra que para os 

201 (duzentos e um) pregões eletrônicos estudados 165 (centos sessenta e cinco) tiveram a 

pesquisa de preços entre 1 e 5 preços obtidos, ou seja, 87,56%. Se for considerado que quanto 

mais preços obtidos na pesquisa, maior é a probabilidade de se identificar outliers, fica 

evidenciado que existe uma grande possibilidade de melhoria da pesquisa com o aumento da 

quantidade de preços pesquisados. 
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Figura 14: Histograma – Variação 1 (Referência x Homologado) 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O histograma da figura 14 (Variação 1) demonstra que na maioria dos pregões 

eletrônicos (55,72%) houve uma variação entre -10% e 30%. Esse resultado mostra que na 

maioria dos processos os valores de referência encontram-se próximos ao valor homologado. 

Tal constatação poderia sugerir que o Valor de Referência tivesse sido bem definido, porém, 

considerando que as licitantes buscam sempre o lucro essa conclusão não pode ser tida como 

correta. Cabe registrar que a variação de -10% ocorreu somente em um pregão eletrônico, 

onde o pregoeiro entendeu que a homologação do certame deveria ocorrer, ainda que com o 

valor acima do VR. 
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Figura 15: Histograma – Variação 2 (Pesquisa x Homologado) 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O histograma da figura 15 (Variação 2) possui uma característica curiosa: contém 

vários percentuais negativos, o que demonstra que nesses casos, que as empresas vencedoras, 

quando participaram da pesquisa de preços, muitas vezes oferecem preços na pesquisa 

inferiores aos valores homologados à elas mesmas, o que reforça o entendimento de 

oportunismo para obtenção de lucro maior. 
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Figura 16: Histograma – Variação 3 (Inicial do vencedor x Homologado) 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O histograma da figura 16 (Variação 3) demonstra a variação entre o valor inicial 

proposto pela licitante vencedora com o valor final homologado à mesma licitante.  

Esse histograma expõe que essa relação foi a de maior variabilidade, apresentando 

desvio padrão de 332,2%. Foi possível identificar também que a faixa entre -100% e 100% de 

variação foi a de maior frequência, com 150 casos (75%). Essa situação demonstra que as 

empresas vencedoras das licitações entram com as suas propostas iniciais com valores muito 

acima do que elas podem praticar, na expectativa de não haver uma grande concorrência que 

possibilite a obtenção de maior lucro, mais uma vez ratificando o seu caráter oportunista. 
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Figura 17: Histograma – Variação 4 (Menor preço x Homologado) 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O histograma da figura 14 (Variação 4) contém a comparação entre o menor preço da 

pesquisa e o valor homologado. 

No que tange a análise das variações dos valores, foi possível identificar também que, 

para a variação dos menores preços praticados na pesquisa em relação aos valores 

homologados, a faixa entre -12,5% e 12,5% de variação foi a de maior frequência, com 104 

casos (52%). É importante destacar que essa variação foi a que apresentou maior quantidade 

de valores negativos, demostrando que em 36 casos (18%) o menor valor proposto na 

pesquisa foi inferior ao valor final homologado no processo. Essa constatação poderia sugerir 

que nos casos de definição de preços pelo menor valor, o procedimento licitatório poderia não 

ser homologado em virtude de não se obter preço menor que o Valor de Referência, porém, 
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como as licitantes são recorrentes na prática de inflacionar seus preços quando da pesquisa, o 

percentual de insucesso deve diminuir bastante. 

Assim, o histograma acima indica que a utilização dos menores valores de pesquisa 

como o valor de referência pode aumentar a economia gerada pelos processos, pois tende a 

puxar os preços das licitantes para o seu limite. 
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Figura 18: Histograma – Economia (Homologado X Valor de Referência) 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O histograma da figura 18 (Economia) demonstra a relação entre o valor homologado 

e o Valor de Referência e seus percentuais de “economia”.  

Analisando a figura 18 constata-se um maior equilíbrio entre as variações percentuais 

calculadas e uma menor amplitude de variação, variando  entre -10,71% (caso em que o valor 

homologado foi superior ao valor de referência) e 82,87%, sendo que a variação entre 0% e 

50% estão 91,09% das licitações. Os resultados indicam uma variação reduzida e mais 

diversificada na economia gerada pelos processos, sendo a mediana localizada em 20,66%, ou 

seja, metade das licitações teve percentual menor que 20,66% e metade maior. 

Como o estudo foi realizado sobre os processos analisados e que a maioria deles teve o 

seu Valor de Referência definido pela média de preços, o estudo sugere que a economia 

alcançada pode não corresponder exatamente à realidade. 
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4.1.4  AN2 – Análises de Pareto 

 

Figura 19: Análise de Pareto – Tipo de objeto 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A análise de Pareto mostrada na fugura 19 demontra que houve um equilíbrio entre os 

pregões para aquisição de material e de contratação de serviços, com leve predominância para 

os primeiros.  

 

 

Figura 20: Análise de Pareto – Modelo de pesquisa 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A análise de Pareto da figura 20 demonstra uma grande predominância do modelo de 

pesquisa de preços “junto a fornecedores” sobre os demais modelos nos pregões eletrônicos 

estudados (68,3%). 

 

 
Figura 21: Análise de Pareto – Modelo de definição 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A análise de Pareto da figura 21 demonstra uma grande predominância do modelo de 

definição do Valor de Referência “Média” sobre os demais modelos (70,3). É importante 

destacar o baixo uso do menor preço pesquisado como VR, com apenas 17 casos. 

 

 
Figura 22: Análise de Pareto – Conhecimento do objeto 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A análise de Pareto da fugura 22 demontra que a maioria dos processos estudados 

(63,4%) não contou com o auxílio de um técnico com conhecimento do objeto na tarefa de 

definir o Valor de Referência.  

 

4.1.5  AN3 – Teste de hipótese de uma proporção via p-valor 

A fim de identificar os tipos de processos licitatórios majoritariamente praticados pelo 

caso estudado, um teste de hipótese de uma proporção foi utilizado (quadro 10), tendo sido 

desenvolvida para o teste as seguintes hipóteses: nula (H0) e alternativa (Ha). 

• H0:   0,5 (p0) 

• Ha:   0,5 (p0) 

 

 

Respostas 

positivas 

Respostas 

válidas 
p     p0 p-valor 

Tipo de objeto 
Material 113 202 0,55 0,5 6,08E-02 

Serviço 89 202 0,45 0,5 9,39E-01 

Modelo de 

pesquisa 

Portal de Compras Governamentais 6 202 0,03 0,5 1,00E+00 

Mídia especializada 7 202 0,03 0,5 1,00E+00 

Contratações similares de outros 

entes públicos 
2 202 0,01 0,5 1,00E+00 

Junto a fornecedores 138 202 0,68 0,5 9,62E-08 

Definido pela CNEN 19 202 0,09 0,5 1,00E+00 

Variadas fontes 30 202 0,15 0,5 1,00E+00 

Modelo de 

definição 

Média 142 202 0,70 0,5 3,98E-09 

Menor 17 202 0,08 0,5 1,00E+00 

Outro 10 202 0,05 0,5 1,00E+00 

Único 33 202 0,16 0,5 1,00E+00 

Conhecimento 

do objeto 

Sim 74 202 0,37 0,5 0,9999 

Não 128 202 0,63 0,5 7,25E-05 

Quadro 10: Teste de hipótese de proporção via p-valor – procedimentos mais recorrentes 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

• 1 = Proporção de processos que foram realizados no formato avaliado 

•  = Proporção esperada de processos que foram realizados para o formato avaliado 

A fim de viabilizar a realização da análise e identificação dos formatos mais 

recorrentes entre os processos licitatórios, a proporção avaliada pelo teste de hipótese foi a de 

processos que foram realizados dentro de cada formato analisado em relação a um valor 
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esperado de 50%, indicando uma maioria de casos praticados no formato avaliado. Para um 

intervalo de confiança de 95%, a proporção avaliada (p) somente seria considerada 

estatisticamente inferior a 50% caso o p-valor for superior a 5%. Desta forma, a hipótese nula 

pode ser rejeitada para 3 formatos, confirmando que a maioria dos processos licitatórios são 

realizados com pesquisa de preço junto aos fornecedores, com definição do valor de 

referência baseado na média entre os valores pesquisados e, sem análise de um técnico 

especialista no objeto para a definição do VR. Não houve uma maioria comprovada 

estatisticamente no que tange o tipo de objeto adquirido, pondo a proporção de materiais 

adquiridos em proximidade com a quantidade de serviços adquiridos. 

 

4.1.6  AN4 – Análise cruzada via gráfico de comparação – Volume 
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Figura 23: Histograma – Economia x Empresas 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O histograma da figura 23 expõe a relação existente entre a quantidade de empresas 

participantes da licitação e a economia obtida. Neste cenário ficou demonstrada uma grande 

tendência de quanto maior for a quantidade de empresas participantes, maior a tendência de se 

obter ganhos de economia. 
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Figura 24: Histograma – Economia x Lances 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O histograma da figura 24 expõe a relação existente entre o número de lances 

ofertados no pregão eletrônico e a economia obtida. Neste cenário ficou demonstrada a 

relação diretamente proporcional entre o aumento do número de lances e o aumento da 

economia obtida. 

Ao serem analisados os histogramas das figuras 23 e 24 pode ser constatado que a 

economia gerada nos pregões eletrônicos avaliados foi a que mais variou em função de um 

aumento nos volumes dos mesmos, pois quando as quantidades de empresas e lances foram 

aumentadas, as economias geradas, considerando a relação entre o valor homologado e o 

valor de referência, foram consideravelmente descoladas para faixas de valores percentuais 

maiores. Em outras palavras: esses histogramas comprovam que quanto mais empresas 

participarem do procedimento licitatório, e quanto maior o número de lances essas empresas 

fornecerem, mais provável será de se obter uma maior economia. 
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4.1.7  AN5 – Análise cruzada via gráfico de comparação – Classificação 
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Figura 25: Histograma comparativo – Economia x Modelo de definição 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao se analisar a figura 25 nota-se que quando o Valor de Referência é definido pela 

média de preços da pesquisa, o valor homologado sofre maior variação em relação aos demais 

modos de definição do Valor de Referência. Essa constatação supõe que o método menos 

aconselhável para se definir o Valor de Referência deve ser pela média de preços da pesquisa, 

pois é onde as licitantes conseguem uma maior margem para reduzir os seus preços. 

 

4.1.8  AN8 – Gráfico de barras comparativo – Variações 
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Figura 26: Gráfico comparativo – Variações 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Através da análise comparativa das variações calculadas dos valores praticados nos 

processos licitatórios (figura 26), foi possível identificar que a variação entre o valor inicial 

proposto pela empresa vencedora e o valor homologado foi a mais significativa, tanto para 

variação média (86,01%) quanto para a total (23.160%). A menor variação média (22,85%) 

foi apresentada pela relação entre o menor valor de pesquisa e o valor homologado, indicando 

que o menor valor pode vir a ser um valor de referência mais indicado com tendência a 

aumentar a economia real gerada. A variação total entre o valor proposto pela empresa 

vencedora na pesquisa e o valor homologado foi o menor devido à pouca quantidade de 

processos onde a empresa vencedora participou da pesquisa, porém mesmo considerando a 

variação média, o seu percentual foi o terceiro menor (37%), demonstrando que o valor de 

pesquisa apresentado pelo vencedor tende a ser próximo ao valor homologado pelo mesmo. A 

economia gerada pelos processos estudados, quando o valor homologado é comparado ao 

valor de referência, foi de 30,45%, porém essa economia tende a não ser real tendo em vista 

que a definição de preço é realizada majoritariamente pela média dos preços pesquisados. 

 

4.1.9  AN9 – Gráfico de barras comparativo – Variações X Modelo de definição 
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Figura 27: Gráfico comparativo – Variações x Modelo de definição 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quando observados o gráfico da figura 27, com base nos modelos de definição do 

Valor de Referência “Média” e “Menor”, podemos constatar que quando se utiliza a média de 

preços na pesquisa para definir o VR, o valor inicial de vencedor da licitação sofre em média 

uma variação de 87,18%, enquanto que quando se utiliza o menor preço da pesquisa a 

variação média foi de 134,32%. Essa constatação demonstra que quando os valores de 

referência são definidos mais próximos da realidade, que as licitantes, inicialmente, procuram 

elevar o valor inicial da sua proposta expectativa de obterem um maior lucro. Em 
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contrapartida, quando o Valor de Referência é definido pela média, por esse valor já conter 

maiores lucros, a variação do valor inicial em relação ao valor homologado é menor. 

Os dados também demonstram, num comparativo entre todos os modelos de definição 

do VR, que o modelo “Menor” é o que sofre menos alteração para as Variações 1, 2, 4 e 

Economia, o que sugere ser esse, o modelo mais adequado para se definir o Valor de 

Referência. 

 

4.1.10  AN10 – Teste de hipótese entre médias – Economia X Modelo de pesquisa 

A fim de identificar os modelos de pesquisa que apresentaram maior economia 

percentual média dos valores homologados em relação aos valores de referência, um teste de 

hipótese entre médias foi utilizado (quadro 11), tendo sido desenvolvida para o teste as 

seguintes hipóteses: nula (H0) e alternativa (Ha). 

• H0:   0 

• Ha:  0 

  
Média N 

Desvio 

padrão 
Variância 

Modelo de pesquisa 

Portal de Compras Governamentais 7,29 6 0,3206 0,1028 

Mídia especializada 29,13 7 0,5460 0,2981 

Contratações similares de outros entes públicos 5,07 2 0,0105 0,0001 

Junto a fornecedores 46,24 138 0,6240 0,3894 

Definido pela CNEN 107,27 19 1,2093 1,4624 

Variadas fontes 19,98 30 0,2773 0,0769 
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Portal de Compras Governamentais - 1,00E+00 4,47E-05 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 

Mídia especializada 1,01E-20 - 5,05E-11 1,00E+00 1,00E+00 2,12E-43 

Contratações similares de outros entes públicos 1,00E+00 1,00E+00 - 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 

Junto a fornecedores 1,23E-201 1,95E-151 1,23E-126 - 2,49E-40 8,98E-248 

Definido pela CNEN 1,00E-46 1,31E-32 6,56E-29 2,73E-236 - 8,39E-94 

Variadas fontes 4,13E-49 1,00E+00 5,71E-16 1,00E+00 1,00E+00 - 

Quadro 11: Teste de hipótese entre médias – Economia X Modelo de pesquisa 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

• = Economia média entre os valores homologados e os valores de referência para o 

modelo de pesquisa 1 (Linha) 
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•  = Economia média entre os valores homologados e os valores de referência para o 

modelo de pesquisa 2 (Coluna) 

 

A fim de viabilizar a realização da análise e identificação dos modelos de pesquisa que 

geram as maiores economias médias entre os valores homologados e os valores de referência, 

as médias dessa variação para cada modelo foram comparadas pelo teste de hipótese. Para um 

intervalo de confiança de 95%, a média avaliada para o modelo da linha ( ) somente seria 

considerada estatisticamente inferior à média avaliada para o modelo da coluna ( ) caso o p-

valor for superior a 5%. Desta forma, a hipótese nula pode ser rejeitada somente para todas as 

comparações realizadas quando o modelo de pesquisa de “Definido pela CNEN” foi utilizado, 

indicando que esse seria o modelo de pesquisa com maior potencial de economia. É 

importante destacar ainda que a pesquisa de preços junto a fornecedores apresenta o segundo 

melhor desempenho, tendo maior economia média quando comparada com os demais 

modelos, desconsiderando o modelo de “Definido pela CNEN”. 

É importante registrar que o modelo “Portal de Compras Governamentais” foi o que 

demonstrou menor potencial de variação, o que sugeriria ser o melhor modelo a ser adotado, 

porém, devido à pequena quantidade da amostra (apenas 2,97%), essa conclusão não pode ter 

amparo estatístico. 

 

4.1.11  AN11 – Teste de hipótese entre médias – Economia X Modelo de definição 

A fim de identificar os modelos de definição de Valor de Referência que apresentaram 

maior economia percentual média dos valores homologados em relação aos valores de 

referência, um teste de hipótese entre médias foi utilizado, tendo sido desenvolvida para o 

teste as seguintes hipóteses: nula (H0) e alternativa (Ha). 

• H0:   0 

• Ha:  0 

 

 

 

Média N 
Desvio 

padrão 
Variância 

Modelo de definição 

Média 30,45 142 0,1895 0,0359 

Menor 14,97 17 0,2061 0,0229 

Outro 12,90 10 0,3034 0,0157 

Único 43,73 33 0,2340 0,0481 
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Estatística t Média Menor Outro Único 

Média - 4,05E-24 5,56E-208 1,00E+00 

Menor 1,00E+00 - 1,61E-23 1,00E+00 

Outro 1,00E+00 1,00E+00 - 1,00E+00 

Único 3,50E-249 1,82E-90 1,67E-76 - 

Quadro 12: Teste de hipótese entre médias – Economia X Modelo de definição 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

• = Economia média entre os valores homologados e os valores de referência para o 

modelo de definição 1 (Linha) 

•  = Economia média entre os valores homologados e os valores de referência para o 

modelo de definição 2 (Coluna) 

 

A fim de viabilizar a realização da análise e identificação dos modelos de definição 

que geram as maiores economias médias entre os valores homologados e os valores de 

referência, as médias dessa economia para cada modelo foram comparadas pelo teste de 

hipótese. Para um intervalo de confiança de 95%, a média avaliada para o modelo da linha 

( ) somente seria considerada estatisticamente inferior à média avaliada para o modelo da 

coluna ( ) caso o p-valor for superior a 5%. Desta forma, a hipótese nula pode ser rejeitada 

somente para todas as comparações realizadas quando o modelo de definição de “Único” foi 

utilizado, indicando que esse seria o modelo de definição com maior potencial de economia. É 

importante destacar ainda que a utilização do modelo de definição “Média” apresenta o 

segundo maior desempenho, tendo maior economia média quando comparada com os demais 

modelos, desconsiderando o modelo de “Único”.  

É importante considerar que a legislação determina que sejam pesquisados um mínimo 

de três preços para a definição do Valor de Referência, desta forma, a definição com valor 

único geralmente ocorre quando a Administração tem dificuldade de obter esses preços e 

acaba definindo o VR com base em uma única cotação, ou arbitrando um valor com base em 

algum critério, nem sempre preciso. 

Já o modelo de pesquisa “Menor”, se mostra o mais favorável a ser adotado, pois além 

de ser definido geralmente quando se obtém a quantidade de preços pesquisados que atende a 

legislação, mas principalmente, se comparado com o modelo “Média”, pois sugere uma 

menor variação. 
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4.1.12  AN12 – Gráfico de bolhas 

O gráfico de bolhas demonstra que os valores iniciais das licitantes quando da 

participação em um pregão eletrônico tendem gravitar em torno do Valor de Referência 

adotado. Esse gráfico foi criado comparando a relação entre o menor valor inicial proposto e o 

Valor de Referência adotado, com a relação entre o maior valor inicial proposto e o Valor de 

Referência adotado. O tamanho das bolhas foi definido pela quantidade de empresas 

participantes e a cor das bolhas foi definida pela unidade onde o processo foi executado. 

 

 

Figura 28: Gráfico de bolha – Valor de Referência x Valor inicial de proposta 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao ser analisado o gráfico da figura 28 é possível observar a grande tendência dos 

valores iniciais de proposta estar próximos ao Valor de Referência. Essa constatação 

comprova a desconfiança do autor e o que a revisão da literatura apontou de que as licitantes 

tendem a cotar valores iniciais próximos ao Valor de Referência. 

 

4.1.13 AN14 – Teste de hipótese entre médias – Conhecimento 

A fim de identificar se o conhecimento técnico do objeto de compra da licitação por 

quem irá definir o Valor de Referência gera maior variação percentual média dos valores 

homologados em relação aos valores de referência, um teste de hipótese entre médias foi 
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utilizado (quadro 13), tendo sido desenvolvida para o teste as seguintes hipóteses: nula (H0) e 

alternativa (Ha). 

• H0:   0 

• Ha:  0 

 

 

 

Média N 
Desvio 

padrão 
Variância 

 Conhecimento 
Não 29,18 128 0,2017 0,0407 

Sim 14,40 74 0,1593 0,0254 

 

       Estatística t Não Sim 

Não - 2,23E-8 

Sim 1,00E+00 - 

Quadro 13: Teste de hipótese entre médias – Conhecimento 
                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

• = Variação média entre os valores homologados e os valores de referência para o 

modelo de pesquisa 1 (Linha) 

•  = Variação média entre os valores homologados e os valores de referência para o 

modelo de pesquisa 2 (Coluna) 

 

A fim de viabilizar a realização da análise e identificação dos modelos de pesquisa que 

geram as maiores variações médias entre os valores homologados e os valores de referência, 

as médias dessa variação para cada modelo foram comparadas pelo teste de hipótese. Para um 

intervalo de confiança de 95%, a média avaliada para o modelo da linha ( ) somente seria 

considerada estatisticamente inferior à média avaliada para o modelo da coluna ( ) caso o p-

valor for superior a 5%. Desta forma, a hipótese nula pode ser rejeitada na comparação de 

quando não há conhecimento e quando há conhecimento, indicando evidências de que a 

quando não há conhecimento prévio do objeto de compra por quem realizou a pesquisa de 

preços, a variação entre o valor homologado e o Valor de Referência é maior, numa média de 

29,18%, contra uma média de 14,40% quando há o conhecimento técnico. Essa constatação 

indica ser uma boa prática a utilização de servidores que conheçam o objeto a ser adquirido 

participar da pesquisa de preços que irá definir o Valor de Referência para a licitação. 
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4.1.14  AN15 – Teste de hipótese entre médias – Modelo de definição X Conhecimento 

A fim de identificar quais combinações entre o conhecimento prévio do objeto de 

compra da licitação e os modelos de definição de valor de referência geram maior variação 

percentual média dos valores homologados em relação aos valores de referência, um teste de 

hipótese entre médias foi utilizado (quadro 14), tendo sido desenvolvida para o teste as 

seguintes hipóteses: nula (H0) e alternativa (Ha). 

• H0:   0 

• Ha:  0 

 

Esse teste de hipótese não utilizou o modelo de definição “Único” por não atender a 

legislação que determina um mínimo de 3 preços, bem como pelo reduzido tamanho da 

amostra, também não tendo sido utilizado o modelo de definição “Outro” por se tratar de um 

modelo não mensurável em razão da sua definição não adotar nenhum padrão que possa ser 

identificado. 

 

 

Média N 
Desvio 

padrão 
Variância 

Modelo de definição / 

Conhecimento 

Média/Não  32,12 98 0.1886 0.0356 

Média/Sim 20,35 44 0.1666 0.0278 

Menor/Não 14,69 10 0.1631 0.0266 

Menor/Sim 10,18 7 0.1406 0.0198 

 
Estatística t Média/Não                         Média/Sim                        Menor/Não Menor/Sim 

Média/Não - 0,0001619 0,0044184 0,002535 

Média/Sim 0,9998 - 0,1705 0,05902 

Menor/Não 0,9958 0,8295 - 0,2762 

Menor/Sim 0,9975 0,941 0,7238 - 

Quadro 14: Teste de hipótese entre médias – Modelo de definição X Conhecimento 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

• = Variação média entre os valores homologados e os valores de referência para o 

modelo de pesquisa 1 (Linha)  

•  = Variação média entre os valores homologados e os valores de referência para o 

modelo de pesquisa 2 (Coluna) 

 

A fim de viabilizar a realização da análise e identificação das combinações entre 

conhecimento prévio do objeto e modelos de definição dos valores de referência que geram as 



82 

maiores variações médias entre os valores homologados e os valores de referência, as médias 

dessa variação para cada modelo foram comparadas pelo teste de hipótese. Para um intervalo 

de confiança de 95%, a média avaliada para o modelo da linha ( ) somente seria considerada 

estatisticamente inferior à média avaliada para o modelo da coluna ( ) caso o p-valor for 

superior a 5%. Desta forma, a hipótese nula pode ser rejeitada para todas as comparações 

realizadas somente quando a combinação de não conhecimento prévio do objeto e média 

como definição do valor de referência foi utilizada, indicando que essa seria a combinação 

com maior potencial de variação. Vale chamar atenção que, a um nível de significância de 

10%, a combinação de conhecimento prévio e média e conhecimento prévio e menor rejeita-

se a hipótese nula, indicando que a primeira combinação tem potencial de variação maior que 

a segunda. 

O quadro 12 permite ainda identificar que há uma tendência a ser uma melhor forma 

de definição do Valor de Referência quando esse ocorre com conhecimento técnico e pelo 

menor valor (10,18%) em média de economia, seguido de sem conhecimento técnico e menor 

valor (14,69%). 

4.2 RESULTADOS DA ANÁLISE QUALITATIVA DE DADOS 

Com a análise qualitativa dos dados, pretendeu o autor identificar através de 14 

(catorze) questões submetidas a 25 (vinte e cinco) especialistas, fatores subjetivos que podem 

influenciar na definição do Valor de Referência pela Administração. 

A figura 33 lista as 14 (catorze) variáveis utilizadas para essa análise, tendo sido essas 

divididas em dois tipos, conforme a característica de cada uma: (variáveis de percepção e 

variáveis de opção). 



83 

 

Figura 29: Lista de variáveis para análise qualitativa 

                     Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com a finalidade de possibilitar a realização de análises dos dados coletados, as 

opções da escala disponíveis para preenchimento do questionário foram substituídas por 

valores numéricos que variam de 1 até n, sendo que n consiste no número de opções 

disponíveis para preenchimento de cada questão. As variáveis de “Opção” avaliadas pelos 

respondentes na pesquisa survey foram abreviadas para possibilitar a exposição gráfica dos 

seus resultados, a relação entre as variáveis de “Opção” e as abreviações elaboradas encontra-

se no Apêndice B desta dissertação. 

 

4.2.1  Tratamento da base de dados qualitativos 

Após tratamento dos dados recebidos, foi possível identificar um total de 25 (vinte e 

cinco) respondentes da pesquisa survey realizada, sendo que dessas respostas 20 (vinte), ou 

80% (oitenta por cento) estavam completas e 5 (cinco), ou 20% (vinte por cento) das 

respostas possuíram, no mínimo, uma questão não respondida. 
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4.2.2  Resultado da análise 

Visando alcançar os objetivos da pesquisa foram realizadas 7 (sete) análises, 

identificadas de AN16 a AN22. O quadro 15 traz a lista dessas análises e a informação se as 

mesmas geraram alguma informação relevante para o estudo. 

 

NA TIPO DE ANÁLISE 
INFORMAÇÃO 

RELEVANTE? 

AN16 Gráfico de barras – questões: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 e, 14 do questionário Sim 

AN17 
Análise de frequência via gráfico de pizza e análise de Pareto – questões: 11 e 

12 do questionário 
Sim 

AN18 Análise de Pareto – questões: 9 e 10 do questionário Sim 

AN19 Teste de hipótese de uma proporção via p-valor – modelos adequados Sim 

AN20 Análise de correlação – modelos adequados Não 

Quadro 15: Lista das análises estatísticas qualitativas realizadas 

                     Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Através da análise gráfica da percepção dos 25 (vinte e cinco) especialistas 

consultados, foi possível identificar uma concordância dos respondentes com a maioria das 

questões abordadas, tendo em vista que a maior parcela dos respondentes concorda com as 

afirmações realizadas. Somente a avaliação da utilização de bloqueio para participação do 

processo licitatório das empresas que não responderem a pesquisa de preço (questão 8), 

apresentou um maior equilíbrio entre o número de respondentes que concordam com a 

afirmação e os que não concordam. Apesar de 13 (treze) respondentes concordarem que essa 

medida geraria mais respostas e tornaria o valor de referência mais correto, 10 (dez) 

discordaram dessa afirmação. 

 

4.2.3  AN16 – Gráfico de barras 

O gráfico de barras foi utilizado para analisar as seguintes questões: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 13 e, 14. Todas essas questões foram elaboradas com a escala Likert de 5 (cinco) posições, 

quais sejam: “Concordo totalmente”, “Concordo parcialmente”, “Não concordo nem 

discordo”, “Discordo parcialmente” e, “Discordo totalmente”. 

A diferença entre as opções “Concordo parcialmente” e “Discordo parcialmente” 

informada aos respondentes à título de orientação foi a seguinte: 
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“Concordo parcialmente”: quando a sua tendência é concordar, porém, por algum 

motivo, você não concorda totalmente. 

“Discordo parcialmente”: quando a sua tendência é discordar, porém, por algum 

motivo, você não discorda totalmente. 

 

 
Figura 30: Gráfico de barras – Questão 1 do questionário 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O gráfico da figura 30 demonstra que na visão da maioria absoluta dos especialistas é 

importante o responsável por definir o Valor de Referência ter conhecimento do objeto a ser 

contratado. Esse aspecto se mostra importante, pois quando uma pesquisa é realizada com a 

participação de um técnico, a tendência é que pela familiaridade com o objeto a ser 

contratado, a análise dos preços obtidos na pesquisa fique facilitada, propiciando uma melhor 

definição do Valor de Referência. Em contrapartida, essa não é uma prática comum adotada. 
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Figura 31: Gráfico de barras – Questão 2 do questionário 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No gráfico de figura 31 também a maioria dos respondentes entendeu como sendo 

uma boa prática a divulgação do Valor de Referência aos licitantes para se obter melhores 

propostas no pregão eletrônico. O estudo verificou que essa é a prática adotada por todas as 

unidades envolvidas na pesquisa. Por outro lado, pelo fato de não se praticar nas licitações por 

pregão eletrônico a não divulgação dos valores de referência impossibilitou uma opinião mais 

precisa dos especialistas, vez que eles mesmos não tiveram parâmetro com os quais comparar. 

 

 
Figura 32: Gráfico de barras – Questão 3 do questionário 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Dentre os respondentes da questão 3 (figura 32), não houve nenhum que tivesse 

discordado dessa afirmativa, portanto, a maioria concordou com a afirmativa da questão. O 

problema maior de se utilizar essa modalidade é a dificuldade de se comparar objetos 

semelhantes, o que na maioria dos casos inviabiliza a definição do Valor de Referência por 

esse critério. Talvez, uma solução para esse problema fosse o Governo adotar padrões de 

definição de objeto os quais permitissem a comparação com mais facilidade. 

 

 
Figura 33: Gráfico de barras – Questão 4 do questionário 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os respondentes da questão 4 (figura 33) concordaram em sua maioria que a pesquisa 

de preços junto a fornecedores auxilia a Administração a obter resultados dentro do princípio 

da economicidade. Essa é a principal forma de realização da pesquisa de preços utilizada, pois 

é a de mais fácil obtenção dos preços e ao mesmo tempo a que se adequa melhor ao objeto a 

ser licitado, uma vez que a pesquisa de preços é realizada justamente sobre a definição do 

objeto do certame. O maior problema dessa pesquisa é que ela é realizada junto aos próprios 

interessados em fornecer para o órgão, e que por sua vez, pretendem auferir o maior lucro 

possível. Desta forma, tendem a inflar seus preços na pesquisa na tentativa de elevar o Valor 

de Referência (em muitas das vezes com sucesso). 
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Figura 34: Gráfico de barras – Questão 5 do questionário 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quanto à questão 5 (figura 34), os respondentes em sua maioria, entenderam ser uma 

melhor prática a realização de pesquisa junto a outros órgãos em comparação com a pesquisa 

junto a fornecedores. Esse sentimento dos especialistas corrobora a percepção de se a 

pesquisa de preços for realizada junto a outros órgãos, que a tendência seja a de se definir um 

Valor de Referência mais preciso. O problema, contudo, reside na dificuldade de se comparar 

objetos semelhantes. 

 

 
Figura 35: Gráfico de barras – Questão 6 do questionário 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A maioria dos especialistas entendeu que a definição do Valor de Referência pelo 

menor preço da pesquisa seria uma melhor prática que o utilizado pela média de preços. O 

fato curioso é que apesar dessa percepção, na grande maioria das licitações estudada, a 

Administração optou por definir o Valor de Referência pela média dos preços. Essa prática 

ocorre, principalmente em razão da Administração, por não ter certeza se os preços obtidos na 

pesquisa estão dentro dos praticados no mercado, preferem “garantir” o sucesso da licitação 

com um Valor de Referência com margem de segurança maior, pois em princípio, não se pode 

homologar um pregão se o menor valor obtido for superior ao Valor de Referência. 

 

 

Figura 36: Gráfico de barras – Questão 7 do questionário 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A questão 7 (figura 36) trata de uma situação hipotética, pois a legislação não permite 

tal prática. Optou o autor por elabora-la a fim de obter o sentimento dos especialistas que 

pudesse auxiliar o Governo futuramente em alterações à lei de licitações, ou na forma da 

realização da pesquisa de preços. A maioria dos especialistas concordou com a proposta 

sugerida, porém houve um maior equilíbrio entre os respondentes. 

A hipótese sugerida nessa questão teria como objetivo obrigar as empresas a cotarem 

preços mais próximos do seu limite quando da resposta à pesquisa, desta forma, propiciando 

uma definição do Valor de Referência mais próximo do praticado no mercado. 
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Figura 37: Gráfico de barras – Questão 8 do questionário 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A questão 8 (figura 37) também trata de uma situação hipotética, pois da mesma forma 

que a questão 7, não há previsão legal para a sua utilização. O objetivo da hipótese criada é o 

de evitar que empresas que queiram aumentar seus preços para a pesquisa e se vejam 

obrigadas a cotar preços mais próximos da realidade por força da hipótese anterior, 

simplesmente deixassem de responder a pesquisa, dificultando o trabalho da Administração 

de se obter os preços necessários para a definição do Valor de Referência. Essa questão foi a 

que demonstrou maior equilíbrio entre os respondentes. Possivelmente o maior equilíbrio das 

respostas ocorreu em razão da preocupação dos especialistas em não diminuir a concorrência. 

Apesar do equilíbrio nas respostas, a hipótese desta questão também poderá auxiliar o 

Governo a futuramente alterar a lei de licitações ou a forma da realização da pesquisa de 

preços. 
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Figura 38: Gráfico de barras – Questão 13 do questionário 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A questão 13 representada pela figura 38 teve como objetivo colher a percepção dos 

especialistas quanto à fase competitiva do pregão eletrônico onde as licitantes ofertam lances 

visando ter o objeto licitado adjudicado a seu favor. A maioria dos especialistas concorda com 

a afirmativa da questão. Esse sentimento que demonstra que no entendimento dos 

respondentes, que o pregoeiro deve se utilizar de sua habilidade de negociação para tentar 

fazer com que as licitantes ofertem o maior numero de lances possíveis, pois dessa forma 

estariam chegando cada vez mais perto do seu limite de preços. A análise quantitativa dos 

dados também configurou o mesmo resultado apontado por essa questão. 
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Figura 39: Gráfico de barras – Questão 14 do questionário 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A última questão do questionário (figura 39) obteve a totalidade de concordância, ou 

seja, todos os especialistas consultados entenderam que quanto maior a quantidade de 

empresas participantes de um pregão eletrônico, maior será a tendência de que haja 

concorrência. E como quanto maior a concorrência, maior a tendência de se obter melhores 

preços, isso reforça que a Administração deva procurar adotar procedimentos que visem dar 

maior atratividade ao certame com o objetivo de ter mais participantes. 

Nesse sentido, a análise quantitativa dos dados obtidos nos pregões eletrônicos 

estudados também demonstrou essa tendência. 
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4.2.4  AN17 – Análise de frequência via gráfico de pizza e análise de Pareto 

 

Figura 40: Gráfico de pizza – Questão 11 do questionário 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O gráfico correspondente às respostas obtidas para a questão (figura 40) demonstra 

que a maioria dos especialistas entende que a economia gerada pela utilização do pregão 

eletrônico não corresponde à realidade (21, ou 84%). Essa interpretação decorre do fato de 

que os valores de referência utilizados não são condizentes com a realidade de mercado, o que 

traz distorções na percepção da economia real gerada. Por outro lado, se o conceito de 

economia está atrelado à diferença entre o Valor de Referência e o valor homologado, e se o 

valor homologado foi resultado do procedimento licitatório que não pode ser alterado, a única 

forma de se aferir melhor o percentual de economia alcançado é se definindo melhor o Valor 

de Referência. 
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Figura 41: Análise de Pareto – Questão 12 do questionário 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Através da análise de Pareto contida na figura 41 foi possível identificar que na 

percepção dos especialistas o percentual real de economia obtido ou é inferior ao divulgado, 

ou não há predominância (10 opiniões para cada). Essa percepção demonstra que geralmente, 

os valores de referência são definidos bem superiores ao preço de mercado. 

 

4.2.5  AN18 – Análise de Pareto 

 

 

Figura 42: Análise de Pareto – Questão 9 do questionário 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A percepção da maioria dos especialistas para a questão 9 (figura 42) é de que a 

estratégia adotada pelas empresas na pesquisa de preços é o principal motivo para uma má 

definição do Valor de Referência. Por oportuno salientar que essa estratégia, na maioria das 

vezes, trata-se de elevar o preço cotado na pesquisa. Também obteve um grande número de 

respostas a opção 1, que diz respeito a má definição do objeto no momento da pesquisa. O que 

configura a necessidade de se observar com bastante cautela a especificação do que se 

pretende contratar, na fase preparatória do pregão eletrônico. 

 

 

Figura 43: Análise de Pareto – Questão 10 do questionário 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quanto à questão 10 (figura 43), a maioria dos especialistas entendeu que a má 

definição do Valor de Referência ocorre por equívoco por parte do agente público na 

identificação de objeto similar. Esse problema fica evidente mesmo analisando objetos 

semelhantes dentro dos próprios órgãos pesquisados, onde não é mantido um padrão na 

definição do objeto. Desta forma, em relação a outros órgãos, essa dificuldade aumenta, o que 

propicia distorções nas análises que vão definir o Valor de Referência. 

No caso da má definição do valor de referência para os processos que utilizaram a 

pesquisa de preço junto a fornecedores na sua formulação (figura 42), a (i) estratégia das 

empresas pesquisadas (12, ou 50%) e a (ii) especificação incorreta dos objetivos (9, ou 

37,5%) foram as mais relevantes, com 87,5% das respostas. 
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Para a má definição do valor de referência para os processos que utilizaram a pesquisa 

de preço junto a outros órgãos na sua formulação (figura 43), o (i) equívoco na busca por 

objeto semelhante (12, ou 48%) e o (ii) método de definição utilizado (5, ou 20%) foram as 

mais relevantes, com 68% das respostas. 

 

4.2.6  AN19 – Teste de hipótese de uma proporção via p-valor 

A fim de identificar o consenso entre os respondentes no que tange os modelos 

adequados para os processos licitatórios, um teste de hipótese de uma proporção foi utilizado 

(quadro 16), tendo sido desenvolvida para o teste, as seguintes hipóteses: nula (H0) e 

alternativa (Ha). 

• H0:   0,5 (p0) 

• Ha:   0,5 (p0) 

 

Elementos de correlação Respostas positivas 
Respostas 

válidas 
p p0 p-valor 

Conhecimento técnico 22 25 0,88 0,5 7,23E-05 

Divulgação 17 25 0,68 0,5 3,59E-02 

Pesquisa com órgãos 23 25 0,92 0,5 1,33E-05 

Pesquisa com fornecedores 20 25 0,80 0,5 1,35E-03 

Comparação dos modelos de pesquisa 16 25 0,64 0,5 8,08E-02 

Comparação dos modelos de definição 16 25 0,64 0,5 8,08E-02 

Limite de participação 14 25 0,56 0,5 2,74E-01 

Bloqueio de não resposta 13 25 0,52 0,5 4,21E-01 

Economia real 0 25 0,00 0,5 1,00E+00 

Volume de lances 23 25 0,92 0,5 1,33E-05 

Volume de licitantes 25 25 1,00 0,5 2,87E-07 

Quadro 16: Teste de hipótese de proporção via p-valor – consenso entre respondentes 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

• 1 = Proporção de pesquisados que concordam com a afirmação da pesquisa 

•  = Proporção esperada de pesquisados que concordam com a afirmação da pesquisa 

 

A fim de viabilizar a realização da análise e identificação dos consensos existentes na 

pesquisa de percepção entre os respondentes, a proporção avaliada pelo teste de hipótese foi a 

de respondentes que concordaram com a afirmação realizada em relação à um valor esperado 
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de 50%, indicando uma maioria de casos concordância. Para um intervalo de confiança de 

95%, a proporção avaliada (p) somente seria considerada estatisticamente inferior a 50% caso 

o p-valor for superior a 5%. Desta forma, a hipótese nula pode ser rejeitada para um total de 6 

afirmações, confirmando que a maioria dos respondentes apresentam opinião convergente no 

que tange as mesmas. É possível afirmar que para a maioria dos respondentes as seguintes 

afirmações são válidas: 

- É importante o responsável pela definição do Valor de Referência deter 

conhecimento técnico do objeto da contratação (12 respondentes concordam com essa 

afirmação); 

- A divulgação do Valor de Referência aos licitantes é uma boa prática para se obter 

melhores propostas num pregão eletrônico (17 respondentes concordam com essa afirmação); 

- A utilização de preços praticados em outros órgãos para definir o Valor de 

Referência auxilia a Administração a produzir resultados dentro do princípio da 

economicidade (23 respondentes concordam com essa afirmação); 

- A utilização de pesquisa de preços junto a fornecedores do correspondente segmento 

de mercado para definir o Valor de Referência auxilia a Administração a produzir resultados 

dentro do princípio da economicidade (20 respondentes concordam com essa afirmação); 

- Quanto maior o número lances num pregão eletrônico, mais provável será a empresa 

chegar ao seu limite de preço (23 respondentes concordam com essa afirmação); 

- Quanto maior o número de licitantes, maior será a tendência de que haja 

concorrência (Todos os respondentes concordam com essa afirmação). 
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5 CONCLUSÃO 

Esta pesquisa foi desenvolvida com base no estudo de licitações realizadas sob a 

modalidade de pregão eletrônico. Ela trouxe, através do levantamento bibliográfico, os 

conceitos que norteiam as licitações, bem como toda a legislação e procedimentos que os 

entes públicos devem seguir quando pretendem realizar uma contratação com um particular. 

Nesse contexto, o estudo demonstrou como o pregão eletrônico vem sendo utilizado 

por órgãos públicos de todas as esferas de governo, inclusive no cenário internacional, 

identificando os seus pontos positivos e negativos. 

Embutido no conjunto de procedimentos necessários para a contratação está o Valor 

de Referência que é adotado pela Administração para a realização da contratação, o qual nem 

sempre recebe a devida atenção quando da sua definição. 

Através da percepção de que uma boa definição do Valor de Referência é um elemento 

crucial para o sucesso da licitação, sob o aspecto de economia e planejamento do gasto 

público, o estudo identificou quais os procedimentos mais eficazes para se auferir um Valor 

de Referência mais preciso, e quais os elementos que contribuem mais concretamente para 

isso. 

Foram identificadas e obtidas inúmeras variáveis inerentes aos pregões eletrônicos, as 

quais foram submetidas a análises estatísticas com o objetivo de avaliar quais teriam 

influência na definição do Valor de Referência, e quais seriam influenciadas pela definição do 

mesmo que pudesse impactar no resultado final da licitação. 

Essas análises fizeram parte do estudo quantitativo que trouxe diversas conclusões, 

sendo que algumas delas não ajudaram a responder a questão da pesquisa, outras sugeriram 

conclusões que podem auxiliar numa melhor definição do Valor de Referência, e outras tantas 

foram mais conclusivas e respondem com segurança a questão da pesquisa. 

Quanto à análise qualitativa realizada através do estudo das respostas obtidas no 

questionário, essas estão mais alinhadas a fatores subjetivos de percepção, as quais, em alguns 

casos foram confirmadas pelo resultado da análise quantitativa, e em outros não pode ser 

comprovada estatisticamente. 

A pesquisa concluiu que devido ao fator de que as licitantes sempre buscam um lucro 

maior, que quando o Valor de Referência é definido acima do que o mercado pratica, a 

variação entre esse e o valor homologado não significa que a Administração esteja obtendo 

uma maior economia, mas sim, que pela má definição do Valor de Referência, as licitantes 

tiveram mais margem para diminuir seus preços. Desta forma, a economia mais real estaria 
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sendo obtida quando a diferença entre o Valor de Referência e o valor homologado for menor, 

desde que o Valor de Referência tenha sido definido de forma mais eficiente, obrigando as 

licitantes a realmente baixarem seus preços de forma a concederem descontos reais. 

5.1 CONCLUSÃO SOBRE A ANÁLISE DOS DADOS 

A pesquisa constatou que as licitantes tendem a inflacionar a pesquisa de preços com o 

objetivo de aumentar o Valor de Referência, e assim, quando da licitação tentarem obter 

maiores lucros. Por outro lado, também ficou identificado que quanto mais preços forem 

obtidos na pesquisa maior será a probabilidade de se identificar e excluir outliers, permitindo 

com isso se chegar a valores de referência mais condizentes com a realidade do mercado. 

A pesquisa também identificou que em todas as unidades (CNEN/Sede, IEN e IRD), a 

maioria das vezes o modelo de pesquisa de preços utilizado para a definição do Valor de 

Referência foi junto a fornecedores do correspondente segmento de mercado da licitação 

(68,32%) e, o modelo de definição do Valor de Referência mais adotado foi a média de preços 

da pesquisa (70,30%). 

A análise dos dados concluiu que o modelo de definição do Valor de Referência pelo 

menor preço da pesquisa é o mais adequado a ser utilizado pela Administração, uma vez que 

evidenciou que em comparação com a definição pela média de preços da pesquisa, eles 

sempre se aproximam mais do valor homologado, com uma margem de segurança de que 

podem ser aproveitados sem comprometer o sucesso da licitação. Os outros dois modelos de 

definição do Valor de Referência (Outro e Único) não puderam ser considerados, pois o 

modelo “Outro” não possui um padrão definido, combinando mais de um modelo, ou não 

ficando clara a forma da sua realização, enquanto que o modelo “Único” foi adotado quando 

não se conseguiu a quantidade necessária de respostas à pesquisa de preços. 

Também ficou constatada na análise dos dados uma relação direta entre o aumento do 

número de empresas participantes da licitação e o aumento da quantidade de lances ofertados, 

com o aumento da economia gerada. Desta forma, e caso a Administração venha a adotar um 

melhor Valor de Referência, quanto mais empresas participarem da licitação, mais chances 

haverá de se obter um lucro real. 

O estudo indicou evidências de que as licitantes tendem a colocar seus preços iniciais 

próximos ao Valor de Referência na expectativa de não haver uma grande competitividade no 
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certame que possibilite essa a obter maiores lucros, e que quando esses são definidos pelo 

menor preço, essa circunstância obriga automaticamente a disputa com menores lucros. 

O estudo também indicou evidências de que quando o Valor de Referência é definido 

sem a participação de um servidor com conhecimento técnico do objeto, que a diferença entre 

o Valor de Referência e o valor homologado é maior. 

Quanto à análise qualitativa, a opinião dos especialistas veio ao encontro de que o 

Valor de Referência deve ter a participação de um especialista, pois 88% concordaram com 

essa importância. O curioso é que apesar disso, somente 36,64% dos pregões eletrônicos 

estudados tiveram a participação de técnicos na definição do Valor de Referência. 

Os especialistas também entenderam ser uma boa prática a definição do Valor de 

Referência aos licitantes. No entanto, como todas as licitações tiveram os seus valores de 

referência divulgados, não houve como fazer uma análise estatística que pudesse comprovar 

essa percepção. 

Os especialistas entenderam que seria uma melhor forma de se definir o Valor de 

Referência a utilização de preços praticados em outros órgãos, todavia, essa forma foi pouco 

utilizada nos pregões eletrônicos estudados devido às características dos objetos contratados, 

que inviabilizavam ou dificultavam muito a obtenção dos preços para objetos similares. 

Os especialistas, em sua maioria, concordaram que caso a licitante ficasse limitada a 

reduzir o seu preço a no máximo 10% do cotado na pesquisa, que isso contribuiria para uma 

melhor definição do Valor de Referência, entretanto, essa situação não pôde ser apurada em 

razão de não estar prevista na Lei de Licitações. 

O impedimento de participar da licitação para empresas consultadas na pesquisa de 

preços que não viessem a respondê-la dividiu muito as opiniões, talvez por entenderem os 

especialistas que essa situação pudesse vir a diminuir a competitividade. 

A maioria absoluta dos especialistas concordou que quanto maior o número de lances, 

mais provável é da empresa chegar ao seu limite de preço. Esse entendimento também foi 

corroborado pela análise quantitativa que seguiu no mesmo sentido. 

Da mesma forma, sendo que dessa vez a totalidade dos respondentes entendeu que 

quanto maior for o número de licitantes, maior será a tendência de haver competição. Essa 

situação, de igual forma, também foi constatada na análise quantitativa, e de certa maneira 

corrobora as opiniões contrárias ao impedimento hipotético da questão 8. 

O sentimento dos especialistas foi de que a economia alcançada no pregão eletrônico 

não corresponde à realidade, tendo essa conclusão encontrado amparo na análise quantitativa 

que demonstra maiores percentuais de economia quando o Valor de Referência é definido 
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pela média de preços, concluindo em seguida que essa não é uma boa forma para se definir o 

VR. 

Quanto ao principal motivo de uma má definição do Valor de Referência quando esse 

ocorre com base em pesquisa com fornecedores, a maioria dos especialistas entende que isso 

ocorra por estratégia das empresas quando da participação na pesquisa de preços, o que 

reforça o entendimento que as empresas elevam o seu preço na pesquisa objetivando elevar 

também o Valor de Referência e, conseguir com isso um maior lucro. 

Por fim, a percepção da maioria dos especialistas quanto à má definição do Valor de 

Referência quando essa ocorre com base em licitações de outros órgãos é de que tal fato 

ocorre por equívoco dos agentes públicos na identificação de objeto similar. Essa percepção 

reforça a dificuldade de se colocar em prática a pesquisa realizada junto a outros órgãos. 

 5.2 RESPOSTA À QUESTÃO DE PESQUISA 

Para todas as análises quantitativas e qualitativas realizadas, a pesquisa demonstrou 

fortes indícios que os principais procedimentos que podem auxiliar a Administração para uma 

melhor definição do Valor de Referência são: (i) definir o Valor de Referência com base no 

menor preço obtido na pesquisa, pois dessa forma, a Administração minimizaria a margem de 

lucro e o grau de oportunismo das empresas quando participarem da licitação; (ii) utilizar o 

conhecimento de um técnico com experiência do objeto a ser licitado, que participe da 

elaboração da pesquisa de preços e da sua análise, pois dessa forma os preços obtidos na 

pesquisa poderão sofrer uma análise de quem está acostumado a vivenciar o objeto da 

contratação, facilitando a identificação de preços fora da realidade e; (iii) procurar ampliar a 

pesquisa de preços a fim de obter o maior número possível de cotações que permita a 

identificação e exclusão de outliers, para posteriormente, definir o Valor de Referência pelo 

menor preço. 

5.3  SUGESTÃO DO TRABALHO 

A Administração, sempre que possível, quando da realização de licitações sob a 

modalidade de pregão eletrônico, deve utilizar para a definição e realização da pesquisa de 

preços, servidores com o conhecimento técnico do objeto a ser licitado, sendo que o mesmo 

deverá opinar a respeito da pesquisa de preços obtida, bem como da definição do Valor de 
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Referência. A pesquisa de preços, por sua vez, deve ser ampliada para quantidade maior de 

empresas visando obter elementos que possibilite a identificação de outliers que deverão ser 

excluídos. E finalmente, quando se definir o Valor de Referência, esse deverá ocorrer com 

base no menor preço obtido na pesquisa. 

5.4  CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO 

O estudo constatou que o tema “Valor de Referência” em licitações por pregão 

eletrônico, apesar de ter ficado configurado nesta pesquisa a sua grande importância, não é 

muito explorado pela literatura, o que demonstra o grande potencial de contribuição para os 

órgãos públicos nas suas contratações de bens e serviços comuns. 

Espera-se com o resultado desta pesquisa contribuir com os órgãos públicos de um 

modo geral na utilização de melhores práticas para a definição do Valor de Referência para as 

licitações na modalidade de pregão eletrônico, que possibilitará se alcançar uma economia 

real dos gastos públicos, bem como um melhor planejamento para as contratações de bens e 

serviços comuns, o que permitirá um melhor planejamento da despesa e aplicação dos 

recursos. 

Como constatado na pesquisa, atualmente a prática para a definição do Valor de 

Referência, na maioria dos processos, não adota os procedimentos recomendados por essa 

pesquisa. Desta forma, caso os órgãos optem pela adoção dos procedimentos apontados, será 

gerada uma base de dados com novo perfil de definição do VR, que poderá futuramente 

demonstrar através de novos estudos, a sua real eficácia. 
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APÊNDICE A – RELAÇÃO ENTRE QUESTÃO E VARIÁVEL 

Código Grupo Variável Dado/Questão 

V1.1 Valores Valor de referência Valor de Referência adotado 

V1.2 Valores Valor homologado Valor Homologado (V.H.) 

V1.3 Valores Valor de pesquisa 
Preço ofertado na pesquisa de preços, pela licitante vencedora, caso 

ela tenha participado da pesquisa 

V1.4 Valores Valor inicial do vencedor Valor inicial da proposta do vencedor do pregão 

V1.5 Valores 
Menor preço entre os 

pesquisados 
Menor valor apresentado pelas empresas na pesquisa 

V1.6 Valores Maior valor inicial de proposta 
Maior valor das propostas iniciais apresentadas pelas licitantes 

(antes dos lances) 

V1.7 Valores Menor valor inicial de proposta 
Menor valor das propostas iniciais apresentadas pelas licitantes 

(antes dos lances) 

V2.1 Volume Empresas Quantidade de empresas que participaram da licitação 

V2.2 Volume Lances Quantidade de lances ofertados na licitação 

V2.3 Volume 
Quantidade de preços 

pesquisados 
Quantos preços foram utilizados para se definir o V.R. 

V3.1 Classificação Tipo Se a contratação é de serviço ou de material 

V3.2 Classificação Modelo de pesquisa Qual foi o modelo de pesquisa adotado para definir o V.R. 

V3.3 Classificação Modelo de definição 
Se a definição do Valor de Referência ocorreu somente com base 

na média da pesquisa ou se outro fator foi levado em consideração 

V4.1 Percepção Conhecimento técnico 
É importante o responsável pela definição do Valor de Referência 

deter conhecimento técnico do objeto da contratação 

V4.2 Percepção Divulgação 
A divulgação do Valor de Referência aos licitantes é uma boa 

prática para se obter melhores propostas num pregão eletrônico 

V4.3 Percepção Pesquisa com órgãos 

Nas licitações realizadas por pregão eletrônico, a utilização de 

preços praticados em outros órgãos para definir o Valor de 

Referência auxilia a Administração a produzir resultados dentro do 

princípio da economicidade 

V4.4 Percepção Pesquisa com fornecedores 

Nas licitações realizadas por pregão eletrônico, a utilização de 

pesquisa de preços junto a fornecedores do correspondente 

segmento de mercado para definir o Valor de Referência auxilia a 

Administração a produzir resultados dentro do princípio da 

economicidade 

V4.5 Percepção 
Comparação dos modelos de 

pesquisa 

Nas licitações realizadas por pregão eletrônico, a utilização de 

preços praticados em outros órgãos demonstra melhor resultado em 

relação ao atendimento do princípio da economicidade que a 

pesquisa de preços junto a fornecedores do correspondente 

segmento de mercado, para a definição do Valor de Referência 
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V4.6 Percepção 
Comparação dos modelos de 

definição 

Nos pregões eletrônicos, o Valor de Referência definido pelo menor 

preço da pesquisa consegue obter melhores resultados para o 

atingimento do princípio da economicidade que pela média de 

preços 

V4.7 Percepção Limite de participação 

Caso fosse possível que a licitante que tenha participado da 

pesquisa de preços só pudesse reduzi-lo a no máximo 10% quando 

da realização do pregão eletrônico, sob pena de desclassificação, tal 

procedimento contribuiria para uma melhor definição do Valor de 

Referência 

V4.8 Percepção Bloqueio de não resposta 

Caso fosse possível que uma empresa que uma vez tenha sido 

consultada para responder a pesquisa de preços, não tenha 

encaminhado resposta, ficasse impedida de participar da licitação, 

tal procedimento contribuiria para a obtenção de um maior número 

de respostas à pesquisa que pudesse embasar melhor o Valor de 

Referência 

V4.9 Percepção Economia real 

Você acredita que o percentual de economia alcançado na maioria 

das licitações por pregão eletrônico, o qual é calculado através da 

comparação entre o Valor de Referência e o Valor Homologado, 

corresponde à realidade? 

V4.10 Percepção Volume de lances 
Quanto maior o número lances num pregão eletrônico, mais 

provável será a empresa chegar ao seu limite de preço 

V4.11 Percepção Volume de licitantes 
Quanto maior o número de licitantes, maior será a tendência de que 

haja concorrência 

V5.1 Opção 
Opções diversas na pesquisa 

com fornecedores 

Informe, dentre as opções abaixo, qual é no seu entendimento, o 

principal motivo que pode levar a uma má definição do Valor de 

Referência nas licitações por pregão eletrônico, quando essa 

definição toma por base a pesquisa de preços junto a empresas do 

segmento de mercado licitado (assinalar somente uma opção) 

V5.2 Opção 
Opções diversas na pesquisa 

com órgãos 

Informe, dentre as opções abaixo, qual é no seu entendimento, o 

principal motivo que pode levar a uma má definição do Valor de 

Referência nas licitações por pregão eletrônico, quando essa 

definição toma por base preços obtidos em licitações de mesmo 

objeto em outros órgãos (assinalar somente uma opção) 

V5.3 Opção 
Opções diversas na economia 

gerada 

Essa questão é vinculada à questão anterior e somente deve ser 

respondida caso a resposta à questão 11 tenha sido NÃO. Nesse 

caso, assinale uma das opções a seguir 
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APÊNDICE B – RELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS DE OPÇÃO E ABREVIAÇÕES 

 
Variáveis de Opção na pesquisa com fornecedores 

(A) Primeira opção 
Má especificação do objeto no momento da pesquisa de preços que poderá suscitar dúvida nas 

empresas quando da apresentação da cotação 

(B) Segunda opção Definição do Valor de Referência com base em poucas cotações obtidas na pesquisa de preços 

(C) Terceira opção 
Estratégia das empresas na apresentação da cotação de preços na pesquisa visando a obtenção 

de um maior lucro quando da licitação 

(D) Quarta opção Corrupção resultante de cartel ou de conluio entre empresas e agentes públicos 

(E) Quinta opção Outro 

 
Variáveis de Opção na pesquisa com órgãos 

(A) Primeira opção Equívoco por parte do agente público na identificação de objeto similar 

(B) Segunda opção Volatilidade do mercado em relação aos preços praticados 

(C) Terceira opção O método utilizado para a definição do VR (média de preços ou menor preço) 

(D) Quarta opção Imperícia do agente público na busca por contratações semelhantes 

(E) Quinta opção Outro 

 
Variáveis de Opção na economia gerada 

(A) Primeira opção Geralmente, o percentual real obtido é inferior ao divulgado 

(B) Segunda opção Geralmente, o percentual real obtido é superior ao divulgado 

(C) Terceira opção 
O percentual real obtido ora pode ser inferior ao divulgado, ora superior, não havendo uma 

predominância 
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APÊNDICE C –QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO SURVEY 

 

1) É importante o responsável que o profissional que detém o conhecimento técnico do 

objeto a ser contratado opine quanto às propostas utilizadas para a definição do Valor 

de Referência. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) não concordo nem discordo 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

2) A divulgação do Valor de Referência aos licitantes é uma boa prática para se obter 

melhores propostas num pregão eletrônico. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) não concordo nem discordo 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

3) Nas licitações realizadas por pregão eletrônico, a utilização de preços praticados em 

outros órgãos para definir o Valor de Referência auxilia a Administração a produzir 

resultados dentro do principio da economicidade. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) não concordo nem discordo 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

4) Nas licitações realizadas por pregão eletrônico, a utilização de pesquisa de preços 

junto a fornecedores do correspondente segmento de mercado para definir o Valor de 

Referência auxilia a Administração a produzir resultados dentro do principio da 

economicidade. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) não concordo nem discordo 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 
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5) Nas licitações realizadas por pregão eletrônico, a utilização de preços praticados em 

outros órgãos demonstra melhor resultado em relação ao atendimento do princípio da 

economicidade que a pesquisa de preços junto a fornecedores do correspondente 

segmento de mercado, para a definição do Valor de Referência. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) não concordo nem discordo 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

6) Nos pregões eletrônicos, o Valor de Referência definido pelo menor preço da pesquisa 

consegue obter melhores resultados para o atingimento do princípio da economicidade 

que pela média de preços. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) não concordo nem discordo 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

7) Caso fosse possível que a licitante que tenha participado da pesquisa de preços só 

pudesse reduzi-lo a no máximo 10% quando da realização do pregão eletrônico, sob 

pena de desclassificação, tal procedimento contribuiria para uma melhor definição do 

Valor de Referência. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) não concordo nem discordo 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

8) Caso fosse possível que uma empresa que uma vez tenha sido consultada para 

responder a pesquisa de preços, não tenha encaminhado resposta, ficasse impedida de 

participar da licitação, tal procedimento contribuiria para a obtenção de um maior 

número de respostas à pesquisa que pudesse embasar melhor o Valor de Referência. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) não concordo nem discordo 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 
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9) Informe, dentre as opções abaixo, qual é no seu entendimento, o principal motivo que 

pode levar a uma má definição do Valor de Referência nas licitações por pregão 

eletrônico, quando essa definição toma por base a pesquisa de preços junto a empresas 

do segmento de mercado licitado (assinalar somente uma opção). 

(   ) má especificação do objeto no momento da pesquisa de preços que poderá suscitar 

dúvida nas empresas quando da apresentação da cotação. 

(   ) definição do Valor de Referência com base em poucas cotações obtidas na pesquisa 

de preços 

(   ) estratégia das empresas na apresentação da cotação de preços na pesquisa visando a 

obtenção de um maior lucro quando da licitação 

(   ) corrupção resultante de cartel ou de conluio entre empresas e agentes públicos 

(   ) outro (informar) ____________________________________________________ 

10) Informe, dentre as opções abaixo, qual é no seu entendimento, o principal motivo que 

pode levar a uma má definição do Valor de Referência nas licitações por pregão 

eletrônico, quando essa definição toma por base preços obtidos em licitações de 

mesmo objeto em outros órgãos (assinalar somente uma opção). 

(   ) equívoco por parte do agente público na identificação de objeto similar 

(   ) volatilidade do mercado em relação aos preços praticados 

(   ) o método utilizado para a definição do VR (média de preços ou menor preço) 

(   ) imperícia do agente público na busca por contratações semelhantes 

(   ) outro (informar) _____________________________________________________ 

11) O percentual de economia alcançado na maioria das licitações por pregão eletrônico, o 

qual é calculado através da comparação entre o Valor de Referência e o Valor 

Homologado, corresponde à realidade. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

12) Essa questão é vinculada à questão anterior e somente deve ser respondida caso a 

resposta à questão 11 tenha sido NÃO. Nesse caso, assinale uma das opções a seguir: 

(   ) Geralmente, o percentual real obtido é inferior ao divulgado 

(   ) Geralmente, o percentual real obtido é superior ao divulgado 

(   ) O percentual real obtido ora pode ser inferior ao divulgado, ora superior, não havendo 

uma predominância 
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13) Quanto maior o número de lances num pregão eletrônico, mais provável será a 

empresa chegar ao seu limite de preço. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) não concordo nem discordo 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 

14) Quanto maior a quantidade de licitantes num pregão eletrônico, maior será a 

concorrência entre os mesmos. 

(   ) concordo totalmente 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) não concordo nem discordo 

(   ) discordo parcialmente 

(   ) discordo totalmente 
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APÊNDICE D – PLANILHA PRINCIPAL DA COLETA DE DADOS 

ÓRGÃO ANO ITEM TIPO 1 OBJETO PESQ. FORMA QTDE. V.R. V.H MENOR LICITANTES LANCES VENC PESQ VENC INI CONHECIMENTO 

SEDE 2012 GR1 S Locação de EquipamentoReprodução Cor Preta V Único 1 17.200,08 15.050,40 17.200,08 4 12 
  

Não 

SEDE 2012 1 S Manutenção preventiva e corretiva nos 15 (quinze) 
sistemas de condicionamento de ar do tipo Split 

                      

SEDE 2012 1 S Fornecimento passagens aérea, terrestre... VI Outro 4 1.836.000,00 1.651.278,00 1.316.880,00 
    

Sim 

SEDE 2012 1 S Tratamento técnico de documentos IV Média 3 234.871,80 186.276,00 73.980,00 7 49 395.763,60 234.800,00 Não 

SEDE 2012 GR1 S Serviços de telecomunicações,  por  meio de 
transmissão  de  voz  e  de  outros  sinais 

V Único 1 2.771.937,26 567.705,92 2.771.937,26 2 19 
 

2.771.868,00 Não 

SEDE 2012 1 S serviços continuados de transmissão de dados, voz e 
vídeo 

V Único 1 3.981.471,97 3.929.950,14 3.981.471,97 3 63   13.200.141,66 Sim 

SEDE 2012 1 S locação de veículos automotores por diária, demanda 
esporádica, sem motorista 

IV Média 5 102.817,05 67.647,81 51.423,00 7 11 
 

160.500,00 Não 

SEDE 2012 1 S condução de veículos da frota oficial da CNEN do 
DICAE 

IV Média 3 48.666,08 39.413,63 41.240,64 8 6 51.505,68 48.666,00 Não 

SEDE 2012 1 S Limpeza e conservação do Distrito de Fortaleza VI Outro 4 24.912,60 24.395,64 24.149,64 8 88 
 

24.912,60 Não 

SEDE 2012 GR1 S Vigilância e Segurança para o Distrito de Caetité V Único 1 136.300,08 133.822,32 136.300,08 8 34   136.300,08 Não 

SEDE 2012 1 S Confecção de pasta modelo cristal 0,20, medindo 360 
x 370 cm 

IV Média 3 25.550,00 13.900,00 14.900,00 20 98 38.000,00 48.750,00 Não 

SEDE 2012 1 S Condução de veículos institucionais V Média 5 100.988,55 90.519,60 97.467,60 19 78   100.637,14 Não 

SEDE 2012 1 S Serviços de recepção a serem executados no Distrito 
de Fortaleza 

IV Média 3 24.159,40 19.229,88 21.936,12 19 155 
 

24.159,40 Não 

SEDE 2012 1 S Manutenção preventiva e corretiva nos 15 (quinze) 
sistemas de condicionamento de ar do tipo Split 

                      

SEDE 2012 1 S Manutenção preventiva e corretiva nos 15 (quinze) 
sistemas de condicionamento de ar do tipo Split 

IV Média 3 12.680,00 12.600,00 11.760,00 1 0 11.880,00 15.000,00 Sim 

SEDE 2012 1 S Serviços de interpretação simultânea português-
inglês-português, durante Workshop 

IV Média 4 20.862,59 19.050,00 19.050,16 11 7   25.000,00 Não 

SEDE 2012 2 M Aquisição de Câmera Fotográfica Digital IV Média 3 17.354,61 11.239,80 16.681,00 20 129 
 

26.000,00 Não 

SEDE 2012 GR2 S Gerenciamento, com intermediação para o 
fornecimento de combustíveis e serviços de lavagem 

V Único 1 114.713,97 114.456,78 114.713,97 1 0   114.489,35 Sim 

SEDE 2012 13 M Switch com 24 portas 10/100/1000T + 4 SFP (Small 
Form-Factor Pluggable) 

IV Média 3 47.550,96 34.900,00 46.421,74 10 32 
 

47.138,30 Não 

SEDE 2012 1 M Aquisição de veículos oficiais para atender as 
unidades da CNEN 

                      

SEDE 2012 1 S Serviços de interpretação simultânea português-
inglês-português 

IV Média 4 18.973,73 18.419,80 16.200,00 12 31 
 

18.970,00 Não 

SEDE 2013 GR1 S Prestação de serviço de Transporte Para Servidor 
Envolvendo 
Veículo/Condução/Manutenção/Combustível 

V Único 1 793.608,00 695.360,00 793.608,00 12 152   789.600,00 Não 

SEDE 2013 1 S Serviços de agenciamento de viagens - - - - - - - - - - - 

SEDE 2013 1 S Serviços de comunicação de dados, voz e 
imagem através de uma de rede Ethernet 
Metropolitana 

IV Média 3 721.603,03 499.998,96 629.384,89 4 139 837.019,15 939.516,74 Não 

SEDE 2013 1 S Serviços para Certificação Digital V Único 1 28.484,50 5.855,00 28.484,50 4 35 
 

25.000,00 Não 

SEDE 2013 1 M Livros Nacionais: Livros técnicos e jurídicos em geral; 
códigos; constituições 

IV Média 3 40.000,00 24.640,00 25.500,00 7 16   32.800,00 Sim 

SEDE 2013 1 S Serviços de agenciamento de viagens I Média 3 1.872.805,75 1.775.708,26 1.757.265,00 12 49 
 

1.872.814,11 Sim 

SEDE 2013 1 S Serviços Tecnicos Especializados na área de 
Tecnologia da Informação 

IV Média 4 3.127.605,00 1.436.584,80 2.305.581,60 30 287   3.127.605,60 Sim 

SEDE 2013 12 M Aquisição de Cartuchos de Toner IV Média 3 9.410,02 4.500,00 6.570,00 27 36 
 

9.000,00 Não 

SEDE 2013 44 M Aquisição de material de consumo de escritório II Média 11 10.100,00 5.000,00 4.900,00 22 15   5.000,00 Não 

SEDE 2013 4 M Aquisição de Cabo Elétrico II Média 7 9.633,00 6.754,50 6.700,00 16 77 
 

9.693,00 Não 

SEDE 2013 GR1 S Tratamento técnico de documentos para 
incorporação às bases de dados bibliográficos 

IV Média 7 190.652,40 128.644,80 129.000,00 6 2   171.000,00 Não 

SEDE 2013 2 S Aquisição de licenças para uso de softwares técnicos IV Média ´3 28.440,27 21.239,00 23.830,00 10 82 
 

28.440,00 Não 

SEDE 2013 1 M Aquisição de cartuchos de toner IV Média 3 547.400,10 354.205,20 444.960,00 36 36   1.091.250,00 Não 

SEDE 2013 2 S Tradução simultânea (Inglês para Português) IV Média 3 15.500,00 9.920,00 12.000,00 18 100 
 

15.000,00 Não 

SEDE 2013 1 S Suporte técnico, manutenção e hospedagem de 
catálogos e serviços das bibliotecas da CNEN/Sede 

V Média 4 41.578,97 40.000,00 28.704,00 3 0   40.000,00 Sim 

SEDE 2013 9 M Memória Portátil para Microcomputador IV Média 3 15.794,00 14.200,00 14.604,00 6 131 
 

15.794,00 Sim 

SEDE 2013 1 S Serviços de Condução de Veículo da Presidência da 
CNEN 

IV Média 3 104.020,40 91.979,20 94.800,00 25 183   116.151,39 Não 

SEDE 2013 1 S Estudo atuarial para o Plano de Benefícios da 
URANUS 

IV Média 3 76.145,18 55.000,00 15.235,53 3 66 
 

76.000,00 Sim 
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SEDE 2013 2 S Tradução simultânea (Inglês/português/inglês) IV Média 3 11.466,67 7.000,00 9.600,00 15 78   11.450,00 Não 

SEDE 2013 1 S Prestação de serviços telefônicos fixos comutados 
(STFC) -  Região 1 

V Único 1 51.908,41 51.908,41 51.908,41 1 0 
 

51.908,41 Sim 

SEDE 2013 2 S Prestação de serviços telefônicos fixos comutados 
(STFC) -  Região 2 

V Único 1 7.279,62 7.279,62 7.279,62 1 0   7.279,62 Sim 

SEDE 2014 GR1 S Prestação de Serviço Móvel Pessoal SMP - - - - - - - - - - - 

SEDE 2014 9 M Aquisição de Cilindro de Gás IV Média 4 21.541,00 17.040,00 9.840,00 3 7   17.400,00 Não 

SEDE 2014 GR1 S Serviços de tradução simultânea IV Média 5 48.166,40 23.024,00 35.760,00 18 37 
 

47.200,00 Sim 

SEDE 2014 GR1 S Serviço de locação de veículos para a Copa do Mundo 
2014 

IV Média 3 691.840,00 514.970,00 640.780,00 8 48   685.400,00 Não 

SEDE 2014 GR1 S Vigilância e Segurança do DIFOR VI Média 4 180.047,76 143.283,12 153.609,48 6 28 
 

180.047,76 Não 

SEDE 2014 7 M Aquisição de PastaLona Cinza IV Média 3 43.730,00 24.500,00 39.900,00 16 72   43.730,00 Não 

SEDE 2014 1 S Telefonia móvel IV Média 4 1.029.046,21 542.302,19 780.000,00 2 1 804.420,00 804.420,00 Não 

SEDE 2014 1 S Manutenção predial   Outro 1                 

SEDE 2014 14 M Aquisição de memória portátil II Média 24 15.943,30 10.664,00 10.664,00 25 64 
 

35.929,00 Não 

SEDE 2014 1 S Locação de veículos por diária IV Média 3 150.916,67 66.840,00 118.720,00 15 131   150.916,67 Não 

SEDE 2014 1 S Manutenção dos bens móveis e imóveis dos prédios 
da Sede da CNEN 

IV Média 3 1.433.937,51 1.206.758,71 1.250.300,51 21 102 
 

1.432.000,00 Sim 

SEDE 2015 1 S Recepção ESBRA IV Média 4 40.446,09 44.778,10 29.250,00 17 38   48.000,00 Não 

SEDE 2015 2 S Assinatura de periódicos técnico-científicos 
estrangeiros 

IV Média 5 16.384,48 15.400,00 12.414,00 3 62 
 

16.384,00 Não 

SEDE 2015 3 M Memória RAM II Média 3 7.758,90 5.969,40 7.497,00 16 11   7.758,90 Não 

SEDE 2015 1 S Avaliações clínicas vinculadas aos exames periódicos 
de 2015 

VI Menor 2 24.015,00 17.499,00 29.600,00 8 95 
 

25.020,00 Não 

SEDE 2015 GR1 S Serviço Telefônico Fixo Comutado V Único 1 200.513,94 199.041,36 200.513,94 1 0   199.041,36 Sim 

SEDE 2015 22 M Aquisição de papel A4 I Menor 1 94.827,00 87.600,00 94.827,00 12 10 
 

94.827,00 Sim 

SEDE 2015 GR1 S Serviços de transporte, incluindo veículos e 
motoristas 

IV Média 5 1.031.658,24 430.000,00 456.700,80 13 121   2.710.368,00 Não 

SEDE 2015 GR1 M Aquisição de materiais de consumo para o DIANG IV Média 3 20.377,57 5.015,44 16.895,00 14 11 
 

17.400,00 Não 

SEDE 2015 GR1 M Aquisição de  catracas, coletores, cartões de 
proximidade e software de controle de acesso 

IV Menor 3 79.660,32 74.500,00 79.660,32 3 5   79.660,32 Não 

SEDE 2015 GR1 S Serviços de limpeza e conservação CNEN/Sede, IEN e 
IRD 

- - - - - - - - - - - 

SEDE 2015 1 S Vigilância DIFOR IV Média 3 189.023,64 167.430,48 181.180,92 10 114   189.023,64 Não 

SEDE 2015 1 S Serviços de limpeza e conservação CNEN/Sede, IEN e 
IRD 

IV Média 3 4.004.196,87 2.975.000,23 3.936.618,12 47 124 
 

4.004.196,84 Sim 

SEDE 2016 1 S Apoio administrativo e operacional para a CNEN IV Média 4 4.253.064,12 3.388.361,28 4.000.559,92 56 145   4.253.000,00 Sim 

SEDE 2016 1 S Avaliações clínicas vinculadas aos Exames Médicos 
Periódicos de 2016 

VI Média 4 22.846,25 14.519,99 20.160,00 7 42 
 

22.120,00 Não 

SEDE 2016 34 M Aquisição de pilha alcalina tamanho pequeno II Média 7 5.999,00 2.180,00 2.300,00 15 45   15.000,00 Não 

SEDE 2016 1 S Locação de veículos automotores, por diária e 
demanda temporária, com motorista 

II Média 3 227.924,33 184.990,00 208.800,00 6 74 
 

500.000,00 Não 

SEDE 2016 1 S Limpeza e conservação das instalações do ESBRA IV Média 3 51.696,00 39.973,44 51.696,00 13 63   60.000,00 Não 

SEDE 2016 1 S Condução de veículos, para o ESBRA IV Média 4 129.062,49 115.092,81 110.961,60 22 117 
 

200.000,00 Não 

SEDE 2016 1 S Serviços especializados em Tecnologia da Informação 
para suporte e sustentação da infraestrutura TIC 

IV Média 3 1.320.480,00 721.350,00 798.655,00 36 159   1.320.480,00 Não 

SEDE 2016 1 S Serviço de locação de centrais telefonicas IV Média 3 4.765.300,77 1.382.411,06 4.474.223,09 7 53 4.474.223,09 6.194.891,00 Sim 

SEDE 2016 1 S Serviços de transporte, incluindo veículos e 
motoristas para a CNEN/Sede 

IV Média 3 665.088,28 382.500,00 415.220,00 21 256   950.500,00 Não 

SEDE 2016 2 M Aquisição de aparelhos de ar condicionado - - - - - - - - - - - 

SEDE 2016 1 S Assinatura de periódicos estrangeiros IV Média 3 68.419,81 50.615,73 40.664,15 5 20 40.664,15 65.668,81 Não 
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IEN 2012 1 S Transporte coletivo de servidores IV Média 3 593.208,00 513.696,26 520.900,00 9 5   568.500,00 Não 

IEN 2012 1 S Serviço de Despachante Aduaneiro III Único 1 12.958,33 12.500,00 12.958,33 2 5 
 

12.958,25 Não 

IEN 2012 1 M Aquisição de pilha pequena IV Média 3 2.676,00 517,90 870,00 28 95   7.446,00 Não 

IEN 2012 2 M Aquisição de óleo lubrificante para manutenção de 
bombas difusoras 

IV Outro 1 9.795,44 9.790,00 9.500,00 5 13 
 

10.772,00 Sim 

IEN 2012 1 S Transporte de servidores ou pessoas devidamente 
autorizadas 

IV Outro 1 327.181,62 284.993,22 410.232,00 18 75   327.000,00 Não 

IEN 2012 1 S Manutenção preventiva e corretiva das edificações e 
instalações do IEN 

IV Média 3 570.937,68 417.900,00 542.000,00 25 156 
 

570.937,68 Não 

IEN 2012 1 S Confecção de diplomas IV Média 3 18.000,00 15.450,00 17.530,00 7 24   17.000,00 Sim 

IEN 2012 18 M Aquisição de reator de potência IV Média 4 4.096,35 1.692,00 3.100,00 36 40 
 

2.000,00 Não 

IEN 2012 4 M Aquisição de autoclaves IV Único 1 4.938,00 4.938,00 4.938,00 2 9   13.000,00 Não 

IEN 2012 1 M Aquisição com Instalação de autoclave IV Média 3 45.042,67 26.650,00 37.000,00 9 38 37.000,00 45.000,00 Não 

IEN 2012 1 M Capela de exaustão confeccionada conforme norma 
BSI 7258 e com classe de proteção II 

IV Único 1 27.560,00 26.500,00 27.560,00 7 5   27.000,00 Sim 

IEN 2012 1 M Aquisição de No-Break IV Média 1 19.264,00 11.990,00 16.000,00 12 19 
 

76.000,00 Não 

IEN 2012 1 M Aquisição de parelho de ar condicionado 
convencional tipo janela: - 21.000 BTU´s 

IV Outro 1 31.620,00 21.489,00 37.750,00 22 66   31.620,00 Não 

IEN 2012 1 M Aquisição de unidade compressora do tipo rotativa 
de parafuso 

IV Único 1 120.524,07 108.490,00 120.524,07 4 85 
 

118.000,00 Sim 

IEN 2012 1 M Aquisição de placa controladora com chip FPGA IV Média 3 9.589,83 8.918,50 8.531,00 3 2 8.918,50 8.918,50 Sim 

IEN 2012 1 M Aquisição de ultrafreezer vertical, 120 litros IV Média 4 29.429,75 19.315,00 25.160,00 8 58 27.850,00 33.000,00 Sim 

IEN 2012 1 M Fornecimento e instalação de compressores de ar 
comprimido 

IV Único 1 60.739,33 37.687,00 60.739,33 9 69   80.000,00 Não 

IEN 2012 1 S Serviços de engenharia para adequação do 
laboratório de Termohidraúlica Experimental 

VI Outro 3 59.877,00 59.877,00 47.731,00 2 10 
 

65.170,00 Sim 

IEN 2012 1 S Serviços de Apoio Administrativo IV Média 3 891.203,47 595.000,00 577.503,57 33 28   891.203,47 Sim 

IEN 2012 1 M Capela de fluxo laminar vertical blindada com 
chumbo e visor plumbífero 

IV Média 2 260.750,00 234.000,00 254.000,00 7 57 260.000,00 260.000,00 Sim 

IEN 2012 1 M Aquisição de monitor portátil tipo identificador de 
radionuclídeo (espectrômetro) 

IV Único 1 46.455,00 45.200,00 46.455,00 9 11 46.455,00 46.455,00 Sim 

IEN 2012 2 M Aquisição de válvula Rheodyne Valve Actuator Gen. 
Assy 

IV Média 3 36.000,00 9.100,00 22.300,00 6 115 
 

36.000,00 Não 

IEN 2012 1 M Aquisição de sistema múltiplo de aquisição de dados 
de detetores cintiladores p/tomografia industrial 

IV Único 1 24.900,00 24.880,00 24.900,00 3 5   24.900,00 Sim 

IEN 2012 1 M Aquisição de âmara climática, 150 litros, com 
abertura de 50 mm na lateral para passagem de 
cabos 

IV Média 3 120.360,80 87.400,00 98.000,00 13 116 
 

120.360,80 Sim 

IEN 2012 1 M Aquisição de dosímetro eletrônico pessoal para 
radiações X e gama 

IV Menor 3 45.976,71 45.976,71 45.976,71 7 43   1.300.000,00 Não 

IEN 2012 1 S Manutenção das Cercas de proteção física do IEN VI Média 3 391.737,50 387.398,00 387.600,00 7 66 
 

391.737,50 Não 

IEN 2012 1 S Transporte coletivo diário de servidores VI Média 3 1.415.929,71 969.201,00 1.270.697,40 10 43 1.389.421,44 1.389.421,44 Não 

IEN 2013 1 S Manutenção preventiva e corretiva da rede interna 
de telefonia 

IV Média 5 52.161,80 46.120,78 47.320,72 10 24 
 

51.904,37 Não 

IEN 2013 1 M Sistema de Purificação de Água para o Laboratório de 
Análise Química e Tecnologia Ambiental 

IV Média 3 34.439,47 25.500,00 34.000,00 7 18   34.400,00 Não 

IEN 2013 1 M Aquisição de Osciloscópio Digital de bancada IV Média 3 21.059,75 16.794,90 19.720,00 10 41 
 

21.050,00 Não 

IEN 2013 1 M Blindagem de chumbo tamanho médio revestida em 
acrilonitrila Butadieno Estireno 

IV Média 4 34.750,00 26.450,00 30.000,00 5 1 31.750,00 31.750,00 Não 

IEN 2013 1 M Aquisição de projetor multimídia IV Média 4 22.332,00 11.737,98 16.128,00 20 181 
 

22.332,00 Não 

IEN 2013 1 M Aquisição de sistema Elevador/Mergulho de 
Amostras/Discos 

IV Média 3 18.416,67 18.416,00 17.000,00 3 35   23.754,00 Sim 

IEN 2013 1 M Aquisição de embalagem para radiofármaco EPR IV Único 1 35.700,00 35.700,00 35.700,00 1 0 35.700,00 35.700,00 Sim 

IEN 2013 1 S Serviço de classificação, indexação e correção na 
base de dados da Biblioteca do IEN 

IV Único 1 14.175,00 13.140,00 14.175,00 4 30   14.170,00 Não 

IEN 2013 30 M Aquisição de argamassa cimentícia, polimérica, com 
fibras sintéticas, monocomponente 

IV Média 3 551.740,00 447.999,30 477.260,00 2 48 
 

2.450.000,00 Sim 

IEN 2013 1 S Reparo de equipamentos do sistema de refrigeração 
do prédio do Ciclotron 

IV Média 3 70.260,00 33.990,00 58.200,00 9 41   70.000,00 Não 

IEN 2013 1 M Programa para projetos em computador de desenhos 
em três dimensões CAD 3D 

IV Média 3 17.462,50 16.420,00 16.764,00 4 17 16.764,00 16.764,00 Sim 

IEN 2013 1 M Aquisição de aparelhos de Ar Condicionado Frio tipo 
Split Inverter de 18.000 BTUs 

IV Média 4 30.735,00 22.149,60 24.600,00 13 87   25.200,00 Não 

IEN 2013 1 M Aquisição de medidor de vazão para óleo lubrificante 
e óleo combustível 

IV Único 1 10.731,00 8.898,00 10.731,00 8 22 
 

12.000,00 Sim 

IEN 2013 2 M Aquisição de monitor portátil de radiação tubo 
Geiger-Müller 

IV Média 4 8.608,75 7.735,00 7.735,00 6 21 7.735,00 7.735,00 Sim 
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IEN 2013 1 S Serviços de remoção , transporte e destinação final 
de sódio metálico 

IV Único 1 105.175,00 105.174,49 105.175,00 2 1 105.175,00 105.175,00 Sim 

IEN 2014 1 M Aquisição de água mineral potável e não gasosa em 
garrafão de 20 litros 

IV Média 3 23.040,00 23.040,00 21.600,00 4 4   23.040,00 Não 

IEN 2014 1 S Serviço de apoio administrativo IV Outro 3 657.555,36 508.950,00 667.705,92 64 89 
 

657.555,00 Sim 

IEN 2014 1 S Serviço de qualificação de equipamentos IV Média 3 25.680,63 14.508,99 15.265,00 6 21 32.000,00 41.678,60 Sim 

IEN 2014 5 M Aquisição de cepa padrão, tipo pseudomonas 
aeruginosa 

IV Único 1 2.100,00 1.257,00 2.100,00 2 51 
 

50.000,00 Não 

IEN 2014 1 M Aquisição de motobomba centrífuga IV Média 3 54.796,67 19.620,00 39.800,00 14 71   53.000,00 Não 

IEN 2014 1 S Mantuençao de ponte rolante com fornecimento de 
peças 

IV Média 3 24.711,25 19.250,00 23.900,00 5 54 24.333,75 150.000,00 Sim 

IEN 2014 1 S Lavagem de roupa IV Média 3 10.393,88 10.300,00 5.773,20 2 1   10.393,88 Não 

IEN 2014 1 M Aquisição de No-Break IV Média 3 9.149,28 7.728,00 8.800,00 19 78 
 

16.000,00 Sim 

IEN 2014 1 M Aquisição da captador de tireóide VI Média 3 74.840,00 59.800,00 64.890,00 5 71   74.677,00 Não 

IEN 2014 1 M Aquisição de conversor de tensão VI Outro 4 31.948,98 31.555,22 24.630,92 4 1 
 

21.000,00 Sim 

IEN 2014 5 M Aquisição de massa corrida IV Único 1 1.109,60 478,00 1.109,60 8 7   1.104,00 Não 

IEN 2014 1 M Aquisição de monitor profissional II Outro 4 13.862,16 9.960,00 11.188,00 24 127 
 

40.000,00 Sim 

IEN 2014 1 M Aquisição de aparelho de ar condicionado 
convencional 

IV Média 3 75.950,00 69.981,60 56.928,00 20 110   75.948,00 Não 

IEN 2014 1 M Aquisição de monitor portátil de radiação de campo IV Média 4 11.135,00 11.120,00 10.260,00 10 22 
 

11.120,00 Sim 

IEN 2014 1 M Aquisição de amostrador automático para líquido 
Agilent 

                      

IEN 2014 1 S Instalação de sistema de monitoramento por circuito 
fechado de vídeo 

IV Média 3 77.833,33 38.738,98 57.500,00 14 119 
 

77.833,33 Não 

IEN 2014 1 S Serviço de higienização, acondicionamento, 
organização física e catalogação de fotografias 

IV Média 3 23.084,90 11.800,00 22.320,40 5 9   23.084,00 Não 

IEN 2014 1 M Aquisição de aparelho medidor de dose VI Média 3 30.260,86 30.260,86 22.882,58 1 0 
 

33.998,98 Sim 

IEN 2015 1 M Aquisição de gelo seco I Média 6 19.136,00 16.992,76 14.560,00 4 23 14.560,00 24.960,00 Sim 

IEN 2015 1 S Serviço de coleta e transporte de lixo IV Média 3 164.800,00 128.299,20 134.400,00 5 29 134.400,00 134.400,00 Não 

IEN 2015 11 M Aquisição de tinta a base de óleo IV Média 3 7.680,00 5.299,00 7.600,00 7 144   8.000,00 Sim 

IEN 2015 1 M Aquisição de gás refrigerante R22 VI Média 6 11.209,50 11.209,50 10.500,00 7 31 
 

45.000,00 Sim 

IEN 2015 1 S Serviço de manutenção de sistema de 
monitoramento de energia 

IV Média 3 20.850,00 18.000,00 18.000,00 4 1 18.000,00 20.850,00 Não 

IEN 2016 GR1 S Serviço de jardinagem IV Média 4 408.962,88 310.000,89 380.779,85 11 30 
 

407.915,20 Não 

IEN 2016 1 M Aquisição de embalagem para radiofármaco V Outro 1 34.544,34 34.544,34 34.544,34 1 0 34.544,34 35.700,00 Sim 

IEN 2016 1 S Serviço de coleta, transporte e entrega de 
documentos 

IV Média 3 70.770,00 57.569,04 54.810,00 6 48 
 

70.560,00 Não 

IEN 2016 1 M Aquisição de autoclave para esterilização de 
materiais 

IV Menor 3 36.894,67 35.878,00 36.894,67 4 33   100.000,00 Não 

IEN 2016 1 M Aquisição de purificador de água IV Média 4 41.584,24 23.750,00 30.225,00 10 55 
 

41.584,24 Não 

IEN 2016 1 M Aquisição de blindagem de chumbo VI Média 2 64.480,00 60.000,00 62.800,00 3 1 62.800,00 64.000,00 Sim 

IEN 2016 1 S Serviço de fornecimento e plantio de mudas IV Média 3 113.110,63 66.000,00 84.266,87 16 66 
 

113.000,00 Não 

IEN 2016 1 M Aquisição de recipiente plástico para despacho de 
radiofármacos  

IV Único 1 148.407,84 148.407,84 148.407,84 2 0   148.407,84 Sim 

IEN 2016 1 S Tratamento químico de água IV Média 5 24.369,60 17.049,00 19.176,00 5 39 20.736,00 24.360,60 Não 
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IRD 2012 74 M Conjunto multiuso - papel para impressão tamanho 
A4 

IV Média 3 35.250,00 26.700,00 28.000,00 20 49   33.000,00 Sim 

IRD 2012 12 M Aquisição de bebedouro para água em garrafão VI Menor 4 7.053,00 6.285,00 7.053,00 21 33 
 

7.050,00 Não 

IRD 2012 GR3 M Aquisição de materiais de construção IV Média 3 29.079,38 21.858,75 25.022,22 5 4   30.550,00 Não 

IRD 2012 GR3 M Aquisição de peças para rede de informática I Média 3 67.044,52 35.480,00 47.903,74 24 18 
 

67.044,52 Não 

IRD 2012 GR1 M Aquisição de quadro de distribuição V Único 1 31.898,33 25.728,00 31.898,33 5 75   30.780,00 Não 

IRD 2012 1 M Aquisição de bateria automotiva I Média 4 10.545,00 9.315,00 9.800,00 17 82 
 

10.545,00 Sim 

IRD 2012 1 M Aquisição de conjunto de divisória tipo dry wall IV Média 3 46.396,49 29.755,70 40.000,00 16 134   57.466,00 Não 

IRD 2012 GR3 M Aquisição de material de construção V Único 1 14.797,69 14.797,69 14.797,69 1 0 
 

17.489,54 Não 

IRD 2012 1 M Aquisição de monitor de radiação ionizante, incluso 
sonda e certificado de calibração 

V Único 1 28.615,00 28.600,00 28.615,00 6 32   30.200,00 Sim 

IRD 2012 1 M Aquisição de fonte de alimentação ATX 12V 650W 
(real), PFC ativo, 20+4 pinos, eficiência +85% 

IV Média 3 17.466,08 13.885,65 15.350,50 12 135 
 

40.209,75 Não 

IRD 2012 170 M Aquisição de válvula de 3 vias VI Menor 2 8.966,70 8.939,25 8.966,70 2 21   8.950,00 Sim 

IRD 2012 GR1 M Aquisição de equipamentos de proteção individual 
EPI 

- - - - - - - - - - - 

IRD 2012 81 M Aquisição de óxido de tri-n-octilfosfina  IV Média 3 5.725,00 5.075,00 5.100,00 4 3   6.340,00 Sim 

IRD 2012 47 M Aquisição de garras para fixação de sistemas de 
separação a estruturas de aço inoxidável  

IV Média 3 7.818,00 7.198,56 7.000,00 5 1 
 

12.000,00 Sim 

IRD 2012 32 M Aquisição de máquina de Lavar Vidrarias 
Termodesinfectadora automática 

V Único 1 37.579,50 36.780,00 37.579,50 6 2   37.579,50 Não 

IRD 2013 1 M Aquisição de água mineral IV Média 3 9.213,84 7.165,67 8.995,00 11 234 
 

9.216,00 Não 

IRD 2013 1 M Aquisição de perfil U enrijecido de chapa dobrada IV Média 3 31.165,20 25.000,00 26.000,00 19 126   31.165,20 Sim 

IRD 2013 1 M Aquisição de painéis de 2,10m de altura, compostos 
de lençóis de chumbo 

IV Média 3 19.738,00 18.399,78 18.650,00 4 15 
 

19.737,00 Sim 

IRD 2013 1 S Manutenção preventiva e corretiva da Retro 
Escavadeira marca Case modelo 580 H 

IV Menor 3 46.317,30 43.781,00 46.317,30 6 53   46.308,00 Não 

IRD 2013 1 M Aquisição de purificador de água c/reservatório 
hermético com elemento filtrante 

VI Média 5 11.648,00 6.500,00 7.200,00 27 74 
 

200.000,00 Não 

IRD 2013 1 S Serviços de descupinização, incluindo o fornecimento 
de todo material necessário à execução dos serviços 

IV Média 3 330.570,00 261.900,00 289.600,00 9 154   330.570,20 Não 

IRD 2013 1 S Manutenção preventiva e corretiva das linhas de alta 
tensão e subestações 

- - - - - - - - - - - 

IRD 2013 1 M Aquisição de lousa interativa IV Média 4 15.287,32 10.890,00 11.350,00 6 17   15.287,32 Não 

IRD 2013 1 M Aquisição de serra de fita vertical IV Média 3 35.266,67 33.999,00 29.830,55 11 13 
 

100.000,00 Sim 

IRD 2013 71 M Aquisição de papel A4 VI Média 6 16.215,00 14.700,00 14.800,00 9 53   16.215,00 Não 

IRD 2013 1 M Aquisição de gás comprimido - - - - - - - - - - - 

IRD 2013 1 M Aquisição de coletor de dados portátil                       

IRD 2013 5 M Aquisição de máscara de silicone para utilização em 
emergência de origem química 

V Único 1 118.246,33 117.000,00 118.246,33 3 2 
 

117.300,00 Sim 

IRD 2013 1 M Aquisição de microcomputador MAC Pro IV Menor 4 25.419,00 24.790,00 25.419,00 12 59   35.000,00 Sim 

IRD 2013 1 M Aquisição de gás comprimido V Único 1 13.860,00 13.850,00 13.860,00 2 1 
 

13.860,00 Sim 

IRD 2013 GR2 M Aquisição de material de construção IV Média 5 99.965,00 52.539,00 58.744,00 5 20   133.500,00 Não 

IRD 2013 25 M Aquisição de livro Attix, Frank Herbert. Introduction 
to radiological physics and radiation dosimetry 

IV Média 4 3.932,67 3.080,00 3.125,00 4 2 3.400,00 3.080,00 Não 

IRD 2013 7 M Aquisição de mini contador automático de células VI Menor 2 43.729,32 26.500,00 43.729,32 7 155   43.500,00 Sim 

IRD 2013 1 M Aquisição de sistema de arquivamento e 
armazenamento deslizante 

IV Média 3 30.778,00 20.145,00 22.730,00 8 35 
 

30.700,00 Não 

IRD 2013 1 M Aquisição de botina de proteção, cor preta, de 
amarrar, cano acolchoado 

IV Média 4 21.073,50 11.475,00 18.740,00 20 43   21.060,00 Sim 

IRD 2013 5 S Confecção de Jaqueta de frio com tecido em poliéster 
100% 

IV Menor 3 101.665,00 45.750,00 60.000,00 15 12 
 

95.000,00 Não 

IRD 2013 1 S Manutenção preventiva e corretiva das edificações, 
dos laboratório 

IV Média 4 1.035.379,40 765.628,20 820.722,20 21 320   1.305.379,44 Não 

IRD 2014 1 S Serviços de coleta, transporte e destinação final de 
lixo extraordinário 

IV Único 1 120.240,00 85.495,00 120.240,00 6 23 
 

86.400,00 Não 

IRD 2014 24 M Aquisição de cartucho de toner para impressora VI Média 8 49.472,40 25.374,00 27.285,00 25 165   60.000,00 Não 

IRD 2014 2 M Aquisição de sobrebota IV Média 3 5.595,00 3.500,00 4.445,00 6 7 
 

5.550,00 Sim 

IRD 2014 7 M Aquisição de bateria automotiva 12V, 100Ah IV Média 3 15.960,00 12.215,00 14.300,00 12 22   24.500,00 Sim 
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IRD 2014 GR1 M Aquisição de gases IV Menor 4 356.399,36 287.365,76 356.399,36 5 8 356.399,36 356.399,36 Não 

IRD 2014 1 S Calibração de quatro transdutores de deslocamento 
linear 

                      

IRD 2014 1 S Perfuração de poços para monitoramento de água 
subterrânea 

- - - - - - - - - - - 

IRD 2014 1 S Engrossamento de parede externa em concreto 
armado 

                      

IRD 2014 1 S Calibração de transdutores de deslocamento linear - - - - - - - - - - - 

IRD 2014 GR1 M Aquisição de material de escritório VI Média 4 188.468,31 165.008,20 163.481,33 7 4   188.468,31 Não 

IRD 2014 1 M Aquisição de serra circular IV Menor 3 10.165,00 10.165,00 10.165,00 8 5 
 

35.000,00 Sim 

IRD 2014 1 M Aquisição de sistema de armazenamento automático                       

IRD 2014 1 M Aquisição de sistema de arquivamento e 
armazenamento deslizante 

IV Média 6 38.603,45 27.399,00 32.775,25 3 87 
 

80.000,00 Não 

IRD 2014 1 M Aquisição de grupo gerador com quadro de 
transferência automática 

VI Menor 2 71.006,50 67.400,00 71.006,50 10 66   71.000,00 Sim 

IRD 2015 1 S Perfuração de poços para monitoramento de água 
subterrânea 

- - - - - - - - - - - 

IRD 2015 9 M Aquisição da gás comprimido IV Média 4 453.916,88 169.684,43 170.000,00 8 28 170.000,00 453.916,88 Não 

IRD 2015 1 S Perfuração de poços para monitoramento de água 
subterrânea 

- - - - - - - - - - - 

IRD 2015 19 M Aquisição de cartucho de toner para impressora VI Média 5 80.361,00 45.026,40 52.374,10 29 28   169.572,00 Não 

IRD 2015 GR2 M Aquisição de papel A4 VI Média 5 24.490,00 22.450,00 23.500,00 4 40 
 

24.490,00 Não 

IRD 2015 GR1-2 S Serviços de jardinagem                       

IRD 2015 GR1 M Aquisição de baterias VI Menor 2 58.756,60 49.120,00 58.756,60 2 4 
 

62.840,00 Sim 

IRD 2015 GR1 S Serviços de jardinagem VI Único 1 262.536,00 246.660,71 262.536,00 9 3   246.660,90 Não 

IRD 2015 GR4 M Aquisição de placas, chapas e tarugos IV Média 3 112.360,38 60.425,58 89.325,40 9 35 
 

1.080.000,00 Não 

IRD 2016 1 S Transporte para Servidor IV Média 3 347.706,60 251.390,04 303.500,00 11 78   361.416,00 Não 

IRD 2016 GR1 S Manutenção predial VI Menor 4 334.091,28 311.740,00 334.091,28 17 29 353.750,00 334.091,28 Não 

IRD 2016 1 S Operação, manutenção preventiva e corretiva da 
estação de tratamento de esgotos 

IV Média 3 271.187,52 140.930,00 205.304,00 4 37   216.357,05 Não 

IRD 2016 2 S Confecção de uniformes para atender aos servidores 
da CNEN nos Jogos Olímpicos 

IV Média 5 27.288,00 8.700,00 17.700,00 30 44 
 

10.800,00 Não 

IRD 2016 1 M Aquisição de material de consumo de EPI para CNEN 
nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

IV Média 3 57.302,00 47.919,00 39.447,00 14 216   57.300,00 Não 

IRD 2016 GR1 S Manutenção eletromecânica de grupos geradores de 
energia 

IV Média 3 242.748,19 133.136,83 147.670,00 3 37 
 

305.936,88 Não 

IRD 2016 GR1 S Serviço de despacho aduaneiro III Único 1 222.930,80 212.000,00 222.930,80 7 4   222.920,00 Não 

IRD 2016 9 M Aquisição de gases medicinais IV Média 3 413.046,48 70.756,80 383.160,00 5 36 
 

413.046,48 Não 

IRD 2016 27 M Aquisição de cartucho de toner para impressora I Menor 3 14.960,00 12.999,60 14.960,00 19 90   14.800,00 Não 

IRD 2016 GR1 M Aquisição de bateria acumulador e selada VI Média 9 35.107,20 20.950,00 25.000,00 12 23 
 

34.880,00 Sim 

IRD 2016 GR2 M Aquisição de bateria estacionária e recarregável VI Média 9 54.667,92 43.390,00 30.000,00 4 6   54.632,00 Sim 

IRD 2016 GR3 M Aquisição de bateria automotiva VI Média 9 59.066,80 43.831,00 30.000,00 10 22 
 

54.750,00 Sim 

IRD 2016 29 M Aquisição de papel A4 VI Média 5 35.300,00 27.580,00 30.030,00 9 53   35.300,00 Não 
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APÊNDICE E – PLANILHA – EMPRESAS DA PESQUISA NO PREGÃO 

      EMPRESAS 

ÓRGÃO ANO PREGÃO ITEM V.R. PESQUISA INICIAL ULT. LANCE 

SEDE 2012 4 1 234.871,80 395.763,60 234.800,00 186.276,00 

SEDE 2012 4 1 234.871,80 73.980,00 240.000,00 240.000,00 

SEDE 2012 7 1 102.817,05 66.495,00 96.500,00 74.000,00 

SEDE 2012 9 1 48.666,08 51.505,68 48.666,00 39.413,63 

SEDE 2012 17 1 25.550,00 38.000,00 48.750,00 13.900,00 

SEDE 2012 18 1 100.988,55 142.448,40 100.000,00 98.000,00 

SEDE 2012 21 1 12.680,00 11.880,00 15.000,00 12.600,00 

SEDE 2012 23 1 20.862,59 19.050,16 23.714,77 23.714,77 

SEDE 2013 3 1 721.603,03 837.019,15 939.516,74 499.998,96 

SEDE 2013 3 1 721.603,03 698.405,04 4.959.775,92 1.293.258,60 

SEDE 2013 10 1 3.127.605,00 3.448.586,40 3.127.605,60 2.117.690,40 

SEDE 2013 10 1 3.127.605,00 4.227.552,00 3.127.605,60 1.822.923,25 

SEDE 2013 14 GR1 190.652,40 174.999,00 171.000,00 128.644,80 

SEDE 2013 14 GR2 190.652,40 169.500,00 211.800,00 171.300,00 

SEDE 2013 24 1 104.020,40 94.800,00 116.868,00 103.567,20 

SEDE 2013 24 1 104.020,40 161.511,12 116.873,00 116.873,00 

SEDE 2013 25 1 76.145,18 25.200,00 72.000,00 58.000,00 

SEDE 2013 28 13 47.550,96 47.570,00 50.000,00 47.500,00 

SEDE 2013 28 13 47.550,96 48.661,13 47.550,96 47.550,96 

SEDE 2013 29 2 11.466,67 14.000,00 11.466,00 8.712,00 

SEDE 2013 35 1 51.908,41 51.908,41 51.908,41 51.908,41 

SEDE 2013 35 2 7.279,62 7.279,62 7.279,62 7.279,62 

SEDE 2014 5 GR1 48.166,40 44.338,40 49.616,80 35.050,00 

SEDE 2014 8 GR1 691.840,00 640.780,00 691.840,00 655.200,00 

SEDE 2014 11 1 1.029.046,21 804.420,00 804.420,00 542.302,19 

SEDE 2014 19 1 150.916,67 127.410,00 150.916,00 117.560,00 

SEDE 2014 22 1 1.433.937,51 1.568.711,44 1.433.937,00 1.340.000,00 

SEDE 2014 22 1 1.433.937,51 1.482.800,39 1.433.937,51 1.433.937,51 

SEDE 2014 22 1 1.433.937,51 1.250.300,51 1.613.065,00 1.613.065,00 

SEDE 2015 1 1 40.446,09 55.057,68 53.018,52 46.030,20 

SEDE 2015 4 2 16.384,48 17.360,00 23.600,00 15.745,00 

SEDE 2015 6 1 24.015,00 29.600,00 24.480,00 17.500,00 

SEDE 2015 12 GR1 1.031.658,24 1.257.480,00 1.031.658,24 967.100,00 

SEDE 2015 21 1 189.023,64 184.531,08 189.023,64 167.580,00 

SEDE 2015 23 1 4.004.196,87 3.936.618,12 4.004.196,00 3.900.000,00 

SEDE 2015 23 1 4.004.196,87 4.381.081,26 4.004.196,87 3.458.622,45 

SEDE 2016 1 1 4.253.064,12 4.171.006,33 4.253.063,98 4.175.360,00 

SEDE 2016 1 1 4.253.064,12 4.603.376,43 4.253.052,00 3.619.043,09 

SEDE 2016 4 1 227.924,33 232.873,00 635.000,00 634.990,80 

SEDE 2016 4 1 227.924,33 208.800,00 1.000.000,00 499.000,00 

SEDE 2016 5 1 51.696,00 54.008,64 72.000,00 39.399,99 

SEDE 2016 6 1 129.062,49 129.310,08 129.262,49 115.170,00 

SEDE 2016 6 1 129.062,49 110.961,60 206.539,20 115.100,00 

SEDE 2016 8 1 4.765.300,77 4.474.223,09 6.194.891,00 1.382.411,06 

SEDE 2016 17 1 68.419,81 40.664,15 65.668,81 50.615,73 

SEDE 2016 17 1 68.419,81 68.000,00 220.000,00 79.453,00 

SEDE 2016 17 1 68.419,81 82.470,00 83.887,75 68.606,68 

IEN 2012 8 1 570.937,68 570.937,68 570.937,68 448.500,00 

IEN 2012 13 1 45.042,67 37.000,00 45.000,00 26.650,00 

IEN 2012 13 1 45.042,67 60.069,00 44.942,67 44.942,67 

IEN 2012 20 1 9.589,83 8.918,50 8.918,50 8.918,50 

IEN 2012 23 1 29.429,75 27.850,00 33.000,00 25.160,00 

IEN 2012 26 1 891.203,47 1.240.161,72 890.400,00 694.274,88 

IEN 2012 26 1 891.203,47 855.945,12 1.000.000,00 608.120,00 

IEN 2012 27 1 260.750,00 254.000,00 260.000,00 234.000,00 

IEN 2012 28 1 46.455,00 46.455,00 46.455,00 45.200,00 
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IEN 2012 30 1 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.880,00 

IEN 2012 38 1 391.737,50 387.600,00 532.685,00 500.000,00 

IEN 2012 40 1 1.415.929,71 1.389.421,44 1.389.421,44 969.201,00 

IEN 2013 1 1 52.161,80 97.653,60 48.097,33 48.097,33 

IEN 2013 3 1 21.059,75 21.670,00 21.059,75 16.794,90 

IEN 2013 5 1 34.750,00 31.750,00 31.750,00 26.450,00 

IEN 2013 8 1 35.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 

IEN 2013 12 1 70.260,00 58.200,00 63.873,70 60.680,00 

IEN 2013 14 1 17.462,50 16.764,00 16.764,00 16.420,00 

IEN 2013 17 2 8.608,75 7.735,00 7.735,00 7.735,00 

IEN 2013 18 1 105.175,00 105.175,00 105.175,00 105.174,49 

IEN 2014 2 1 657.555,36 704.632,92 44.942,67 18.750,00 

IEN 2014 3 1 25.680,63 32.000,00 44.942,67 14.508,99 

IEN 2014 3 1 25.680,63 49.800,00 44.942,67 55.192,64 

IEN 2014 5 5 2.100,00 2.100,00 2.600,00 1.258,00 

IEN 2014 7 1 24.711,25 24.333,75 150.000,00 19.250,00 

IEN 2014 10 1 74.840,00 64.890,00 44.942,67 59.950,00 

IEN 2014 16 1 75.950,00 56.928,00 88.000,00 88.000,00 

IEN 2014 18 1 11.135,00 10.260,00 11.120,00 11.120,00 

IEN 2014 21 1 77.833,33 86.000,00 75.600,00 49.999,00 

IEN 2014 22 1 23.084,90 22.320,40 23.080,00 13.300,00 

IEN 2015 3 1 19.136,00 14.560,00 44.942,67 16.992,76 

IEN 2015 4 1 164.800,00 134.400,00 44.942,67 128.299,20 

IEN 2015 8 1 20.850,00 18.000,00 44.942,67 18.000,00 

IEN 2016 2 GR1 408.962,88 380.779,85 499.312,00 352.216,14 

IEN 2016 2 GR1 408.962,88 400.772,94 407.915,20 310.000,89 

IEN 2016 2 GR1 408.962,88 431.904,36 405.955,20 399.040,00 

IEN 2016 3 1 34.544,34 34.544,34 44.942,67 34.544,34 

IEN 2016 7 1 41.584,24 47.265,73 44.942,67 36.000,00 

IEN 2016 8 1 64.480,00 62.800,00 44.942,67 60.000,00 

IEN 2016 9 1 113.110,63 86.245,00 44.942,67 78.000,00 

IEN 2016 9 1 113.110,63 168.820,00 44.942,67 168.820,00 

IEN 2016 11 1 24.369,60 20.736,00 44.942,67 17.049,00 

IEN 2016 11 1 24.369,60 28.920,00 44.942,67 24.369,60 

IRD 2013 18 25 3.932,67 3.400,00 44.942,67 3.080,00 

IRD 2013 18 25 3.932,67 4.125,00 44.942,67 3.085,00 

IRD 2014 6 GR1 356.399,36 356.399,36 44.942,67 287.365,76 

IRD 2015 2 9 453.916,88 170.000,00 44.942,67 169.684,43 

IRD 2015 2 9 453.916,88 480.000,00 44.942,67 450.000,00 

IRD 2016 2 GR1 334.091,28 353.750,00 44.942,67 311.740,00 

IRD 2016 2 GR2 334.091,28 374.892,30 44.942,67 324.999,00 

IRD 2016 8 9 413.046,48 383.160,00 44.942,67 227.341,60 

IRD 2016 8 9 413.046,48 395.932,00 44.942,67 71.243,20 
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APÊNDICE F – PLANILHA DO QUESTIONÁRIO 

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

UNIDADE RESPONDENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Sede Respondente 1 4 4 2 2 2 2 4 2 A A N C 2 2 

Sede Respondente 2 1 2 1 2 2 1 1 1 C A N A 2 2 

Sede Respondente 3 1 1 2 2 4 2 1 1  - A N C 1 1 

Sede Respondente 4 1 2 2 4 2 2 2 1 C A N A 2 1 

Sede Respondente 5 5 5 2 1 4 4 5 3 A C S - 2 1 

Sede Respondente 6 2 2 2 2 2 2 1 2 D C N A 2 2 

Sede Respondente 7 1 4 2 4 2 1 1 1 D C N A 1 1 

Sede Respondente 8 1 4 2 2 2 3 2 4 A A N A 2 2 

Sede Respondente 9 1 2 3 1 3 1 1 1 C E N A 1 1 

Sede Respondente 10 4 2 2 1 2 1 1 1 C A S - 1 1 

IEN Respondente 11 2 1 1 1 1 2 3 5 C C N C 2 2 

IEN Respondente 12 1 3 2 2 4 4 4 2 B D N C 2 2 

IEN Respondente 13 1 2 1 1 2 2 5 5 A A N A 1 1 

IEN Respondente 14 1 2 1 2 1 2 1 1 C B N A 2 1 

IEN Respondente 15 1 2 2 5 3 2 5 4 C A N A 2 1 

IEN Respondente 16 1 1 2 3 5 5 5 5 A B N C 5 1 

IEN Respondente 17 1 2 3 2 2 3 2 2 C D N C 2 2 

IEN Respondente 18 1 1 2 2 2 2 1 5 A A S - 2 2 

IRD Respondente 19 1 3 2 2 2 3 3 3 A A N A 2 2 

IRD Respondente 20 1 2 2 2 3 3 4 4 C E N C 2 2 

IRD Respondente 21 2 1 2 1 2 2 3 5 A A S - 2 1 

IRD Respondente 22 1 1 1 1 1 1 3 4 A B N C 2 2 

IRD Respondente 23 1 1 2 2 3 2 1 5 C D N C 1 2 

IRD Respondente 24 1 3 1 4 1 4 2 2 C A N C 3 2 

IRD Respondente 25 1 3 1 2 3 3 1 1 C C N B 1 1 

 

TOTAIS DAS RESPOSTAS POR QUESTÃO 

(1) Concordo totalmente 19 7 7 7 4 5 10 8         7 12 

(2) Concordo parcialmente 3 10 16 13 12 11 4 5         16 13 

(3) Não concordo nem discordo 0 4 2 1 5 5 4 2         1 0 

(4) Discordo parcialmente 2 3 0 3 3 3 3 4         0 0 

(5) Discodo totalmente 1 1 0 1 1 1 4 6         1 0 

(A) Primeira opção                 9 12   10     

(B) Segunda opção                 1 3   1     

(C) Terceira opção                 12 5   10     

(D) Quarta opção                 2 3   X     

(E) Quinta opção                 0 2   X     

(S) Sim                     4       

(N) Não                     21       

( - ) Não se aplica                       4     

(    ) Não respondido                 1           

Total 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

 


