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RESUMO 

 

Título: Procedimento gerencial para redução do desperdício de recursos em contratações públicas em 

uma Instituição de Ensino 

 

Objetivo do trabalho: O objetivo do estudo é propor um procedimento gerencial que possibilite o 

uso da dispensa de licitação em razão do valor, ou seja, aquisições com valor anual de até R$ 

17.600,00, conforme legislação em vigor, como forma de melhorar o procedimento de compras em 

contratações públicas de pequeno valor, buscando com isto desburocratizar estas contratações, 

tornando-as mais econômicas e ágeis, sem que isto acarrete um atropelo ao princípio da legalidade e 

ao dever legal de licitar. 

Procedimentos/Método para a solução do problema: O primeiro método refere-se à aplicação de 

questionários aos Requisitantes, Servidores do Setor de Licitações, Procuradoria e Ordenador de 

Despesas, com o objetivo de se calcular o tempo gasto por cada participante do processo na 

realização de sua tarefa. Tendo em mãos estes tempos, o pesquisador deve calcular o tempo gasto 

para cada tarefa, utilizando-se para tanto a técnica PERT. Após obter o tempo de cada Tarefa que 

compõe as Etapas do processo, o pesquisador deve calcular o custo de cada Tarefa, utilizando-se para 

isto os dados existentes no portal da transparência (pesquisa documental). Após se calcular o custo de 

cada etapa chegou-se ao custo total de cada procedimento e com isto definiu-se qual o procedimento 

mais barato e mais rápido, mantendo-se a qualidade e segurança jurídica, sendo assim o mais 

eficiente. Com isto, desenvolveu-se um procedimento que pode ser utilizado pelo gestor para 

encontrar o procedimento correto para cada processo de compra que for realizado. 

Resultados: O procedimento foi desenvolvido em quatro etapas: (1) Caracterização do objeto de 

estudo; (2) Estimativa de custos e tempos de processo; (3) Proposta de ações de melhoria e (4) 

Apresentação do produto/artefato a ser utilizado pelo Gestor. 

Implicações práticas: O impacto estimado é a redução de 80% nos custos de cada contratação e de 

23% nos custos totais de contratação da unidade em um período de quatro anos. Além disto, no 

mesmo período, estimou-se uma redução de 80% no tempo de contratação. Constatou-se assim a 

possibilidade de redução do tempo e do custo de contratação a partir de um procedimento estruturado 

desenvolvido a partir da participação, envolvimento e treinamento de todos os profissionais 

envolvidos no processo de compra pública. 

Originalidade e contribuições: O procedimento proposto é único e traz as especificidades do uso da 

dispensa de licitação em razão do valor, sem necessidade de adaptações quando aplicado em 
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Instituições Públicas Federais de Ensino. Esse procedimento tem o potencial de contribuir com o 

treinamento de novos colaboradores na área de contratações, principalmente em casos de alta 

rotatividade de mão de obra no setor. Além disto, espera-se que o procedimento traga mais segurança 

aos gestores no momento da tomada de decisão sobre o tipo de licitação a ser conduzida. Essas 

contribuições têm aderência com a linha de atuação científico-tecnológica: Administração de 

Operações e Suporte Logístico Integrado, com o grupo de pesquisa GETEG (Grupo de Estudos em 

Tecnologia e Gestão) e com o projeto de pesquisa: Gestão de serviços em instituições públicas de 

ensino. 

Produção Técnica/Tecnológica: O procedimento proposto é o principal produto técnico/tecnológico 

derivado do estudo. Enquadra-se como Processo/Tecnologia não patenteável pertencente ao EIXO 1 

– Produtos e Processos. O procedimento apresenta aplicabilidade após concordância e participação da 

alta gerência e dos colaboradores participantes do processo. O procedimento também traz inovação 

ao produzir conhecimento a partir da experiência dos colaboradores em grupo focal e, por fim, o 

procedimento apresenta baixa complexidade sem o envolvimento de muitos atores necessários para o 

seu desenvolvimento. 

Palavras-chave: Compras Públicas. Licitações. Dispensa de Licitação. Pregão Eletrônico. 

Economicidade.    
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ABSTRACT 

 

Title: Management procedure for reduction of waste of resources in public contracting - case of a 

Teaching Institution. 

Objective of the study: The objective of the study is to propose a management procedure that allows 

the use of the waiver of bidding for value, that is, acquisitions with an annual value of up to R$ 

17,600.00, according to current legislation, as a way to improve the procurement procedure in public 

contracts of small value, in order to reduce bureaucracy in these contracts, making them more 

economical and agile, without this entailing a violation of the principle of legality and the legal duty 

to bid.                      

 Procedures / Method for solving the problem: The first method refers to the application of 

questionnaires to the requesters, tenderers, the Procurement Office and the Expenditure Authorizer, 

in order to calculate the time spent by each process participant in the realization of their task. Having 

these times in hand, the researcher must calculate the time spent for each task, using both the PERT 

technique. After obtaining the time of each Task that composes the Process Steps, the researcher 

must calculate the cost of each Task, using for that the data existing in the portal of transparency 

(documentary research). After calculating the cost of each step, we arrived at the total cost of each 

procedure and with this we defined the cheapest procedure, thus finding the most efficient. With this, 

a procedure has been developed that can be used by the manager to find the correct procedure for 

each purchase process that is carried out.                                                                                                                        

Results: The procedure was developed in four stages: (1) Characterization of the object of study; (2) 

Estimation of costs and process times; (3) Proposal for improvement actions and (4) Presentation of 

the product / artifact to be used by the Manager.                                    

Practical implications: The estimated impact is an 80% reduction in the costs of each contraction 

and a 23% reduction in the total cost of contracting the unit over a four-year period. In addition, in 

the same period, a reduction of 80% in the time of hiring was estimated. Thus, the possibility of 

reducing the time and cost of contracting was verified, based on a structured procedure developed 

from the participation, involvement and training of all professionals involved in the public 

procurement process. 
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Originality and contributions: The proposed procedure is unique and brings the specificities of the 

use of the waiver to bid for value, without the need for adaptation when applied in Federal Public 

Education Institutions. This procedure has the potential to contribute to the training of new 

employees in the area of hiring, especially in cases of high turnover of labor in the sector. In addition, 

it is expected that the procedure will bring more safety to managers at the time of decision on the 

type of bid to be conducted. These contributions have adherence to the line of scientific and 

technological performance: Operations Management and Integrated Logistic Support, with the 

research group GETEG (Group of Studies in Technology and Management) and with the research 

project: Management of services in public educational institutions.  

Technical / Technological Production: The proposed procedure is the main technical / 

technological product derived from the study. It is classified as Non-patentable Process / Technology 

belonging to EIXO 1 - Products and Processes. The procedure presents applicability after agreement 

and participation of the top management and the collaborators participating in the process. The 

procedure also brings innovation by producing knowledge from the experience of focal group 

collaborators and, finally, the procedure presents low complexity without the involvement of many 

actors necessary for its development. 

Keywords: Public Procurement. Tenders.Exemption from Bidding.Electronic trading. Economicity. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Com o crescimento da máquina pública a partir do ano de 2010, as compras públicas 

têm cada dia mais chamado a atenção de diversos setores da economia, seja no setor privado 

ou no público, além de também ser objeto de estudo por diversas organizações não 

governamentais que por um lado buscam promover a transparência e efetividade nas compras 

públicas e, por outro, pretendem realizar grandes mudanças de hábitos de consumo e ainda a 

adoção de práticas sustentáveis, haja vista o grande valor envolvido.   

 Segundo o Ministro do Planejamento, em exercício no ano de 2017, o Governo 

Federal gastou em 2016, o equivalente a R$ 49 bilhões em bens e R$ 40 bilhões com a 

contratação de serviços (BRASIL, 2016), o que representa o vasto mercado de opções tanto 

para fornecedores quanto para estudiosos e profissionais da área.   

 Atualmente, estão em vigor, de acordo com o artigo 22 da Lei nº 8.666, de 21 de 

Junho de 1993, cinco modalidades licitatórias, sendo elas: concorrência, tomada de preços, 

convite, concurso e leilão. A sexta modalidade está prevista na Lei nº 10.520, de 17 de Julho 

de 2002, que é chamada de pregão, podendo ser eletrônico ou presencial.   

 Além das possibilidades acima expostas, a lei nº 8.666/93, posteriormente atualizada 

pela lei 9.648/98, datada de 27 de maio de 1988, trouxe em seus artigos 24 e 25, as ressalvas a 

regra constitucional de licitação, sendo elas respectivamente: Licitação Dispensável e 

Licitação Inexigível.          

 A Dispensa de Licitação prevista no artigo 24, II, da lei nº 8.666/93, é chamada de 

Dispensa de Licitação em Razão do Valor, haja vista ter entendido o legislador que seu baixo 

valor não justificaria a realização de um procedimento licitatório burocrático e de alto custo. 

Ocorre que o legislador não tornou-a obrigatória, deixando a sua utilização ou não, a critério 

do Gestor Público que deve optar entre a utilização de uma das modalidades tradicionais ou a 

dispensa de licitação por valor.        

 A Autarquia Federal onde a pesquisa se desenvolveu foi criada pela Lei nº 11.892 de 

28/12/2008. Por se tratar de uma Autarquia Federal, as demandas internas geradas pelos 

professores, alunos e técnicos que trabalham nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

são de responsabilidade da própria unidade, devendo assim ser objeto de Licitações Públicas.   

Para o cumprimento da missão institucional do Campus, é necessário que as compras 

públicas realizadas na unidade sejam ao mesmo tempo céleres e econômicas, conquistando 

assim a eficiência na gestão pública, fato este que não tem sido conquistada pela instituição 
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em virtude da falta de capacitação, padronização e uma legislação complexa e em constante 

mudança.           

 Com a experiência prática vivenciada no setor de licitações desta Autarquia, observou-

se que diversos processos licitatórios poderiam ser evitados, vez que a aquisição poderia 

ocorrer através de Dispensa de Licitação, processo mais econômico para as compras de 

pequeno valor. Tal questão foi levantada ao se observar no Informativo do Instituto Negócios 

Públicos, (2014), o elevado custo de um procedimento licitatório na modalidade Pregão, 

chegando-se ao valor de R$ 12.849,00 (doze mil, oitocentos e quarenta e nove reais). 

Corroborando este informativo, tem-se a recente Nota Técnica nº. 1081 (CGU, 2017), que 

trouxe um estudo onde se comparou o custo total de execução de licitações em diversas 

modalidades, a partir da pesquisa de dados em 14 órgãos da Administração Pública Federal. 

Neste estudo, foram observados que o valor do custo de um pregão eletrônico ficou 

em R$ 20.698,00, (vinte mil, seiscentos e noventa e oito reais), o que segundo o mesmo 

estudo corresponde a 10,22 vezes o valor de uma dispensa de licitação que ficou no valor de 

R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais). Por este motivo, a Controladoria Geral da União, 

(CGU, 2017), apresentou em seu estudo dois tópicos que também fundamentam a realização 

deste trabalho, sendo eles: Do benefício do pregão eletrônico versus a dispensa de licitação e 

uma comparação da celeridade de ambos os procedimentos. Em ambos os tópicos, a CGU 

concluiu que o uso do pregão em licitações de pequeno valor traz aumento de gastos com os 

procedimentos e atrasos nos processos, tornando-os mais ineficientes e deficitários (CGU, 

2017).            

 Neste sentido, o objetivo geral deste estudo é propor um procedimento gerencial que 

possibilite o uso da dispensa de licitação em razão do valor como forma de melhorar o 

procedimento de compras em contratações públicas de pequeno valor, buscando com isto 

desburocratizar estas contratações, tornando-as mais econômicas e ágeis, sem que isto 

acarrete um atropelo ao princípio da legalidade e ao dever legal de licitar. 

Busca-se com isto, atender aos anseios de uma contratação pública mais eficiente e 

econômica, a fim de reduzir o valor final gasto nas contratações públicas, tanto em relação ao 

valor do bem adquirido, quanto em relação ao valor gasto com o processo.   

 Como objetivos específicos, é preciso pesquisar e analisar o custo médio de uma 

licitação tradicional realizada por meio do pregão eletrônico, frente ao custo médio de uma 

dispensa de licitação de pequeno valor, tendo em vista as particularidades de cada 

procedimento, pesquisar e analisar o tempo gasto em relação às duas formas de aquisições, 

identificar e explicar as possibilidades de utilização da dispensa em razão do valor, a forma de 
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se fazer e suas proibições, explicar também o uso da cotação eletrônica instituída no âmbito 

federal pela Portaria n. 306, de 13 de dezembro de 2001, ferramenta utilizada nas aquisições 

pautadas no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, ou seja, nas aquisições de pequeno valor. Será 

feito ainda uma breve pesquisa e análise de decisões do Tribunal de Contas da União a 

respeito da referida dispensa. Por fim, o trabalho visa desenvolver um procedimento gerencial 

que auxilie o gestor no momento de tomada decisão para que o mesmo possa optar pelo 

processo mais econômico e célere, respeitando sempre a legislação em vigor. 

O trabalho é relevante, pois trata-se de um problema que ocorre nesta Autarquia, 

conforme pesquisa realizada nos processos de compras dos anos de 2014 a 2017, onde se 

demonstrou desperdícios de recursos na utilização da modalidade mais onerosa para a 

realização da compra. Ademais, a nota técnica da Controladora Geral da União, (CGU, 2017), 

demonstra uma grande preocupação dos órgãos de controle com o alto custo dos processos de 

compras frente ao baixo retorno financeiro gerado pela utilização da modalidade licitatória ao 

invés da dispensa de licitação.  

O trabalho foi estruturado trazendo em seu capítulo 2, o referencial teórico, 

envolvendo a legislação e a parte doutrinária das compras públicas no Brasil, trazendo 

também algumas decisões do Tribunal de Contas da União a respeito do tema. Também no 

referencial teórico foram trazidos estudos sobre o tema, demonstrando-se a diferença entre 

estes e o estudo realizado neste trabalho. No Capítulo 3, será apresentado um pouco da 

Autarquia Federal de Ensino que foi utilizada na pesquisa, detalhando suas características e 

como se deu sua criação, além de trazer o quantitativo de alunos e servidores envolvidos. Em 

seguida no Capítulo 4, serão tratados assuntos sobre o diagnóstico do problema encontrado 

que se propõe a resolver, trazendo ainda todo o mapeamento da situação e dos processos 

estudados. Também ficou demonstrado a forma de se calcular os custos dos processos de 

compras que são tratados neste trabalho, demonstrando-se através de tabelas todos os custos 

envolvidos de forma detalhada Etapa por Etapa. No Capítulo 5, apresenta-se a proposta de 

solução do problema, apresentando-se de maneira detalhada e através de um passo a passo 

como o Gestor poderá solucionar o problema abordado. No Capítulo 6, aborda-se a forma de 

se utilizar o produto/procedimento desenvolvido para que o Gestor consiga sanar o problema 

apresentado neste trabalho, sendo demonstrado através de figuras e seus respectivos 

detalhamentos como poderemos aplicar o procedimento proposto e assim obter uma compra 

pública mais eficiente e econômica. É trazido ainda um plano de ação para apresentação e 

implementação da ferramenta desenvolvida. No Capítulo 7, último capítulo do trabalho, 

apresenta-se as considerações finais sobre o trabalho e os objetivos alcançados, bem como as 
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possibilidades que ainda existem na área aqui tratada para melhorar os processos de compras 

no âmbito da Administração Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

2. REFERENCIAL TÉORICO 

 

2.1. Das Compras Públicas no Brasil 

A Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88), de 05 de Outubro de 1988, 

em seu Capítulo VII, trata da Administração Pública, prescrevendo em seu art. 37, inciso 

XXI, a regra constitucional de que todas as compras e alienações serão contratadas mediante 

processo de licitação pública. O mesmo ditame constitucional deixou a regulamentação e suas 

ressalvas a cargo de lei ordinária, o que só ocorreu com a publicação da Lei 8.666/93, datada 

de 21 de junho de 1993, a qual regulamenta o art.37, XXI, da CF/88.   

 A referida Lei trouxe em seu bojo cinco modalidades de licitação, sendo elas: 

Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Concurso e Leilão. Posteriormente, foi instituída 

mais uma modalidade licitatória, através da Medida Provisória n.º 2.026, de 04 de maio de 

2000, que após várias alterações foi convertida na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, 

estendendo a modalidade a todos os órgãos e entidades da Administração dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. Tal modalidade foi denominada de pregão, a qual poderia 

ser utilizada para aquisição de bens e serviços comuns (BRASIL, 2002). Em busca de mais 

eficiência e uma nova forma de gestão o Governo Federal, através dos Decretos n.º 3.555, de 

08 de Agosto de 2000 e n.º 5450, de 31.05.2005, regulamenta a modalidade e, no caso do 

último, institui o pregão na forma eletrônica.     

 Observa-se que no momento que tais normas foram editadas pensou-se em elaborar e 

regulamentar normas que impedissem a corrupção e as formas de conluios que eram 

facilmente detectadas nas compras públicas, o que motivou em uma maior burocratização das 

compras públicas, gerando diversas fases, relatórios, publicações, processos e etc, deixando as 

compras mais seguras, porém mais ineficientes na maioria dos casos.   

 Por óbvio, a instituição do pregão eletrônico é vista como um dos principais marcos 

para as compras públicas, pois segundo Barbosa (2015), houve uma melhoria na qualidade 

dos processos e procedimentos, destacando-se o uso do pregão, o qual visa a transparência, 

eficiência e economia para o setor público.       

 No entanto, como menciona Taylor (1995), já em sua introdução, ao usar as palavras 

do Presidente Teodoro Roosevelt, sobre a eficiência nacional, desperdícios e a busca por 

homens eficientes, o remédio está na Administração e é por isto que é necessário a realização 
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de estudos para aprimoramento das compras públicas, visando sempre a eficiência e a 

economicidade. 

2.2 – Aspectos associados à Licitação no Brasil 

Como mencionado anteriormente, o artigo 37, inciso XXI, da Constituição da 

República de 1988, diz que “XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

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

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

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

qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações (CF/88)”.     

 Assim, demonstra-se que o texto constitucional ressalvou a possibilidade de se 

contratar sem licitação, o que veio regulamentado pelo artigo 24, incisos I e II, da Lei nº 

8.666/93, trazendo uma das exceções a regra, o que se chama de dispensa de licitação em 

razão do valor.         

 Ocorre que, a possibilidade de utilização da dispensa de licitação em razão do valor, 

para contratações dentro do limite legal, não é uma obrigação do gestor público, ficando sua 

utilização a critério do administrador público, como bem ensina Carvalho Filho, “Anote-se 

que o administrador, mesmo nesses casos, poderá realizar a licitação, se entender mais 

conveniente para a administração. Não há obrigatoriedade de não licitar, mas faculdade de 

não fazê-lo” (CARVALHO FILHO 2014, p. 254).     

 Assim, por ser uma faculdade, vários gestores acabam por não utilizar a dispensa de 

licitação em razão do valor, ocasionando prejuízos a administração pública e a toda sociedade 

que é prejudicada com a má prestação de serviços públicos e aumento de impostos para cobrir 

o déficit público. 

A Lei 8666/93, prescreve em seu art. 24, incisos I e II, as possibilidades de dispensa de 

licitação em razão do valor, sendo a prevista no inciso I para os casos de obras e serviços de 

engenharia no valor de até R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) e a prevista no inciso II para 

outros serviços e compras no valor de até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) 

(Brasil, Decreto 9.412, 2018). 

Em resumo, a dispensa em razão do valor nada mais é do que um procedimento mais 

simples e célere para se realizar uma contratação pública, onde em virtude do baixo valor, 
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entendeu o legislador ser desnecessária a realização do procedimento licitatório que tem um 

custo elevado. 

Salienta-se ainda que tal montante deve ser observado no decorrer do exercício 

financeiro (01 de janeiro a 31 de dezembro) e ainda de acordo com a natureza do bem a ser 

contratado, pois a não observância dos limites legais podem gerar ao Gestor problemas junto 

ao Tribunal de Contas. Portanto, os valores dos bens de mesma natureza devem ser somados 

para se chegar ao limite legal. 

Já o jurista Justin Filho (2016) diverge deste posicionamento e entende que se a 

Administração necessitar de diferentes objetos ou objetos iguais, mas em locais diversos, não 

deve se somar as compras. Ele entende que o valor do limite deve ser considerado por 

localidade, independente de existir apenas uma unidade gestora para tais unidades localizadas 

em lugares diversos. 

Portanto, para o Autor, os limites não devem ser somados e considerados anualmente, 

considerando-se apenas as contratações que forem realizadas ao mesmo tempo, no mesmo 

local e exercício financeiro, o que neste caso, aumentariam as possibilidades de uso da 

dispensa. 

Ocorre que, o Tribunal de Contas da União tem posicionamento contrário do 

defendido por Justin Filho (2016), pois para o Tribunal, considera-se simplesmente o 

exercício financeiro e a unidade administrativa que está realizando a contratação, 

desconsiderando o tempo e localidade de entrega de cada contratação. 

Menciona-se abaixo algumas decisões do Tribunal de Constas da União sobre a 

dispensa de licitação por valor: 

“O entendimento de que não se deve realizar licitações distintas para a contratação de 

serviços de mesma natureza, mesmo em locais diversos, quando os potenciais interessados 

são os mesmos, aplica-se exatamente à situação em comento, conforme demonstra o quadro 

elaborado pela equipe de inspeção da Secex/PI que a seguir reproduzo com ajustes (fls. 

156/157 – vol. 2) , relacionando cada um dos 30 convites homologados em 2004 e referentes 

ao objeto tratado nos autos (…).Observa-se que praticamente as mesmas empresas foram 

convidadas e habilitadas na maioria dos certames, indicando que atuam em todo o estado. 

Assim, no caso concreto, a inobservância da modalidade de licitação aplicável conduziu à 

perda de economia de escala sem a contrapartida do aumento da competitividade da licitação, 

resultando na pior das situações para a Administração”. TCU. Acórdão 1.780/07. Órgão 

Julgador: Plenário. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. Data da Sessão: 29/08/07. 
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“Irregularidades em contratações: 2 - Definição da modalidade licitatória cabível, ou 

sua dispensa, em função da classificação orçamentária dos itens de despesa. Outra suposta 

irregularidade no âmbito da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Diretoria-Geral em 

Rondônia (DR/ECT/RO), e que também justificou a audiência do Diretor Regional, dizia 

respeito a “indícios de fracionamento de despesa com burla à obrigatoriedade de licitar, ao 

autorizar as dispensas de licitação DL 7000362/07, DL 7000382/07 e DL 7000391/07, tendo 

em vista tratar-se de obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que poderiam ser 

realizadas conjunta e concomitantemente”. Tais dispensas de licitação, referentes à 

contratação de uma mesma empresa para execução de obras e serviços de engenharia em 

unidade da ECT em Porto Velho/RO, envolveram, respectivamente, os valores de R$ 

4.569,80, R$ 11.052,86 e R$ 26.595,93. O responsável alegou que as dispensas foram 

processadas separadamente em razão de os pagamentos feitos à contratada originarem-se de 

rubricas distintas, a saber: custeio para as duas primeiras e investimento para a última. De 

acordo com a unidade técnica, essas obras e serviços de mesma natureza e no mesmo local 

poderiam ser realizadas conjunta e concomitantemente, por meio de licitação na modalidade 

convite, em razão de seu somatório superar o valor limite de R$ 30.000,00 para a dispensa. 

Ao anuir à manifestação da unidade técnica, o relator ressaltou que “a classificação 

orçamentária das rubricas não determina a adoção dessa ou daquela modalidade de licitação”, 

tratando-se de “inequívoco fracionamento de despesa” que impede a competição entre as 

empresas e, consequentemente, a possibilidade de escolha da proposta mais vantajosa para a 

Administração. Em razão desta e das demais irregularidades confirmadas, o relator propôs e o 

Plenário decidiu rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo responsável e aplicar-lhe 

multa.” Acórdão n.º 1620/2010-Plenário, TC-023.093/2008-6, rel. Min. Raimundo Carreiro, 

07.07.2010. 

Nestes julgados, observa-se que a grande preocupação do Tribunal de Contas da União 

é em relação à competitividade que pode ser reduzida com a adoção da dispensa de licitação 

em substituição a uma modalidade licitatória, o que, no entanto, fica preservada caso se utilize 

a cotação eletrônica, a qual é regulamentada e priorizada no âmbito Federal pela Portaria 306 

de 13 de Dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

A Nota Técnica (CGU, 2017) também alertou sobre a necessidade de dar maior 

transparência aos procedimentos de dispensa, o que no caso de aquisição de bens pelos órgãos 

federais, deve ser feito, utilizando-se da cotação eletrônica, o que gera mais segurança ao 

Gestor no momento da opção pelo uso da dispensa de licitação em razão do valor. 

A cotação eletrônica é um procedimento totalmente eletrônico, bem parecido com o 

pregão eletrônico, porém mais célere e simples e é utilizado nas aquisições realizadas por 

dispensa de licitação em razão do valor, evitando-se assim que o agente público possa 
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escolher seus fornecedores, tendo em vista que toda a escolha se dá eletronicamente, 

logrando-se vencedor o fornecedor que apresentar o menor preço dentro das especificações 

exigidas no Projeto Básico, sendo o procedimento aberto a todos os fornecedores do país que 

se inscreverem no portal de compras governamentais. 

A oportunidade encontrada então é a possibilidade de fomentar o uso da dispensa de 

licitação por valor, através de um procedimento gerencial, pois apesar de existir a 

possibilidade de utilização da dispensa de licitação em razão do valor, para contratações 

dentro do limite legal, conforme visto na legislação, tal utilização fica a critério do gestor 

público, pois o administrador poderá realizar a licitação, mesmos nos casos em que a lei 

permite a utilização da dispensa, pois não há obrigatoriedade e sim faculdade, ficando a 

utilização ou não, a cargo do Gestor (CARVALHO FILHO, 2014). 

Assim, por muitos entenderem como faculdade e ainda, os riscos citados acima, vários 

gestores optam por não utilizarem a dispensa de licitação em razão do valor, o que acarreta 

um gasto desnecessário ao ente público e vai contra o princípio da economicidade e da 

eficiência. 

 

2.3 - Dos Princípios e Estudos sobre o tema 

 

Os princípios são fundamentos que servem de alicerce a um conjunto de juízos, 

ordenados em um sistema de conceitos relativos. Às vezes também se denominam princípios 

certas proposições que, apesar de não serem evidentes ou resultantes de evidências, são 

assumidas como fundamentais para a validade de um sistema particular de conhecimento, 

como seus pressupostos necessários (MIGUEL REALE, 1993).    

 Eficiência – O Princípio da Eficiência exige que a atividade administrativa seja 

exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da 

função administrativa, que já não se contenta mais apenas com a legalidade, exigindo-se 

assim resultados positivos para o serviço público (MEIRELLES, 2010). 

Economicidade – Já o princípio da Economicidade, preza que o gestor público deve, 

por meio de um comportamento ativo, criativo e desburocratizante tornar possível, de um 

lado, a eficiência por parte do servidor, e a economicidade como resultado das atividades, 

impondo-se o exame das relações custo/benefício nos processos administrativos que levam a 

decisões, especialmente as de maior amplitude, a fim de se aquilatar (avaliar) a 

economicidade das escolhas entre diversos caminhos propostos para a solução do problema, 

para a implementação da decisão (BUGARIN, 2001).  
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O autor Bugarin, (2001) escreveu a obra chamada de “O Principio Constitucional da 

Economicidade na jurisprudência do Tribunal de Contas da União”, obra esta que foi um 

grande referencial para este trabalho, vez que é constantemente citado em artigos sobre 

eficiência/economicidade. O artigo do autor Lima (2017), publicado no portal âmbito jurídico, 

Rio Grande, XX, n.156, com o título “A dispensa de licitação em razão do valor e o princípio 

da eficiência”, também abordou o tema, porém deixou de elaborar uma pesquisa para se 

comprovar que os gastos são realmente maiores na realização do procedimento licitatório ao 

invés da dispensa de licitação (LIMA 2017). O referido autor concluiu que a administração 

precisa fomentar e instigar o agente público a deixar de utilizar o pregão eletrônico nos casos 

em que a legislação permite o uso da dispensa de licitação, visando o princípio da 

economicidade, porém não existe a proposição de um procedimento para a resolução do 

problema.  

Em outro estudo, onde o comparativo foi entre o pregão eletrônico, presencial e outras 

modalidades licitatórias, “Pregão Presencial e Pregão Eletrônico: Instrumentos de Agilidade e 

Economicidade ao Processo de Licitação Pública”, (MORAES e SLOMSKI, 2006), a 

proposta foi fomentar o uso do pregão eletrônico e presencial, frente a outras modalidades, 

porém também não foi proposto procedimento e sim conscientização dos envolvidos. Em suas 

conclusões, Moraes e Slomski (2006), assim manifestaram: “A utilização das modalidades de 

licitação de pregão presencial e pregão eletrônico, em relação aos procedimentos 

convencionais de licitação, podem possibilitar uma economia significativa na aquisição de 

bens e serviços. Uma análise mais detalhada de cada processo de licitação pode propiciar à 

administração pública uma redução dos prazos para a compra e/ou contratação de bens e 

serviços. No entanto, faz-se necessário uma revisão do processo burocrático interno da 

instituição, com vistas à redução de trâmites desnecessários e melhoria da eficiência 

processual, com vistas à economicidade dos recursos.”. (MORAES e SLOMSKI, 2006). Em 

um dos artigos pesquisados, Santana e Dos Santos (2007), defende o estudo do Pregão 

Eletrônico para todas as compras e conclui “que a utilização do pregão pode ser estendida a 

todas as compras e contratações, sem riscos para a Administração Pública, cobrindo de 

maneira eficiente as deficiências das outras modalidades licitatórias. Ao mesmo tempo, 

mantém-se a expectativa de que modificações legais sejam realizadas, estendendo os 

benefícios da modalidade estudada” (SANTANA e DOS SANTOS, 2007).  

Já no artigo intitulado de “Quanto custa um processo administrativo de compras e 

contratação de serviços? O Caso da Secretaria de Saúde do Município de Feira de Santana na 

Bahia”, (DA SILVA et al, 2015), se calculou o custo do processo de compras, porém usou-se 
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uma metodologia diferente da utilizada neste trabalho. No trabalho citado, calculou-se o custo 

total do setor e depois dividiu este custo pelo número de processos realizados em determinado 

período, chegando-se assim a um valor por modalidade. Neste artigo, não se encontrou de 

forma clara como se chegou ao tempo médio da realização de cada modalidade licitatória. Da 

Silva et al, (2015), também cita que são raros os estudos nesta área, e assim se manifesta: “A 

justificativa desse estudo baseia-se na rara publicação sobre gestão e identificação de gastos 

públicos por processos de compras, neste caso as licitações, inexigibilidades e dispensas. O 

assunto necessita de foco de pesquisas e publicações para que mudanças possam ocorrer e as 

organizações governamentais possuam modelos e casos para adequação a sua realidade. (DA 

SILVA et al, 2015). 

Silveira e Ducati, (2014), realizaram estudo sobre o custo do Pregão Eletrônico e o 

princípio da Economicidade, tendo como problema de pesquisa: “Qual o custo do processo de 

licitação na modalidade de pregão, em sua forma eletrônica, na Eletrosul Centrais Elétricas?” 

(SILVEIRA E DUCATI, 2014). Neste estudo, Silveira e Ducati, entendem que conhecimento 

dos custos envolvidos no processo de aquisição por pregão eletrônico permite a avaliação da 

eficiência do mesmo, verificando sua real vantagem, não só quando comparado às demais 

modalidades licitatórias, mas também quando analisado isoladamente. Desta forma, este 

trabalho justifica-se uma vez que auxilia na verificação da adequação do pregão eletrônico ao 

princípio da eficiência e da economicidade ainda para contratações de valores reduzidos, com 

a indicação dos fatores que oneram a modalidade e evidenciando oportunidades de 

aprimoramento do mesmo (SILVEIRA E DUCATI, 2014). Ressalta-se que este estudo foi 

realizado em uma Empresa de Economia Mista, onde a legislação difere um pouco da 

legislação aplicável a uma Autarquia Federal, pois os limites para a dispensa de licitação são 

maiores nas Empresas de Economia Mista. Também não foram considerados no referido 

estudo todas as fases do processo de compras, deixando de incluir, por exemplo, as Etapas dos 

Requisitantes e do Ordenador de Despesas. 

 Observa-se por fim, que em nenhum dos estudos citados se levou em conta a 

utilização da dispensa de licitação como uma forma de melhorar as compras públicas. 

Em uma análise bibliométrica realizada no repositório da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD), sobre compras públicas, foram 

encontrados estudos entre os anos de 2006 a 2017, divididos apenas entre ENANPAD e 

ENAPG. Dentre estes foram encontrados apenas 20 artigos, dentre os quais nenhum trata 

sobre o tema objeto de estudo, apesar de 55% dos estudos falarem mesmo que de maneira 

simplória a respeito da eficiência no serviço público. Também não foi encontrado nenhum 
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estudo que apresente uma ferramenta gerencial que possibilite a redução dos custos ou uma 

compra mais eficiente, bem como artigos que tratem da dispensa de licitação por valor como 

uma forma de realizar uma compra pública eficiente. Verificou-se a necessidade de fomentar 

pesquisas na área. 

Um dos estudos mais importantes e atuais sobre o tema é a Nota Técnica da 

Controladoria Geral da União (CGU, 2017), que apresenta um estudo realizado em conjunto 

com o Ministério da Transparência, onde este propôs os seguintes tópicos: a) Do benefício do 

pregão eletrônico x dispensa; b) do comparativo da celeridade processual; c) do impacto da 

elevação dos limites da dispensa sobre as demais modalidades; d) do comparativo com os 

limites de dispensa das estatais; e) da evolução dos custos de pessoal na administração 

pública. Dentre outros, o objetivo do estudo de maneira resumida e simplória foi saber se é 

eficiente gastar mais com o processo de compra do que a economia gerada com este processo, 

ou seja, é eficiente realizar todo o processo licitatório para compras de determinados valores 

ou é mais eficiente realizar a compra direta através da dispensa. O estudo concluiu que existe 

um baixo número de processos de compras superavitários realizados por meio de pregão 

eletrônico para os quais o custo da realização é inferior ao desconto obtido sobre o preço 

estimado. 

Neste estudo a CGU defende ainda, uma mudança na lei de licitações, que torne 

obrigatória a utilização dos meios eletrônicos para a realização da dispensa, o que já é 

vivenciado no âmbito federal através da Portaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão de n. 306, de 13 de Dezembro de 2001, que institui e regulamenta a cotação eletrônica 

em âmbito federal para a realização de aquisições com fundamento no artigo 24, II, da Lei n. 

8666/93, a chamada Dispensa de Licitação em Razão do Valor. Ressalta-se que a utilização 

da cotação eletrônica privilegia a Eficiência, Transparência e a Competição entre os 

interessados na contratação. A Nota Técnica da CGU (2017), demonstra ainda que o processo 

de dispensa é mais célere do que o pregão e ainda possui menos fases e formalismo, o que 

reduz em tempo e também gastos públicos. 
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3. REALIDADE INVESTIGADA 

 

A Autarquia Federal de Ensino estudada foi criada através da Lei nº 11.892 de 

28/12/2008, sendo que inicialmente nasceu como unidade avançada, a qual não detinha 

autonomia para a realização de licitações e contratos.  O campus inseriu a cidade na maior 

rede de ensino técnico do país: os Institutos Federais. Em 24 de abril de 2013, houve a 

mudança do status do campus, deixando assim o título de campus avançado para campus 

autônomo, passando a partir de então, a processar na própria unidade todas as compras 

necessárias à manutenção de seus cursos, ressaltando-se a necessidade de cumprimento a 

legislação licitatória, tendo em vista que se trata de uma autarquia pública federal. 

O Campus possui como principal atividade a educação de nível superior, profissional e 

técnica, contando com 05 (cinco) cursos técnicos de formação inicial e continuada, 05 (cinco) 

cursos técnicos de nível médio, 02 (dois) cursos superiores, 01 (um) curso de pós-graduação e 

ainda atividades de pesquisa e extensão, sendo composto de 55 (cinquenta e cinco) 

professores, 45 (quarenta e cinco) TAES (técnicos administrativos), 02 (dois) estagiários e 10 

(dez) empregados terceirizados para o atendimento a 775 (setecentos e setenta e cinco) 

alunos. Os 100 servidores estão lotados dentre os setores que compõem a estrutura interna do 

Campus, sendo eles: Diretoria-Geral, Diretoria de Administração e Planejamento, Diretoria de 

Ensino, Diretoria de Desenvolvimento Institucional, Diretoria de Extensão, Pesquisa e 

Inovação, Auditoria e Ouvidoria. O Setor de Licitações que está dentro da Diretoria de 

Administração e Planejamento processa e executa todas as contratações da unidade e 

atualmente conta com 03 (três) servidores, incluindo-se aí o seu coordenador. Todos os 

processos internos realizados pelo setor de licitações são realizados para atender as demandas 

dos professores, alunos e técnicos que trabalham nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, objetivando assim o êxito no cumprimento das principais missões institucionais da 

instituição de ensino pesquisada.  

Para o cumprimento da missão institucional da Autarquia, é necessário que as compras 

públicas realizadas pela unidade sejam ao mesmo tempo céleres e econômicas, conquistando 

assim a tão falada eficiência na gestão pública, fato este que pode ser conquistado pela 

padronização de seus procedimentos.  

Diante do cenário atual do país, a Autarquia estudada, também é cobrada para que 

melhore sua eficiência na gestão dos recursos públicos, motivo pelo qual é importante que o 

campus desenvolva ferramentas que possibilitem ao Gestor economizar recursos públicos no 

momento da contratação de bens e serviços. Também é de suma importância a agilidade na 
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conclusão dos processos de compras, pois tais ações impactam diretamente nas atividades 

fins, como por exemplo, com a redução de aulas por falta de materiais, refeições e 

equipamentos. 

Os problemas com o alto custo dos procedimentos é recorrente e não só na unidade, 

como em diversas outras, tanto que já foi objeto de nota técnica da CGU, bem como em 

outros trabalhos citados neste estudo. 

 Tais problemas se agravaram com a crise vivenciada nos anos de 2016/2017, sendo 

cada dia mais urgente uma iniciativa que proponha formas de tornar as contratações da 

unidade mais eficientes e econômicas, o que ainda não foi tentado de maneira institucional e 

ampla, ocorrendo apenas de maneira pontual por iniciativa de alguns servidores. 

A Autarquia estudada também sofre com a escassez de profissionais com experiência 

na área administrativa, pois trata-se de um campi novo. O setor que mais sofre é a diretoria de 

administração, pois neste setor exige-se que o servidor tenha muita experiência e qualificação 

técnica, requisitos estes que só se adquirem com um tempo de experiência, leitura e bastante 

treinamento. Por este motivo, a falta de padronização dos procedimentos administrativos 

causa muita dificuldade, pois em casos de transferências de servidores, os novos servidores 

não possuem nenhuma ferramenta que facilite a continuidade dos serviços e procedimentos 

realizados. 

Diante disto, conforme pesquisa realizada, foram realizadas licitações consideradas 

ineficientes, pois se gastou muito no processo e não se obteve êxito na contratação ou se 

obteve com grande custo, o que implica diretamente no cumprimento da missão institucional 

da autarquia que é a oferta de educação pública de qualidade. Ressalta-se que além de 

atrapalhar o cumprimento da missão institucional, tais dificuldades trazem outras implicações 

à Unidade e aos seus servidores que podem sofrer penalizações por parte dos órgãos de 

Controle como Tribunal de Contas da União e Corregedoria Geral da União. 

Neste contexto, logo em seguida no Capítulo 4, serão tratados assuntos sobre o 

diagnóstico do problema encontrado, o qual se propõe a resolver, trazendo ainda todo o 

mapeamento da situação. Neste Capítulo, será abordada uma das partes mais importantes do 

trabalho que foi a forma de se calcular os custos dos processos de compras que são tratados 

neste trabalho, demonstrando-se através de tabelas todos os custos envolvidos de forma 

detalhada Etapa por Etapa. 
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4. DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

 

O presente estudo tem como objetivo diagnosticar o problema de uma Autarquia 

Federal que compõe a Rede de Ensino Público Técnico e Superior, no que tange a falta de um 

procedimento de tomada de decisão que traga eficiência e segurança ao gestor, fazendo com 

que contratações que tenham valor estimado de até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos 

reais) sejam realizadas por meio do processo de Dispensa de Licitação, procedimento mais 

barato e mais célere, o que consequentemente gera economia aos cofres públicos.  

Tal problema pode ser comum em diversos entes da Administração Pública, pois como 

se observa na Nota Técnica (CGU, 2017), o custo do procedimento licitatório e sua 

substituição pela dispensa em razão do valor é um tema bastante atual e importante para 

buscarmos uma compra mais eficiente e econômica. Tal Nota Técnica diz que em resumo, o 

estudo objetiva mensurar a eficiência (custos x benefícios) da realização de pregões no 

Governo Federal, analisando a situação dos diversos órgãos públicos diante de diferentes 

cenários de limite para as aquisições diretas. Essa Nota Técnica divide-se em três partes: a) 

quantificação da eficiência dos pregões, considerando seu custo e benefício financeiro; b) 

contabilização, para cada órgão federal, dos saldos dos pregões realizados; e c) análise do 

comportamento das medidas anteriores diante de diferentes cenários de limite para aquisições 

diretas.  

Este estudo apontou que no cenário com limite de dispensa em R$ 8 (oito) mil reais, 

contando que os órgãos utilizem tais limites para realizar a dispensa, apenas 15% dos órgãos 

são superavitários no processo de compras. Ressalta-se que após a edição desta nota técnica, 

em Junho de 2018, houve aumento do limite de dispensa para R$ 17.600,00. Citando um 

estudo (FIA/USP, 2006), denominado Mapeamento e Análise dos Custos Operacionais dos 

Processos de Contratação do Governo Federal que, em síntese, compara o custo total de 

execução de licitações em diversas modalidades, a partir da pesquisa de dados em 14 órgãos 

da Administração Pública Federal, os custos dos processos licitatórios seriam conforme 

apresenta a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Custos das modalidades licitatórias. 

Modalidade Custo Total Modalidade/Dispensa 

Dispensa de licitação R$ 2.025,00 - 
Convite R$ 32.306,00 15,95 vezes maior 
Pregão eletrônico R$ 20.698,00 10,22 vezes maior 
Pregão presencial R$ 47.688,00 23,55 vezes maior 

Fonte: Nota técnica n.1081/2017/CGPLAG/DG/SFC. 
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A possibilidade de se utilizar a dispensa de licitação em razão do valor de forma mais 

constante sem ferir os preceitos legais deve ser fomentada em todos os entes públicos, em 

atendimento ao princípio da eficiência e o da economicidade. É importante ainda mencionar 

que com a utilização da dispensa de licitação em razão do valor em processos de pequenas 

aquisições, pode-se priorizar o uso da mão de obra técnica e especializada para a realização de 

licitações mais complexas e de maior valor, o que consequentemente influenciará na melhoria 

destes procedimentos. 

No intuito de fomentar a utilização desta exceção legal, que é a dispensa de licitação 

em razão do valor, é necessário que os gestores públicos se sintam seguros para a realização 

de tal ato, o que demanda um estudo sobre o tema e a criação de um procedimento gerencial. 

 

4.1. Dos Procedimentos Realizados 

 

Para que seja possível propor um procedimento gerencial que dê mais possibilidades 

ao Gestor no momento da escolha do processo de compra, é necessário que o pesquisador 

confirme os estudos já citados, onde se demonstrou o alto custo do pregão eletrônico versus a 

dispensa, por meio de estudo próprio que demonstre que o processo licitatório tem um custo 

bem mais elevado do que o processo de dispensa de licitação. Para tanto, inicialmente o 

pesquisador deve mapear o processo de dispensa de licitação por valor e o processo de pregão 

eletrônico. Além disto, é necessário realizar uma coleta de dados para apurar o número de 

processos de pregões e de dispensas que foram realizados entre os anos de 2014 e 2017 na 

Autarquia estudada, e quantos destes apresentaram valores inferiores ao limite legal para a 

realização de dispensa de licitação por valor, devendo-se confirmar através desta coleta a 

ocorrência do problema de pesquisa, qual seja, a utilização do pregão eletrônico em compras 

abaixo do limite legal para a realização da dispensa de licitação em razão do valor.  

Inicialmente, foi realizada a aplicação de questionários aos Requisitantes, Servidores 

do Setor de Licitações, Procuradoria e Ordenador de Despesas, com o objetivo de se calcular 

o tempo gasto por cada participante do processo na realização de sua tarefa. Tendo em mãos 

esses tempos, o pesquisador deverá calcular o tempo gasto para cada tarefa, utilizando-se para 

tanto a técnica PERT. A técnica PERT é usada para determinar a duração de uma determinada 

tarefa, conjunto de tarefas ou de todo um projeto e consiste na realização do cálculo a partir 

da média ponderada de três durações possíveis de uma atividade (otimista, mais provável e 

pessimista). A fórmula do cálculo PERT é P + (4 x MP) + O / 6. Para Agyei (2015), “um 

projeto pode ser definido como um conjunto de um grande número de atividades ou trabalhos 
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que são executados em uma determinada sequência determinada lógica ou tecnologicamente e 

que deve ser concluída dentro de um tempo e custo especificados, respeitando os padrões de 

desempenho...” (AGYEI, 2015). 

Após a obtenção do tempo de cada Tarefa que compõe as Etapas do processo, o 

pesquisador calculará o custo de cada Tarefa, utilizando-se para isto os dados existentes no 

portal da transparência que possui os salários dos servidores públicos federais que atuam no 

processo. Por fim, será calculado o custo do processo de seu início até a fase anterior a 

emissão do empenho, tendo em vista que na emissão de empenho e nos procedimentos 

seguintes, o custo e o tempo são os mesmos de ambas as modalidades comparadas neste 

trabalho. Neste custo estimado, serão somados os custos com publicação de atos obrigatórios 

e ainda o número de páginas de cada processo, utilizando-se o número médio de páginas 

obtido por meio da coleta de dados dos processos existentes entre os anos de 2014 a 2017, 

utilizando-se, para tanto, os processos de pregão eletrônico que tiveram valores inferiores ao 

limite de dispensa de licitação e um número igual de processos de dispensa de licitação. 

 

4.2. Coleta de informações 

 

 A coleta de informações foi realizada através de acesso ao portal do Governo Federal 

www.portaldatransparencia.gov.br, onde foram obtidos os dados da remuneração de todos os 

servidores envolvidos no processo de compras. Foram utilizados os dados dos meses de 

março, abril e maio de 2018, pois são os mais recentes existentes no portal. Assim, se obteve 

o valor da hora trabalhada de cada servidor e, com isto, chegou-se ao valor médio da hora 

trabalhada de cada parte do processo de compras. 

Posteriormente, foram aplicados questionários aos Servidores Requisitantes, 

servidores do setor de licitações, da procuradoria e os que atuam como ordenador de despesas 

e substituto. Tais servidores responderam sobre o tempo estimado de cada tarefa realizada, 

devendo informar três possibilidades: tempo mínimo, médio e máximo, conforme explicado 

anteriormente. Tais questionários se encontram no apêndice deste trabalho e foram 

construídos utilizando-se como fundamento o mapeamento do processo desenvolvido neste 

capítulo, onde se detalhou as Etapas dos processos e os responsáveis por cada Etapa. Com 

base neste mapeamento, as perguntas foram elaboradas de acordo com as Etapas do 

fluxograma de cada processo de compra. 

Para quantificar o tempo de cada Tarefa, será calculado o tempo médio das Tarefas 

realizadas pelos servidores envolvidos no processo, sendo os mesmos divididos em 04 
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(quatro) grupos: Requisitantes, Servidores do Setor de Licitações, Procuradoria e Ordenador 

de despesas. Assim, foi estimado o tempo gasto em cada Tarefa. Após, soma-se o tempo gasto 

de todas as Tarefas e encontramos o tempo gasto em cada Etapa do Processo. Ressalta-se que 

em alguns casos a Tarefa de determinado servidor corresponde a uma Etapa, porém em outros 

casos, a Etapa é composta por mais de uma Tarefa. 

Após o cálculo do tempo gasto em cada Etapa do processo, multiplica-se tal tempo 

pelo valor hora de cada grupo.  

Parar se chegar ao valor hora de cada grupo, ou seja, calcular o custo deste tempo, 

considerou-se os valores da remuneração bruta somada às verbas indenizatórias, excluindo as 

remunerações eventuais. No caso da Procuradoria, também foi excluído o valor referente a 

honorários advocatícios. 

Assim sendo, ao final, tem-se o valor de cada Etapa e, com isto, será possível chegar 

ao valor do processo, devendo-se somar ainda o custo médio com a publicação dos atos e um 

valor estimado de gastos com a impressão dos documentos, o qual será considerado de acordo 

com o número de páginas de cada processo. O número de páginas estimado será obtido por 

meio de coleta de dados junto aos processos realizados entre os anos de 2014 a 2017, 

dividindo-se em número de páginas médio de um processo de dispensa e número de páginas 

médio de um processo de pregão. Serão consideradas somente as dispensas de pequeno valor 

e os pregões com valores inferiores a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), tendo 

em vista ser este o valor limite para a dispensa de licitação por valor dentro do exercício 

financeiro. 

 Os servidores selecionados para responderem ao questionário foram os servidores que 

atuam ou já atuaram nos respectivos setores onde a Etapa deve ser realizada. Portanto, todos 

os respondentes são servidores públicos federais que atuam no serviço público federal no 

campus, objeto do estudo e que realizaram as Etapas citadas neste trabalho. Todos possuem 

mais de 02 anos de tempo de serviço na Autarquia estudada. Dentre os respondentes estão 

servidores da Carreira dos Técnicos Administrativos em Educação (nível superior e nível 

médio), servidores da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e 

servidor da Carreira da Advocacia Geral da União.  



34 
 

 

Etapa 1. Coleta de dados a 
respeito da remuneração 

dos servidores no portal da 
transparência 

Etapa 2. Cálculo do valor 
da hora trabalhada de cada 
Setor envolvido na Compra 

através da média dos 
servidores envolvidos 

Etapa 3. Aplicação dos 
Questionários para se 

apurar o tempo gasto em 
cada tarefa do processo. 

Etapa 4. Multiplica-se o 
tempo gasto em cada tarefa 

pelo valor da hora 
trabalhada do setor 

envolvido, após aplicação 
da técnica PERT 

Etapa 5. Soma-se os 
valores de cada tarefa do 

processo se obtendo o 
valor gasto por setor, 

utilizando-se a média dos 
servidores  

Etapa 6. Soma-se os 
valores gastos em cada 

Setor do processo 
chegando-se ao custo total 

do processo. 

O Fluxograma da Figura 1 representa os procedimentos realizados para obtenção dos custos dos processos: 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
         
     

Figura 1 – Fluxograma dos Procedimentos realizados para obtenção dos custos dos processos  
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 
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4.3. Mapeamento dos Processos em estudo 

 

Os processos do Pregão Eletrônico e da Dispensa de Licitação por valor, objeto de 

estudo, são apresentados por meio de fluxogramas. Tais processos foram escolhidos em 

virtude de serem os mais usados no órgão. Este estudo considerou as Etapas até o momento 

anterior a emissão do empenho, haja vista que o presente estudo objetiva comparar os 

procedimentos de pregão eletrônico e dispensa de licitação por valor, desconsiderando os 

trâmites que terão a mesma duração e os mesmos custos. Diante da Orientação Normativa n. 

46, (AGU, 2014), os processos de dispensa de licitação em razão do valor não necessitam de 

parecer prévio da Procuradoria e, por este motivo, o processo relativo à dispensa de licitação 

não conta com a Etapa de análise da Procuradoria. Foram considerados ainda processos onde 

não são elaborados contratos administrativos, sendo os mesmos substituídos por simples nota 

de empenho. 

 

4.3.1 – Processo de Pregão Eletrônico 

 

Na Figura 2, foi considerado um processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 

comum, isto é, sem considerar a possibilidade do Sistema de Registro de Preços, onde 

algumas Etapas diferem do processo descrito. Foram considerados os processos em condições 

normais, excluindo processos que sofreram interferências externas como mandados de 

segurança. Também não foram considerados ajustes que possam vir a ser solicitados após a 

Etapa 11, tendo em vista que a Procuradoria pode solicitar ajustes no processo.  
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Etapa 1. Requisitante - 
Planejamento e 

elaboraçãodo pedido 

Etapa 2. Requisitante - 
Elaboração e colheita de 

orçamentos. 

Etapa 3. Requisitante - 
Elaboração do Termo de 

Referência. 

 O processo do pregão eletrônico conta com as Etapas segundo apresenta a Figura 2. 

Inicio 

 

 

 
 
 
              
                                                                                                             
 
 
                
                
 
     
                
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

Figura 2 – Fluxograma do Processo de Pregão Eletrônico. 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base em fluxograma interno e manuais publicados no site institucional, 2019.

Etapa 4. Requisitante 
- Finalização e envio 

para o Gabinete 

Etapa 7. Setor de Licitações - 
Recebimento, Conferência e 

Instrução do processo. 

Etapa 8. Setor de 
Licitações - 

Elaboração do edital 

Etapa 9. Setor de 
Licitações - Conferencia 
e Elaboração da lista de 

verificação da AGU 

Etapa 10. Ordenador de despesas - 
Recebimento e envio para 

Procuradoria 

Etapa 11. Procuradoria - 
Analise e Elaboração de 

parecer 

Etapa 12. Setor de Licitações - 
Resposta ao parecer jurídico 

com ajustes 

Etapa 13. Ordenador de despesas -
Deflagração da fase externa e designação 

do pregoeiro e equipe 

Etapa 14. Setor de Licitações - Elaboração 
de lista de verificação seges e lançamento no 

SIASG e publicação no DOU 

Etapa 15. Setor de 
Licitações – 
Resposta aos 
esclarecimentos 
(caso tenha) 

Etapa 6. Ordenador de 
Despesas –Escolha do 
Processo de Compra – 

Pregão?? 
 

Etapa 16. Setor de 
Licitações - 
Resposta a 

impugnação  
(caso tenha)  

Etapa 17. Setor de 
Licitações - Operação do 

pregão 
(aceitação/habilitação/adjudi

cação) 

Etapa 18. Setor de 
Licitações - 

Julgamento de 
recurso (caso 

tenha) 

Etapa 20. Ordenador de despesas - 
Homologação/Adjudicação 

Etapa 19. Ordenador de 
despesas - Julgamento 
de recurso (caso tenha) 

Etapa 5. Ordenador de 
Despesas -Abertura do 

Processo. 

Fluxograma de outro 
Processo de Compra 
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As Etapas do processo de Pregão Eletrônico que foram apresentadas na Figura 2 são 

melhores descritas abaixo. 

 

Etapa 1 – O planejamento do pedido deve ser feito pelo Servidor ou Setor Requisitante que 

ao detectar a necessidade de um bem ou serviço, faz uma busca junto ao mercado para saber 

qual bem ou serviço lhe atenderia. O Requisitante então faz uma busca junto ao mercado para 

saber a descrição completa do bem que seria capaz de suprir aquela demanda e também 

elabora justificativa para que seja realizada a compra. 

 

Etapa 2 – Com a descrição do bem ou serviço o Requisitante inicia uma pesquisa de preços 

junto aos sistemas governamentais e/ou junto aos fornecedores para determinar 

aproximadamente os valores que serão gastos para tal contratação. 

 

Etapa 3 – O Requisitante elabora o termo de referência nos termos da legislação vigente 

utilizando-se dos modelos disponíveis pela Advocacia Geral da União, onde deverá constar as 

informações colhidas na Etapa 1 e os preços colhidos na Etapa 2. 

 

Etapa 4 – O Requisitante organiza os documentos elaborados nas Etapas 1 a 3 e os envia para 

o Ordenador de Despesa para abertura do processo de compra. 

 

Etapa 5 – O Ordenador de despesas recebe o processo e caso esteja de acordo com a compra 

e com as justificativas do Requisitante e tenha recursos disponíveis, determina a abertura do 

processo.  

 

Etapa 6 – Após determinar a abertura do processo na etapa anterior, o Ordenador deverá 

escolher o processo de compra que será adotado para realização da contratação solicitada. 

Nesta Etapa escolherá se optará pelo pregão, dispensa ou algum outro processo de compra. 

 

Etapa 7 – O processo chega ao setor de licitações e deve ser conferido e instruído com as 

peças que devem compor o processo licitatório de acordo com a legislação vigente. O setor 

faz uma análise inicial do processo e confere se estão presentes os requisitos mínimos para o 

seguimento do processo, como orçamentos, termo de referência, justificativas, autorização do 

ordenador de despesas e demais requisitos.  
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Etapa 8 – Após análise dos requisitos iniciais, o setor de licitações elabora o edital de acordo 

com a modalidade escolhida pelo ordenador de despesas. O edital deve ser iniciado a partir 

dos modelos disponibilizados pela Advocacia Geral da União, ajustando-o ao caso concreto. 

 

Etapa 9 – Finalizada a elaboração do edital, o setor deve conferir o processo e elaborar a lista 

de verificação da AGU para que todos os requisitos legais estejam presentes no processo, 

apontando-os. O Setor elabora ainda uma declaração de conformidade do edital com os 

modelos disponíveis. 

 

Etapa 10 – O processo sai do Setor de Licitações e chega ao Ordenador de despesas que faz 

os ajustes finais e envia o processo para a Procuradoria para parecer consultivo a respeito da 

legalidade do procedimento. 

 

Etapa 11 – A Procuradoria analisa o processo licitatório e emite parecer sobre sua 

contratação, bem como sobre os requisitos legais. 

 

Etapa 12 – O Setor de licitações analisa o parecer jurídico emitido e realiza os devidos 

ajustes determinados pela Procuradoria e elabora uma resposta ao parecer para que seja 

enviado juntamente com o processo ao Ordenador de Despesas. 

 

Etapa 13 – O ordenador de despesas recebe o processo e analisa o parecer jurídico, bem 

como sua resposta elaborada pelo setor de licitações. Caso o ordenador concorde com a 

resposta e assim o decida, o mesmo deflagra a fase externa do processo licitatório, designa o 

pregoeiro e a equipe de apoio e determina o prosseguimento do certame. 

 

Etapa 14 – O setor de licitações recebe o processo do ordenador de despesas e elabora a lista 

de verificação da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento. Após isto, o processo é 

lançado no sistema de compras do Governo Federal na página 

www.comprasgovernamentais.gov.br e publicado no diário oficial da união para 

conhecimento dos possíveis participantes. 

 

Etapa 15 – Esta Etapa pode não acontecer, pois o pedido de esclarecimento é opcional e nem 

sempre é apresentado pelos Licitantes. Caso seja apresentado, o Setor de Licitações deve 
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prestar os esclarecimentos necessários e divulgar tais esclarecimentos no portal de compras do 

Governo Federal. 

 

Etapa 16 – Esta Etapa pode não acontecer, pois a impugnação é opcional e nem sempre é 

apresentada pelos Licitantes. Caso seja apresentada, o Setor de Licitações deve responder a 

impugnação e apresentar as respostas no portal de compras do Governo Federal. 

 

Etapa 17 – Nesta Etapa, o pregão é operado com a abertura da licitação por meio da fase de 

lances. Posteriormente, ocorre a fase de aceitação das propostas e depois a fase de habilitação 

e a finalização da sessão pública. Caso não tenha recursos, ocorre também nesta Etapa a 

adjudicação do processo licitatório e organização do processo com a elaboração da lista de 

verificação da Secretária de Gestão (SEGES) – fase externa. 

 

Etapa 18 – Esta Etapa pode não acontecer, pois o recurso é opcional e nem sempre é 

apresentado pelos Licitantes. Caso seja apresentado, o Setor de Licitações deve realizar o 

julgamento do recurso e publicar a decisão no portal de compras do Governo Federal. Caso o 

pregoeiro aceite, ele pode rever a habilitação. Caso recuse, ele irá enviar o processo para o 

Ordenador de Despesas realizar um novo julgamento e, posteriormente, adjudicar ou não o 

processo licitatório. 

 

Etapa 19 – Esta Etapa também pode não acontecer, porém, caso na Etapa 17 o pregoeiro 

recuse o recurso do licitante, caberá ao ordenador de despesas que realize um novo 

julgamento do recurso, concordando ou não com a decisão do pregoeiro/agente do setor de 

licitações. 

 

Etapa 20 – Após todos os trâmites, o Setor de Licitações encaminha o processo para o 

Ordenador de Despesas para que o mesmo possa homologar o processo licitatório, ou seja, dar 

o seu aval com todos os atos realizados durante o pregão. Em caso de recurso, após o 

Ordenador realizar o julgamento do recurso, caberá ao mesmo adjudicar e homologar o 

pregão. 

 

4.3.2 – Processo de Dispensa de Licitação de pequeno valor 
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No Fluxograma da Figura 3, foi considerado um processo de dispensa para a compra 

de material onde existe a possibilidade do uso de cotação eletrônica. Por esta razão, existem 

duas possibilidades na Etapa 9. A Etapa 10 acontecerá somente no caso do uso de cotação 

eletrônica. No caso de dispensa direta, o processo sai da Etapa 9 diretamente para a Etapa 11. 

Foram considerados ainda os processos em condições normais, excluindo os processos que 

sofreram interferências externas como mandados de segurança. Também não foram 

considerados ajustes que podem vir a serem solicitados em qualquer Etapa. 
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Etapa 1. Requisitante - 
Planejamento e elaboração 

do pedido 

Etapa 2. Requisitante - 
Elaboração e colheita de 

orçamentos. 

Etapa 3. Requisitante - 
Elaboração do Projeto 

Básico. 

O processo de dispensa de licitação de pequeno valor conta com as Etapas, conforme apresenta a Figura 3. 

 

 

  

 

 
 
 
          
          
 
 
                 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 3 – Fluxograma Processo de dispensa de licitação de pequeno valor  
Fonte: Elaborado pelo Autor com base em fluxograma interno e manuais publicados no site institucional,  2019. 
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Licitações - Finalização e 
envio para Ordenador de 

despesas 

Etapa 9. Setor de 
Licitações - Lançamento 

da Cotação eletrônica 
/Lançamento Direto no 

SIASG 

Etapa 12. Ordenador de 
despesas - 

Homologação/Ratificação 

Etapa 5. Ordenador de despesas – 
Abertura do processo. 

Etapa 6. Ordenador de Despesas 
– Escolha do Processo de 

Compra – Dispensa de Licitação 
por valor?? 

Fluxograma de outro 
Processo de Compra 

1 

1 

Fim 2 

Fim 

Sim 

Não 

2 
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As Etapas da dispensa de licitação de pequeno valor representadas por meio da Figura 3 são 

melhores descritas abaixo. 

 

Etapa 1 – O planejamento do pedido deve ser feito pelo Servidor ou Setor Requisitante que 

ao detectar a necessidade de um bem, faz uma busca junto ao mercado para saber qual bem 

lhe atenderia. O Requisitante então faz uma busca junto ao mercado para saber a descrição 

completa do bem que seria capaz de suprir aquela demanda e também elabora justificativa 

para que seja realizada a compra. 

 

Etapa 2 – Com a descrição do bem, o Requisitante inicia uma pesquisa de preços junto aos 

sistemas governamentais e/ou junto aos fornecedores para determinar aproximadamente os 

valores que serão gastos para tal contratação. 

 

Etapa 3 – O Requisitante elabora o projeto básico nos termos da legislação vigente 

utilizando-se dos modelos disponíveis pela Advocacia Geral da União, onde deverá constar as 

informações colhidas na Etapa 1 e os preços colhidos na Etapa 2. 

 

Etapa 4 – O Requisitante organiza os documentos elaborados nas Etapas 1 a 3 e os envia para 

o Ordenador de Despesas para a abertura do processo de compra. 

 

Etapa 5 – O Ordenador de despesas recebe o processo e caso esteja de acordo com a compra 

e com as justificativas do Requisitante e tenha recursos disponíveis, determina a abertura do 

processo. 

 

Etapa 6 – Ao determinar a abertura do processo na Etapa anterior, o Ordenador de Despesas 

escolhe o processo de compra que será adotado para a realização da compra solicitada. 

 

Etapa 7 – O processo chega ao setor de licitações e deve ser conferido e instruído com as 

peças que devem compor o processo de dispensa de acordo com a legislação vigente. O setor 

faz uma análise inicial do processo e confere se estão presentes os requisitos mínimos para o 

seguimento do processo, como orçamentos, projeto básico, justificativas, autorização do 

ordenador de despesas e demais requisitos. 
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Etapa 8 – Após análise dos requisitos iniciais, o setor de licitações elabora a lista de 

verificações da AGU. 

 

Etapa 9 – Nesta Etapa, sendo compra de bens, no caso do órgão pesquisado, de acordo com o 

art. 1º, da portaria 306/2001, do Ministério do Planejamento, deve ser adotado 

preferencialmente a cotação eletrônica. Sendo assim, o Setor de Licitações deverá lançar a 

cotação eletrônica no sistema do Governo Federal, pois por lá será feita a escolha do 

fornecedor que irá atender a demanda da Administração. No caso da cotação eletrônica, o 

servidor do setor de licitações só saberá posteriormente quem é o licitante vencedor, pois a 

demanda será lançada e ficará disponível a todos os fornecedores que fazem parte do banco de 

dados do Governo Federal, podendo ser de qualquer localidade do país. O Servidor deverá 

optar sempre pelo de menor valor que atenda a todas as exigências, assim como ocorre no 

pregão eletrônico. Não sendo possível a aquisição via cotação eletrônica, deverá haver uma 

justificativa e, neste caso, o processo já será lançado no sistema do Governo Federal com o 

fornecedor vencedor, sendo o mesmo conhecido desde já. No momento de lançamento já se 

saberá o vencedor e o mesmo será escolhido dentre os que apresentaram orçamentos nas 

Etapas iniciais e estejam com todas as condições de habilitação, devendo sempre se optar pelo 

de menor preço após o atendimento de todas as condições. 

 

Etapa 10 – Esta Etapa ocorrerá somente no caso de realização da cotação eletrônica, 

conforme exposto na Etapa 9. Nesta Etapa, a cotação eletrônica é operada no SIASG - sistema 

de compras do Governo Federal, na página das compras governamentais. Na operação, são 

realizadas as Etapas de aceitação, habilitação e adjudicação. Na aceitação, o fornecedor envia 

o encarte ou outros documentos que comprovam as características dos bens ofertados. Caso 

estejam de acordo, os bens são aceitos e passa-se à fase de habilitação, onde são conferidos os 

documentos da empresa fornecedora, por exemplo, certidões negativas. Estando tudo de 

acordo, os bens são adjudicados ao melhor classificado.  

 

Etapa 11 – Etapa comum na dispensa direta e na cotação. Nesta, o Setor de licitações, 

organiza e finaliza o processo para o envio ao Ordenador de Despesas para Homologação, em 

caso de cotação, e, ratificação, em caso de dispensa direta.  

  

 

4.4. Análise dos Processos Coletados 
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Inicialmente, foram coletados os dados do painel de compras, referentes aos anos de 

2014 a 2017, onde se comprovou a ocorrência do problema de pesquisa, ou seja, a opção pelo 

processo mais oneroso e demorado. 

Como se observa na Tabela 2, entre 2014 e 2017, a Autarquia realizou 97 (noventa e 

sete) processos de compras entre Pregões, Dispensas e Inexigibilidades. 

 

Tabela 2- Compras realizadas entre os anos de 2014 e 2017 pela Autarquia. 

ANO PREGÃO DISPENSA INEXIGIBILIDADE TOTAL 

2014 10 6 19 35 

2015 8 6 9 23 

2016 9 9 5 23 

2017 3 6 7 16 
Fonte: Elaborado pelo Autor, com adaptação do Painel de Compras,  2018. 

 

 Na Tabela 3, logo adiante, observa-se que, no ano de 2014, foram realizados dois 

processos de compras pela modalidade pregão com valores inferiores ao limite da dispensa da 

época, que era de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acarretando assim um gasto desnecessário com 

o processo, pois o custo de um processo de pregão ultrapassa em muitas vezes o custo do 

processo de dispensa de licitação por valor, devendo se considerar ainda o tempo gasto no 

processo. Observa-se ainda que alguns destes pregões tiveram itens cancelados e/ou foram 

abandonados ou restaram fracassados, demonstrando-se, com isto, um desperdício de recursos 

com a escolha equivocada do processo de compra. No ano de 2015, o mesmo ocorreu com um 

processo que foi realizado por pregão e poderia ter sido realizado uma dispensa de licitação 

em razão do valor. 

 No cenário atual de limites de R$ 17.600,00, pregões como estes podem ser evitados e 

com isto, conseqüentemente, haverá uma economia com os procedimentos de compras que 

atenderem aos requisitos legais e observarem o procedimento gerencial que será proposto 

neste trabalho. Pelo novo limite, os oito pregões da Tabela 3 poderiam ser evitados. Por fim, 

observa-se na Tabela 3, a pequena diferença entre o valor estimado e o valor final contratado, 

demonstrando-se que tal valor não justifica a adoção da modalidade licitatória chamada de 

pregão, ainda que não se possa optar pela cotação eletrônica e se contrate diretamente pela 

dispensa, onde o valor estimado será o valor final contratado.  

 

Tabela 3- Processos realizados entre 2014 e 2017 com valores abaixo de R$ 17.600,00. 

Pregão Ano Objeto Valor estimado Valor Final             OBS 
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4 2014 Mat. Esportivo  R$            7.464,30   R$       4.597,25   

6 2014 Serv. Reprografia  R$            6.210,00   R$       6.210,00   

14 2014 Viagens Curso Turismo  R$          15.037,71   R$     14.984,66   

           

5 2015 Mat. Mecânica  R$            9.262,63   R$       8.702,25   

11 2015 Reprografia  R$            7.290,00    Abandonado 

           

           

2 2016 Aquisição de Tintas  R$          13.666,75   R$       6.300,00  02 itens cancelados 

6 2016 Viagens Curso Turismo  R$          17.220,16   R$     17.220,11   

           

6 2017 Viagens Curso Turismo  R$          13.935,84  Sem propostas Licitação fracassada 

Fonte: Elaborado pelo Autor, adaptado do Painel de Compras, 2018. 

 

 Por fim, a Tabela 3 demonstra também que, entre os anos de 2014 e 2017, houve 

desperdícios de recursos com a instrução e a elaboração de processos de compras que não 

atingiram sua finalidade, pois 02 (dois) não obtiveram resultados e 01 (um) teve itens 

cancelados. 

 

4.5. Da Análise dos Custos Apurados 

 

 Inicialmente, têm-se as informações obtidas por meio do portal da transparência, onde 

se buscou conhecer o valor da hora média trabalhada de cada um dos grupos participantes do 

processo de compra. O valor médio mensal da remuneração bruta foi dividido por 22 dias 

úteis e após o valor do dia foi dividido por 8 horas diárias, chegando-se ao valor da hora de 

cada parte do processo.         

 Na Tabela 4, calcula-se o custo da hora trabalhada do Requisitante, considerando três 

requisitantes e os meses de março a maio de 2018.   

 

Tabela 4 – Custo da hora trabalhada do Requisitante. 

Requisitantes Março/18 Abril/18 Maio/18 Média 

Requisitante 1 5.131,40 5.131,40 5.287,47 5.183,42 

Requisitante 2 10.676,39 10.968,70 10.968,70 10.871,26 

Requisitante 3 4.711,41 4.711,41 4.711,41 4.711,41 

Valor hora (8h/dia)       39,32 

Valor dia (22 dias)       314,63 

Fonte: Adaptado do Portal da transparência, 2018. 
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Na Tabela 5, calcula-se o custo da hora trabalhada do Ordenador de Despesas, 

considerando o ordenador de despesas titular e seu substituto e os meses de março a maio de 

2018.   

 

Tabela 5 - Custo da hora trabalhada do Ordenador de despesas. 

Ordenador Despesas Março/18 Abril/18 Maio/18 Média 

Ordenador 1 24.212,21 24.212,21 24.212,21 24.212,21 

Ordenador 2 7.400,44 9.484,01 11.959,12 9.614,52 

Valor hora (8h/dia)       96,09 

Valor dia (22 dias)       768,78 

Fonte: Adaptado do Portal da transparência, 2018. 

 

Na Tabela 6, calcula-se o custo da hora trabalhada do Setor de Licitações, 

considerando três servidores do Setor e os meses de março a maio de 2018.   

 

Tabela 6 - Custo da hora trabalhada do Setor de Licitações. 

Setor Licitações Março/18 Abril/18 Maio/18 Média 

Servidor 1 7.138,78 7.138,78 8.336,90 7.538,15 

Servidor 2 7.295,25 7.295,25 7.295,25 7.295,25 

Servidor 3 8.234,37 8.234,37 8.234,37 8.234,37 

Valor hora (8h/dia)       43,68 

Valor dia (22 dias)       349,51 

Fonte: Portal da Transparência. 2018. 

 

Na Tabela 7, calcula-se o custo da hora trabalhada da Procuradoria, considerando o 

procurador titular e seu substituto e os meses de março a maio de 2018.   

 

Tabela 7 - Custo da hora trabalhada da Procuradoria. 

Procuradoria Março/18 Abril/18 Maio/18 Média 

          

Procurador 1 31.662,91 31.662,91 31.662,91 31.662,91 

Procurador 2 26.707,08 26.710,27 26.585,94 26.667,76 

Valor hora (8h/dia)       165,71 

Valor dia (22 dias)       1325,69 

Fonte: Portal da Transparência. 2018. 

 

Após a definição do valor da hora trabalhada de cada Setor envolvido, é necessário 

apurar o tempo gasto em cada Etapa do processo, o que foi feito por meio de aplicação de 
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questionários entre os meses de Julho e Agosto de 2018. A Etapa e seu respectivo tempo estão 

descritos nas Tabelas de 8 a 11. Tais questionários estão no Apêndice deste trabalho. O tempo 

em dias em que o processo permanece paralisado foi mencionado em todas as etapas, pois 

também foi objeto de pesquisa junto aos servidores. No entanto, por não ser o foco deste 

trabalho, tais informações não fazem parte das Tabelas que se seguem e podem ser utilizados 

como base para outros estudos. Ressalta-se, por fim, que excetuando o cargo da Procuradoria, 

os servidores que desenvolvem as Etapas dos Requisitantes, Licitações e Ordenador de 

Despesas, não são servidores que desenvolvem exclusivamente tais funções, pois dentro do 

Ministério da Educação, não existem cargos específicos para estas funções, nem se exige 

nenhum requisito técnico. Sendo assim, tais funções são exercidas por professores e técnicos 

administrativos de cargos diversos, os quais nem sempre possuem conhecimentos específicos 

da área de compras, o que ocasiona diferenças consideráveis no tempo de realização de cada 

Etapa do processo.  

  

Tabela 8 – Custo das Etapas do Requisitante no Processo de Pregão e de Dispensa. 

Pregão – Etapas 
Req. 1 
(horas 

Req. 2 
(horas) 

Req. 3 
(horas) 

T. médio 
horas Vr hora Custo Etapa 

1) Elaboração do pedido 10 6 5 7 39,32 275,24 

2) Solicitação de orçamentos 15 19,66 8 14,22 39,32 559,13 
3) Elaboração de termo de 
referência 10 4 8 7,33 39,32 288,34 
4) Juntada dos documentos e 
organização do processo para 
entrega ao Ordenador de 
Despesas para abertura do 
processo 5 3,16 8 5,38 39,32 211,80 

 Custo Total Pregão    R$ 1.334,52 

Dispensa – Etapas     

1) Elaboração do pedido 4 1,41 4,83 3,41 39,32 134,21 

2) Solicitação de orçamentos 3 2 3 2,66 39,32 104,85 

3) Elaboração de projeto básico 3 1,41 7 3,80 39,32 149,54 
4) Juntada dos documentos e 
organização do processo para 
entrega ao Ordenador de 
Despesas para abertura do 
processo 2 1 3 2 39,32 78,64 

Custo Total Dispensa            R$ 467,25 
Fonte: Elaborada pelo Autor, Valor da hora trabalhada, Adaptado do Portal da transparência, 2018. 

Além do custo apurado no processo de pregão de R$ 1.334,52, foi observado ainda 

que o processo fica no setor aguardando a realização de tais Tarefas pelo tempo médio de 15 

dias.            
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 Na dispensa, o custo apurado foi de R$ 467,25 e o tempo médio de espera para a 

realização das Etapas citadas foi de 04 dias. 

 Diante dos dados obtidos, se observa que na parte dos Requisitantes, o processo de 

pregão custa mais de 03 vezes o valor do processo de dispensa, e ainda, fica aguardando por 

um prazo duas vezes maior que o da dispensa para a realização de suas Etapas. 

 

Tabela 9 - Custo das Etapas do Ordenador de Despesas no Processo de Pregão e de Dispensa. 

 Pregão – Etapas 
Orden. 1 
(horas) 

Orden. 2 
(horas) 

T. médio 
horas Vr hora Custo Etapa 

1-2) Analise, concordância, 
abertura do processo, escolha do 
procedimento de compra até o 
envio ao Setor de Licitações 1,5 3,83 2,66 96,09 256,07 
10) Recebimento e Envio para a 
Procuradoria 0,58 1,83 1,20 96,09 115,78 
13) Deflagração da fase externa, 
designação do pregoeiro e equipe 
de apoio e retorno ao Setor de 
Licitações 1,08 2 1,54 96,09 147,97 

20) Homologação do pregão 0,37 1,83 1,10 96,09 105,69 
19) Julgamento de recurso (caso 
necessário) 3 3 3 96,09 288,27 

Custo Total Pregão          R$ 913,82 

Dispensa – Etapas           
5-6) Analise, concordância, 
abertura do processo, escolha do 
procedimento de compra até o 
envio ao Setor de Licitações 1,5 3,16 2,33 96,09 223,88 
12) Homologação da Cotação 
eletrônica? (se for o caso) 0,37 3 1,68 96,09 161,91 

12) Ratificação da Dispensa? (em 
caso de não cotação eletrônica) 0,37 2 1,18 96,09 113,86 

 Total           R$ 337,76 
Fonte: Elaborada pelo Autor, Valor da hora trabalhada, Adaptado do portal da transparência, 2018. 

 

Além do custo apurado no processo de pregão de R$ 913,82, foi observado ainda que 

o processo fica no setor aguardando a realização de tais Etapas pelo tempo médio de 11 dias. 

Ressalta-se que a Etapa 19 pode não ocorrer, sendo o valor de R$ 288,27, debitado do custo. 

Portanto, no melhor cenário, o custo poderá ficar em R$ 625,55. 

No caso de processo de dispensa, além do valor apurado de R$ 337,76, foi observado 

ainda que o processo fica no setor aguardando a realização de tais Etapas pelo tempo médio 

de 06 dias.  

Diante dos dados obtidos, se observa que na parte do Ordenador de Despesas, o 

processo de pregão custa quase 03 vezes o valor do processo de dispensa, e ainda, fica 
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aguardando por um prazo duas vezes maior que o da dispensa para a realização de suas 

Etapas. 

 

Tabela 10 – Custo das Etapas do Setor de Licitações no Processo de Pregão e de Dispensa. 

 Pregão – Etapas 
Serv. 1 
(horas) 

Serv. 2 
(horas) 

Serv. 3 
(horas) 

T. médio 
horas Vr hora Custo Etapa 

7) Recebimento do processo, 
conferencia e instrução 8,33 12 12,33 10,88  R$ 43,68   R$ 475,53 

8) Elaboração de edital 7 15 10,16 10,72  R$ 43,68   R$ 468,5 
9) Elaboração de lista de 
verificação da AGU e 
preparação para envio ao 
Ordenador de despesas para 
posterior envio a Procuradoria 5,16 10,83 7,16 7,71  R$ 43,68   R$ 337,06 

12) Resposta ao parecer da 
Procuradoria 7,5 10,66 9 9,05  R$ 43,68   R$ 395,45 
14) Elaboração de lista de 
verificação da Seges, 
lançamento no comprasnet e 
publicação no Diário Oficial 6,83 7,66 6 6,83  R$ 43,68   R$298,33 

15) Resposta a pedido de 
esclarecimentos (se houver) 9,5 4,33 4,66 6,16  R$ 43,68   R$ 269,21 

16) Resposta a pedido de 
impugnação (se houver) 8,83 6 7,16 7,33  R$ 43,68   R$ 320,17 

17) Operação do pregão no 
comprasnet 103,66 121,66 124 116,44  R$ 43,68   R$ 5.086,10 
18) Resposta a Recurso (se 
houver) 12,83 5,83 11,66 10,10  R$ 43,68   R$ 441,46 
17) Finalização da sessão, 
elaboração de lista de 
verificação da seges (fase 
externa), adjudicação e envio 
para Homologação 10,66 7,16 2,16 6,66  R$43,68   R$ 290,91 

 Custo Total Pregão            R$8.382,48 

Dispensa - Etapas  

7) Recebimento do processo, 
conferencia e instrução 5,16 3,83 6 4,99  R$ 43,68   R$ 218,25 

8) Elaboração de lista de 
verificação da AGU e 
preparação para lançamento 3 3 1,16 2,38  R$ 43,68   R$ 104,25 

9) Lançamento da Cotação 
Eletrônica? (caso possível) 2 2,16 1,5 1,88  R$ 43,68   R$82,41 

10) Operação da Cotação 
Eletrônica (aceitação, 
habilitação e adjudicação)? (em 
caso de cotação) 3,83 5,83 4 4,55  R$ 43,68   R$ 198,89 
9) Lançamento no comprasnet? 
(em caso de não cotação 
eletrônica) 2 2,16 1,66 1,94  R$ 43,68   R$ 84,74 

11) Finalização da dispensa e 
envio para Homologação 
(cotação) ou Ratificação 4 3 2 3  R$ 43,68   R$ 131,04 

Custo Total Dispensa Direta            R$ 538,28 
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Custo Total Cotação eletrônica            R$ 734,84 
Fonte: Elaborada pelo Autor, Valor da hora trabalhada, Adaptado do portal de transparência, 2018. 

 

Além do custo apurado no processo de pregão de R$ 8.382,48, foi observado ainda 

que o processo fica no setor aguardando a realização de tais Etapas pelo tempo médio de 35 

dias. Ressalta-se que a Etapa 15, 16 e 18 podem não ocorrer, sendo os valores de R$ 269,21, 

R$ 320,17 e R$ 441,46, respectivamente, debitados do custo de acordo com a não ocorrência. 

Portanto, no melhor cenário, o custo poderá ficar em R$ 7.351,64. 

No caso de dispensa, além do custo apurado no processo de R$ 538,28 (dispensa 

direta) e R$ 734,84 (cotação eletrônica), foi observado ainda que o processo fica no setor 

aguardando a realização de tais Etapas pelo tempo médio de 07 dias. A diferença entre os 

valores da dispensa direta e da cotação se dá em virtude das Etapas que são realizadas apenas 

na cotação eletrônica, conforme Tabela 10 e Figura 3. 

Diante dos dados obtidos, se observa que na parte do Setor de Licitações, o processo 

de pregão pode custar de 10 a 15 vezes o valor do processo de dispensa, e ainda, fica 

aguardando por um prazo 05 vezes maior que o da dispensa para a realização de suas Etapas. 

 

Tabela 11 – Custo das Etapas da Procuradoria no Processo de Pregão. 

 Pregão – Etapas 
Proc. 1 
(horas) Vr hora Custo Etapa 

11) – Leitura e análise do processo 2,5 R$ 165,71 R$ 414,275 

11) Elaboração de parecer a respeito da contratação 
(parecer padrão) 3,5 R$ 165,71 R$ 579,985 

 Total      R$ 994,26 
Fonte: Elaborada pelo Autor, Valor da hora trabalhada, Adaptado do portal de transparência, 2018. 

 

Além do custo apurado no processo de pregão de R$ 994,26, foi observado ainda que 

o processo fica no setor aguardando a realização de tais Etapas pelo tempo médio de 13 dias. 

No caso da dispensa de pequeno valor, as Etapas da Procuradoria são dispensadas 

segundo a Orientação Normativa da AGU nº. 46/2014, de 27 de fevereiro de 2014, publicada 

no Diário Oficial da União em 27 de fevereiro de 2014. 

Foi desconsiderada ainda a possível análise de impugnação ao edital e recurso contra 

habilitação pela Procuradoria, sendo considerada apenas análise padrão dos processos de 

pregão. 

 

4.6. Dos Custos com Mão de Obra 
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Após as análises demonstradas nas Tabelas anteriores, chega-se aos seguintes 

resultados preliminares apresentados por meio da Tabela 12 que demonstra o custo do 

processo em cada Setor, apresentando-o em dois possíveis cenários. Registraram-se ainda os 

dias parados em que o processo fica aguardando a realização das etapas mencionadas nas 

tabelas citadas. 

 

Tabela 12 – Custo do processo de pregão. 

 Setores CENARIO 1 CENARIO 2 Dias parados Cenário 1 - h trab. Cenário 2 - h trab. 

Requisitante R$ 1.334,52 R$ 1.334,52 15,44 33,94 33,94 

Ordenador R$ 913,82 R$ 625,55 11,49 9,51 

Licitações R$ 8.382,48 R$ 7.351,54 35 191,90 168,30 

Procuradoria  R$ 994,26   R$ 994,26  13,33 6 6 

TOTAL  R$ 11.625,08  R$ 10.305,87 75,26 241,35 214,75 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2018. 

Notas: CENÁRIO 1 - PIOR CENÁRIO - Ocorrendo recurso, pedido de esclarecimento e impugnação ao edital, 

porém sem análise jurídica. CENÁRIO 2 - MELHOR CENÁRIO - Não ocorrendo recurso, pedido de 

esclarecimento e impugnação ao edital. 

 

Como resultado preliminar que são os custos com a mão de obra se observa pela 

Tabela 12, que o processo de pregão pode custar entre R$ 10.305,87 a R$ 11.625,08, 

ressaltando que será acrescido a estes custos os gastos com publicação e impressão (incluindo 

papel), que serão acrescentados no resultado final. Ademais, somando-se o tempo parado mais 

as horas trabalhadas, tem se que, em média, o processo tem a duração de 103 dias. 

 Na Tabela 13, apresenta-se o resultado referente à dispensa de licitação de pequeno 

valor, apresentando também os resultados em dois possíveis cenários e os dias parados em 

cada setor. 

 

Tabela 13 – Custo do Processo de Dispensa de Licitação de Pequeno Valor. 

 Setores CENARIO 1 CENARIO 2 Dias parados Cenário 1 h trab. Cenário 2 h.trab. 

Requisitante R$ 467,25  R$ 467,25 3,61 9,88 9,88 

Ordenador R$ 385,80 R$ 337,76 5,91 4,01 3,51 

Licitações R$ 734,84 R$ 538,28 7,38 16,82 12,32 

TOTAL R$ 1.587,89 R$ 1.343,29 16,9 30,71 25,71 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2018. 

Notas: CENÁRIO 1 - PIOR CENÁRIO - Cotação Eletrônica.  

CENÁRIO 2 - MELHOR CENÁRIO - Dispensa Direta. 
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 Como resultado preliminar que são os custos com mão de obra se observa por meio da 

Tabela 13, que o processo de dispensa pode custar entre R$ 1.343,29 e R$ 1.587,89, 

ressaltando que serão acrescidos a estes custos os gastos com impressão (incluindo papel), 

que serão acrescentados no resultado final. É importante mencionar ainda que, no caso de 

dispensa de licitação por valor, não ocorrerá envio a Procuradoria, nem tampouco, publicação 

oficial, motivo pelo qual tais custos não são considerados na dispensa de licitação por valor. 

Ademais, somando-se o tempo parado mais as horas trabalhadas, tem se que em média o 

processo tem a duração de 20 dias. 

 

4.7. Dos Custos com Publicação, Impressão e Folha 

 

 Para a finalização dos custos, foi calculado o valor gasto com papel, publicação e 

impressão das páginas dos processos, sendo considerado o seguinte: 

 Inicialmente utilizando-se os dados já obtidos dos pregões realizados entre os anos de 

2014 e 2017 com valores inferiores a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), chegou-

se a um número médio de 145 páginas por pregão. Foram consideradas as páginas do início 

até a homologação do pregão.  

 Além disto, considerou-se o valor da impressão de R$ 0,08 (oito centavos), baseando-

se no contrato administrativo da unidade n. 01/2015 e seu aditivo de n. 01/2018. 

 O valor da folha é de R$ 0,03 (três centavos), baseando-se na ata de registro de preços 

n.84/2016, realizada por outro campi, que está em uso em virtude da compra compartilhada. 

 Por fim, o custo da publicação foi apurado por meio de notas fiscais emitidas pela 

imprensa nacional em janeiro e julho de 2018, sendo os valores de R$ 30,37 e R$ 33,04 por 

cm publicado. Nas notas fiscais citadas, apurou-se 6 publicações com o tamanho médio de 

4,83 cm, ficando o valor de R$ 159,69 por publicação. Como cada pregão deve ser publicado 

no diário oficial no mínimo por duas vezes, edital e resultado, chegou-se ao valor total de R$ 

319,38.           

 No caso da dispensa, utilizando-se a mesma metodologia, chegou-se a um número 

médio de 40 páginas. Os custos do papel e de impressão são os mesmos do pregão citado 

acima. Já em relação à publicação, a dispensa não exige sua publicação no diário oficial, 

motivo pelo qual seus valores foram desconsiderados. 

  

Desta forma, chegou-se aos valores apurados na Tabela 14. 
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Tabela 14 – Custos de publicação, impressão e papel. 

  Pregão Dispensa 

Número páginas 145 40 

Valor publicação R$ 319,38 0 

Valor impressão R$ 11,60 R$ 3,20 

Valor papel R$ 4,73 R$ 1,30 

Total R$ 335,71 R$ 4,50 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2018. 

 

4.8. Dos Resultados Finais 

 

 Assim, têm-se os resultados totalizadores dos custos do pregão e da dispensa, 

conforme Tabelas 15 e 16, respectivamente. 

 

Tabela 15 - Custo total do processo de pregão. 

  CENARIO 1 CENARIO 2 

REQUISITANTE R$ 1.334,52 R$ 1.334,52 

ORDENADOR R$ 913,82 R$ 625,55 

LICITAÇÕES R$ 8.382,48 R$ 7,351,54 

PROCURADORIA R$ 994,26 R$ 994,26 

VALOR PUBLICAÇÃO R$ 319,38 R$ 319,38 

VALOR IMPRESSÃO R$ 11,60 R$ 11,60 

VALOR DA FOLHA R$ 4,73 R$ 4,73 

TOTAL R$ 11.960,79 R$ 10.641,58 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2018. 

Notas: CENÁRIO 1 - PIOR CENÁRIO - Ocorrendo recurso, pedido de esclarecimento e impugnação ao edital, 

porém sem análise jurídica. CENÁRIO 2 - MELHOR CENÁRIO - Não ocorrendo recurso, pedido de 

esclarecimento e impugnação ao edital. 

 

Tabela 16 – Custo total do processo de dispensa de licitação de pequeno valor. 

  CENARIO 1 CENARIO 2 

REQUISITANTE R$ 467,25 R$ 467,25 

ORDENADOR R$ 385,80 R$ 337,76 

LICITAÇÕES R$ 734,84 R$ 538,28 

PROCURADORIA - - 

VALOR PUBLICAÇÃO - - 

VALOR IMPRESSÃO R$ 3,20 R$ 3,20 

VALOR DA FOLHA R$ 1,30 R$ 1,30 

TOTAL R$ 1.592,39 R$ 1.347,79 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2018. 

Notas: CENÁRIO 1 - PIOR CENÁRIO - Cotação Eletrônica. CENÁRIO 2 - MELHOR CENÁRIO - Dispensa 

Direta. 
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Como se observa pelas Tabelas 15 e 16, o processo de pregão pode custar mais de 7 

vezes o valor da dispensa de licitação, demonstrando-se com isto que a realização de pregão 

nos casos em que for possível a utilização da dispensa, seja ela, direta ou através da cotação 

eletrônica é extremamente ineficiente e onera indevidamente a Administração Pública que 

deve sempre observar os princípios da Economicidade e Eficiência na realização dos 

processos administrativos. 

Por fim, observa-se que dos 30 pregões realizados entre os anos de 2014 a 2017, 

conforme Tabela 03, 8 poderiam ser substituídos pela Dispensa de Licitação em Razão do 

Valor, de acordo com o limite atual de dispensa. Assim, se projetarmos que em quatro anos 

haverá uma substituição dos pregões pelas dispensas na mesma proporção, temos uma 

redução total dos gastos com as compras públicas no montante de R$ 82.947,20, o que 

corresponde a 23% de redução conforme tabela 17. 

 

Tabela 17 – Estimativa de redução em quatro anos 

Número de pregões realizados entre 2014 a 2017 sem 

aplicação do procedimento 

Valor do pregão Valor total  

30 pregões R$ 11.960,79 R$ 358.823,70 

Número de pregões/dispensas que seriam realizados entre 

2014 a 2017 considerando a substituição por dispensa pelo 

novo limite  

  

22 pregões R$ 11.960,79 R$ 263.137,38 

8 dispensas R$ 1.592,79 R$ 12.739,12 

Soma dos Pregões + Dispensas  R$ 275.876,50 

Diferença/ Economia   R$ 82.947,20  

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2019. 
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5. PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

A princípio, a solução do problema nos parece viável, pois não necessita de muitos 

investimentos, nem tampouco em grandes mudanças na instituição, tratando apenas de 

mudança de processos. Por tais motivos, entende-se que não encontrará nenhum óbice. 

A proposta de solução é a adoção de um procedimento gerencial baseado em duas 

ferramentas de qualidade, sendo elas: a folha de verificação e o fluxograma.  

O Fluxograma em síntese é uma ferramenta que mostra de forma gráfica as etapas de 

um processo. Pode ser utilizado na análise de um processo corrente, pois permite a 

compreensão rápida do fluxo de atividades (LUCINDA, 2010). Em muitas situações é 

denominado de maneiras diferentes, como: gráfico de procedimentos, gráfico de processos, 

fluxo de pessoas e papéis e fluxo de documentos. Pode assumir também diversos formatos e 

modelos, utilizando símbolos variados que buscam compatibilizar o gráfico ao tipo de rotina 

que pretende representar. Podem ser denominados como: sintéticos; de blocos; esqueletos; de 

procedimentos; vertical e horizontal e integrado. Todos apresentam funções específicas e 

variado grau de complexidade. Estas alternativas devem ser devidamente analisadas pelos 

profissionais da informação quando de sua utilização (VERGUEIRO, 2002). Os Fluxogramas 

são amplamente utilizados em várias áreas para documentar, estudar, planejar, melhorar e 

comunicar processos complexos por meio de diagramas claros e fáceis de entender. 

Já a Folha de Verificação, em síntese, é a ferramenta da qualidade utilizada para 

facilitar e organizar o processo de coleta e registro de dados, de forma a contribuir para 

otimizar a posterior análise dos dados obtidos. Uma folha de verificação bem elaborada é o 

ponto de partida de todo procedimento de transformação de opiniões em fatos e dados 

(WERKEMA, 1995). A folha de verificação irá verificar se os itens que foram previamente 

estabelecidos foram observados. Tal folha, também conhecida como Checklist, auxilia no 

momento de atestar que todas as etapas da lista foram devidamente cumpridas de acordo com 

o programado. Apesar de simples, é uma ferramenta altamente eficaz no combate as falhas. 

 

5.1. Do PCL e suas etapas 

 

No procedimento a ser implementado, com fundamento na folha de verificação, o 

Ordenador de Despesas deverá verificar a Possibilidade, Conveniência e Legalidade (PCL), 

de se utilizar a dispensa de licitação por valor ao invés de se optar pelo pregão. Na aplicação 

do PCL, o Ordenador deverá analisar e responder as seguintes questões: 
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01 - Existe Recurso disponível para a despesa? 

 
02 - A Compra solicitada está dentro do limite legal (ou seja,17.600,00)? 

 
03 - Não se trata de fracionamento de despesa? 

 
04 - É possível utilizar a cotação eletrônica? 

 
 
Tais questões são fundamentadas na Lei e nos regulamentos que tratam das aquisições 

por parte da Administração Pública, sendo melhores detalhadas abaixo, onde trazemos os 

motivos pelos quais o Gestor deve analisar cada uma das questões colocadas acima, 

entendendo assim a sua importância. 

Começamos pela Questão 01 – “Existe recurso disponível para a despesa?” 

A Lei nº 8666/93, trouxe em seus artigos 7º, § 2º, III e 14, a necessidade de indicação 

de recursos para o pagamento da despesa, sempre que se iniciar um processo de contratação, 

sob pena de nulidade do ato, haja vista que por óbvio, o Gestor não pode e não deve iniciar 

um processo de contratação, onde será gerado um gasto público sem que possua recursos 

disponíveis para o pagamento daquela despesa, sob pena inclusive, de crime de improbidade 

administrativa. Por este motivo, este questionamento é importante e é um dos primeiros a 

serem realizados pelo Gestor no momento de sua decisão de se iniciar um processo de 

contratação. 

Na Questão 02 tem-se: – “A compra solicitada está dentro do limite legal (ou seja, R$ 

17.600,00)?”. 

Como já salientado neste trabalho, a dispensa de licitação por valor, prevista no artigo 

24, II, da Lei nº 8666/93, prevê que a licitação poderá ser dispensada sempre que o valor da 

compra ou serviço não ultrapassar o valor atual de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos 

reais). Neste ponto, o legislador entendeu que os processos de compra abaixo destes valores 

não justificavam o alto custo de um processo licitatório. Ocorre que o legislador deixou tal 

decisão a cargo do gestor ao invés de torná-la obrigatória. Desta forma, cabe ao gestor optar 

ou não pela dispensa de licitação onde a contratação tenha valor inferior ao limite legal acima 

exposto, o que gera em muitos casos, desperdício de dinheiro público.  

Na Questão 03 tem-se – “Não se trata de fracionamento de despesa?” 

No art. 24, II, da Lei nº 8666/93, em sua segunda parte, o legislador ressaltou que os 

valores das dispensas não poderiam se referir a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 

alienação de maior vulto que poderiam ser realizadas de uma vez só, ou seja, o legislador quis 



57 
 

 

evitar que uma compra de grande valor fosse subdividida para que o gestor pudesse realizar 

diversas dispensas e assim fugir da regra legal que é a realização de processo licitatório, tendo 

em vista que a dispensa de maneira geral conta com menor transparência, pois até então não é 

obrigatória a realização de cotação eletrônica que diminui este problema. Frisa-se ainda que a 

cotação só pode ser utilizada nas compras, ficando de fora a contratação de serviços. Observa-

se uma preocupação do legislador de se impedir o uso exagerado das dispensas de maneira a 

causar danos ao erário, pois no caso de dispensa direta, chamada assim a dispensa que não é 

realizada através de cotação eletrônica, os agentes públicos tem o poder de escolha no 

momento da contratação, ainda que vinculado às normas, o que pode levar a desvios por parte 

de empresas e servidores. Por tais razões, o legislador visou impedir o uso das dispensas em 

contratações de maiores valores, evitando-se também o parcelamento do objeto que pudesse 

ou devesse ser comprado de uma vez só, o que caracterizaria uma forma irregular do uso da 

dispensa de licitação por valor. 

Na Questão 04 tem-se – “É possível utilizar a cotação eletrônica?” 

Em relação à Questão 04, como se trata de uma Instituição Pública Federal, é 

necessário o cumprimento da Portaria nº 306 de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. Essa portaria reza que preferencialmente as dispensas de 

licitação previstas no artigo 24, II, da Lei nº 8666/93, devem ser realizadas, por meio do 

Sistema de Cotação Eletrônica de Preços, com o objetivo de ampliar a competitividade e 

racionalizar os procedimentos. Como a Instituição objeto da pesquisa pertence ao SISG 

“Sistema Integrado de Serviços Gerais”, a cotação eletrônica deve ser utilizada ou justificada 

sua impossibilidade. 

Assim, para que se tenha maior segurança junto ao TCU (Tribunal de Contas da 

União), o gestor deve optar, sempre que possível, pela utilização da Cotação Eletrônica no 

momento de operacionalizar a dispensa de licitação por valor no caso de compras. 

 Os passos acima citados são fundamentados na Lei nº 8.666/93, a qual prescreve que o 

processo administrativo de compra deve ter uma fase interna (preparatória) e outra fase 

externa. A fase transcorre no âmbito restrito da Administração e visa o levantamento das 

informações necessárias à fixação das normas que disciplinarão a competição e à modelagem 

da solução contratual compatível com as características e especificações que deve ter o objeto, 

com o fim de atender aos interesses da Administração. As fases devem observar uma 

seqüência certa e ordenada de atos, tal como estabelecida em lei e em seus regulamentos. A 

Portaria 306 (BRASIL, 2001), também prevê em seu art. 1º, § 4, as análises que o Ordenador 

de Despesas deve fazer para que sua opção pela dispensa de licitação por valor esteja dentro 



 

 

da legalidade.   

  A proposta de intervenção consiste em 

no momento da tomada de decisão

A ferramenta consiste na aplicação do

possibilidade, conveniência e legalidade da substituição do processo de pregão pelo processo 

de dispensa de licitação. Para que tal escolha se torne

alguns requisitos previstos na legislação, pois só assim seu ato será legal e atingirá a 

eficiência esperada sem se afastar dos preceitos legais. Para isto, foi pensado um 

procedimento gerencial que dê segurança ao

propõe com a aplicação do PCL que surge por meio de algumas questões a serem respondidas 

pelo Gestor, assim como ocorre em uma 

Inicialmente apresentamos a Figura 4

 
 

Figura 4 – Método PCL para a Dispensa de Licitação 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.
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de dispensa de licitação. Para que tal escolha se torne possível e legal, o Gestor deve analisar 
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Conveniência – Etapa - 4. 

Legalidade – Etapas 3, 5 e 6. 

 

O Método PCL foi desenvolvido baseando-se no Método PDCA que pode ser utilizado 

como um complemento à folha de verificação para aperfeiçoar a qualidade de um processo. O 

Ciclo PDCA ( do inglês Plan, Do, Check, Act – Planejar, Fazer, Checar e Agir) é, sem dúvida, 

o método gerencial mais utilizado para controle e melhoria de processos. O Ciclo PDCA é 

uma ferramenta utilizada para a aplicação das ações de controle dos processos, tal como 

estabelecimento da “diretriz de controle”, planejamento da qualidade, manutenção de padrões 

e alteração da diretriz de controle, ou seja, realizar melhorias (LIMA, 2006).  

 Em complemento à Figura 4, que traz o método PCL, foi elaborado um fluxograma 

que demonstra detalhadamente as ações que devem ser realizadas pelo Ordenador de 

Despesas. Tais ações são apresentadas na Figura 5 que demonstra as etapas a serem 

cumpridas para definir qual o processo de compra a ser utilizado e o seu trâmite.  
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Figura 5 – Fluxograma do Procedimento de Intervenção. 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base em fluxograma interno e manuais publicados no site institucional e ainda lista de verificação disponível no endereço eletrônico da 

Advocacia Geral da União e Portaria 306 (BRASIL, 2001).
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Explicamos agora detalhadamente cada Etapa do fluxograma apresentado na Figura 5 

e os motivos pelos quais tais Etapas foram aglutinadas em cada ciclo da Figura 4, ou seja, o 

que levou o pesquisador a incluir determinada Etapa na parte da Possibilidade, Conveniência 

ou Legalidade. 

Etapa 1 (Possibilidade): Como explicado na Questão 01, nesta etapa, o gestor 

verifica a existência de recursos orçamentários para a contratação. Tal verificação ocorre com 

auxílio de servidores do setor financeiro que fornecem ao gestor os dados precisos da matriz 

orçamentária da unidade e o informam a respeito do repasse de recursos provenientes do 

MEC (Ministério da Educação) que chegam a unidade através da Reitoria. Caso não existam 

recursos disponíveis, o processo deve ser finalizado ou suspenso até que haja recursos 

suficientes para cobrir tais despesas. Tal etapa está dentro da possibilidade, pois é nesta Etapa 

que o ordenador analisa se é possível realizar aquela contratação, sendo que, neste caso, a 

possibilidade está fundamentada na existência de recursos, logo, se há recursos é possível a 

contratação. 

Etapa 2 (Possibilidade): Nesta etapa, o gestor verifica de forma objetiva o valor da 

contratação para saber se está dentro do limite legal onde pode ser realizada uma dispensa de 

licitação por valor. Nesta etapa, o gestor pode contar com o apoio de servidores do setor de 

licitações. Esta etapa é determinante, pois caso o valor ultrapasse o limite não há meios de se 

utilizar da dispensa de licitação por valor. Tal critério é objetivo e de fácil constatação. Esta 

Etapa está alocada dentro da possibilidade, pois o ordenador analisa se é possível realizar 

aquela contratação, sendo que, neste caso, a possibilidade está fundamentada na existência de 

recursos, logo, se há recursos é possível a contratação. 

Etapa 3 (Legalidade): Nesta, o gestor deve verificar se houve ou se há fracionamento 

de despesas. Nesta etapa, o gestor pode contar com auxílio de diversos setores da instituição, 

como o setor de licitações, financeiro e de planejamento, pois esta análise não é objetiva e 

depende de vários entendimentos dos tribunais de contas e até mesmo da forma de se aplicar o 

limite legal das dispensas de licitações por valor. Sendo assim, fundamentando-se em um 

entendimento mais seguro, o gestor deve juntamente com seus auxiliares, analisar se naquele 

ano já houve ou irá haver a necessidade da contratação daquele serviço ou daquela compra em 

valores superiores ao limite legal, observando-se para tanto a natureza de despesa. O gestor só 

pode autorizar a dispensa para determinada contratação, se durante todo aquele ano, o valor 

da contratação naquela natureza de despesa não ultrapassar o limite legal de R$ 17.600,00 

(dezessete mil e seiscentos reais). Pode haver mais de uma contratação por ano, porém tais 

contratações somadas não podem ultrapassar o limite, exceto, em bens que possuem outra 
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natureza de despesa, pois neste caso o limite é por natureza de despesa. Ressalta-se que como 

já abordado no item de fundamentação teórica, existem diversos outros entendimentos que 

defendem que o limite é por item ou por localidade ou unidade, porém adota-se aqui a 

interpretação mais segura para o gestor, portanto, defende-se que o limite é por natureza de 

despesa, o que diminui a possibilidade de realização da dispensa, porém dá mais segurança ao 

gestor. Entende-se também como uma boa prática que o gestor analise também, nesta etapa, 

se determinado item ou contratação não podem ser incluídos em outro processo licitatório, 

sem que haja prejuízos a administração, pois assim, seria reduzido o número de processos, 

pois ainda que o processo de dispensa seja mais barato que o de pregão, o ideal é que se 

reduza o número de processos em trâmite. Esta análise que verifica se houve fracionamento 

deve ser realizada em observância a Legalidade do ato e por este motivo está elencada dentro 

da Legalidade.           

 Etapa 4 (Possibilidade e Conveniência): Nesta etapa, o gestor decide se irá realizar a 

cotação eletrônica implementada pela portaria 306 do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão (MPOG, 2001) ou se irá optar por lançar diretamente no comprasnet a dispensa, já 

escolhendo o fornecedor que apresentou o menor preço na pesquisa de preços como o 

vencedor da seleção, observando-se os demais trâmites de todo processo administrativo de 

contratação. É importante ressaltar que no caso de órgãos vinculados ao SISG (sistema 

integrado de serviços gerais), a utilização da cotação eletrônica deve se dar de forma 

preferencial, devendo o gestor justificar a sua não utilização. Para a aquisição de bens, 

entende-se como uma boa prática e mais segura, a utilização da cotação eletrônica, tendo em 

vista que a cotação retira do gestor o poder de escolha quanto ao vencedor da disputa, o que é 

bem visto pelos tribunais de contas, além do que demonstra isenção quanto ao procedimento 

de escolha, pois pela cotação o processo é aberto e qualquer fornecedor pode ter acesso e 

participar ofertando seus produtos. No caso da opção pela dispensa direta, onde se busca 

determinados orçamentos junto ao mercado e escolhe para a contratação um deles, geralmente 

o menor, a contratação pode ser vista com certa desconfiança pelos tribunais de contas, tendo 

em vista a possibilidade de direcionamento, de consulta a apenas fornecedores conhecidos e a 

impossibilidade de participação de novos fornecedores e os de outras localidades. Portanto, 

como a opção é pelo procedimento mais seguro para o gestor, adota-se aqui a cotação 

eletrônica como regra, devendo ser muito bem justificada a sua não utilização. Ressalta-se que 

em caso de contratação de serviços, a cotação eletrônica ainda não pode ser utilizada, pois tal 

sistema ainda não foi desenvolvido no âmbito do SISG. Por isto, o ordenador analisa a 

possibilidade de realização nesta etapa, pois se for serviço a cotação não poderá ser utilizada, 
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tendo em vista uma impossibilidade técnica. O ordenador também analisa nesta etapa a 

conveniência de realizar a cotação ou não, pois apesar de ser possível em todas as compras, a 

necessidade pode ser imediata que não admita o uso da cotação ou ainda já se ter tentado e 

não conseguido nenhum fornecedor apto ao fornecimento. Portanto, nesta etapa, também 

caberá uma análise da conveniência da utilização da cotação eletrônica. 

Etapa 5 (Legalidade): Será realizada a cotação eletrônica ou o lançamento da 

dispensa direta. Conforme a portaria 306 do MPOG (2001), os entes federais devem 

preferencialmente adotar o sistema da cotação eletrônica na formalização de suas dispensas de 

licitações por valor. Nesta Etapa, o gestor da compra deve lançar no sistema de cotação que 

existe no site de compras do governo federal, o que deseja adquirir e após este lançamento 

deve-se aguardar o prazo escolhido pelo gestor que pode ser de 04 (quatro) horas a 02 (dois) 

dias úteis, conforme manual de orientação dos usuários do SIASG versão 1.0 (PORTAL DE 

COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL, 2003). Após este prazo, o gestor entrará no sistema 

e visualizará as propostas ofertadas pelos fornecedores diretamente no sistema, sem nenhuma 

ingerência do gestor. No sistema, já constará as propostas com os valores de cada fornecedor, 

ficando em ordem por valor, do menor para o maior. Assim, o gestor deve em primeiro lugar 

analisar se a proposta do fornecedor com o menor preço atende as características do bem 

cotado pela Administração. Caso o bem esteja dentro das características legais, o gestor deve 

então passar à fase de habilitação, ou seja, verificar se o fornecedor melhor classificado possui 

as certidões negativas devidas, bem como inscrição regular no SICAF (Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores). Se o fornecedor estiver com tudo em dia, o gestor 

deve optar pela adjudicação do item ao fornecedor que apresentou a proposta com o menor 

valor, sob pena de causas danos ao erário. Caso o bem não atenda ou o fornecedor esteja com 

seu cadastro irregular sem as certidões devidas, o gestor deve desclassificá-lo e realizar o 

mesmo procedimento de análise do segundo colocado e assim sucessivamente até que se 

encontre um fornecedor que esteja com a documentação regular e que o bem atenda ao que foi 

solicitado pela Administração. O sistema disponibiliza um espaço para que o gestor justifique 

sempre sua opção, caso não opte pelo fornecedor que apresentou o menor preço. Após a 

adjudicação, que é a escolha do fornecedor melhor classificado, caberá ao ordenador de 

despesas realizar a homologação do procedimento para que só então o financeiro possa emitir 

a respectiva nota de empenho e efetivar a compra. Ressalta-se que a cotação eletrônica é 

aberta para todos os fornecedores do país que estão cadastrados no Sicaf, não podendo o 

gestor exercer influências sobre os participantes e suas propostas. Por estes motivos, a cotação 

eletrônica é tão bem vista pelos órgãos de controle, pois na cotação não há escolha de 
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fornecedores pelo gestor da compra, o que dificulta possíveis combinações e preferências 

pessoais do gestor, pautando-se sempre pelo menor preço e maior qualidade, tudo em 

consonância com os princípios da Administração Pública. Por fim, registra-se que a cotação 

eletrônica não é utilizada para contratação de serviços e sim somente para a compra de bens. 

Caso não seja possível ou o gestor não opte pela cotação eletrônica, será realizado o 

lançamento da dispensa direta no sistema, sendo que neste caso, a pesquisa junto aos 

fornecedores é feita de forma manual, podendo ser via e-mail ou pessoalmente, onde o gestor 

da compra realiza uma pesquisa junto aos fornecedores. Com o recebimento das propostas, o 

gestor realiza a escolha, observando-se a de menor preço, desde que as características do bem 

e as certidões do fornecedor estejam de acordo. Neste caso, existe a possibilidade de 

favorecimento de determinados fornecedores, pois a dispensa não exige obrigatoriamente sua 

divulgação prévia em sites oficiais ou em locais de acesso ao público. Por este motivo, tal 

dispensa deve ser muito bem justificada e fundamentada, para que o gestor se exima de 

possíveis problemas junto aos órgãos de controle. O gestor deve ter bastante cautela também 

para conseguir o máximo de propostas possíveis de diversos fornecedores diferentes para que 

impeça uma possível combinação de preços. É de boa prática e vai ao encontro do que prevê a 

instrução normativa n. 03, da Seges (Secretária de Gestão ), (SEGES/MPDG, 2017), que o 

gestor da compra formalize todos os pedidos de proposta no processo para que demonstre que 

buscou o máximo de fornecedores possíveis dentro do mercado, tendo em vista que tal 

dispensa não foi amplamente divulgada. No caso de contratação de serviços por dispensa, é 

por esta etapa que se dá seu lançamento no sistema. A operacionalização da cotação 

eletrônica, devendo ser analisada sob o aspecto da legalidade da operação e/ou analisada a 

legalidade do lançamento, ou seja, a forma de se lançar.    

 Etapa 6 (Legalidade): Esta etapa é a finalização da dispensa, podendo ser a 

homologação no caso da cotação eletrônica ou a ratificação da dispensa, caso seja realizada a 

dispensa direta. Ressalta-se que o sistema só exige a homologação do ordenador de despesas, 

no caso da cotação, pois no caso da dispensa direta, a ratificação posterior por parte do 

ordenador de despesas, é realizada de forma manual no processo com uma simples assinatura, 

sem a necessidade de uso de assinatura eletrônica. Desta forma, a Etapa 6 na prática só existe 

na cotação eletrônica, onde o ordenador é obrigado a homologar o procedimento com sua 

assinatura digital perante o sistema de compras do governo federal. Nesta etapa, o ordenador 

confere os termos do procedimento e caso esteja de acordo, homologa o procedimento. Por 

tais motivos ocorre uma análise da Legalidade do processo.    

 Após a aplicação do fluxograma e observância do passo a passo citado acima, o 
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Ordenador terá em mãos a resposta se é possível realizar a dispensa de licitação por valor, 

processo mais eficiente e recomendado de acordo com os princípios administrativos. O 

procedimento gerencial permitirá a simplificação do processo e poderá ser incrementada no 

futuro com a edição de Manuais e Modelos que facilitem a sua aplicação para que a 

instituição continue agindo dentro dos preceitos legais e constitucionais. 

 

5.2 – Aplicação e Validação da Ferramenta Proposta 

 

A avaliação e validação da ferramenta apresentada nesta pesquisa foram realizadas 

junto ao Diretor de Administração da Autarquia pesquisada, através de entrevista semi 

estruturada que seguiu o roteiro apresentado no Apêndice B. Na mesma oportunidade foi 

apresentada ao Diretor a Cartilha constante do Apêndice C. A entrevista procurou investigar 

se a solução apresentada seria justificável, relevante e exequível. Ademais em sua última 

questão a entrevista deixou o entrevistado livre para criticar e apresentar melhorias, sendo que 

foi apresentada apenas uma proposta de melhoria, a qual foi acatada pelo pesquisador como 

apresentado no Quadro 1 

Quadro 1 – Validação da Ferramenta Proposta 
Perguntas referentes a Figura 4 e Figura 5 e suas Etapas apresentadas ao Entrevistado  Respostas 
A ferramenta é relevante? Concordo 
A ferramenta se aplica à realidade institucional? Concordo 
A ferramenta tem condições de reduzir o custo do processo de compra ao direcionar o Gestor 
para o processo mais econômico? 

Concordo 

A ferramenta pode dar mais segurança ao Gestor no momento da escolha do processo de 
compra? 

Concordo 

A ferramenta é clara em suas etapas e de fácil aplicação? Concordo 
A ferramenta tem condições de ser replicada a outros processos ou mesmo a outras instituições? Concordo 
Você aceitaria implementar essa ferramenta na sua instituição? Concordo 
Você legitimaria o uso dessa ferramenta em sua instituição? Concordo 
Outras considerações  
 Na questão livre de número 9, o Diretor sugeriu alteração no texto da Etapa 4, passando a 
constar “ Utilizar preferencialmente a cotação eletrônica, devendo se justificar em caso de não 
utilização”, tendo em vista que entende que a cotação eletrônica deve ser sempre utilizada e que 
a justificativa ocorrerá em caso de seu não uso.  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 

 
Diante da sugestão apresentada, houve alteração na Etapa 4, acatando-se assim a 

sugestão, deixando a Etapa 4 de conter o texto “Decidir fundamentadamente sobre a 

realização de cotação eletrônica” para conter o texto “Utilizar preferencialmente a cotação 

eletrônica, devendo se justificar em caso de não utilização”. O Entrevistado foi escolhido em 

virtude de ser atualmente o Diretor de Administração e também estar lotado no cargo de 
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Administrador, além de ter exercido anteriormente o cargo de Coordenador de Licitações, 

possuindo assim capacidade técnica para validação da ferramenta. Ressalta-se que o mesmo 

conta com mais de três anos no serviço público, sendo lotado desde o início na Diretoria de 

Administração. A entrevista foi realizada por aproximadamente sessenta minutos no dia 04 de 

junho de 2019, a partir das 13 horas e 30 minutos na sala do setor de licitações. 

Com base nos critérios citados acima e roteiro constante do Apêndice B, a ferramenta 

proposta nesta pesquisa foi considerada validada e aplicável à instituição estudada. A Cartilha 

constante do Apêndice C também foi avaliada e validada, pois na cartilha constam as Etapas 

que complementam a ferramenta constante nas Figuras 4 e 5 e portanto, foi necessária sua 

avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

6. PLANO DE AÇÃO 

 

O Plano de ação proposto apresenta os procedimentos que deverão ser realizados para 

que a proposta de solução seja aplicada na Autarquia pesquisada. A proposta de solução é o 

método constante da figura 4 complementada pela figura 5, qual seja, Método PCL e seu 

complemento que é o fluxograma detalhando de maneira mais clara as Etapas constantes do 

PCL.            

 O Plano proposto não considerou nenhum tipo de custo, tendo em vista que todas as 

ações podem ser realizadas na Autarquia pesquisada em horário normal de expediente, não 

acarretando nenhum ônus extra aos servidores e ao pesquisador. Os materiais a serem 

utilizados já se encontram à disposição na unidade.      

 Tal Plano foi desenvolvido utilizando-se como inspiração a ferramenta de qualidade 

chamada de 5W2H. A ferramenta 5W2H foi criada por profissionais da indústria 

automobilística do Japão como uma ferramenta auxiliar na utilização do PDCA, 

principalmente na fase de planejamento (SILVA et al, 2013). A ferramenta 5W2H é uma 

espécie de checklist utilizada para garantir que a operação seja conduzida sem nenhuma 

dúvida por parte dos gestores e dos colaboradores. Os 5W correspondem às seguintes palavras 

do inglês: What (o que); Who (quem); Where (onde); When (quando) e Why (por que). Os 2H 

são: How (como) e How Much (quanto custa) (CANDELORO, 2008). 

As ações e suas implicações são descritas no Quadro 2, sendo basicamente ligadas à 

divulgação da ferramenta e à conscientização e treinamento dos servidores envolvidos para 

que saibam utilizar a ferramenta proposta de maneira legal e segura. Ademais, como consta 

do plano, é proposta uma assistência aos servidores envolvidos para que não abandonem o 

uso da ferramenta caso ocorra alguma dúvida no momento da aplicação, o que tentou-se evitar 

procedendo-se com a validação da ferramenta junto a um técnico da área.  
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Etapas 

Ação Forma de 
realização 

Onde será 
desenvolvida 

Responsáveis Prazos Riscos Medidas preventivas 

1 - Apresentação Reuniões com o Diretor Geral e 
Diretor de Administração para 

apresentação da ferramenta e os 
resultados do trabalho 

Apresentação 
de slides. 

Sala da Direção 
Geral 

Pesquisador, 
Diretor Geral e 

Diretor de 
Administração 

08/2019 Não 
comparecimen

to 

Conscientização dos envolvidos 
da economia a ser gerada. 

2 – Capacitação/Treinamento Capacitar os servidores dos 
setores administrativos e o 

Diretor Geral para utilizarem a 
ferramenta 

Apresentação 
de slides e 

fornecimento 
de material 
impresso. 

Sala de 
Reuniões ou 
Sala de aula 
disponível 

Pesquisador 09/2019 
 
 

Falta de 
interesse ou 

comparecimen
to dos 

interessados 

Conscientização dos envolvidos a 
respeito da economia gerada e 
agir junto a Direção Geral para 
que convoquem os servidores 

para participação 
3 – Acompanhamento Prestar apoio aos servidores 

envolvidos na aplicação da 
ferramenta e da realização dos 

procedimentos. 

Pelo e-mail do 
pesquisador 

Remotamente Pesquisador 10/2019 
a 

04/2020 

Falta de 
procura por 

parte dos 
interessados 

Conscientização dos envolvidos e 
apoio através de contato direto 

com a Direção 

Tirar dúvidas dos servidores 
envolvidos na aplicação da 

ferramenta e da realização dos 
procedimentos 

Pessoalmente 
no setor de 
licitações 

No Setor de 
Licitações 

Pesquisador 10/2019 
a 

04/2020 

Falta de 
procura por 

parte dos 
interessados 

Conscientização dos envolvidos e 
apoio através de contato direto 

com a Direção 

4 – Avaliação dos resultados Avaliar o número de Dispensas 
e Pregões realizados e o valor 

economizado com tal mudança. 

Coleta de 
dados 

Na rede interna 
e sites 

governamentais 

Pesquisador 01/2020 
a 

12/2020 

- - 

Quadro 2 – Plano de Ações de Implementação 
 

Elaborada pelo Autor, 2019. 
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Por fim, ressalta-se que poderá haver ampliação do plano de ações para que após sua 

implementação junto a unidade pesquisada, outras sejam contempladas a critério da 

Autoridade máxima da Autarquia.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste Capítulo, são apresentadas as considerações finais sobre os objetivos do trabalho 

e os pontos mais relevantes da pesquisa. A seguir, são tecidas as considerações sobre a 

ferramenta desenvolvida. 

 
 
7.1. Objetivos 
 
 

O objetivo inicial deste trabalho foi calcular o custo e o tempo de um processo de 

licitação tradicional realizado por meio do pregão eletrônico, frente ao custo e tempo de um 

processo de dispensa de licitação de pequeno valor, o que foi realizado no Capítulo 4 deste 

estudo, ficando devidamente comprovado por meio de pesquisa e estudos próprios realizados 

através de coleta e análise de dados que o processo de pregão é cerca de 7 (sete) vezes mais 

caro que o processo de dispensa de licitação, o que veio a corroborar os estudos já realizados 

que foram apresentados no Capítulo 2 que já traziam a grande diferença de valor e tempo 

entre os dois processos. Para tanto, foi necessário também mapear e explicar etapa por etapa 

do processo de pregão eletrônico e do processo de dispensa de licitação por valor, o que foi 

realizado no Capitulo 2. Nas Tabelas 15 e 16, apresenta-se o custo total do processo de pregão 

e o custo total do processo de dispensa de licitação de pequeno valor, sendo que o valor do 

processo de pregão foi de R$ 11.960,79 (onze mil, novecentos e sessenta reais e setenta e 

nove centavos), no pior cenário (Ocorrendo recurso, pedido de esclarecimento e impugnação 

ao edital, porém sem análise jurídica), e de R$ 10.641,58 (dez mil, seiscentos e quarenta e um 

reais e cinqüenta e oito centavos), em seu melhor cenário (Não ocorrendo recurso, pedido de 

esclarecimento e impugnação ao edital) e o processo de dispensa foi de R$ 1.592,39 (mil 

quinhentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos), em caso de Cotação Eletrônica, e 

de R$ 1.347,79 (mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), no caso de 

Dispensa Direta. 

Já em relação ao tempo, ficou estimado em 103 dias o tempo gasto no pregão 

eletrônico e 20 dias o tempo gasto na dispensa de licitação por valor. 

A partir destes achados, foram corroborados os trabalhos que fundamentaram o início 

deste, sendo ainda complementados, pois o presente estudo detalhou etapa por etapa e ainda o 

custo do procedimento por setor, o que ainda não havia sido feito nos trabalhos já realizados. 

O presente estudo também calculou quanto cada setor custa para o processo, podendo 
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identificar setores que custam mais ou menos e até mesmo setores que estão atrasando ou 

adiantando o andamento do processo. Também ficou perceptível a diferença salarial entre os 

setores requisitantes da instituição, conforme fica claro pela Tabela 6, tendo Requisitante que 

recebe como remuneração o dobro dos demais, o que pode demonstrar uma 

desproporcionalidade remuneratória entre servidores com as mesmas atribuições. Além 

destes, o presente estudo possibilita uma análise detalhada do processo de licitação realizado 

pela modalidade pregão e do processo de dispensa de pequeno valor, podendo ser objeto de 

diversos novos estudos e/ou apontamentos para melhorar o processo de compra de qualquer 

Instituição Pública Federal, vez que seguem a mesma legislação. 

Outro objetivo alcançado foi a identificação e explicação sobre as possibilidades de 

utilização da dispensa de licitação em razão do valor, a forma de se fazer e suas proibições, 

ficando demonstrado neste trabalho e ainda no procedimento apresentando o que o Gestor 

deve seguir para realizar uma dispensa de licitação de forma segura e prática. Também foi 

explicado no presente estudo o uso da cotação eletrônica e sua origem, ressaltando ainda que 

ela é de uso obrigatório nas entidades federais e que também não pode ser utilizada na 

contratação de serviços. Foram trazidas ainda no presente trabalho algumas decisões do 

Tribunal de Contas da União a respeito da dispensa de licitação por valor e ainda sobre o 

fracionamento de despesas que é o maior medo do gestor ao realizar a dispensa de licitação 

por valor. Por fim, como foi proposto, foi desenvolvido um procedimento gerencial que 

auxilia o gestor no momento da tomada de decisão, pois se o mesmo seguir o fluxograma 

apresentado na Figura 5 aliado ao ciclo da Figura 4 e observar as orientações colocadas nas 

etapas detalhadas do fluxo e do ciclo, o mesmo estará seguro para decidir pelo processo de 

dispensa de licitação por valor ao invés de realizar uma licitação tradicional, agindo assim 

dentro da mais pura legalidade, eficiência e celeridade, tudo em conformidade com as leis e 

princípios constitucionais. 

  

7.2. Dos Pontos mais Relevantes da Pesquisa 

 É importante destacar que o estudo apresentado considerou como base os trabalhos 

realizados na nota técnica n.º 1081, (CGU, 2017), e ainda o “Estudo sobre os custos do pregão 

eletrônico na Eletrosul e sua relação com o principio da eficiência” (Silveira, 2014). No 

entanto, este estudo avançou trazendo também o custo da dispensa e ainda detalhou os custos 

de cada etapa do procedimento, ao contrário dos estudos citados. Com isto, o estudo em 

análise foi mais profundo e deixou bem claro todos os custos do processo, setor por setor, 
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etapa por etapa, sendo possível que outros pesquisadores utilizem-se destes dados para que 

desenvolvam novas pesquisas e até mesmo possam utilizar os dados para demonstrar 

diferenças salariais entre servidores, tempo gasto em cada etapa do processo, dentre outras 

análises que poderão ser feitas a partir dos dados trazidos neste trabalho. É importante 

ressaltar ainda que com o detalhamento de cada etapa do processo e seu custo, é possível 

ainda que se desenvolvam pesquisas que objetivem reduzir os custos dos processos, tanto de 

pregão quanto de dispensa, pois os casos que não se enquadram na dispensa de licitação por 

valor continuam tendo seus custos muito elevados para toda a Administração Pública, sendo 

possível o desenvolvimento de trabalhos no sentido de buscar a redução destes custos, o que 

pode ser possível com a análise dos custos detalhados realizados neste estudo. A redução do 

tempo dos processos também pode ser alvo de novos estudos, o que deixaria os processos 

ainda mais céleres e eficientes, já que neste estudo também foi apresentado o tempo médio de 

cada processo. O método de análise dos custos também pode ser replicado para os demais 

processos de compras existentes, podendo ser quantificado todos os demais processos 

previstos em nossa legislação, visando-se com isto uma melhoria de eficiência em todos os 

processos. Ademais, é importante, que os custos dos processos analisados sejam conhecidos e 

divulgados para que toda sociedade possa discutir e quem sabe propor melhorias, 

principalmente no meio acadêmico que deve se atentar para os grandes problemas que são 

vivenciados na Administração Pública como um todo, principalmente no que tange aos 

setores de licitações e contratos que contam com pouco investimento e grandes 

responsabilidades. 

7.3 – Do Procedimento Desenvolvido 

 Como se observa pelas Figuras 4 e 5 apresentadas e detalhadas no presente trabalho, o 

ordenador de despesas deverá realizar tais etapas no momento da escolha de qual processo de 

compra será iniciado para a realização da contratação. Assim o fazendo, ele terá em mãos de 

maneira fácil e segura a resposta de qual processo é o mais eficiente e indicado para aquela 

contratação, porém, a decisão continuará a cargo do Gestor. A escolha do Gestor com a 

realização da aplicação do procedimento deverá ocorrer na Etapa 6 do processo 

administrativo de compra, conforme Figuras 2 e 3, pois nesta Etapa do processo, o Gestor 

deverá optar entre o processo de licitação realizado através do pregão eletrônico ou processo 

de dispensa de licitação por valor que se trata de uma forma de contratação sem a realização 

do procedimento licitatório. Além do procedimento principal apresentado nos Capítulos 5 e 6, 
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o passo a passo desenvolvido para chegarmos aos custos dos processos de forma detalhada 

também pode ser considerado um produto tecnológico, pois pode for replicado em outros 

processos e organizações, tendo em vista que foi descrito detalhadamente e seus resultados 

vão ao encontro do que já havia sido apresentado em estudos semelhantes realizados pela 

CGU (2017) e pela pesquisa de Silveira (2014). Em relação ao produto principal, o mesmo 

também pode ser aplicado e utilizado por todos os órgãos da Administração Pública Federal, 

não necessitando de nenhum ajuste, haja vista a similaridade entre os processos de compras 

das Instituições Públicas Federais. Ademais, em relação às esferas Estaduais e Municipais, o 

produto também pode ser utilizado, porém necessitará de alguns ajustes de acordo com as 

legislações locais e Estaduais, porém a essência e a principal parte do estudo e do 

procedimento poderão ser mantidas sem nenhum problema. Por fim, espera-se que com a 

divulgação do presente estudo toda a sociedade e principalmente os pesquisadores e 

integrantes da Administração Pública possam realizar novos estudos que visem à redução do 

gasto público com os processos de compras. Entende-se que a utilização do procedimento 

principal desenvolvido neste trabalho traga mais eficiência às contratações públicas da 

instituição, bem como de todas as instituições que optarem por sua utilização, podendo até ser 

indicada pelos órgãos de controle e tribunais de contas.     

 A pesquisa realizada se limita a Autarquia pesquisada que processa poucos pedidos de 

compras durante o ano, pedidos estes com custos estimados considerados de pequeno valor, 

sendo que em instituições que processam compras com alto custo a ferramenta apresentada 

pode não ser muito utilizada, necessitando de estudos específicos para cada realidade, 

observando-se ainda as possíveis diferenças remuneratórias que também influenciará nos 

resultados. O estudo também se limitou em analisar o processo de pregão eletrônico comum 

de baixo valor e complexidade, sendo que em processos de alta complexidade e de maior 

valor, os custos tendem a ser mais elevados. Sugere-se que tais estudos sejam repetidos em 

grandes Autarquias e outros Órgãos Federais para comparações dos resultados. Sugere-se 

ainda outros estudos que possam trazer meios para redução do tempo e custo do processo com 

a manutenção da mesma modalidade de compra. 
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APÊNDICE A 
 

 

ROTEIRO PARA O QUESTIONÁRIO 

  

 

Questionário: ___ - Requisitante 

  

Data do preenchimento: ____/____/____ 

Nome: __________________________________________________________ 

Formação: _______________________________________________________ 

Cargo:________________________________Função_____________________ 

Tempo de serviço público: _________ 

  

  

Objetivo do questionário: Este questionário é parte de um trabalho de Mestrado Profissional 
em Administração da UFF, em parceria com o IF Sudeste MG, que visa apurar o custo do 
procedimento licitatório na modalidade do pregão eletrônico e ainda o custo do procedimento 
quando se trata de dispensa de licitação de pequeno valor. 

 

Condizente com o artigo 6º do edital PPGA 01/2017, referente ao mestrado profissional em 

Administração da Universidade Federal  Fluminense, em parceria com o IF Sudeste MG:“Art. 

06 – O anteprojeto, de que trata a alínea e) do Art. 05 deste edital, deverá abordar problema 

de pesquisa aplicada ao contexto de atribuição funcional do servidor no IF Sudeste MG e 

associados as Linhas de Atuação Científico-Tecnológicas do programa (ANEXO 2).” 

 

 

Senhores (a), o questionário será dividido em duas partes, sendo que a primeira tem o objetivo 
de apurar o tempo de efetiva dedicação do servidor a tarefa mencionada (tempo gasto para a 
realização da tarefa). Na segunda parte deve ser respondido o tempo em dias em que o 
processo fica na posse do servidor ou de seu setor para a conclusão da tarefa, incluindo aí 
tempo para revisão, nova análise e etc. (data de entrada no setor até a data de saída). 

 

As respostas devem ser feitas sem nenhuma interferência de nenhum tipo, sendo que cabe ao 
servidor a análise de quanto tempo ele necessita para realizar tais procedimentos e ainda o 
tempo em que o processo fica no setor aguardando manifestação até sua efetiva conclusão.  
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Na primeira parte o tempo deve ser apresentado em horas e minutos e na segunda parte em 
dias.  

(   ) Requisitante (  ) Setor de licitações (  ) Ordenador de Despesas (  ) Procuradoria 

 

1 - Qual o tempo necessário para a realização das seguintes tarefas quando se trata de 
compra através de Pregão Eletrônico? 

 

PARTE 1 

 

a. - Elaboração do pedido?  

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

b. Solicitação de orçamentos? 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

c. - Elaboração de termo de referência? 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

d. - Juntada dos documentos e organização do processo para entrega ao Ordenador de 
Despesas para abertura do processo? 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________  

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

PARTE 2 
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e. Quanto tempo em dias o processo fica em seu setor aguardando a realização de todas 
as tarefas previstas na parte anterior – tarefas “a” até “d”, ou seja, quanto tempo 
demora o processo do dia de seu início até a sua abertura junto ao gabinete ??? 

Na melhor situação pode ficar um tempo mínimo de:____________________________ 

Em média fica: __________________________________________________________ 

Pode ficar um tempo máximo de:____________________________________________ 

 

2. Qual o tempo necessário para a realização das seguintes tarefas quando se trata de 
compra através de Dispensa de Licitação? 

  

a. - Elaboração do pedido?  

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

b. Solicitação de orçamentos? 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

c. - Elaboração de projeto básico? 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

d. - Juntada dos documentos e organização do processo para entrega ao Ordenador de 
Despesas para abertura do processo? 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 
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PARTE 2 

e. Quanto tempo em dias o processo fica em seu setor aguardando a realização de todas 
as tarefas previstas na parte anterior – tarefas “a” até “d”, ou seja, quanto tempo 
demora o processo do dia de seu início até a sua abertura junto ao gabinete ??? 

Na melhor situação pode ficar um tempo mínimo de:____________________________ 

Em média fica: __________________________________________________________ 

Pode ficar um tempo máximo de:____________________________________________ 
 
Obrigado por sua participação! 
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ROTEIRO PARA O QUESTIONÁRIO 

  

 

Questionário: ___ - Ordenador de Despesas 

  

Data do preenchimento: ____/____/____ 

Nome: __________________________________________________________ 

Formação: _______________________________________________________ 

Cargo:________________________________Função_____________________ 

Tempo de serviço público: _________ 

  

  

Objetivo do questionário: Este questionário é parte de um trabalho de Mestrado Profissional 
em Administração da UFF, em parceria com o IF Sudeste MG, que visa apurar o custo do 
procedimento licitatório na modalidade do pregão eletrônico e ainda o custo do procedimento 
quando se trata de dispensa de licitação de pequeno valor. 

 

Condizente com o artigo 6º do edital PPGA 01/2017, referente ao mestrado profissional em 

Administração da Universidade Federal  Fluminense, em parceria com o IF Sudeste MG:“Art. 

06 – O anteprojeto, de que trata a alínea e) do Art. 05 deste edital, deverá abordar problema 

de pesquisa aplicada ao contexto de atribuição funcional do servidor no IF Sudeste MG e 

associados as Linhas de Atuação Científico-Tecnológicas do programa (ANEXO 2).” 

 

 

Senhores (a), o questionário será dividido em duas partes, sendo que a primeira tem o objetivo 
de apurar o tempo de efetiva dedicação do servidor a tarefa mencionada (tempo gasto para a 
realização da tarefa). Na segunda parte deve ser respondido o tempo em dias em que o 
processo fica na posse do servidor ou de seu setor para a conclusão da tarefa, incluindo ai 
tempo para revisão, nova análise e etc. (data de entrada no setor até a data de saída). 

 

As respostas devem ser feitas sem nenhuma interferência de nenhum tipo, sendo que cabe ao 
servidor a análise de quanto tempo ele necessita para realizar tais procedimentos e ainda o 
tempo em que o processo fica no setor aguardando manifestação até sua efetiva conclusão.  

 

Na primeira parte o tempo deve ser apresentado em horas e minutos e na segunda parte em 
dias.  
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(   ) Requisitante (  ) Setor de licitações (  ) Ordenador de Despesas (  ) Procuradoria 

 

1 - Qual o tempo necessário para a realização das seguintes tarefas quando se trata de 
compra através de Pregão Eletrônico? 

  

PARTE 1 

 

a.–Analise, concordância, abertura do processo, escolha do procedimento de compra até 
o envio ao Setor de Licitações?  

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

b. – Recebimento e Envio para a Procuradoria? 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

c.– Deflagração da fase externa, designação do pregoeiro e equipe de apoio e retorno ao 
Setor de Licitações? 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

d.– Homologação do pregão? 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________  

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

e. – Julgamento de recurso? (caso necessário) 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 
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Em média a duração é de: _________________________________________________  

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

 

PARTE 2 

f. Quanto tempo em dias o processo fica em seu setor aguardando a realização da tarefa 
prevista na parte anterior – tarefa “a”, ou seja, quanto tempo demora o processo do dia 
da chegada ao gabinete até seu envio para o Setor de Licitações??? 

Na melhor situação pode ficar um tempo mínimo de:____________________________ 

Em média fica: __________________________________________________________ 

Pode ficar um tempo máximo de:____________________________________________ 

g. Quanto tempo em dias o processo fica em seu setor aguardando a realização da tarefa 
prevista na parte anterior – tarefa “c”, ou seja, quanto tempo demora o processo do dia 
da chegada ao gabinete até a devolução ao Setor de Licitações com a deflagração da fase 
externa e designações do pregoeiro e equipe??? 

Na melhor situação pode ficar um tempo mínimo de:____________________________ 

Em média fica: __________________________________________________________ 

Pode ficar um tempo máximo de:____________________________________________ 

h. Quanto tempo em dias o processo fica em seu setor aguardando a realização da tarefa 
prevista na parte anterior – tarefa “d”, ou seja, quanto tempo demora o processo do dia 
da chegada ao gabinete até o dia que sai para emissão de empenho??? 

Na melhor situação pode ficar um tempo mínimo de:____________________________ 

Em média fica: __________________________________________________________ 

Pode ficar um tempo máximo de:____________________________________________ 

i. Quanto tempo em dias o processo fica em seu setor aguardando a realização da tarefa 
prevista na parte anterior – tarefa “e”, ou seja, quanto tempo demora o processo do dia 
da chegada ao gabinete até o dia que sai com o julgamento do recurso realizado??? 

Na melhor situação pode ficar um tempo mínimo de:____________________________ 

Em média fica: __________________________________________________________ 

Pode ficar um tempo máximo de:____________________________________________ 
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2. Qual o tempo necessário para a realização das seguintes tarefas quando se trata de 
compra através de Dispensa de Licitação? 

 

a.–Análise, concordância, abertura do processo, escolha do procedimento de compra até 
o envio ao Setor de Licitações?  

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

b. Homologação da Cotação eletrônica? (se for o caso) 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

c.–Ratificação da Dispensa? (em caso de não cotação eletrônica) 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

PARTE 2 

d. Quanto tempo em dias o processo fica em seu setor aguardando a realização da tarefa 
prevista na parte anterior – tarefa “a”, ou seja,quanto tempo demora o processo do dia 
da chegada ao gabinete até seu envio para o Setor de Licitações??? 

Na melhor situação pode ficar um tempo mínimo de:____________________________ 

Em média fica: __________________________________________________________ 

Pode ficar um tempo máximo de:____________________________________________ 
 

e. Quanto tempo em dias o processo fica em seu setor aguardando a realização da tarefa 
prevista na parte anterior – tarefa “b”, ou seja,quanto tempo demora o processo do dia 
da chegada ao gabinete até seu envio para emissão de empenho após Homologação da 
Cotação eletrônica??? 
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Na melhor situação pode ficar um tempo mínimo de:____________________________ 

Em média fica: __________________________________________________________ 

Pode ficar um tempo máximo de:____________________________________________ 
 

f. Quanto tempo em dias o processo fica em seu setor aguardando a realização da tarefa 
prevista na parte anterior – tarefa “c”, ou seja,quanto tempo demora o processo do dia 
da chegada ao gabinete até seu envio para emissão de empenho após a Ratificação??? 

Na melhor situação pode ficar um tempo mínimo de:____________________________ 

Em média fica: __________________________________________________________ 

Pode ficar um tempo máximo de:____________________________________________ 
 
 
Obrigado por sua participação! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

ROTEIRO PARA O QUESTIONÁRIO 

  

 

Questionário:___ – Setor de Licitações  

  

Data do preenchimento: ____/____/____ 

Nome: __________________________________________________________ 

Formação: _______________________________________________________ 

Cargo:________________________________Função_____________________ 

Tempo de serviço público: _________ 

  

  

Objetivo do questionário:Este questionário é parte de um trabalho de Mestrado Profissional 
em Administração da UFF, em parceria com o IF Sudeste MG, que visa apurar o custo do 
procedimento licitatório na modalidade do pregão eletrônico e ainda o custo do procedimento 
quando se trata de dispensa de licitação de pequeno valor. 

 

Condizente com o artigo 6º do edital PPGA 01/2017, referente ao mestrado profissional em 

Administração da Universidade Federal  Fluminense, em parceria com o IF Sudeste MG:“Art. 

06 – O anteprojeto, de que trata a alínea e) do Art. 05 deste edital, deverá abordar problema 

de pesquisa aplicada ao contexto de atribuição funcional do servidor no IF Sudeste MG e 

associados as Linhas de Atuação Científico-Tecnológicas do programa (ANEXO 2).” 

 

 

Senhores (a), o questionário será dividido em duas partes, sendo que a primeira tem o objetivo 
de apurar o tempo de efetiva dedicação do servidor a tarefa mencionada (tempo gasto para a 
realização da tarefa). Na segunda parte deve ser respondido o tempo em dias em que o 
processo fica na posse do servidor ou de seu setor para a conclusão da tarefa, incluindo ai 
tempo para revisão, nova análise e etc. (data de entrada no setor até a data de saída). 

 

As respostas devem ser feitas sem nenhuma interferência de nenhum tipo, sendo que cabe ao 
servidor a análise de quanto tempo ele necessita para realizar tais procedimentos e ainda o 
tempo em que o processo fica no setor aguardando manifestação até sua efetiva conclusão.  

 

Na primeira parte o tempo deve ser apresentado em horas e minutos e na segunda parte em 
dias.  
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(   ) Requisitante (  ) Setor de licitações (  ) Ordenador de Despesas (  ) Procuradoria 

 

1 - Qual o tempo necessário para a realização das seguintes tarefas quando se trata de 
compra através de Pregão Eletrônica? 

 

PARTE 1 

 

a. – Recebimento do processo, conferencia e instrução?  

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________  

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

b. Elaboração de edital? 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________  

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

c. Elaboração de lista de verificação da AGU e preparação para envio ao Ordenador de 
despesas para posterior envio a Procuradoria? 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

d. Resposta ao parecer da Procuradoria? 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

e. Elaboração de lista de verificação da Seges, lançamento no comprasnet e publicação 
no Diário Oficial???? 
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Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

f. Resposta a pedido de esclarecimentos? (caso tenha) 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

g. Resposta a pedido de impugnação?? (caso tenha) 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

h. Operação do pregão no comprasnet??  

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

i. Resposta a Recurso? (caso tenha) 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

j.  Finalização da sessão, elaboração de lista de verificação da seges (fase externa), 
organização e envio para Homologação?   

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

PARTE 2 
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l. Quanto tempo em dias o processo fica em seu setor aguardando a realização de todas 
as tarefas previstas entre as tarefas “a” até “c”, ou seja, quanto tempo demora o 
processo do dia de chegada ao setor até o envio ao gabinete/procuradoria ??? 

Na melhor situação pode ficar um tempo mínimo de:____________________________ 

Em média fica: __________________________________________________________ 

Pode ficar um tempo máximo de:____________________________________________ 

m. Quanto tempo em dias o processo fica em seu setor aguardando a realização de todas 
as tarefas previstas entre as tarefas “d” até “j”, ou seja, quanto tempo demora o 
processo do dia de chegada ao setor (após parecer jurídico) até o envio ao gabinete para 
homologação após a operação do pregão??? 

Na melhor situação pode ficar um tempo mínimo de:____________________________ 

Em média fica: __________________________________________________________ 

Pode ficar um tempo máximo de:____________________________________________ 

 

2. Qual o tempo necessário para a realização das seguintes tarefas quando se trata de 
compra através de Dispensa de Licitação? 

 

a. – Recebimento do processo, conferencia e instrução?  

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________  

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

b. Elaboração de lista de verificação da AGU e preparação para lançamento? 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________  

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

c. Lançamento da Cotação Eletrônica? (caso possível) 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________  
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Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

d. Operação da Cotação Eletrônica (aceitação, habilitação e adjudicação)? (no caso 
anterior) 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

e. Lançamento no comprasnet? (em caso de não cotação eletrônica) 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

f.Finalização da dispensa e envio para Homologação(cotação) ou Ratificação?   

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

PARTE 2 

g. Quanto tempo em dias o processo fica em seu setor aguardando a realização de todas 
as tarefas previstas na parte anterior – tarefas “a” até “f”, ou seja, quanto tempo 
demora o processo do dia de sua chegada no setor até o fim com o envio ao 
gabinete/setor financeiro (cotação/dispensa direta)??? 
 
Na melhor situação pode ficar um tempo mínimo de:____________________________ 

Em média fica: __________________________________________________________ 

Pode ficar um tempo máximo de:____________________________________________ 

 

Obrigado por sua participação! 
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ROTEIRO PARA O QUESTIONÁRIO 

  

 

Questionário: ___ - Procuradoria 

  

Data do preenchimento: ____/____/____ 

Nome: __________________________________________________________ 

Formação: _______________________________________________________ 

Cargo:________________________________Função_____________________ 

Tempo de serviço público: _________ 

  

  

Objetivo do questionário: Este questionário é parte de um trabalho de Mestrado Profissional 
em Administração da UFF, em parceria com o IF Sudeste MG, que visa apurar o custo do 
procedimento licitatório na modalidade do pregão eletrônico e ainda o custo do procedimento 
quando se trata de dispensa de licitação de pequeno valor. 

 

Condizente com o artigo 6º do edital PPGA 01/2017, referente ao mestrado profissional em 

Administração da Universidade Federal  Fluminense, em parceria com o IF Sudeste MG: 

“Art. 06 – O anteprojeto, de que trata a alínea e) do Art. 05 deste edital, deverá 

abordar problema de pesquisa aplicada ao contexto de atribuição funcional do servidor no 

IF Sudeste MG e associados as Linhas de Atuação Científico-Tecnológicas do programa 

(ANEXO 2).” 

 

 

Senhores (a), o questionário será dividido em duas partes, sendo que a primeira tem o objetivo 
de apurar o tempo de efetiva dedicação do servidor a tarefa mencionada (tempo gasto para a 
realização da tarefa em minutos e horas). Na segunda parte deve ser respondido o tempo em 
dias em que o processo fica na posse do servidor ou de seu setor para a conclusão da tarefa, 
incluindo ai tempo para revisão, nova análise e etc. (data de entrada no setor até a data de 
saída). 

 

As respostas devem ser feitas sem nenhuma interferência de nenhum tipo, sendo que cabe ao 
servidor a análise de quanto tempo ele necessita para realizar tais procedimentos e ainda o 
tempo em que o processo fica no setor aguardando manifestação até sua efetiva conclusão.  
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Na primeira parte o tempo deve ser apresentado em horas e minutos e na segunda parte em 
dias.  

(   ) Requisitante (  ) Setor de licitações (  ) Ordenador de Despesas (  ) Procuradoria 

 

1 - Qual o tempo necessário para a realização das seguintes tarefas quando se trata de 
compra através de Pregão Eletrônica?  

PARTE 1 

 

a. – Leitura e análise do processo?  

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

b. – Elaboração de parecer a respeito da contratação (parecer padrão)? 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

c. – Elaboração de parecer sobre impugnação ao edital? (caso solicitado) 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________ 

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

d. – Elaboração de parecer sobre recurso contra aceitação/habilitação? (caso solicitado) 

Na melhor situação pode durar um tempo mínimo de:___________________________ 

Em média a duração é de: _________________________________________________  

Pode durar um tempo máximo de:___________________________________________ 

 

PARTE 2 
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e. Quanto tempo em dias o processo fica em seu setor aguardando a realização das 
tarefas previstas na parte anterior – tarefas “a” até “b”, ou seja, quanto tempo demora 
o processo do dia da chegada ao Setor até sua devolução ao Campus solicitante??? 

Na melhor situação pode ficar um tempo mínimo de:____________________________ 

Em média fica: __________________________________________________________ 

Pode ficar um tempo máximo de:____________________________________________ 

f. Quanto tempo em dias o processo fica em seu setor aguardando a realização da tarefa 
prevista na parte anterior – tarefa “c”, ou seja, quanto tempo demora o processo do dia 
da chegada ao Setor até a devolução ao Campus Solicitante??? 

Na melhor situação pode ficar um tempo mínimo de:____________________________ 

Em média fica: __________________________________________________________ 

Pode ficar um tempo máximo de:____________________________________________ 

g. Quanto tempo em dias o processo fica em seu setor aguardando a realização da tarefa 
prevista na parte anterior – tarefa “d”, ou seja, quanto tempo demora o processo do dia 
da chegada ao Setor até a devolução ao Campus Solicitante?? 

Na melhor situação pode ficar um tempo mínimo de:____________________________ 

Em média fica: __________________________________________________________ 

Pode ficar um tempo máximo de:____________________________________________ 

 
Obrigado por sua participação! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APÊNDICE - B  
 
 
Validação da Ferramenta 
 
 
Pesquisados: Diretor de A
 
Servidor desde: ____/_____
 
Cargo:  
 
Objetivo: validação da ferramenta
 
 
 
Data do preenchimento: ____/____/____
 
 
 
Figura 4 – Método PCL para a Dispensa de Licitação

Fonte: Elaborado pelo Autor. 2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Validação da Ferramenta – Diretor de Administração 
 

Administração 

Servidor desde: ____/_____ 

Objetivo: validação da ferramenta apresentada na pesquisa. 

to: ____/____/____ 

PCL para a Dispensa de Licitação de Pequeno valor. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 2019. 

C onveniencia             
Etapa 4

L egalidade

Etapas 3, 5 e 6

P ossibilidade

Etapas 1,2  e 
4
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Etapa 5 - Realização do 
Lançamento da 

Dispensa Direta/ 
Realização da Cotação 

Etapa 6. Homologação 
da cotação/Ratificação 

da Dispensa Direta 
 

 
         

      
         
        

 
 
 
                
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

               
 
* alterado posteriormente, conforme consta no tópico da validação. 
 
 

Figura 5–Fluxograma do Procedimento de Intervenção. 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base em fluxograma interno e manuais publicados no site institucional e ainda lista de verificação disponível no endereço eletrônico da 

Advocacia Geral da União e Portaria 306 (BRASIL, 2001).

Etapa 1. Ordenador de 
despesas verifica: há 

recursos para a 
contratação? 

Fim 
 

1

Etapa 2. Valor igual 
ou inferior a R$ 

17.600,00? 

Etapa 3. Houve/há 
fracionamento de 

despesas? 

Etapa 4. Decidir 
fundamentadamente 
sobre a realização de 
cotação eletrônica (*) 

Início do processo com a 
verificação da necessidade 

da contratação 
 

Não 

Sim 

Sim 
1

Sim 

1
Não 

2

2 Fim 
 

Não 
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Em relação à ferramenta apresentada ao Senhor que deve ser aplicada no momento da escolha 

do processo de compra a ser realizado e os seus trâmites, em caso de dispensa de licitação por 

valor, responda as questões a seguir: 

1) A ferramenta é relevante? 

( ) concordo ( ) discordo ( ) indeciso 

2) A ferramenta se aplica à realidade institucional? 

( ) concordo ( ) discordo ( ) indeciso 

3) A ferramenta tem condições de reduzir o custo do processo de compra ao direcionar o 
Gestor parar o processo mais econômico? 

( ) concordo ( ) discordo ( ) indeciso 

4) A ferramenta pode dar mais segurança ao Gestor no momento da escolha? 

( ) concordo ( ) discordo ( ) indeciso 

5) A ferramenta é clara em suas etapas e de fácil aplicação? 

( ) concordo ( ) discordo ( ) indeciso 

6) A ferramenta tem condições de ser replicada a outros processos ou mesmo a outras 
instituições? 

( ) concordo ( ) discordo ( ) indeciso 

7) Você aceitaria implementar essa ferramenta na sua instituição? 

( ) concordo ( ) discordo ( ) indeciso 

8) Você legitimaria o uso dessa ferramenta em sua instituição? 

( ) concordo ( ) discordo ( ) indeciso 

 
9) Outras considerações (livre) 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 

APÊNDICE - C – Cartilha com a Ferramenta
nas Compras Públicas de Pequeno Valor.
 
 
 
Figura 4 – Método PCL para a Dispensa de Licitação 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

 
 
 

 
 
 
 

Cartilha com a Ferramenta a ser aplicada para Redução dos Custos 
nas Compras Públicas de Pequeno Valor. 

PCL para a Dispensa de Licitação de Pequeno Valor. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 

C onveniencia             
Etapa 4

L egalidade

Etapas 3, 5 e 6

P ossibilidade

Etapas 1,2  e 
4

99 

a ser aplicada para Redução dos Custos 
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Passo a passo para uso e Entendimento da Ferramenta para redução do Custo nas 
Compras de Pequeno Valor 
 
 

Abaixo segue a explicação detalhada de cada Etapa do fluxograma. 

 

Etapa 1 (Possibilidade): Nesta etapa, o gestor verifica a existência de recursos 

orçamentários para a contratação. Tal verificação ocorre com auxílio de servidores do setor 

financeiro que fornecem ao gestor os dados precisos da matriz orçamentária da unidade e o 

informam a respeito do repasse de recursos provenientes do MEC que chegam ao Campus 

através da Reitoria. Caso não existam recursos disponíveis, o processo deve ser finalizado ou 

suspenso até que haja recursos suficientes para cobrir tais despesas. Tal etapa está dentro da 

possibilidade, pois é nesta Etapa que o ordenador analisa se é possível realizar aquela 

contratação, sendo que, neste caso, a possibilidade está fundamentada na existência de 

recursos, logo, se há recursos é possível a contratação. 

Etapa 2 (Possibilidade): Nesta etapa, o gestor verifica de forma objetiva o valor da 

contratação para saber se está dentro do limite legal onde pode ser realizada uma dispensa de 

licitação por valor. Nesta etapa, o gestor pode contar com o apoio de servidores do setor de 

licitações. Esta etapa é determinante, pois caso o valor ultrapasse o limite não há meios de se 

utilizar da dispensa de licitação por valor. Tal critério é objetivo e de fácil constatação. Esta 

Etapa está alocada dentro da possibilidade, pois o ordenador analisa se é possível realizar 

aquela contratação, sendo que, neste caso, a possibilidade está fundamentada na existência de 

recursos, logo, se há recursos é possível a contratação. 

Etapa 3 (Legalidade): Nesta, o gestor deve verificar se houve ou se há fracionamento 

de despesas. Nesta etapa, o gestor pode contar com auxílio de diversos setores da instituição, 

como o setor de licitações, financeiro e de planejamento, pois esta análise não é objetiva e 

depende de vários entendimentos dos tribunais de contas e até mesmo da forma de se aplicar o 

limite legal das dispensas de licitações por valor. Sendo assim, fundamentando-se em um 

entendimento mais seguro, o gestor deve juntamente com seus auxiliares, analisar se naquele 

ano já houve ou irá haver a necessidade da contratação daquele serviço ou daquela compra em 

valores superiores ao limite legal, observando-se para tanto a natureza de despesa. O gestor só 

pode autorizar a dispensa para determinada contratação, se durante todo aquele ano, o valor 

da contratação naquela natureza de despesa não ultrapassar o limite legal de R$ 17.600,00 

(dezessete mil e seiscentos reais). Pode haver mais de uma contratação por ano, porém tais 
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contratações somadas não podem ultrapassar o limite, exceto, em bens que possuem outra 

natureza de despesa, pois neste caso o limite é por natureza de despesa. Ressalta-se que como 

já abordado no item de fundamentação teórica, existem diversos outros entendimentos que 

defendem que o limite é por item ou por localidade ou unidade, porém adota-se aqui a 

interpretação mais segura para o gestor, portanto, defende-se que o limite é por natureza de 

despesa, o que diminui a possibilidade de realização da dispensa, porém dá mais segurança ao 

gestor. Entende-se também como uma boa prática que o gestor analise também, nesta etapa, 

se determinado item ou contratação não podem ser incluídos em outro processo licitatório, 

sem que haja prejuízos à administração, pois assim, seria reduzido o número de processos, 

pois ainda que o processo de dispensa seja mais barato que o de pregão, o ideal é que se 

reduza o número de processos em trâmite. Esta análise que verifica se houve fracionamento 

deve ser realizada em observância a Legalidade do ato e por este motivo está elencada dentro 

da Legalidade.           

 Etapa 4 (Possibilidade e Conveniência): Nesta etapa, o gestor decide se irá realizar a 

cotação eletrônica implementada pela portaria 306 do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão (MPOG, 2001) ou se irá optar por lançar diretamente no comprasnet a dispensa, já 

escolhendo o fornecedor que apresentou o menor preço na pesquisa de preços como o 

vencedor da seleção, observando-se os demais trâmites de todo processo administrativo de 

contratação. É importante ressaltar que no caso de órgãos vinculados ao SISG (sistema 

integrado de serviços gerais), a utilização da cotação eletrônica deve se dar de forma 

preferencial, devendo ao gestor justificar a sua não utilização. Para a aquisição de bens, 

entende-se como uma boa prática e mais segura, a utilização da cotação eletrônica, tendo em 

vista que a cotação retira do gestor o poder de escolha quanto ao vencedor da disputa, o que é 

bem visto pelos tribunais de contas, além do que demonstra isenção quanto ao procedimento 

de escolha, pois pela cotação o processo é aberto e qualquer fornecedor pode ter acesso e 

participar ofertando seus produtos. No caso da opção pela dispensa direta, onde se busca 

determinados orçamentos junto ao mercado e escolhe para a contratação um deles, geralmente 

o menor, a contratação pode ser vista com certa desconfiança pelos tribunais de contas, tendo 

em vista a possibilidade de direcionamento, de consulta a apenas fornecedores conhecidos e a 

impossibilidade de participação de novos fornecedores e os de outras localidades. Portanto, 

como a opção é pelo procedimento mais seguro para o gestor, adota-se aqui a cotação 

eletrônica como regra, devendo ser muito bem justificada a sua não utilização. Ressalta-se que 

em caso de contratação de serviços, a cotação eletrônica ainda não pode ser utilizada, pois tal 

sistema ainda não foi desenvolvido no âmbito do SISG. O ordenador analisa a possibilidade 
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de realização da cotação eletrônica, pois se for serviço a cotação não poderá ser utilizada, pois 

o sistema não permite. O ordenador também analisa nesta etapa a conveniência de realizar a 

cotação ou não, pois apesar de ser possível em todas as compras, a necessidade pode ser 

imediata que não admite a cotação ou ainda já se ter tentado e não ter conseguido fornecedor 

apto ao fornecimento. Portanto, nesta etapa, também caberá uma análise da conveniência da 

utilização da cotação eletrônica. 

Etapa 5 (Legalidade): Será realizada a cotação eletrônica ou o lançamento da 

dispensa direta. Conforme a portaria 306 do MPOG (2001), os entes federais devem 

preferencialmente adotar o sistema da cotação eletrônica na formalização de suas dispensas de 

licitações por valor. Nesta Etapa, o gestor da compra deve lançar no sistema de cotação que 

existe no site de compras do governo federal, o que deseja adquirir e após este lançamento 

deve-se aguardar o prazo escolhido pelo gestor que pode ser de 04 (quatro) horas a 02 (dois) 

dias úteis, conforme manual de orientação dos usuários do SIASG versão 1.0 (Portal de 

Compras do Governo Federal, 2003). Após este prazo, o gestor entrará no sistema e 

visualizará as propostas ofertadas pelos fornecedores diretamente no sistema, sem nenhuma 

ingerência do gestor. No sistema, já constará as propostas com os valores de cada fornecedor, 

ficando em ordem por valor, do menor para o maior. Assim, o gestor deve em primeiro lugar 

analisar se a proposta do fornecedor com o menor preço atende as características do bem 

cotado pela Administração. Caso o bem esteja dentro das características legais, o gestor deve 

então passar à fase de habilitação, ou seja, verificar se o fornecedor melhor classificado possui 

as certidões negativas devidas, bem como inscrição regular no SICAF (Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores). Se o fornecedor estiver com tudo em dia, o gestor 

deve optar pela adjudicação do item ao fornecedor que apresentou a proposta com o menor 

valor, sob pena de causas danos ao erário. Caso o bem não atenda ou o fornecedor esteja com 

seu cadastro irregular sem as certidões devidas, o gestor deve desclassificá-lo e realizar o 

mesmo procedimento de análise do segundo colocado e assim sucessivamente até que se 

encontre um fornecedor que esteja com a documentação regular e que o bem atenda ao que foi 

solicitado pela Administração. O sistema disponibiliza um espaço para que o gestor justifique 

sempre sua opção, caso não opte pelo fornecedor que apresentou o menor preço. Após a 

adjudicação, que é a escolha do fornecedor melhor classificado, caberá ao ordenador de 

despesas realizar a homologação do procedimento para que só então o financeiro possa emitir 

a respectiva nota de empenho e efetivar a compra. Ressalta-se que a cotação eletrônica é 

aberta para todos os fornecedores do país que estão cadastrados no Sicaf, não podendo o 

gestor exercer influências sobre os participantes e suas propostas. Por estes motivos, a cotação 
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eletrônica é tão bem vista pelos órgãos de controle, pois na cotação não há escolha de 

fornecedores pelo gestor da compra, o que dificulta possíveis combinações e preferências 

pessoais do gestor, pautando-se sempre pelo menor preço e maior qualidade, tudo em 

consonância com os princípios da Administração Pública. Por fim, registra-se que a cotação 

eletrônica não é utilizada para contratação de serviços e sim somente para a compra de bens. 

Caso não seja possível ou o Gestor não opte pela cotação eletrônica, será realizado o 

lançamento da dispensa direta no sistema, sendo que neste caso, a pesquisa junto aos 

fornecedores é feita de forma manual, podendo ser via e-mail ou pessoalmente, onde o gestor 

da compra realiza uma pesquisa junto aos fornecedores. Com o recebimento das propostas, o 

Gestor realiza a escolha, observando-se a de menor preço, desde que as características do bem 

e as certidões do fornecedor estejam de acordo. Neste caso, existe a possibilidade de 

favorecimento de determinados fornecedores, pois a dispensa não exige obrigatoriamente sua 

divulgação prévia em sites oficiais ou em locais de acesso ao público. Por este motivo, tal 

dispensa deve ser muito bem justificada e fundamentada, para que o gestor se exima de 

possíveis problemas junto aos órgãos de controle. O gestor deve ter bastante cautela também 

para conseguir o máximo de propostas possíveis de diversos fornecedores diferentes para que 

impeça uma possível combinação de preços. É de boa prática e vai ao encontro do que prevê a 

instrução normativa n. 03, (Seges/MPDG, 2017), que o gestor da compra formalize todos os 

pedidos de proposta no processo para que demonstre que buscou o máximo de fornecedores 

possíveis dentro do mercado, tendo em vista que tal dispensa não foi amplamente divulgada. 

No caso de contratação de serviços por dispensa, é por esta etapa que se dá seu lançamento no 

sistema. A operacionalização da cotação eletrônica, devendo ser analisada sob o aspecto da 

legalidade da operação e/ou analisada a legalidade do lançamento, ou seja, a forma de se 

lançar.           

 Etapa 6 (Legalidade): Esta etapa é a finalização da dispensa, podendo ser a 

homologação no caso da cotação eletrônica ou a ratificação da dispensa, caso seja realizada a 

dispensa direta. Ressalta-se que o sistema só exige a homologação do ordenador de despesas, 

no caso da cotação, pois no caso da dispensa direta, a ratificação posterior por parte do 

ordenador de despesas, é realizada de forma manual no processo com uma simples assinatura, 

sem a necessidade de uso de assinatura eletrônica. Desta forma, a Etapa 6  na prática só existe 

na cotação eletrônica, onde o ordenador é obrigado a homologar o procedimento com sua 

assinatura digital perante o sistema de compras do governo federal. Nesta etapa, o ordenador 

confere os termos do procedimento e caso esteja de acordo, homologa o procedimento. Por 

tais motivos ocorre uma analise da Legalidade do processo. 
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ANEXO - I 
 
 

4. ANÁLISE DE DADOS - BIBLIOMETRIA 

No repositório da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração (ANPAD), estão disponíveis os artigos publicados a partir do ano de 1997. Na 

presente análise de dados bibliométricos sobre compras públicas, foram encontrados estudos 

entre os anos de 2006 a 2017, divididos apenas entre ENANPAD E ENAPG. 

4.1. Quantidade de artigos 

Como citado no tópico metodologia, vários termos buscados não encontraram nenhum 

resultado. A primeira busca que retornou resultados foi através do termo “compras públicas”. 

Nesta busca, encontrou-se 14 artigos, disponíveis nas revistas EnANPAD e EnAPG. Os 

artigos selecionados foram agrupados por ano e por evento da ANPAD, conforme demonstra 

a Tabela 1. 

 

ANO EnANPAD EnAPG 
 

TOTAL 

2010 2 2 

2011 1 1 

2012 1 1 2 

2013 2 2 

2014 1 1 

2015 1 1 

2016 1 1 2 

2017 3 3 

TOTAL 12 2 14 

Tabela 1: Quantidade de artigos encontrados com a busca “compras públicas” 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

Na segunda pesquisa, o termo utilizado foi “licitações”. Como retorno, obteve-se 

apenas 6 artigos, disponíveis nas revistas EnANPAD e EnAPG, porém 1 artigo de 2010 
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referente a ENANPAD, já havia sido encontrado na primeira pesquisa, motivo pelo qual tal 

artigo foi excluído da segunda pesquisa. Tais dados são apresentados na Tabela 2. 

 
ANO EnANPAD EnAPG  

TOTAL 

2006  1 1 

2009 1  1 

2010 1*  0 

2011 1  0 

2012   0 

2013   0 

2014   0 

2015 1  1 

2016   0 

2017 1  1 

TOTAL 4 1 5 

Tabela 2: Quantidade de artigos encontrados com a busca “licitações” 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

*excluído, pois já consta na primeira pesquisa. 

Por fim, realizou uma pesquisa pelo termo “pregão presencial”. Foram encontrados 

mais 2 artigos, porém novamente 1 artigo já havia sido encontrado em outra análise, restando 

apenas 1 artigo que refere-se ao ENANPAD de 2015. Em virtude de ter sido encontrado 

apenas 1 novo artigo, este foi incluído na Tabela 3 que é demonstrada no próximo Item. 

4.2. Artigos selecionados 

Durante o período de pesquisa, foi realizada uma leitura cuidadosa dos artigos, sendo 

registradas em planilhas as principais informações, tais como: título, ano, evento ANPAD, 

nome dos autores e instituições a que estão vinculados, tipo de pesquisa, esfera de governo 

que se refere o estudo, modalidades de licitações a que se referem e, por último, palavras-

chave. Foi feito um download de todos os arquivos utilizados na análise bibliométrica. 

 A Tabela 3 apresenta a amostra definida neste estudo, totalizando 20 artigos. Observa-
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se que apenas as revistas EnANPAD e EnAPG possuem produções referentes a compras 

públicas da forma buscada. 

 
ANO EnANPAD 

Encontro da ANPAD 
EnAPG 

Encontro de Admin. Pública da ANPAD 
 

TOTAL 

2006  2 2 

2009 1  1 

2010 2  2 

2011 2  2 

2012 1 1 2 

2013 2  2 

2014 1  1 

2015 2  2 

2016 1 1 2 

2017 4  4 

TOTAL 16 4 20 

Tabela 3: Quantidade de artigos selecionados.  

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

Observa-se, que é 4 vezes maior o número de publicações na ENANPAD frente aos 

artigos publicados na revista EnAPG sobre compras e licitações públicas. Uma importante 

observação encontrada é que nos artigos publicados na revista ENAPG, dentre os quatro 

artigos, apenas 1 trazia em seu cabeçalho o Tema de Interesse, o que pode atrapalhar uma 

análise mais consistente que considere o tema objeto de pesquisa. No entanto, observa-se que 

o artigo que trouxe o tema é o mais atual, publicado em 2016, podendo significar uma 

mudança importante na análise dos referidos artigos em relação aos demais publicados na 

ENANPAD. Já os artigos publicados na ENANPAD, todos trazem o tema de interesse. 

 É importante mencionar ainda que o artigo publicado na ENAPG de 2016, com o 

título “Compras Públicas: um Estudo sobre o Sistema de Cotação Eletrônica em uma Empresa 

Pública do Estado de Minas Gerais” é o único artigo que trata diretamente a respeito do tema 

da dispensa por valor, através de uma de suas possibilidades (VIEIRA, 2016).  

 Nota-se que em 2017 já se observa um grande aumento no número de publicações na 
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ENANPAD, mostrando que o estudo sobre a temática em pauta está em ascensão. Ressalta-se 

que metade dos artigos já previstos para publicação em 2017 tem como foco a participação 

das ME/EPP nos processos licitatórios. Apesar do aumento apontado, ainda é muito pequena 

a publicação de artigos sobre o tema no ANPAD, tendo em vista o grande número de 

possibilidades que se tem para analisar o tema de compras públicas no país, haja vista que tal 

tema necessita muito de estudos que reduzam os grandes problemas encontrados na área que 

vão de corrupção à ineficiência e que são notícias todos os dias nos grandes jornais do país. 

4.3. Análise dos artigos 

Quanto ao tipo de abordagem de pesquisa, em relação ao total de artigos analisados, há 

igualdade no método, pois 35% são qualitativos, 35% quantitativos e 30% combinam 

pesquisas quantitativas e qualitativas.      

 Dentre os artigos estudados, 30% referem-se à esfera Federal, 40% Estadual, 15% 

Municipal e 15% são mistos, pois abordam o tema de maneira geral.   

 Em relação ao tema de interesse, o mais encontrado foi Gerenciamento de 

Organizações Públicas: Funções Gerenciais e Áreas Funcionais, correspondendo a 20% dos 

artigos encontrados, sendo que dos outros dois temas que se repetiram, um deles também é 

Gerenciamento de Organizações Públicas, porém são de Áreas Funcionais II e Temas 

Emergentes, correspondendo a mais 10% dos artigos, ficando a grande área Gerenciamento de 

Organizações com 30% dos trabalhos publicados.      

 No que tange aos principais temas abordados nos artigos estudados, encontrou-se o 

tema voltado a licitações que beneficiam as Micro e Pequenas Empresas em 20% dos artigos. 

Ressalta-se que estes tratam diretamente deste tema e da necessidade de fomentar a 

participação das ME/EPP nas compras públicas, sendo um número bastante expressivo, vez 

que não é um tema de grande repercussão no meio público. No entanto, o tema mais abordado 

dentre os artigos é Sustentabilidade, Compras Sustentáveis e a necessidade de, através de 

compras públicas, fomentar o setor que produz e comercializa bens sustentáveis. Tal tema foi 

abordado diretamente em 25% dos artigos. O artigo que tem como tema “Processo de 

Institucionalização das Compras Públicas Sustentáveis”, estudo que analisa a 

institucionalização de compras públicas sustentáveis pelo governo do Estado de Minas Gerais, 

publicado no ENAPG de 2012, tem um tópico onde aponta a Teoria da Institucionalização e 

do Isomorfismo como uma forma de fomentar as práticas sustentáveis no País, ressaltando o 

autor que o Estado de Minas Gerais foi um dos pioneiros na questão (MENDONÇA, R. A., 

2012). Os artigos que trataram da sustentabilidade mencionaram com bons olhos as práticas 
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sustentáveis dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, relatando todos que os dois Estados 

eram exemplos de práticas sustentáveis. Em virtude disto, o Estado de São Paulo contou com 

3 artigos, o que certamente influenciaram no número de estudos com análises em esfera 

Estadual que surpreendentemente superou a esfera Federal. Os demais temas encontrados se 

dividiram entre Sistemas, Pregão, Transparência e Eficiência.    

 Além dos temas citados, foram utilizadas algumas palavras-chave para mapear os 

artigos estudados e conhecer quais são os assuntos abordados e por quantos autores eles foram 

citados. O resultado se encontra na Tabela 4. 

Tabela 4 – Palavras Chave – Foco da Pesquisa/ Assunto tratado no artigo. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

Como se observa, os assuntos mais citados pelos autores foram 

Eficiência/Eficácia/Efetividade, Sistemas/Online/Pregão e o Poder de Compra do Estado. Foi 

observado que em 55% dos artigos estudados, estes três assuntos foram abordados. Isto 

significa que de cada 2 artigos estudados, 1 pelo menos tratou de um destes três assuntos ao 

falar de compras públicas e licitações. Com tal análise, observa-se que tais assuntos são os 

mais abordados pelos trabalhos científicos publicados nas revistas da ENANPAD e ENAPG. 

Destes, o Poder de Compra do Estado foi o que mais surpreendeu, pois como ficou 

demonstrado, diversos artigos tratam a respeito do assunto, sendo ele o principal foco dos 

artigos que tratam sobre compras sustentáveis. Entende-se que com o Poder de Compras do 

Estado, pode-se mudar completamente o setor produtivo e ainda os hábitos comerciais de 

várias empresas, tornando seus produtos mais baratos e competitivos.   

 Em relação aos assuntos citados acima, chama a atenção que apesar de ser um tema 

EETIVIDADE/EFICIÊNCIA/EFICACIA 55,00%
TRANSPARENCIA 50,00%

ONLINE/SISTEMA/PREGÃO ELETRÔNICO 55,00%
ME/EPP 20,00%

COMPRAS COMPARTILHADAS 10,00%
PRAZO DE ENTREGAS DOS PRODUTOS 10,00%

FORNECEDORES 45,00%
SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS 50,00%
CONCORRÊNCIA/COMPETIÇÃO 20,00%

SUSTENTABILIDADE 25,00%
DISPENSA DE LICITAÇÃO 10,00%

PODER DE COMPRA DO ESTADO 55,00%
FRAUDE EM LICITAÇÕES 15,00%
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recorrente nos noticiários e até no dia a dia popular, o assunto fraude em licitações quase não 

é abordado, sendo citado de maneira tímida em apenas 15% dos artigos pesquisados. Pode-se 

entender que tal assunto não é importante para a maioria dos escritores da área ou então que 

muitos não querem pesquisar e escrever sobre este tema polêmico que pode gerar grandes 

repercussões no ambiente de trabalho. Outra hipótese plausível é que a respeito do tema seja 

difícil conseguir materiais para análise, com servidores dispostos a dar entrevista sobre o 

assunto.           

 Por fim, detectou-se que o assunto Dispensa de Licitação foi citado em apenas 10% 

dos artigos. Destes, apenas 5% tratam o tema com foco na realização de uma compra pública 

eficiente, apesar do assunto eficiência em compras públicas ter sido citado por 55% dos 

autores. 

4.4. Análise dos autores 

A Tabela 5 identifica o 1º autor de cada artigo e a Instituição de Ensino Superior IES 

ao qual está vinculado o pesquisador. A Tabela demonstra também que apenas um autor 

possui mais de um artigo disponível no repositório ANPAD sobre os temas abordados. 

Verifica-se, portanto, que 95% dos pesquisadores levantados neste estudo possuem uma única 

publicação disponível no repositório ANPAD. O autor que possui 2 artigos chama-se Paulo 

Ricardo da Costa Reis. Tal autor é Professor com Dedicação Exclusiva na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e tem doutorado em Administração pela Universidade 

Federal da Bahia (UFBA). 

 
1º AUTOR Quant. de 

artigos na 

ANPAD 

Quant. de 

autores no 

artigo 

IES A QUAL O PESQUISADOR ESTÁ VINCULADO 

Cássia Cardoso de 

Carvalho Vasconcelos 

 

1 2 Universidade Federal de Goiás 

Walisson Alan 

Correia de Almeida 

 

1 3 Universidade de Brasília 

 

Jurcélio Henrique de 
Araújo 

1 2 Centro Universitário Alfa 
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Luciana dos Santos 
Vieira 

1 3 Universidade Federal de Lavras 

 

Paulo Ricardo da 
Costa 

2 2 Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

Geraldino Carneiro de 
Araújo 

1 2 Universidade Nove de Julho 

 

Raquel Sobral Nonato 1 3 Fundação Getúlio Vargas 

 

Paula Mara Costa de 
Araújo 

1 2 Instituto Federal do Espirito Santo 

 

Ricardo Almeida 
Marques Mendonça 

1 4 Não encontrado no Lattes 

Juarez Paulo 
Tridapalli 

1 2 Universidade Estadual de Londrina 

Laura Letsch Soares 1 2 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

 

Sílvio Araújo 1 2 Não encontrado no Lattes 

Maria Tereza Saraiva 
de Souza 

1 2 Fundação Educacional Inaciana Padre Sabóia de Medeiros 

 

 

Gislaine Alves da 
Costa 

1 4 Universidade Federal do Rio Grande 

 

 

Renan José Soares 1 5 Universidade Estadual de Maringá 

 

Jaqueline Rossato 1 2 Universidade Federal do Maranhão 

 

Euripedes Magalhães 
de Oliveira 

1 2 Fundação Getúlio Vargas 
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Paulo Lester Serra 
Zanetti Machado 

1 4 Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Romildo de Oliveira 
Morares 

1 2 Universidade Estadual de Maringá 

TOTAL 20 50  

Tabela 5: Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

É importante ressaltar ainda que dois autores constantes da Tabela não foram 

encontrados no lattes (plataforma virtual criada e mantida pelo CNPq, pela qual integra as 

bases de dados de currículos, grupos de pesquisa e instituições, em um único sistema de 

informações, das áreas de Ciência e Tecnologia, atuando no Brasil), o que inviabilizou a 

pesquisa a respeito de qual instituição de ensino os mesmos estão vinculados. Tal observação 

junto com o fato de ter poucos autores falando sobre o tema e que apenas um publicou mais 

de um artigo sobre o tema, nos leva a crer que tal assunto não é muito abordado no meio 

acadêmico, principalmente utilizando-se da base de dados da ANPAD, sendo necessário 

ampliar os estudos para outras bases de dados para se confirmar ou não, as evidências 

encontradas neste estudo.         

 Por fim, observa-se que com o passar dos tempos o número de publicações na área se 

manteve ou aumentou, como é o caso de 2017, o que pode estar acontecendo em virtude das 

criações de mestrados profissionais, devendo ser fomentado outros estudos para se chegar a 

uma análise mais completa. 

 

 
 
 
 


