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RESUMO 
 

 

 
A pesquisa analisa a iniciativa do gestor público estadual que busca estratégia de inovação 
para o processo de aquisição eletrônica de bens e serviços em que oportuniza a 
participação social, expressa pelos agentes socioeconômicos, como fator de 
desenvolvimento local. Também foram entrevistados doze agentes socioeconômicos 
(atores) que compõem as redes de relações sociais. O estudo foi realizado, no período de 
1998 a 2002, em que se examinaram dispositivos legais, notadamente de âmbito federal 
como a legislação pública que combina com a medida provisória que disciplina a licitações 
na modalidade de pregão para aquisição de mercadorias e serviços. Igualmente, procurou 
conhecer a literatura sobre estratégias de inovação processual e gerenciamento que 
impulsionasse iniciativas de participação social nas ações de gestão local, utilizando-se de 
estrutura tecnológica e mudanças de posturas na tomada de decisão frente ao sistema 
convencional de compras. A investigação trouxe contribuição no sentido de rever e inserir 
incisos, parágrafos e artigos que contemplasse a inovação processual com utilização de 
recursos tecnológicos e que permitisse a compra de bens e serviços. Isso acarretou 
mudanças de postura da gestão pública local e avanços nas políticas públicas, com a 
criação de leis e decreto, no que tange a licitação para leilão com pregão eletrônico. Para a 
esfera estadual a Lei nº 2.152 de outubro de 2000 que foi regulamentada pelo Decreto nº 
10.163 de dezembro de 2000, Lei 2.532 de novembro de 2002 (do pagamento a 
fornecedores). Para a esfera federal a publicação da Lei nº 10.191 de fevereiro de 
2001(área da saúde) e nº 10.520 de julho de 2002. Outra contribuição foi à disseminação 
de conhecimentos para outros estados sobre processualística legal que mostrou o desafio 
pela modernização e eficiência da gestão pública do Estado de Mato Grosso do Sul, junto a 
Secretaria de Estado de Gestão de Pessoal e Gastos na Superintendência de Compras e 
Suprimentos.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão Pública Estadual, Participação social, Licitação e pregão. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The research analyzes the state public manager's initiative that looks for innovation 
strategy for the process of electronic acquisition of goods and services where it gives 
opportunities to the social participation, expressed by the social-economic agents, as a 
factor of the local development. Besides, twelve social-economic agents were interviewed 
that compose the nets of social relationships. The study was accomplished between 1998 
and 2002, where it was examined legal rules, especially of federal ambit as the public 
legislation that combines with the temporary measure which disciplines the auctions in the 
proclamation modality for acquisition of goods and services. Equally, it tried to know the 
literature on strategies of procedural innovation and administration that would impulse 
initiatives of social participation in the actions of local administration, utilizing of 
technological structure and changes of postures in the electric outlet of decision front to the 
conventional system of purchases. The investigation brought contribution in a sense to 
review and to insert interruptions, paragraphs and articles that would contemplate the 
procedural innovation using the technological resources and that would allow the purchase 
of goods and services. It brought of posture of the local public administration and 
progresses in the public politics, with the creation of laws and ordinance, in what it plays 
the auction for auction with electronic proclamation. For the state sphere the Law n.2.152, 
from October 2000 that was regulated by the Ordinance n.10.163, from December 2000, 
Law n.2.532, from November 2002 (of the payment to suppliers). To the federal sphere the 
publication of the Law n. 10.191,from February 2001(health section) and n. 10.520, from 
July 2002. Another contribution was the disseminate of knowledge to other states on legal 
procedural that it showed the challenge for the modernization and efficiency of the public 
administration of the State of Mato Grosso do Sul, close to State Secretary of 
Administration of Personnel and Expenses in the Superintendence of Purchases and 
Supplies.     
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INTRODUÇÃO 
 
 

A Gestão Pública, no Brasil, tem enfrentado alguns problemas de difíceis 

soluções, em suas várias esferas federal, estadual e municipal. Dentre eles destaca-se o 

processo de aquisição de bens e serviços, na modalidade licitação, para atender 

necessidades dos órgãos das Administrações Diretas e Indiretas. Entre as principais causas 

desses problemas destacam-se as preocupações do Gestor Estadual, quanto à morosidade 

do processo se efetivar, por questões burocráticas como o rigor das exigências e prazos 

contido na Lei nº 8.666/93 que trata de princípios que regulamentam o processo de 

compras nas licitações públicas.  

Esses princípios são os da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento de convocação e 

do julgamento objetivo. 

Ressalta-se que gestores têm buscado estratégias gerenciais focadas na 

modernização e na eficiência da gestão, pois o atraso e ineficiência têm comprometido as 

ações governamentais de indução ao desenvolvimento local, na medida em que 

desperdícios de recursos humanos e materiais, entre outros que dão suporte de apoio para o 

desenvolvimento do processo de licitação, podem comprometer o atendimento dos 

usuários das demais  unidades vinculadas ao Poder Público. 

O interesse em estudar essa problemática, voltada ao processo de compras de 

públicas, no período de 1998 a 2002 prende-se não só na riqueza despertada pelo assunto 

como também ao fato de estar nesse período atuando no Estado a mais de cinco anos e ter 

participado da equipe de estudos de modernização de ações gerenciais, ter exercido a 

função desde janeiro de 1999 a outubro de 2000 como Diretor de Empresa Pública e 

Secretário-executivo do Conselho Gestor Financeiro do Estado e também por ter assumido, 

no período de outubro de 2000 até dezembro de 2002, função de Secretário de Estado de 

Gestão de Pessoal e Gastos do Estado de Mato Grosso do Sul. Uma vez que tinha 



 

 

competência legal  para propor projetos de leis à Assembléia Legislativa do Estado, 

elaborar e assinar Decretos em conjunto com o Governador do Estado e mesmo 

isoladamente, emitir atos normativos, portarias, resoluções e outros dispositivos correlatos 

que a investidura do cargo estabelece,  como contratar operações em nome do setor 

público. 

 Essa posição estratégica de gestor  investido  em cargo hierárquico  

oportunizou estudar sistemáticas  de compras e modalidades, a partir  de outras realidades 

de maneira a permitir a ousadia ou uso de sua autonomia de propor a inserção efetiva de 

alguns dispositivos legais contribuindo para o avanço das políticas públicas no Estado.  

Assim, desde 1999, começa a busca de conhecimentos das várias formas de 

comercialização, nos âmbitos empresariais e de organizações governamentais que ousaram 

ter processos inovadores, obtidos pelos avanços da tecnologia denominados de e-comércio. 

Dentre elas registra-se a modalidade de aquisições, por procedimentos eletrônicos com 

utilização da rede mundial de computadores (internet), e as efetivadas pela empresa 

Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, via Bolsa de Mercadorias. Essas 

modalidades uma vez  estudadas serviram de foco para subsidiar a possibilidade de 

adequações ao trabalho de compras em nível de licitação na gestão pública estadual. 

A sistemática adotada pela empresa – CONAB, trazia resultados satisfatórios e 

ao estudá- la vislumbra-se a  possibilidade de adaptação e aperfeiçoamento conciliados com 

os instrumentos que a tecnologia atual permite e que poderia ser utilizada para o processo 

de compras de bens e serviços para a esfera pública estadual com viabilidade de estender-

se para toda a Administração Pública, sobretudo a de Mato Grosso do Sul e, 

conseqüentemente, ampliar a contribuição para o  desenvolvimento local do Estado. 

O setor público local, para se firmar como indutor de desenvolvimento estava a 

exigir em seu sistema de compras inovações, agilidade, transparência, eficiência e 

investimentos imediatos, os quais só seriam possíveis com utilização de parcerias com o 

segmento privado. 

Os resultados dos estudos proporcionaram renovação da legislação de compras 

e fechamento de convênio entre o Setor Público e Privado, este último representado pela 

Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso do Sul, entidade de abrangência nacional que se 

interliga eletronicamente com as demais Bolsas do País e, assim, permite, por meio de 

redes de parcerias com corretores e fornecedores locais, se integrarem ao desenvolvimento 



 

 

tecnológico de trocas nacionais. 

Desse modo, a inovação trazida à gestão pública estadual  ve io oportunizar a 

participação social e a tessitura do desenvolvimento local, ao movimentar o mercado  de 

modo a intensificar, interagir e diversificar agentes socioeconômicos, no sentido de 

dinamizar o processo de compras de bens e serviços, tornando-o ágil e eficaz. 

No exercício de 2000, teve-se a oficialização da criação do Pregão, no âmbito 

da União, com a edição da Medida Provisória nº 2.026, emanada no mês de maio do 

mesmo ano. Esse avanço criou espaço para que o trabalho pudesse contribuir na resolução 

de alguns problemas como desperdícios de recursos nas compras públicas. 

O Estado acatou as sugestões de alterações de dispositivos legais e ao adotar 

essa ação inovadora, institucionaliza o instrumento de gestão no sentido de utilizar o 

Sistema de Compras Públicas na modalidade de compras eletrônicas por Pregão tendo a 

participação social ativa representada por fornecedores, corretores entre outros agentes 

socioeconômicos. Com essa postura de adotar ação inovadora foi caracterizado o Estado 

como pioneiro em utilizar instrumentos eletrônicos divulgados pela Internet, em tempo real 

e, ainda, com inédita rede de parcerias com as Bolsas de Mercadorias de todo o País. 

Ressalta-se que esse foi um dos desafios do gestor público em mostrar que o 

conhecimento gera conhecimento pois a pesquisa apresentou resultados efetivos, por meio 

dos quais, não só vêm atendendo a vontade manifestada por autoridades públicas, como 

também, aprimorando o sistema de compras e licitações, com repercussões junto aos 

Tribunais de Contas e de Justiça, cidadãos, empresários e trabalhadores. 

A adoção da nova sistemática de aquisição de bens e serviços como ações 

inovadoras e de avanços nas políticas públicas, após implementação permitiu que qualquer 

empresa, de quaisquer cidades do país, apresente propostas para os negócios ofertados pela 

Administração Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, bastando para isso, cadastrar-se 

em quaisquer das Bolsas de Mercadorias existentes nas capitais e em grandes cidades do 

interior e oferecer seus produtos. 

Cabe salientar que os primeiros pregões para atendimento das diversas 

necessidades revelaram que o sistema de pregões bolsistas já se mostra superior à 

sistemática tradicional, haja vista a redução dos preços, aumento de concorrência e 

agilidade nas compras do poder executivo do Estado de Mato Grosso do Sul, comprovadas 



 

 

no estudo ora realizado, mediante demonstrações comparativas de compras realizadas, 

desde fevereiro de 2001 até julho de 2002, com a utilização da sistemática eletrônica em 

substituição a forma convencional e que trouxe economia para os cofres públicos do 

Estado. Também por meio de depoimento de agentes socioeconômicos, que desempenham 

papéis relevantes no processo de negociação, ficam comprovadas os avanços da gestão 

pública para o desenvolvimento local. 

Somaram-se ainda outras contribuições como a transparência nas transações, a 

agilidade em tempo real, a redução de custos operacionais do governo estadual com o 

processo, pois eles foram assumidos pelas Bolsas, a possibilidade de participação de 

produtores ou fornecedores locais que não tinham condições de atender às exigências do 

processo licitação convencional, a possibilidade de demais agentes socioeconômicos 

participarem de qualquer lugar do País, entre outras que podem ser constatadas no corpo 

do trabalho. 

Ainda, como conseqüência dos resultados da investigação e das iniciativas de 

mudanças inseridas no âmbito da Administração Pública de Mato Grosso do Sul, o Estado 

pôde contribuir, servindo de exemplo, para a criação de dispositivo na Lei Federal nº 

10.520 de 17 de julho de 2002 que trata do assunto, e passou a permitir explicitamente 

parceria com Bolsa de Mercadorias e, por conseqüência, as licitações na modalidade de 

leilão por pregão reverso e utilização de recursos tecnológicos avançados. 

A seguir, além dessa introdução são apresentadas as etapas da estruturação do 

desenvolvimento da pesquisa, como primeiro capítulo denominado de metodologia que 

mostra os encaminhamentos que foram delineados, a partir do problema, objetivos entre 

outros procedimentos. Como segundo capítulo tem-se o campo teórico em que se 

apresentam alguns dos expoentes da literatura como Boiser (1988), Junqueira (2000), 

Llorens (2001), Buarque (1988), Andrade (1994), Diniz (1998), Sandroni (2002), Moreira; 

Morais (2002), Castelli (2002), Casarotto Fillho; Pires e Machado-da-Silva; Barbosa 

(2002), entre outros que deram suporte de argumentação para o estudo. 

O terceiro capítulo mostra a análise de correlação das modalidades existentes 

no mercado das bolsas de mercadorias nas dimensões das políticas públicas, da 

participação social e da inovação processual com o uso dos recursos da tecnologia que, 

com ousadia, foi possível adaptar para as necessidades atuais de compras de bens e 

serviços para o Estado com rupturas e mudanças no processo de gestão pública estadual. 



 

 

À guisa de conclusão, apresenta-se a consideração final mostrando os avanços 

e desafios em inovar a gestão pública estadual, de modo a oportunizar a participação social 

representado por seus agentes socioeconômicos, como fator de desenvolvimento local. 



 

 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
 

METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos que nortearam a pesquisa 

iniciando com o problema, seguidos de objetivos, método, coleta de dados e demais 

instrumentos de investigação, que entre outros, foram utilizados para o desenvolvimento da 

investigação. 

 
1.1 PROBLEMA 

A investigação teve como escopo, o seguinte problema: Como inovar o 

instrumento de gestão de compras públicas, no âmbito estadual, para oportunizar a 

participação social como fator do desenvolvimento local? 

A formulação do problema busca atender o entendimento de Vergara (2000, 

p.21) ao explicitar que: “Problema é uma questão não resolvida para o qual se vai buscar 

resposta, via pesquisa. Uma questão não resolvida pode estar referida a  [...] alguma 

necessidade de por à prova uma suposição, a interesses práticos, à vontade de compreender 

e explicar uma situação do cotidiano ou outras situações”. 

Nessa mesma linha de percurso sobre esclarecimento do problema tem-se 

Richardson e colaboradores (1999, p. 199) que coloca como sendo: “[...] problema é uma 

questão a merecer resposta ou respostas; é algo a ser resolvido pelo conhecimento e pelo 

estabelecimento da verdade”. 

 

1.2 OBJETIVOS 

Para o desenvolvimento do estudo foram traçados os seguintes objetivos: 

 



 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

Analisar a inovação processual, sob a ótica das políticas públicas, para 

aquisição de bens e serviços pela rede de relações com processamento eletrônico que 

oportuniza a participação social como fator para o desenvolvimento local. 

A participação social é entendida, neste estudo, como a oportunidade de se 

estabelecerem às redes relacionais que possam integrar e interagir no processo de compras 

de bens e serviços da Gestão Pública Estadual. Uma das finalidades é reduzir custos bem 

como o tempo despendido nas operações, desde o início até a conclusão das operações de 

compras do sistema tradicional, buscando a estratégia de inovações das redes tecnológicas 

de informação, via pregão eletrônico, frente aos desafios de dispositivos normativos, e 

outros requisitos previstos em lei. 

As redes relacionais são compostas por agentes socioeconômicos representados 

por fornecedores (indústrias, comerciantes e prestadores de serviços), intermediários (as 

sociedades corretoras de mercadorias e serviços), compradores e executivos da Bolsa de 

Mercadorias em Mato Grosso do Sul e da Administração Direta e Indireta do Estado.  

Esses agentes socioeconômicos são constituídos, a partir da estratégia denominada de 

arranjos institucionais. 

1.2.2 Objetivos Específicos:  

− Estudar  dispositivos legais e teorias organizacionais que mostrem avanços 

tecnológicos existentes na literatura, a respeito de modalidade de licitação 

para compras, cuja inovação processual tenha ocorrido mediante leilão do 

tipo pregão, no período 1998 a 2002; 

− Identificar  tipos de leilão existentes, que oportuniza a participação social 

em procedimentos gerenciais e administrativos, na gestão pública e 

empresarial.  

− Examinar modalidades de inovações de processos de comercialização que 

se apresentassem convenientes às exigências do serviço público, na 

aquisição de bens e serviços e que sejam adaptáveis à legislação existente 

no Estado de Mato Grosso do Sul; 

−  Examinar a luz de dispositivos legais e de abordagens de teóricos do 



 

 

assunto as possibilidades de adequação das modalidades eletrônicas 

existentes de comercializações existentes, na bolsa de mercadorias, frente à 

realidade do processo de aquisição de bens e serviços da Administração 

Pública Direta e Indireta. 

− Interpretar os depoimentos dos agentes socioeconômicos frente aos desafios 

da gestão pública estadual em adotar mudanças de postura para inovar o 

processo de compra de bens e serviços públicos por meio de redes 

eletrônicas, na Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso do Sul. 

− Identificar as dificuldades encontradas para assimilar a sistemática de 

licitação de compras na modalidade leilão reverso, por pregão eletrônico, na 

ótica dos agentes socioeconômicos. 

 

1.3  CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Nesta seção trata-se da realidade do objeto de estudo pelo uso de instrumentos 

teórico-metodológico que envolve o dia-a-dia das pessoas por meio de vivências e 

reflexões. 

A investigação caracteriza-se como estudo de caso, pois trata de examinar as 

políticas públicas, no âmbito da unidade  Superintendência  de Compras e Suprimentos que 

uma unidade vinculada à Secretaria de Estado de Gestão de Pessoal e de Gastos, no que 

tange ao processo de licitação, assim como conhecer as modalidades de inovações 

processuais de comercialização eletrônica que possam subsidiar a realidade do setor de 

compras de bens e serviços, de modo a oportunizar a participação social como sujeitos de 

ações que possam dinamizar o desenvolvimento local, via construção de arranjos 

institucionais  além de se obter a otimização de recursos públicos.  Essa unidade de 

investigação  está sediada no espaço territorial denominado Estado de Mato Grosso do Sul. 

Mas essa caracterização da pesquisa como estudo de caso tem suporte teórico 

de argumentação centrado em alguns expoentes da literatura como Diniz, Vergara, entre 

outros. Para Diniz (1991) o estudo de caso é uma modalidade que objetiva investigar os 

fatos sociais que compõem  a realidade, tendo a apreensão do problema em suas diferentes 

óticas, inquirindo o pensamento lógico e estimulando a experiência intelectual. 



 

 

Nesse mesmo percurso conceitual acha-se Vergara (2000) afirma que o estudo 

de caso tem caráter de profundidade e detalhamento e que é circunscrito a uma ou poucas 

unidades. 

Outros estudiosos que procuram esclarecer o que é estudo de caso são Martins; 

Lintz (2000, p.36) que explicitam como sendo “o estudo de uma unidade que se analisa 

profunda e intensamente”. Eles complementam o raciocínio explicitando “considera a 

unidade social estudada em sua totalidade, seja um indivíduo, uma família, uma instituição, 

uma empresa ou uma comunidade,  com o objetivo de compreendê-los em seus próprios 

termos”. Para os mesmos  investigadores é no estudo de caso que se utilizam enfoques 

exploratórios e descritivos, procurando identificar a multiplicidade de dimensões presentes 

em determinada situação. 

Nesta pesquisa foram delineadas três dimensões: 

1) A reforma de governo e das políticas públicas, no âmbito da administração 

tanto federal quanto estadual; 

2) O processo de compras de bens e serviços, via licitação por leilão do tipo 

reverso de bem e de serviços, nas esferas federal e estadual, frente aos prismas do sistema 

convencional e do atual sistema eletrônico. 

3) A inovação processual na gestão pública estadual que oportunizou a 

participação social e que trouxe contribuições, no sentido de gerar conhecimentos, a partir 

dos estudos realizados na CONAB  e nos sites  de comercialização de negócios de 

organizações de natureza empresarial, subsidiando a tomada de decisão do gestor público 

ao ter a ousadia em adotar  o sistema de compras eletrônicas que foi expandido para a 

esfera federal. 

Complementando essa trajetória conceitual a respeito do que é estudo de caso 

tem-se  Martins; Lintz (2000, p.36) que  salientam: 

O estudo de caso reúne o maior número de informações detalhadas, pó 
meio de diferentes técnicas de coleta de dados: entrevistas, questionário, 
observação participante [...] com o objetivo de apreender a totalidade de 
uma situação e, criativamente, descrever a complexidade de um caso 
concreto. (grifo dos autores). 

A pesquisa quanto à abordagem foi do tipo qualitativa e quantitativa e para 

efeito de análise foi de cunho descritivo, explicativo e construtivo. Descritivo à medida que 

há transcrição de dispositivos legais e normativos para estudo e interpretação das leis, que 



 

 

norteiam as ações que eram adotadas e que podem dar sustentação à Gestão Pública 

Estadual como também de  procedimentos adotados pela CONAB em relação à 

comercialização de bens, nas bolsas de mercadorias. Também no que se refere a 

levantamento de aquisições da Administração Pública de Mato Grosso do Sul,  

fundamentos teóricos e depoimentos.  

Explicativa porque além do levantamento e descrição, justificam as razões e 

necessidades dos procedimentos adotados para fins de interpretação, inclusive das 

categorias que emergiram da pesquisa realizada com os agentes socioeconômicos. 

Construtiva porque em decorrência da própria pesquisa que gerou 

conhecimento e avanços interpretativos no âmbito das políticas públicas foi possível a 

inserção de instrumentos legais de ação inovadora que contribuiu para rupturas de posturas 

convencionais rígidas e burocráticas para redes relacionais com dinâmicas de arranjos 

institucionais para bens comuns.  

A amostra que compôs a investigação foi constituída de doze agentes 

socioeconômicos envolvidos na pesquisa, que foram entrevistados, sendo eles quatro 

agentes de bolsa de mercadorias, três agentes corretores, quatro agentes do poder público, 

um agente observador que operava Pregão da CONAB, que emitiram suas opiniões, a 

respeito dessa iniciativa inovadora, frente ao processo de licitação para a  aquisição de 

bens e serviços, para o Estado, mediante a modalidade de leilão do tipo pregão eletrônico 

ou  leilão reverso, também conhecido como leilão holandês. Essa modalidade de processo 

licitatório oportuniza a redução de custos, porque  otimiza o uso dos leilões públicos, a 

estrutura tecnológica da Bolsa de Mercadoria e ativa a  participação social, proporcionando 

a dinamização do desenvolvimento local.       

Os depoimentos desses agentes socioeconômicos foram estudados seguindo as 

orientações de análise de conteúdos, segundo Bardin  (1970). As  categorias que 

emergiram e que foram argumentadas à luz dos teóricos foram  transparência, estrutura 

tecnológica, eficiência, rapidez e agilidade, otimização de recursos,  participação social e 

mercado competitivo com as transações comerciais realizadas em tempo real. 

Os procedimentos traçados que permitiram a operacionalização dos objetivos 

específicos foram organizados em seis fases, sendo que a  primeira constituiu-se no 

levantamento conceituais de desenvolvimento local, gestão pública e dos cuidados e 

princípios que a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e Constituição Federal Brasileira de 



 

 

1988 prescrevem como norteadores de ações na Gestão da Administração Pública. 

Como segunda fase foram transcritos fragmentos da legislação voltados às 

compras públicas, que estão destacados com recursos em negrito e em itálico para efeito de 

reflexão, interpretação e análise das possibilidades de ajustes às necessidades do Estado. 

Essa fase foi realizada e acompanhada no período de 1998 até maio de 2.002. Entretanto, 

para efeito de registro nas referências bibliográficas foi revisto em 2003 os acessos à 

internet sobre o assunto processo de licitação - compras eletrônicas, em modalidade 

pregão.  

Numa terceira fase foram registradas ações relativas a alguns conhecimentos  

encontrados sobre os sistemas de aquisições eletrônicas, bolsa de mercadorias, operadas 

via rede mundial de computadores e outros sistemas de  comercialização com aquisições 

de bens e serviços, junto a organizacionais de cunho empresarial e público. Ressaltando 

que  apenas foi  disponibilizado, via internet, para acesso do público o caso público da 

empresa Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. 

Essa empresa pública federal foi  investigada e destacada a sua ousadia de 

aquisições de bens e serviços processados eletronicamente. Nesta terceira fase incluiu 

trabalho de levantamento das normas operacionais da empresa e de observação, em campo, 

de como as operações eram executadas, bem coma participação da Bolsa de Mercadorias 

de Mato Grosso do Sul, hoje Bolsa Brasileira de Mercadorias e o Banco do Brasil S.A. 

Como quarta fase  foi acompanhado e observado o sistema eletrônico de 

compras da CONAB, no período de 1998 a 1999. A partir desse conhecimento e do exame 

de dispositivos legais que possibilitassem mudanças, como a inserção de artigos na lei 

vigente  da CONAB, que pudesse trazer mudança legislativa, permitiu a discussão de ações 

inovadoras de contribuições no que tange a implementação  de instrumentos de ordem 

legal e normativo, para a Gestão Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, relativo ao 

processo de compras de bens e serviços, conforme apêndice desta investigação, por se 

tratar de elaboração decorrente da própria pesquisa.   

A quinta fase do estudo trata-se  do registro da aceitação da proposta de 

inserção do artigo 68 pelo governador ato administrativo mostrando a iniciativa inovadora 

do gestor público ao criar os dispositivos legais Lei Estadual nº 2.152 de 26 de outubro de 

2000 e Decreto Estadual n° 10163 de 12 de dezembro de 2000 que passou a vigorar 

combinada com  Lei Federal nº 8.666/93 e a Medida Provisória Federal nº 2026/2000, Lei 



 

 

nº 10.191 de 14 de fevereiro de 2001. Essa iniciativa de inovação processual trouxe  

mudanças na forma da gestão pública estadual, tendo de certa maneira provocado rupturas  

nas posturas dos dirigentes públicos e no sistema convencional de compras. 

Ressalta-se que somente dois anos depois da iniciativa do governo estadual em 

inovar o processo de compras de bens e serviços públicos para o Estado é aprovada a Lei 

Federal nº 10520 de 17 do julho de 2002 que regulamentou  o leilão por pregão eletrônico.  

Como sexta fase têm-se depoimentos dos agentes socioeconômicos envolvidos 

na pesquisa, escrito em negrito, que emitiram suas opiniões a respeito da iniciativa pioneira 

emanada do gestor público estadual, no que tange às mudanças de posturas em modernizar 

eficientemente  o processo de compras do sistema convencional para o sistema eletrônico 

com contribuições para a sociedade local e outros estados que passaram a aderir o exemplo 

de Mato Grosso do Sul. Salientam-se as dificuldades encontradas por esses agentes quanto 

a sua participação social, por tratar-se de ajustes a dinâmica do processo e aos arranjos 

institucionais.  

O método escolhido para efeito de análise, ou seja de organizar, classificar os 

dados para deles se extraiam as respostas para o problema da investigação pretendida  foi o 

estruturalismo, seguindo as orientações de Richardson e colaboradores (1999, p.42)  que 

esclarecem:  “deve oferecer características de sistema, isto é, consistir em elementos tais 

que uma modificação de um dos elementos produz modificações nos outros”. Caso do 

sistema convencional de compras para o sistema de compras eletrônicas, cujas 

modificações  podem ser evidenciadas como rapidez, agilidade, transparência nas ações, 

redução de custos operacionais, acirrada competitividade entre fornecedores, entre out ras 

mudanças. 

Prossegue os mesmos autores afirmando que  “[...] como os elementos de um 

modelo estão ligados de maneira sistemática, a modificação de um deles arrasta consigo 

uma variação combinada dos outros, e como, conseqüência, uma transformação do 

modelo”.  Igualmente, a explicação se repete das ações de iniciativas da gestão pública 

estadual ao adotar o sistema de compras com recursos da tecnologia em substituição ao 

sistema convencional. Continuando os mesmos autores esclarecem que: “O modelo deve 

dar conta de todos os elementos. Seu funcionamento deve explicar todos os casos 

observados”. Novamente, pode-se constatar que com a mudança do sistema convencional 

de compras  para o moderno sistema virtual foi observada inserção de dispositivos legais 



 

 

trazendo avanços nas políticas públicas de âmbitos estadual e federal. 

Seguindo as orientações de Richardson e colaboradores (1999, p.32) foram 

traçados procedimentos para a análise estruturalista pautado na descrição do sistema em 

termos relacionais, independente de sua evolução e de suas relações externas. Primeiro 

passo inicia-se com os fatos exatamente observados e descritos, que são estudados em si e 

em relação com o conjunto.  Na investigação buscou-se conhecer e interpretar as políticas 

públicas, ambos de cunho federal,  a respeito do processo licitatório  na modalidade de 

leilão do tipo pregão cuja legislação e medida provisória reportava-se a orientações pelo 

sistema convencional e eletrônico apenas para venda de produtos e serviços. 

Segundo passo procura-se “a pertinência de um elemento ao modelo em 

construção”. Lembrando que o valor de um elemento depende exclusivamente da posição 

que ocupa em relação aos demais.  Para os mesmos autores isso significa “a decomposição 

do fenômeno estudado procurando elementos cuja variação, por menor que seja, produz 

modificações no conjunto”. Para eles a atividade de decomposição proporciona uma 

primeira aproximação à estrutura. No estudo realizado ao interpretar minuciosamente os 

dispositivos legais da esfera federal que norteiam o processo licitatório viu-se a 

possibilidade de inserção de artigos e seus respectivos parágrafos e incisos na esfera 

estadual.  

O terceiro passo consiste na ação do investigador de construir a estrutura, 

partindo das menores unidades do fenômeno estudado, ou seja da inserção de artigos nos 

instrumentos legais, de modo a descobrir ou  mesmo de estabelecer regras de associação 

dos elementos pertinentes, isto é,  a fez-se as associações do teor da legislação e da medida 

provisória federal que no momento norteava as ações do gestor para as de cunho estadual. 

O quarto e último passo, assinalam os autores, “o pesquisador compôs uma 

estrutura do fenômeno, tendo em consideração suas manifestações empíricas visíveis e 

suas relações teoricamente estabelecidas”.  Essa realidade ocorreu no momento em que 

foram, sancionados as leis e decreto de cunho estadual,  oriundas da proposição de ajustes 

aos procedimentos de compras convencionais para a eletrônica, isto porque ao conhecer e 

acompanhar o processo de licitação na modalidade de leilão do tipo pregão em 

organizações de natureza empresarial e pública e que ao serem  estudadas e relacionadas 

vislumbrou-se possibilidades de ajustes para  o processo de compras de bens e serviços 

públicos do Estado.  



 

 

Cabe salientar que esse conviver, mediante observação direta, com as ações 

coletivas de gestão da realidade na organização pública CONAB – Companhia Nacional de 

Abastecimento, ou seja com as Bolsas de Mercadorias e Cereais e com o Banco do Brasil, 

bem como de consulta a sites a respeito de comercialização eletrônica, trouxe subsídios 

para as políticas públicas que foi acompanhado de suporte teoricamente estabelecido 

voltados às iniciativas da gestão pública na busca pela inovação processual de compras de 

bens e serviços para o Estado de Mato Grosso do Sul.  

 Na interpretação dos dados tanto quantitativos como qualitativos  procurou-

se um sentido mais amplo nas respostas, estabelecendo uma rede de relações entre os 

resultados da pesquisa, que são cotejados com outros conhecimentos anteriormente 

adquiridos. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
 

FUNDAMENTAÇÃO  TEÓRICA 

 

Neste capítulo são colocados conceitos sobre desenvolvimento local e de 

estudos voltados às formas alternativas para a Gestão Pública no sentido de promover o 

desenvolvimento local, com acentuada transparência e participação social, tendo como 

finalidade à otimização do uso de seus recursos no processo de aquisição de bens e 

serviços. Esses fundamentos são de cunhos teóricos de acordo com a literatura brasileira a 

respeito do assunto sendo complementado por investigadores que abordam os conceitos de 

territorialidade, isto porque o fenômeno estudado ocorre em um determinado espaço, e 

também por dispositivos legais que constam das políticas públicas vigentes. 

 

2.1 CONCEITOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Esta seção apresenta alguns conceitos sobre desenvolvimento local emanados 

de estudiosos do assunto, dentre eles destacam–se Boiser, Junqueira, Vinuesa, Buarque, 

entre outros, existentes na literatura que mostram a necessidade e inovar como formas de 

mudanças nas posturas  de dirigentes e de organizar, planejar, participarem ações coletivas 

para a alavancar o desenvolvimento econômico, frente ao novo cenário mundial, que busca 

por meio da participação social, desenvolver mecanismos ou mesmos instrumentos 

gerenciais  alternativos e inovadores que possibilitem a promoção do desenvolvimento do 

território, com o fim de atender as necessidades da sociedade.  

Diante desse contexto inicia-se a trajetória conceitual com Boiser (1998) que 

aborda as diversas formas de capital que se encontram em um território e que uma vez 

articuladas podem produzir o desenvolvimento. Salienta que essa articulação leva a 

constituição do capital sinergético que consiste na capacidade societal de promover ações 

em conjunto dirigidas a fins coletivos e que democraticamente são aceitos com resultados 



 

 

reconhecidos.  

Boisier (1988) também trata do capital cívico afirmando que representa a 

confiança nas instituições públicas e de demais relações efetivas de credibilidade nos 

serviços públicos. 

Prosseguindo esse caminhar conceitual encontra-se Vinuesa (2000)  estudioso 

do assunto que explicita o desenvolvimento local como uma ação conjunta dos agentes 

locais com o fim de buscar a valorização de recursos  de  um território, segundo ele oferece 

expectativas e oportunidades novas para o futuro de muitos municípios. 

Martin (1999, p.7)  argumenta seu entendimento, a partir da conceituação da 

comunidade Européia, como sendo: 

Processo reativador da economia e dinamizador da sociedade local 
através do aproveitamento eficiente dos recursos endógenos existentes 
em uma determinada região, capaz de estimular e diversificar seu 
crescimento econômico, criar emprego e melhorar a qualidade de vida da 
comunidade local,sendo o resultado de um compromisso pelo qual se 
entende o espaço como um lugar de solidariedade ativa, no qual implica 
mudanças de atividades e de comportamentos de grupos e indivíduos 

Junqueira (2000) compreende o desenvolvimento local, como um espaço 

dinâmico de ações locais, em que permeia o pressuposto da descentralização, e avança 

afirmando que a participação comunitária constitui-se em um novo modo de promover o 

desenvolvimento e explica que isso possibilita o aparecimento de comunidades capazes de 

suprir suas necessidades imediatas descobrindo ou mesmo se despertando para suas 

vocações locais e com isso desenvolve suas potencialidades específicas. 

Já Andrade (1994) procura mostrar seus entendimentos  a respeito da formação 

de um território esclarecendo que este mesmo dá  aos indivíduos que nele habitam a 

conscientização  da iniciativa de participação, provocando a sua territorialidade, de forma 

subjetiva, ou seja, cria uma consciência de confraternização entre esses cidadãos. 

Buarque (1997) discute o desenvolvimento local, a partir de um espaço em que 

há mobilização de energias da população, na implementação de mudanças que elevam as 

oportunidades sociais e as condições de vida desse local, pois é considerado as 

potencialidades e o envolvimento da sociedade nos processos decisórios, criando dessa 

maneira condições para o desenvolvimento. 

O desenvolvimento local, também é tratado por Nóvoa (1992, p.23) como um 



 

 

processo de conquista de autonomia por parte das populações, assim explicita: 

Não se trata de uma dinâmica isolacionista, mas bem pelo contrário, de 
uma tomada de consciência das relações com o meio (seja o meio 
imediato em que a coletividade se insere, seja o meio mais amplo das 
relações regionais ou inter-regionais) e da complexidade dos problemas, 
tanto a nível micro como macro (a coletividade local em si mesma é 
inserida numa rede de relações de âmbito regional, inter-regional, 
nacional e mesmo internacional). 

 

Já Giansanti (1998) em suas investigações sobre desenvolvimento local, 

enumera vários princípios que orientam as ações e iniciativas que promovam 

aproveitamento das potencialidades e que podem superar alguns pontos de 

estrangulamento, que são empecilhos  para o desenvolvimento, dentre eles tem-se o 

aproveitamento de potencialidades e vantagens competitivas locais, nesse estudo procura 

relacionar tanto a adequação das ações às características, condições e possibilidades 

efetivas do local, isto é vantagens comparativas, quanto à criação de novas oportunidades 

via investimentos e reestruturação da base sócio-econômica no mercado, ou seja, 

vantagens competitivas. 

Outro princípio destacado, ainda por Giansanti (1998) trata-se da 

descentralização em que as decisões que implica não só na desconcentração das 

obrigações, mas na capacidade real de transferir o poder, ou seja no empoderamento para 

que ações do tipo administrativas e financeiras de encargos possam fluir, assim como a 

flexibilidade de aplicação. Nesse mesmo estudo  destaca como princípio  à administração 

local cujo papel é ser mobilizador das forças sociais e econômicas locais em torno de 

objetivos consensualmente construídos para a região em análise. 

Ao estudar meios de promoção do desenvolvimento local, cabe mencionar as 

estratégias definidas por Llorens (2001, p.23-26), ao afirmar que: 

Essas estratégias se diferenciam do crescimento polarizado, hierarquizado 
e concentrador porque aumenta o compromisso com um desenvolvimento 
mais equilibrado territorialmente que impulsione a descentralização e a 
potencialização das comunidades locais e regionais, constatando ainda a 
necessidade de controle democrático exercido pelas comunidades locais e 
regionais. O controle da sociedade civil potencializa-se pela transparência 
das ações de seus atores. 

Ao complementar esse percurso de entendimentos teóricos emerge Lechner 

(1993) que ao fazer uma revisão histórica sobre os países da América Latina, mostra como 

o Estado assumiu a tarefa de instaurar uma sociedade moderna e propôs, no início dos anos 



 

 

90, a superação da polarização mercado verso Estado com base em dois argumentos. O 

primeiro aborda que nem o mercado nem o Estado são capazes, por si sós, de 

compatibilizar as exigências do desenvolvimento socioeconômico e as condições para 

consolidação da democracia. 

Como segundo argumento o mesmo autor esclarece a não existência de uma 

divisão de funções que atribua ao Estado a integração nacional e ao mercado, a inserção 

internacional. Desse modo, a economia de mercado não só depende da economia estatal, 

assim como guarda estrita relação com a “razão do Estado” – questão nacional e questão 

social.  

Dessa maneira, o enfoque do desenvolvimento dentro de espaços locais decorre 

do fato de que cada localidade possui características e estágios de desenvolvimento 

próprio, e que são consideradas na escolha dos caminhos de desenvolvimento a serem 

seguidos, os quais são desencadeados mediante a mobilização dos recursos locais 

disponíveis. 

Assim, esse caminhar conceitual mostra a necessidade de se estabelecer 

alternativas inovadoras de gestão pública, ou seja, a co-gestão governo e sociedade, em que 

se encontram basicamente os princípios norteadores de democracia e exercício de 

cidadania, como por exemplo, as decisões de políticas para a gestão pública estadual. 

Essas alternativas inovadoras de gestão pública acham-se associadas a outras 

estratégias, entre elas as inovações tecnológicas como opção de melhorias para as tomadas 

de decisões gerenciais e organizacional, de modo a favorecer o desenvolvimento entre os 

agentes socioeconômicos e institucionais. 

As inovações tecnológicas, na realidade, como destaca LLORENS (2001) 

nunca ocorrem no vazio, mas como parte das transformações sociais e institucionais.  

 
2.2 INOVAÇÃO PROCESSUAL NA GESTÃO PÚBLICA: COMPRAS ELETRÔNICAS  

 

Os conceitos de desenvolvimento local, abordados na seção anterior, 

facilitaram o entend imento de como a gestão pública estadual,  que vinha atuando no 

processo de compras  de bens e serviços, tivesse avanços com as iniciativas inovadoras, 

isto é comércio eletrônico,  que oportunizou encontrar alternativas para realizar mudanças 



 

 

nesse processo de aquisição  de forma a obter ganhos em várias dimensões como a 

econômica, agilidade, transparência e a participação social.  

Llorens (2001, p.43) um dos estudiosos sobre mudança tecnológica, 

reestruturação produtiva e desenvolvimento econômico local ressalta que: 

O êxito competitivo, em muitos casos, não depende tanto da aquisição de 
novas máquinas como das melhorias organizacionais e das mudanças 
sociais e culturais que permitam a instalação de redes de comunicação 
capazes de somar esforços e desenvolver energias positivas voltadas  para 
a finalidade de garantir o processo de acumulação ou re-investimento 
produtivo, isto é, a reprodução ampliada do capital. 

O mesmo autor afirma que as inovações tecnológicas ao atuarem na dinâmica 

econômica requerem mudanças ou mesmo melhorias tanto gerenciais como 

organizacionais no  funcionamento das organizações, inclusive da administração pública 

em geral, e ressalta nesse processo de mudanças há diferentes tipos de envolvimento entre 

os agentes socioeconômicos e institucionais. 

Entretanto, há  alguns entendimentos sobre gestão pública, vista sob os ângulos 

do direito jurídico-administrativo que permitem o embasamento deste estudo, dentre eles 

pode-se destacar Diniz (19980, p.663).   

GESTÃO: é estudado no ramo do  1. Direito Administrativo e trata-se de: 
Ato pelo qual o Estado gere patrimônio ou negócios. Ato praticado pela 
Administração Pública sem o uso de poderes comandantes, como a venda 
de bens, que é, hodiernamente, considerado ato de direito privado 
praticado pela administração (Celso Bandeira de Mello). 2. Direito civil e 
direito comercial. a) Administração; b) gerência de bens ou de interesses 
alheios; c) ato de gerir. 

Para Ferreira (1999) gestão é o ato de gerir; gerenciar e administrar bens e 

serviços. Logo,  gestão pública consiste no  ato de administrar bens e serviços públicos.  

Bernard; Colli (1976) definem gestão sob a ótica da contabilidade pública e 

entendem que é um conjunto de ações contabilizadas que envolvem operações de execução 

orçamentária, tesouraria, entre outras efetuadas  durante um determinado período de tempo 

denominado de ano financeiro. 

Assim, pode-se afirmar que processo de gestão pública é entendido como 

sendo uma série de atividades ou tarefas entre si concatenadas na consecução de objetivos 

e metas a serem alcançados, entre elas a otimização de recursos, em um determinado 

período de tempo e espaço, aplicados à Administração Pública. 



 

 

Inicia-se esta seção destacando as políticas públicas, no âmbito da 

administração, segundo alguns entendimentos  de estudiosos como Moreira; Morais (2002, 

p.18-19)  que elaboraram a Legislação Brasileira de Compras Governamentais, no trabalho 

Compras Governamentais: Políticas e Procedimentos na Organização Mundial de 

Comércio, União Européia, Nafta, Estados Unidos e Brasil. Essa lei foi assim publicada: 

As normas sobre licitações e contratos da Administração Pública estão 
consolidadas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, abrangendo todos os bens e serviços adquiridos e 
contratados, assim como alienações e locações aplicáveis aos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e Municípios, e 
suas autarquias, fundações e empresas públicas. 

Essa mesma lei confere ao poder público, condições possíveis de aquisições de 

bens e serviços e consagrar os princípios de economicidade, impessoalidade, competição,  

transparência, entre outros conforme  detalhamento apresentado por Moreira; Morais 

(2002, p.18-19) 

[...] economicidade, buscando as condições mais vantajosas para a 
administração pública, independentemente, de se tratar de bens ou 
serviços nacionais ou importados; o princípio da impessoalidade, a 
competição, a transparência, a publicidade e a igualdade nas condições de 
acesso. A legislação brasileira não prevê o uso do poder de compra do Es  
tado para garantir mercado para a produção interna ou desenvolver 
determinados setores da economia, como é o caso da política adotada nos 
Estados Unidos. 

Prosseguindo a interpretação da lei, os mesmos autores Moreira; Morais (2002, 

p.18-19) mostram que também  é vetada a inclusão de condições nas licitações que 

restrinjam a competição ou estabeleça, preferências em função da naturalidade, sede ou 

domicílio dos fornecedores potenciais ou mesmo que ainda estabeleça tratamento 

diferenciado entre empresas brasileiras e estrangeiras. Os mesmos estudiosos fazem 

menção à lei destacando que: 

[...] Nesse aspecto, ficam ressalvadas da aplicação do princípio de 
tratamento nacional apenas as aquisições de bens e serviços de 
informática, que dispõem de preferência concedidas aos bens e serviços 
com tecnologia desenvolvida no país e aos bens e serviços produzidos de 
acordo com “processo produtivo básico”, conforme o art. 3º da Lei 
8.248/91 (Lei de Informática).Mesmo não exigindo que as licitações 
devam se estender sempre a concorrentes estrangeiros, a Lei nº 8.666 
determina que não haverá discriminação a favor de bens e serviços 
produzidos no país. 

A mesma lei explicita modalidades de licitação de acordo com a amplitude  do 

volume de recursos a serem despendidos com a aquisição de bens e serviços pelo poder 



 

 

público, como pode ser constatado de acordo com Moreira; Morais (2002, p.18-19), no 

parágrafo, a seguir: 

Em termos de modalidades de licitação, além de concurso e leilão, são 
previstas as modalidades de concorrência, aberta a todos os interessados 
que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos 
no edital; tomada de preços , aberta somente aos cadastrados, observada 
a necessária qualificação; convite , em que participa convidados, em 
número mínimo de três, cadastrados ou não, observada a necessária 
qualificação; e pregão, em que a disputa pelo fornecimento é feita por 
meio de propostas e lances em sessão pública. Além dessas, estão 
previstos dois casos excepcionais: dispensa de licitação, em que são 
determinadas 24 situações em que os procedimentos anteriores são 
dispensados, e inexigibilidade de licitação , para as situações que 
apresentam inviabilidade de competição, como é o caso de presença de 
fornecedor único de bem ou serviço. 

Quanto ao pregão acha-se explicado por Diniz (1998, p.688) nas óticas do 

direito processual  e comercial, a saber: 

1.Direito processual civil. a) Notícia dada, publicamente, por oficial de 
justiça ou pelo porteiro dos auditórios forenses ou aviso dado, por eles, às 
partes, por ordem judicial, no começo ou no decorrer das audiências 
públicas, para que tenham conhecimento de alguma deliberação dos 
órgãos judicantes; b) anúncio em voz alta dos bens levados em hasta 
pública e dos lances ofertados para arrematação dos bens. 2. Direito 
comercial. Modo pelo quais  corretores da bolsa proclamam as ofertas 
negociais.  
 

Já  Sandroni  (2002, p.490) conceitua como sendo “Anúncio em voz alta que os 

corretores fazem nas Bolsas de Valores dos preços e condições de compra e venda de 

ações. O termo se aplica por extensão ao local da Bolsa de Valores onde se realizam essas 

atividades e se concretizam os negócios”.  

Nesse trajeto de significado  tem-se  Ferreira (1999) que em seu dicionário 

coloca: 

PREGÃO: [Do lat. praecone.]  S. m.  1.Ato de apregoar.  2.Divulgação, 
reclamo, preconício.  3. Proclamação pública.  4. Ato pelo qual os 
porteiros dos auditórios, os corretores de bolsas ou os leiloeiros apregoam 
a coisa que vai ser vendida e os lanços já oferecidos.  5.  Voz ou pequena 
melodia, de ritmo livre, bastante próxima do recitativo musical, e com a 
qual os vendedores ambulantes anunciam suas mercadorias; 

O leilão segundo Ferreira (1999) significa venda de objetos a quem oferecer 

maior lance, realizado em determinado local ou praça.  

O significado de leilão para Sandroni (2002, p.341-342) ao discorrer sobre o 



 

 

assunto apresenta diversos tipos, a saber: 

LEILÃO: Processo de Venda de bens no qual o comprador em potencial 
procura com seus lances (oferta de preço) vencer os demais. A regra 
básica dos leilões é que aquele que oferecer o preço mais elevado adquire 
os bens leiloados. A tradição dos leilões é que os mesmos se promovam 
sob pregão, isto é, pela declaração em altas vozes do preço oferecido para 
cada um dos interessados. Hoje, no entanto, com os modernos meios de 
comunicação, os lances podem ser feitos de forma mais discreta (por 
telefone, por exemplo) e informados aos demais pelo leiloeiro. Embora o 
leilão se assemelhe à hasta pública (os romanos plantavam uma hasta 
(lança) no sítio do leilão, isto é, o leilão dava-se sub hasta) e tenha a 
mesma finalidade (vender em público por almoeda ou sob pregão), 
mantém uma distinção, uma vez que é dirigido e executado pessoalmente 
pelo leiloeiro, que se trate de leilão judicial (quando determinado pelo 
juiz e cumprido sob suas ordens) ou extra-judicial, quando cumprido por 
determinação e a pedido de particulares, interessados diretamente na 
venda. 

LEILÃO COMUM: É aquele realizado pela administração pública e 
regido pela legislação federal pertinente, embora as condições de sua 
realização possam ser estabelecidas pela administração interessada.  

 
Outro tipo destacado por Sandroni  (2002) é leilão holandês também conhecido 

como leilão reverso significa  a comercialização de negócios em que o vendedor (leiloeiro) 

oferece algum bem a um preço inicial relativamente elevado e, em seguida, vai reduzindo 

esse  preço até que alguém o aceite, manifestando-se, e adquire o bem que está sendo 

leiloado.  

Sandroni  (2002, p.342) explica que: 

Originalmente o leilão holandês era denominado mineing, que deriva do 
termo inglês mine, isto é, a manifestação daquele que aceitava o preço 
declarado pelo leiloeiro e pronunciava essa palavra que corresponde, em 
português, à expressão “é meu”. Vendem-se vários tipos de mercadorias 
desta forma, destacando-se o comércio de flores na Holanda e também os 
títulos do Tesouro dos Estados Unidos.  

Quanto aos tipos de licitação prevista, segundo Moreira; Morais (2002, p.18-

19), são as de caráter de   menor preço; a de melhor técnica; a de técnica e preço e a de 

maior lance ou oferta, essa última nos casos de alienação de bens ou concessão de direito 

real de uso.  Esses autores prosseguem acrescentando que: 

[...]. Os tipos de licitação “melhor técnica” e “técnica e preço” são 
utilizados exclusivamente para serviços de natureza intelectual, em 
especial na elaboração de projetos, engenharia consultiva e elaboração de 
estudos técnicos. No julgamento das propostas não serão consideradas as 
que apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 



 

 

acrescidos dos respectivos encargos. 

Há autores que procuram explicitar o que vêm a ser licitação no âmbito do 

processo de compras de bens e serviços, além da apresentada no dicionário de Ferreira, 

dentre eles salientam-se alguns expoentes como Diniz, Silva e outros.  

[Do lat. licitatione.]  S. f.   1.  Ato ou efeito de licitar; oferta de lanços 
num leilão ou hasta pública. 2. Econ. Procedimento pelo qual a 
administração pública seleciona a proposta mais vantajosa, quando 
compra bens e serviços ou faz outras transações. [V. concorrência, 
convite e tomada de preços]   3. Jur.  Ato em que, para possibilitar a 
partilha, os herdeiros e o cônjuge sobrevivente disputam entre si, por 
meio de lanços, a adjudicação de bens não susceptíveis de divisão 
cômoda e que não caibam na parte de um só deles, ficando obrigado o 
adjudicatário a repor em dinheiro a diferença.(FERREIRA, 1988, 393).  

Diniz (1998, p.126) apresenta seu entendimento sobre o vem a ser  licitação, e 

explica argumentando que é:  

Direito administrativo. Instituto de direito administrativo para eleger um 
contratante com a Administração Pública precedendo, portanto, ao 
contrato administrativo, com escopo de garantir o princípio da isonomia e 
de selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. 

Comungando com esse raciocínio tem-se Silva (2000, p.656) que esclarece  a 

licitação afirmando que é um procedimento administrativo destinado a provocar propostas 

e acolher proponentes de contratos de execução de obras, serviços, compras ou de 

alienação do Poder Público. Ele complementa seu entendimento explicitando que: 

O princípio da Licitação significa que essas contratações ficam sujeitas, 
como regra ao procedimento de seleção de propostas mais vantajosas 
para a Administração Pública. Constitui um princípio instrumental de 
realização dos princípios da moralidade administrativa e do tratamento 
isonômico dos eventuais contratantes com o Poder Público. 

Mas a licitação como processo de contratos estabelecidos ocorre em um 

determinado espaço territorial denominado de mercado. Esse local é conceituado, a partir 

do ato de troca, por Kotler (1996, p.28) como sendo: 

O mercado consiste em todos os consumidores potenciais que 
compartilham de uma necessidade ou desejo específico, dispostos e 
habilitados para fazer uma troca que satisfaça essa necessidade ou 
desejo.Assim, o tamanho do mercado depende do número de pessoas que 
mostram a mesma necessidade, tem recursos que interessam a outros e 
estão dispostas a oferecer estes recursos em troca do que desejam. 

Na concepção de Sandroni (2002) o mercado é compreendido como o local, 

teórico ou não, do encontro regular entre compradores e vendedores de uma economia 



 

 

determinada. Completa ainda, o autor ao afirmar que concretamente, ele é constituído por 

um conjunto de instituições em que são realizadas transações comerciais, como por 

exemplo, bolsa de mercadorias, bolsa de valores, lojas, feiras entre outros. 

Já para Castelli (2001, p.80) a licitação é entendida como um conjunto de 

causas, ou seja de características da qualidade, e afirma que: 

Esse conjunto de causas foi dividido em várias famílias, tais como: 
matérias-primas, equipamentos, informação, meio ambiente, 
procedimentos e pessoas. São chamadas de fatores de manufatura, para o 
caso dos produtos industriais e fatores de serviços, para o caso das 
prestações de serviços, ou seja, a empresa possui processos de 
manufatura e processos de serviços. As tarefas da cozinha e do bar são 
típicas de processos com “perfil industrial”, enquanto as da recepção e 
reservas são de processos com “perfil de serviços”.  

O mesmo autor  Castelli (2001) procura colocar seu entendimento sobre 

licitação, a partir da divisibilidade  do processo em famílias, podendo ser visualizados em 

fluxogramas, pois para ele isso é importante, no sentido de permitir melhor gerenciamento, 

ou seja, facilidades de  localização de possíveis problemas e controle de todo o processo. 

Estende seu raciocínio e esclarece o processo como sendo  crítico quando seus resultados 

provocam manifestação de insatisfação dos clientes, tem elevado índice de acidente ou 

mesmo apresentam elevados custos. 

Assim, a licitação como processo constitui-se em um conjunto de operações 

sucessivas ou mesma paralela que leva a resultado definido, geralmente como parte de um 

ciclo de serviço ou  de produto.  

Para Ferreira (1999) o processo é um conjunto de peças que documentam o 

exercício da atividade jurisdicional em um caso concreto, ou seja nos autos. Também 

explicita como sendo a maneira pela qual se realiza uma operação, segundo determinadas 

normas ou mesmo método e técnica. 

Já o processo segundo Diniz  (1998, p.761)  é visto sob várias as óticas, dentre 

elas destaca-se  da Filosofia geral, da sociologia e do direito processual, a saber: 

a) Filosofia geral  - “seqüência de fenômenos que apresentam cera unidade”; 

b) Sociologia geral - “Sucessão sistemática de mudanças numa direção 

definida”; 

c) Direito processual - “Conjunto de atos necessários e que devem ser 



 

 

praticados numa ordem preestabelecida, para esclarecimento da 

controvérsia e para obtenção de uma solução jurisdicional para o caso sub 

judice”. 

 

2.3  REDE RELACIONAL – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO.  

 
O conceito de rede relacional é explicitado por  Casarotto Filho; Pires (1999, 

p.91), em seus estudos ao afirmarem que: “As relações representam, em atividades dessa 

natureza, a maior e mais eficiente processo de comunicação e operacionalização das ações 

previstas nos planos”. 

Os mesmos pesquisadores informam que em nível analítico as relações podem 

ser classificadas em duas redes diferentes. “A integração interna entre os grupos de 

trabalho para conjugação das ações e a garantia dos efeitos sinérgicos esperados do 

processo de colaborações interinstitucionais”, constitui a primeira classificação da rede.  

Como segunda rede tem-se a “articulação externa, que mantém mecanismos de constante 

avaliação estratégica de oportunidades e ameaças, facilitando a interlocução com 

segmentos público e privado externos à área do plano”.    

Casarotto Filho; Pires (1999, p.91), ressaltam que  a rede externa uma vez  

constituída também pode ser: 

responsável pela gestão de relações externas com outras regiões com 
similitudes ou complementaridades, [ou seja] instituições que podem 
diretamente contribuir para o processo, ou ainda, para a absorção de 
métodos e tecnologias de promoção do desenvolvimento já utilizado 
nessas outras regiões. 

Esses mesmos autores (1999, p.91) assinalam que  à medida que os programas 

do plano avançam, eles são:  

acompanhados por um sistema de relações e integração locais, regionais, 
nacionais e transnacionais que aumentam sua complexidade, estas devem 
ser adequadamente geridas para que possam consolidar-se no tempo e 
trazer frutos duráveis. 

Já  autora Farah (2000: p. 338) faz uma abordagem diferenciada ao se referir da 

atuação conjunta em redes relacional entre Estado e sociedade. Ela  esclarece o que vem a 

ser a sociedade civil ao salientar que é representada por: “comunidade organizada, 

organizações não-governamentais e setor privado empresarial”. 



 

 

A mesma autora (2000:p.342) explicita como acontece a formação dos arranjos 

institucionais, no contexto socioeconômico, atualmente como sendo: 

a redefinição da esfera pública inclui a construção de novos arranjos 
institucionais que superam o modelo convencional de provisão estatal e o 
padrão uniorganizacional centralizado.  Tais arranjos apontam para a 
construção de redes institucionais que reúnem diversos atores, 
envolvendo articulações intersetorias, intergovernamentais e articulação 
entre Estado, mercado e sociedade civil.   

As redes relacionais como fator de desenvolvimento local oportunizam a 

participação social no mercado, ou seja, na formação de “clusters”, pois pequenas 

empresas se reúnem em blocos para uma determinada finalidade como corretoras e Bolsas 

para tornar as compras competitivas e, por conseqüência, econômicas. 

Os  estudiosos como  Houaiss (1982, p.143) e Sandroni (2002, p.102)  

comungam os mesmos conceitos sobre cluster, ao se referirem, respectivamente: 

CLUSTER: s. agrupamento; grupo, magote, bando, multidão; feixe; 
molho, ramalhete; cacho; enxame, cardume / vt. agrupar; ajuntar, 
acumular; enfeixar/ vi. agrupar-se; ajuntar-se; reunir-se; enfeixar-se; 
crescer em cachos. (HOUAISS, 1982, p.143)  

CLUSTERS: Termo em inglês que significa “blocos” ou agrupamentos”, 
utilizado em vários contextos para designar o agrupamento de elementos 
comuns para um determinado fim. Em informática, por exemplo, o termo 
é utilizado para designar agrupamentos ou conglomerados formados por 
computadores de médio porte , por servidores  de terminais, arquivos e 
discos  e por periféricos. No setor industrial , o termo é usado quando 
se deseja, por exemplo, destacar agrupamentos ou ramos industriais 
dedicados à exportação que tenham alguma característica comum, como 
o fato de ser produtos de consumo de massa, bens duráveis, semiduráveis 
etc. (SANDRONI, 2002, p.102). 

As redes relacionais formadas com a participação social permitem inovações e 

mudanças também no Estado, sociedade civil e mercados.  

Inovação segundo Ferreira (1999) é o ato ou efeito de inovar; novidade; forma 

resultante de mudança; processo de mudança que conduz ao aparecimento de novas 

formas. 

Nesse caminhar sobre os conceitos de inovação  acrescenta-se Sandroni (2002, 

p.303) que argumenta afirmando que consiste na “Introdução de novos produtos ou 

serviços, ou de novas técnicas para sua produção, ou funcionamento. Pode consistir na 

aplicação prática de uma invenção, devidamente desenvolvida (como o transistor)”.   

O referido autor amplia seus esclarecimentos reforçando que também são 



 

 

inovações “as novas formas de marketing, vendas, publicidade, distribuição, etc. que 

resultem em custos menores e/ou faturamentos maiores”.   

Ao estender seu raciocínio o estudioso Sandroni (2002, p.303) salienta que 

“Além do grande impacto que podem produzir na própria vida social, as inovações têm um 

importante papel de estímulo à atividade econômica, na medida em que implicam novos 

investimentos”  

Ao expandir esse conceito tem-se a inovação tecnológica encontrada, na 

literatura do MCT/SEBRAE (1993, p.9), expressa da seguinte forma: 

A inovação tecnológica está diretamente inserida no conceito de 
capacitação tecnológica, a qual é definida como sendo a capacidade das 
empresas em desenvolver endogenamente as inovações tecnológicas bem 
como a de absorver e difundir tecnologias, agregando-se aos bens e 
serviços por elas produzidos.  

Machado-Da-Silva; Barbosa (2002, p.20) pesquisadores que vêm 

desenvolvendo estudos  a respeito de estratégias adotadas no contexto organizacional 

preferem conceituar, da seguinte forma:  

Inovação : Fundamenta as estratégias organizacionais que visam a 
desenvolver novos caminhos para agir, para solucionar problemas e para 
elevar  o nível dos resultados. Seus indicadores revelam a preocupação da 
organização com o desenvolvimento de um ambiente de criação e 
experimentação, que estimule a liberdade de iniciativa para os seus 
funcionários.  

A inovação busca de certa forma a otimização de recursos com os avanços 

tecnológicos. Esse aproveitamento racional pelo administrador público encontra respaldo 

nos conceitos de Sandroni (2002, p.437) ao afirmar que otimização significa: 

Determinação das condições em que certas variáveis econômicas podem 
atingir seus valores mais elevados. O conceito é utilizado, por exemplo, 
em relação à alocação de recursos, custos de produção, lucro, população e 
dimensões de empresa. Em condições teóricas, diz-se que se obteve a 
otimização da produção (ou produto ótimo) quando os custos são o mais 
baixos possíveis, levando, portanto, a lucros ótimos. Em termos reais de 
mercado, a otimização dos lucros é de difícil alcance, na medida em que 
numerosos fatores podem afetar os resultados.  

Complementando esse significado  Ferreira (1999),  explicita como o  ato, 

processo ou efeito de otimizar. "Ele prevê o aproveitamento e otimização de tudo o que foi 

feito até o momento". “A determinação do valor ótimo de uma grandeza ou conjunto de 

grandezas”. 



 

 

Segundo Silveira, Bocaiuva;  Zapata (2001, p.5), a divulgação de iniciativas 

inovadoras provoca nos governantes a preocupação em buscar diferentes respostas para 

novas e velhas questões de administração pública com as quais se deparam e que inúmeras 

experiências foram repetidas e adaptadas. 

Portanto, as inovações são colocadas como desafios aos gestores, 

principalmente, da esfera pública no sentido de serem experimentadas e, em se tratando de 

desenvolvimento local, por meio da administração pública e, não se pode deixar de estar 

atento aos mercados não só o local como também o mundial, pois as atividades locais são 

influenciadas fortemente por eles. 

Pode-se afirmar que as inovações, como estratégia adotada no contexto 

organizacional, são permeadas pelas mudanças de atitudes e, sobretudo, da postura de 

gestores para fins de dinamizar o processo de compras do sistema tradicional para o 

sistema de processamento eletrônico. 

Diniz (1998, p.318)  explicita  o que seja mudança, sob a ótica jurídica,  do 

Direito comercial, ou seja,  “modificação na situação financeira de uma empresa”.  

Esse embasamento teórico permitiu o desencadear de resultados do estudo e a 

sua  discussão, frente à realidade do processo de gestão pública estadual, na ousadia da 

mudança do sistema tradicional de compras para o processado  em  redes eletrônicas. 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

CAPITULO  3 
 

ANÁLISE  DOS  RESULTADOS  ENCONTRADOS 

 

Este capítulo apresenta a  análise dos resultados encontrados na investigação  

realizada à luz de interpretação das políticas públicas, seus princípios vigentes e de 

aspectos teóricos contendo estudos voltados à modalidade de licitações existentes, nas 

esferas federal e estadual, e que permitiram o agrupamento dos dados levantados em três 

dimensões. A primeira trata da reforma de governo e das políticas públicas, no âmbito da 

administração tanto federal quanto estadual. 

Como segunda, discorre-se sobre a participação social, expressa pelos agentes 

socioeconômicos, no processo de compras de bens e de serviços nos prismas do sistema 

convencional e do sistema eletrônico na  da modalidade de leilão reverso mediante, pregão 

na Bolsa de Mercadoria, no âmbito estadual.   

A inovação na administração pública do Estado de Mato Grosso do Sul, a 

terceira dimensão em que se evidenciam iniciativas locais de desenvolvimento trazendo 

mudanças na postura dos gestores, no arranjo institucional em que evidencia clusters com a 

participação social representada por agentes socioeconômicos denominados de 

fornecedores, compradores, corretores, Agentes das Bolsas de Mercadorias, Banco do 

Brasil e CONAB. 

 

3.1 REFORMAS DE GOVERNO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Esta seção trata a respeito das reformas  que se articulam com governo relativo 

a abertura às  mudanças que envolvem alterações nas ações do Estado, com a sociedade 



 

 

bem como nos processos de formulação e implementação das políticas públicas, quanto ao 

caminho da construção de artigos que foram inseridos  na lei de gestão pública na esfera 

estadual, no âmbito dos processos de licitação de compras de  bens e serviços na 

modalidade de leilão reverso. 

A administração pública nos países em desenvolvimento, como o Brasil, tem 

problemas de eficiência e de eficácia  para a gestão de seus recursos, ou seja, há 

necessidade de reformas estruturais do Estado que envolve debate sobre Estado e mercado, 

tradicionalmente entendido como eixo de polarização na América Latina. Esse eixo de 

polarização foi abordado por LECHNER (1993), no início da década de 90. 

Prosseguindo nesse caminhar sobre novas formas de gestão tem-se FARAH 

(2000) que de acordo com seus estudos salienta que elas remetem aos atores - governo e 

sociedade em geral  a uma reflexão sobre o novo paradigma que o processo da reforma 

levanta e, com isto, fazem os próprios atores a perceberem que a preocupação com a 

eficiência, eficácia e efetividade da ação estatal se alia às orientações pró-democratização 

das políticas e dos processos decisórios, em administrações de caráter público, de  respeito 

às novas formas de gestão de governo. 

3.1.1 Princípios fundamentais da legislação 

Ao analisar as políticas públicas a partir  da combinação  de dispositivos legais, 

da Constituição Federal de 1988 e da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 destacam-se alguns 

artigos e seus princípios considerados relevantes para o estudo pretendido. Para efeito de 

apresentação e de análise interpretativa foram  colocados em grifos e em itálicos 

fragmentos de dispositivos e princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e de outros requisitos que lhes são correlatos, para 

mostrar o entendimento das principais exigências legais voltadas às  licitações públicas.  

 Na Constituição Federal de 1988  tem-se o inciso XXI do artigo 37, que 

regulamenta ao instituir normas para licitações e contratos da Administração Pública e 

dá outras providências. 

Na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 existe princípios norteadores 

expressos em seus  artigos 1º, 2º e 3º, a saber: 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 



 

 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

Parágrafo único.  Subordina-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da 
administração direta, os fundos especiais , as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com 
terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses 
previstas nesta Lei. 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos: da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório,  do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Pode-se observar que, no parágrafo único dos artigos 1º e 2°, a Lei subordina 

todas as licitações públicas às suas regras, incluindo assim,  todas as aquisições, e 

determina, em seu artigo 3º, a garantia de alguns princípios. 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

Acerca da licitação e dos princípios basilares constantes do artigo 3º que 

facilitam o entendimento da questão, há outros quesitos conceituais  que são esclarecidos 

por  estudiosos da matéria,  como  por exemplo, a isonomia. 

O princípio constitucional da isonomia é exigido para permitir igualdade de 

oportunidade aos fornecedores,  também chamados como princípio da isonomia ou 

princípio da igualdade, segundo Diniz (1998, p.722 e 725) ao enfatizar que: 

[...] todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. Propugna que se trate igualmente os iguais e desigualmente 
os desiguais.  

 
PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

O dicionário apresenta o princípio de igualdade como sendo o estado de igual, 



 

 

uniformidade, identidade ou mesmo eqüidade, justiça. Podendo também ser entendido 

como propriedade de ser igual ou mesmo a expressão de uma relação entre seres 

matemáticos iguais . No sentido jurídico é interpretado como sendo  a igualdade de todos 

perante a lei, assegurada como princípio constitucional. (FERREIRA,1999).  

Diniz (1998, p.722-725 e 911) estabelece ainda as variações que auxiliam o 

entendimento do Princípio da Isonomia ou da Igualdade das partes licitantes, sobre as 

óticas do direito processual, administrativo e constitucional, a saber: 

PRINCÍPIO DA IGUALDADE: DAS PARTES: Direito processual. É o 
que estabelece a paridade de direitos e deveres entre aqueles que estão 
litigando em juízo. 

PRINCÍPIO DA IGUALDADE DAS PARTES LICITANTES: Direito 
administrativo. Aquele que requer tratamento igual entre os licitantes, 
vedando qualquer favorecimento a um deles. 

PRINCÍPIO DA IGUALDADE DAS PESSOAS CONSTITUCIONAIS: 
Direito constitucional. É aquele que consagra a isonomia e a autonomia, 
numa Federação, da União, dos Estados e Municípios. 

PRINCÍPIO DA IGUALDADE DOS ADMINISTRADOS: Direito 
Administrativo. Aquele que exige da Administração Pública o tratamento 
igual a todos os administrados, não conferindo privilégio a nenhum deles. 

ISONOMIA DAS PESSOAS CONSTITUCIONAIS: Direito 
constitucional. Igualdade jurídica da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, detentores de competência própria como 
pessoas jurídicas de direito público.  

Além da igualdade de oportunidades, também se faz necessário o cumprimento 

estrito da Lei. É oportuno notar que o administrador (gestor) público só pode fazer o que a 

Lei permite textualmente e o cidadão o que a Lei não o proíbe.  

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

Segundo Diniz (1998)  o princípio da legalidade  pode ser visto sob a ótica do 

direito constituciona l  em que  ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em 

virtude da lei. 

Complementando esse esclarecimento tem-se Moraes, (2001, p.300)  que 

explicita  que o princípio da legalidade é aplicado normalmente na Administração Pública, 

conforme inciso II do  artigo 5º da Constituição Federal de 1988, assim expresso: 

[...] o administrador público somente poderá fazer o que estiver 
expressamente autorizada em lei e nas demais espécie normativa, 
inexistindo, pois, incidência de sua vontade subjetiva, pois na 
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza, 



 

 

diferentemente da esfera particular, onde será permitida a realização de 
tudo que a lei não proíba. Esse princípio coaduna-se com a própria 
função administrativa, de executor do direito, que atua sem finalidade 
própria, mas sim em respeito à finalidade imposta pela lei, e com a 
necessidade de preservar-se a ordem jurídica.  

 

PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 

Moraes (2001, p.300-301)  explicita o que vem a ser o principio da 

impessoalidade, completando a idéia já estudada de que o administrador é um executor do 

ato, que serve de veículo de manifestação da vontade estatal, e, portanto, as realizações do 

tipo administrativo-governamentais não são do agente político, mas sim da entidade 

pública em nome da qual ele atua.  

O mesmo autor (p.300-301) cita o expoente Hely Lopes Meirelles que explicita  

"o princípio da impessoalidade, referido na Constituição de 1988 (art. 37, caput),[que] 

nada mais é do que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador 

público que só pratique o ato para o seu fim legal”. Isso significa que o fim legal é 

unicamente aquele que a norma de direito indica expressa ou virtualmente como objetivo 

do ato, de forma impessoal. 

A partir das óticas do direito administrativo e constitucional outro estudioso do 

assunto Diniz (1998, p.722) descreve esse principio, enfatizando que é “Aquele que 

consagra o tratamento igual dos administradores pela Administração Pública, sem 

quaisquer discriminações, favoritismos, animosidades  etc.”. 

Comunga desse raciocínio e amplia a explicitação Silva (2001, p.651/652). 

sobre o principio da Impessoalidade ao afirmar que: 

atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário 
que os pratica mais ao órgão ou entidade administrativa em nome do 
qual haja o funcionário. Este é um mero agente da Administração 
Pública, de sorte que não é ele o autor institucional do ato. Ele é apenas 
o órgão que formalmente manifesta a vontade estatal. Por conseguinte, 
o administrador não se confronta com o funcionário x ou y que expediu o 
ato, mas com a entidade cuja vontade foi manifestada por ele. É que a 
“primeira regra do estilo administrativo é a objetividade”, que está em 
estreita relação com a impessoalidade. Logo, as realizações 
administrativas governamentais não são do funcionário ou autoridade, 
mas da entidade pública em nome de quem as produzira.  

 
Ainda, segundo Silva (2001), a própria Constituição de 1988 deixa  expressa 

essa regra da impessoalidade, quando, no § 1º do artigo 37, proíbe que constem nome, 



 

 

símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 

públicos em publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 

públicos.  

PRINCÍPIO DA MORALIDADE E DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA 

Entretanto, existem outros princípios exigíveis como moralidade e probidade 

administrativa que são  os que garantem as ações do Agente Público (gestor) revestidas de 

moralidade ou probidade administrativa, abordados pelos estudiosos como Ferreira e Silva. 

MORALIDADE: [Do lat. moralitate.]   S. f.   1. Qualidade do que é 
moral.   2. Doutrina ou reflexão moral.   3. Conceito ou intuito morais de 
certas fábulas ou narrativos, e, p. ext., de uma história ou narração 
qualquer.   4.  P. ext.  Significação moral   (FERREIRA, 1999, CD). 

PRINCÍPIO DA MORALIDADE E DA PROBIDADE 
ADMINISTRATIVA: a moralidade é definida como um dos princípios 
da Administração Pública (art.37). Já discutimos o tema quando tratamos 
da ação popular, e vimos que a constituição quer que a imoralidade 
administrativa em si seja fundamento de nulidade do ato viciado. A idéia 
subjacente ao princípio é a de que moralidade administrativa não é 
moralidade comum, mas moralidade jurídica. Essa consideração não 
significa necessariamente que o ato legal seja  honesto. Significa, como 
disse Hauriou, que a moralidade administrativa consiste no conjunto de 
“regras de conduta tiradas da disciplina interior da 
administração”.(HARIOU citado por SILVA, 2001, p. 652). 

Diniz (1998, p.725 - 726 – 728) corrobora com os entendimentos do que se seja 

esses princípios da moralidade e probidade ambas administrativas, mencionando os 

estudiosos Mello, Lucia Figueiredo, Di Pietro e Marcello Figueiredo, a seguir citado: 

PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA: Direito 
administrativo e direito constitucional. 1. Princípio pelo qual a 
Administração e seus agentes devem atuar de conformidade com os 
princípios éticos (Celso Antônio Bandeira de Mello). 2. Conjunto de 
normas de conduta da Administração que em determinado ordenamento 
jurídico, são considerados os standards comportamentais que a 
sociedade deseja e espera (Lúcia Valle Figueiredo). 3. É o que preconiza 
o comportamento da Administração ou do administrado que com ela se 
relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, sem ofensa à 
moral, aos bons costumes, às normas da boa administração, à eqüidade, 
à justiça, à idéia comum de honestidade (Maria Sylvia Zanella Di Pietro). 
4. Princípio que determina a todos os poderes e funções do Estado 
atuação conforme o padrão jurídico da moralidade, da boa-fé, da 
lealdade, da honestidade (Marcelo Figueiredo).  

PRINCÍPIO DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA: Direito 
administrativo. É aquele que constitui espécie do gênero moralidade 



 

 

administrativa, sendo o da moralidade administrativa qualificada. Seria o 
aspecto “pessoal funcional” da moralidade administrativa; logo a 
improbidade está vinculada ao aspecto da conduta elícita do 
administrador ou agente público ao, em suas tarefas ordinárias, violar os 
tipos legais. Assim, são atos de improbidade administrativa aqueles que 
importam enriquecimento ilícito; que causam danos ao erário; que 
atentam contra os princípios da administração pública (Marcelo 
Figueiredo). 

PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

Após a trajetória  de estudo, no campo jurídico, a respeitos dos princípios que 

regem e orientam o gestor público pode-se analisar que o  acompanhamento social das 

ações dos Agentes Públicos Administrativos (gestores),  que permitirá e garantirá a devida 

clareza das atitudes, ou seja suas transparências,  são realizadas mediante a  comunicação  

oficial expressa pela publicidade dos atos,  cuja  publicação e fixação  são realizadas por 

edital, para que a população tenha conhecimento dos negócios  administrativos realizados 

ou mesmo em processo de execução. Esses  entendimentos e interpretações sobre 

publicidade como veículo de comunicação e como princípio de ato administrativo são 

expressos  por dispositivos legais destacados por estudiosos  como Diniz, Moraes e Silva 

além, do significado apresentado por Ferreira em seu dicionário, a saber:  

Para (FERREIRA, 1999) a  publicidade é colocada como:  

 [...] veículo de comunicação. [Nesta acepç., a publicidade não é paga.]   
3.  Rel. Públ.  Arte e técnica de obter publicidade (2).   4. Qualidade 
do que é público: a publicidade dum escândalo.   5.  Caráter do que é 
feito em público: a publicidade dos debates judiciais.  

 
Diniz (1998) trata como princípio da publicidade do ato administrativo, na 

ótica do direito tanto administrativo como constitucional e descreve como sendo a 

transparência da Administração, para que os administradores possam  saber se ela está 

sendo conduzida  e ter conhecimento dos negócios realizados, exceto para aqueles que são 

sigilosos ou que possam comprometer a ordem pública. 

Esse ato administrativo que visua liza a transparência das ações do gestor 

público no âmbito do estadual, quanto à modalidade inovadora de compras bens e serviços 

na modalidade de leilão reversos mediante pregão é evidenciado nos depoimentos dos 

representantes da participação social, a seguir apresentados: 

“Melhorou nas opções de comercialização de mercadorias, mas é preciso que seja constante, pois 
aumentaria a transparência das compras.” (Agente de corretor - C5). 
 



 

 

“Sim, houve melhora, com uma maior agilidade nas licitações em comparação com as outras 
modalidades, maior transparência nos processos, maior competitividade e conseqüentemente uma 
economia para o erário público.” (Agente de corretor - C4). 
 
“Maior transparência”. (Agentes de poder público  -   Pregoeira). 
 
“Ganhou transparência”. (Agentes de poder público  - Advogada). 
 
“A transparência da operalização”. (Agente observador que opera no pregão – Técnico operador da 
CONAB). 
 
“Obteve seriedade do procedimento, ausência de limitação de valores para a licitação; redução 
dos preços, entre outros itens.” (Agentes de poder público  -  Pregoeira). 
 
“O pregão eletrônico proporcionou maior transparência e flexibilidade,  pois, os fornecedores ao 
participarem da licitação, não precisam se deslocar  até o  local da mesma, podendo acompanhar 
o pregão em tempo real de onde estiver”. (Agente corretor – C3). 
 
“Instrumento importante na transparência e credibilidade nos campos governamentais”.  (Agente 
do Poder Público  -  Superintendente de Compras e Suprimento). 
 
“Muito positiva, pois dá transparência ao sistema”. (Agentes da Bolsa de Mercadorias -  C1-
Presidente). 
 

Os resultados desses depoimentos são analisados, à luz de outros teóricos como 

Moraes, Silva e Diniz, frente ao principio que rege a Lei 8.666 de 1993 no que diz respeito 

à transparência exigida nos atos administrativos do Gestor Público Estadual expressa pela 

publicidade como meio de veiculação, em Diário Oficial, para divulgar a comunicação, 

vinculada a editais afixados em locais públicos. 

Essa análise acha-se de conformidade com o enfoque de Moraes (2001, p.303) 

ao abordar em seu trabalho a questão da publicidade  alertando que ela se faz pela  

“inserção do ato no Diário Oficial ou por edital afixado no lugar próprio para divulgação 

de atos públicos para reconhecimento do público em geral”.  Esse mesmo autor esclarece 

que  esse meio de comunicação evita dissabores existentes em processos arbitrariamente 

sigilosos ressaltando que  nesses casos é permitido aos componentes recursos 

administrativos e ações jurídicas próprias. 

Prosseguindo ele (p.303) também esclarece que “a regra, pois, é que a 

publicidade somente poderá ser excepcionada quando o interesse público assim 

determinar, prevalecendo esse em detrimento do princípio da publicidade” 

Silva (2001, p.653/654) corrobora com esse raciocínio e afirma que “A 

publicidade sempre foi tida como um princípio administrativo, porque se entende que o 

Poder Público, por ser público, deve agir com a maior transparência possível”. Ele frisa 



 

 

que esse princípio traz a toda hora conhecimento do que os administradores estão fazendo. 

Ao dar continuidade em sua interpretação ele  coloca que a publicidade não é elemento 

formativo do ato, mas sim requisito de eficiência e moralidade. Igualmente, explicita que 

os atos irregulares não se convalidam com a publicação, nem os regulares a dispensam 

para sua exeqüibilidade, quando a lei ou o regulamento a exige. 

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

Quanto aos princípios  tanto da vinculação ao instrumento convocatório (edital 

ou carta-convite) , bem como o do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, 

citados no artigo 3º da Lei º 8.666, são referidos por DINIZ (1998, p.733) na ótica do 

direito administrativo como: “Aquele segundo ao qual os termos do edital ou da carta-

convite devem, uma vez fixados, ser mantidos durante o procedimento licitatório”. 

PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO 

O mesmo autor (p.735) igualmente, na ótica do direito administrativo explica o 

outro princípio “Aquele que requer que o julgamento das propostas dos licitantes siga 

critérios objetivos estipulados no edital.”  

Assim, pode-se afirmar ao interpretar os artigos da Constituição Federal 

Brasileira de 1988 e da Lei Federal 8.666 de 1993, que os princípios norteadores são 

impostos aos gestores da Administração Pública quanto à conduta, a transparência e a 

ética.  

3.1.2 Otimização do uso dos recursos financeiros e operacionais do 

governo  

Mas, o cenário atual competitivo exige das organizações, principalmente, 

públicas, de irem além da transparência em seus atos administrativos, de serem céleres no 

atendimento ao usuário. No âmbito estadual, procurou-se alternativas de iniciativas locais 

que pudessem dinamizar e reduzir custos operacionais, no sistema de compras, assim como 

a busca constante pela qualidade desses serviços prestados à sociedade. 

As iniciativas locais de definição de políticas públicas e de inovação processual 

foram estudadas e registrados nas  duas seções seguintes, ou seja 3.2  que analisa os 

processos de compras  sob os prismas de aquisição de bens e serviços pelo sistema 

convencional seguida do sistema eletrônico com base na Constituição Federal e Lei 

Federal 8.666/9. Paralelamente buscou-se estudar a Medida Provisória 2026-7 de 4 de 



 

 

maio de 2000, que trata das licitações denominado pregão porém, somente para a União de 

modo a procurar  subsídios para refletir com possibilidades de propor a criação de 

dispositivo legal que pudesse atender o Estado. 

Na mesma seção 3.2 foi abordada, interpretada e explicitada a trajetória de 

desafios pela inserção do artigo 68 que trata do  processamento do pregão em 

procedimento licitatório sancionada  na Lei Estadual 2.152 de 26 de outubro de 2000, 

combinada com a Lei Federal 8.666/93, sendo regulamentada a licitação pregão, pelo 

Decreto Estadual 10.163 de 12 de dezembro de 2000. A seção foi marcada pelos processos 

de compras nos âmbitos federal e estadual analisadas pelos prismas  convencional e  

eletrônico.   

Avanços se propagaram e após dois anos, no âmbito da gestão público federal,  

foram criados os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 2° da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 

2002 que estabelece o pregão,  por meio de recursos tecnológicos.   

3.1.3  Garantia do Pagamento a Fornecedores 

Outro avanço, agora de âmbito, novamente, na gestão pública estadual tem-se 

os parágrafos 1º 2º e 3º do artigo 1º da  Lei Estadual 2.532 de 20 de novembro de 2002 que 

trata da garantia de pagamento junto a fornecedores. 

Na seção 3.3  trata da inovação processual na gestão pública estadual com 

avanços nas posturas dos gestores e a participação dos agentes socioeconômicos no sistema 

de compras eletrônica, via rede relacional de negócios e otimização dos recursos gastos 

pelo  governo. 

 

3.2 PROCESSOS DE COMPRAS DE BENS E DE SERVIÇOS: PRISMAS DA 
SISTEMÁTICA CONVENCIONAL E ELETRÔNICA 

 

Esta seção aborda os processos de licitação pública estadual de compras de 

bens e serviços, vista sob o prisma da sistemática convencional e o atual sistema de 

compras eletrônicas que permitem adesão aos avanços tecnológicos, em sistemas de redes 

relacionais. 

Logo, pode-se registrar que a reforma do governo criou espaços que 

possibilitaram mudanças do sistema convencional de compras para a inserção da 

sistemática eletrônica, porém para efetuar essa transição foi necessário  retomar alguns  



 

 

princípios basilares e norteadores transcritos no tópico de aspectos teóricos. 

3.2.1 Sistema convencional de compras e licitações 

Inicia-se com o estudo do sistema convencional de compras e licitações 

públicas que na época da investigação dispunha de dispositivos regidos pela Lei  Federal 

de nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. Este sistema apresentava como sendo burocrático, 

moroso, antieconômico e facilitador de interposição de recursos nas fases de habilitação e 

propostas de fornecedores, segundo alguns depoimentos de representantes da sociedade, a 

seguir: 

 
“As exigências formais, por exemplo,  prazos longos para interposição de recursos, contra-razões 
e impugnações são os maiores obstáculos para as modalidades de licitação da Lei 8.666/93” 
(Agente do Poder Público  -  Superintendente de Compras e Suprimentos). 
 
 
“Foi marcada pela morosidade dos procedimentos (fases) e engessamento dos preços” (prevalecia 
o preço inicialmente cotado). (Agente do Poder Público  -  Advogada). 
 
“Muito boa, no entanto as licitações nas modalidades comuns, trazem grandes dificuldades 
metodológicas, conduzindo na morosidade do procedimento, principalmente na maior razão para 
a interposição de recursos nas fases distinto as qual seja habilitação e propostas.” (Agente do 
Poder Público  -  Pregoeira). 

 

Os resultados evidenciaram, na opinião desses representantes que as compras 

de bens e serviços se processam na modalidade de licitação apresentando aspectos que 

impedem a agilidade e otimização de recursos. Mas, a administração pública estadual 

procura ao mesmo tempo cumprir os princípios previstos na Lei 8.666/93, ou seja, 

impessoalidade, legalidade, igualdade, isonomia, moralidade, publicidade e probidade  

administrativa estando assim de conformidade com as interpretações e entendimentos de 

juristas e outros estudiosos do assunto como Silva, Moraes, Diniz, Ferreira entre outros.  

Entretanto, segundo os mesmos depoimentos esses processos são explicados 

que por serem lentos eles têm elevados custos operacionais, isto porque mantêm uma 

equipe de pessoas tecnicamente preparadas, além de possuir um cadastro de fornecedores  

limitado que dificulta às exigências da demanda de variedade de bens e serviços.  Isso 

reforça os estudos de Llorens (2001) ao explicitar setor público tem seu funcionamento 

burocrático quando adota o modelo de convencional fornecimento de bens e serviço.    

 



 

 

3.2.2 Sistemática eletrônica de compras 

Quanto ao prisma da sistemática eletrônica de compras tem-se  Llorens (2001) 

que esclarece o modelo de fornecimento de gestão horizontal ao afirmar que ela emerge da 

idéia de busca de alternativas inovadora que pudessem ao mesmo tempo, reduzir custos 

operacionais, aumento da participação social como número de fornecedores, demais 

agentes de negociação proporcionando aquecimento no mercado e conseqüentemente o 

desenvolvimento local. 

Essa busca de alternativa inovadora suscitou a pesquisa de campo,  em 

identificar as modalidades de licitações para aquisições de bens e serviços, via 

comercialização eletrônica do tipo leilão,mediante visita local nas seções de pregões 

realizados na Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso do Sul. 

Desse modo, a administração pública teve a iniciativa de procurar, a partir da 

abertura de espaços possibilitados pela reforma do Estado, em 1990 que  permite a 

inserção instrumentos gerenciais que poderiam incrementar seu processo de gestão, no 

âmbito estadual, um deles constitui-se nas consultas realizadas em sites da rede 

internacional, via  internet  sobre processo de compras eletrônicas de bens e serviços 

realizadas por várias organizações de cunho empresarial, como por exemplo, Amazon e 

eBay, e algumas públicas como a  CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento   

todas sediadas no país, entre outras. Essa consulta permitiu o estudo de correlação com 

dispositivos legais da esfera federal a  Lei 8.666/93 e a Medida Provisória 2026/2000.  

• Comercialização eletrônica de empresas populares 

Ao pesquisar o trajeto da comercialização eletrônica de bens e serviços 

verifica-se que existem endereços de empresas populares que realizam negócios por si, ou 

por terceiros, que para efeito de conhecimento e reflexão analítica foi apresentada 

descrevendo suas principais características, assim discriminadas: 

a) AMAZON.COM  -  EUA1   -  A empresa Amazon.com abriu suas portas 

virtuais em julho de 1995, com o propósito de se utilizar a Internet para transformar as 

vendas de livros por catálogos em uma experiência processual de ações  rápidas, fáceis e 

agradáveis.  Os sistemas de cadastro de clientes e produtos cresceram, consideravelmente, 

                                                 
1Disponível:<http://www.amazon.com/exec/obidos/subst/home/home.html/104-4995840-1006320>, Acesso: 
23.01.2003. Informação da empresa, traduzida pelo pesquisador de texto, em inglês. 



 

 

desde o início da experiência e a empresa ainda fortaleceu seu compromisso de satisfazer 

plenamente o cliente, inspirando outras empresas nessa nova forma de negociar. 

Hoje, a Amazon.com é o lugar de opção  para você  e  milhões de pessoas 

comprarem.  As  visitas e aquisições via on-line   por mais de 220 países fizeram dela o 

principal local de compras on-line.  Há negociação de diversos produtos, entre eles, 

milhões de livros, CDs, vídeos, DVDs, brinquedos e jogos eletrônicos, produtos de 

cozinha, computadores entre outros. 

 

b) eBAY INC.  -  EUA2  ou eBay.com   é o principal mercado popular na 

Internet  para a venda de bens e serviços on-line para uma comunidade diversa de 

indivíduos de negócios, fundada em setembro de 1995. Hoje, a comunidade eBay inclui 

49.7 milhões de usuários registrados. Seu mercado é nacional e internacional. Sua 

característica é prover os usuários com as ferramentas necessárias para comercializar 

eficientemente, on-line, por leilão a preço fixo. Os negócios da eBay atingiram mais que 

$5 bilhões em  vendas de mercadorias em 2000. 

A tendência é ter milhões de artigos listados em eBay por milhares de 

categorias. Pessoas visitam o site para comprar e vender todos os tipos de artigos práticos e 

diversos, como automóveis, jóia, instrumentos musicais, máquinas fotográficas, 

computadores, mobília, bens esportivos, ingressos, barcos, entre outros produtos.   

 
c) ARREMATE.COM.BR  -  BRASIL3    -  é uma grande comunidade em 

que os usuários navegam, fazem amigos e se divertem, trocam informação e procuram 

oportunidades. É muito mais que um espaço onde compradores e vendedores se encontram 

para vender e comprar. O grupo Arremate.com.br é a maior comunidade de vendedores e 

compradores de toda América Latina e do mercado de língua hispânica e portuguesa nos 

Estados Unidos, iniciou suas operações em 31 de agosto de 1999 como o primeiro site de 

leilões da Internet da América Latina. Segundo a empresa, o Arremate.com.br   tem 

colecionadores e pessoas que procuram objetos únicos, diferentes ou difíceis de encontrar, 

o Arremate.com.br se transformou também na ferramenta ideal para encontrar rápida e 

                                                 
2 Disponível:<http://pages.ebay.com/community/aboutebay/foundation/index.html> Acesso: 29.01.2003. 
Informações da empresa, traduzidas pelo pesquisador de texto, em inglês. 
 

3 Disponível:<http://www.deremate.com/arweb/about/indexpg.asp > Acesso: 28.01.03. 
 
 



 

 

facilmente o que tanto buscam. Além disso, encontraram pessoas com interesses similares, 

que descobriram comprando ou vendendo. 

O Arremate.com.br oferece um benefício único, que foi possível a partir da 

aparição da Internet. Brinda, de maneira muito eficiente, a possibilidade de uma compra e 

venda de pessoa a pessoa por uma sistemática de leilões on-line. 

As pessoas utilizam o Arremate.com.br para vender e comprar em 10 países, 

em mais de 600 categorias e subcategorias que incluem: carros, produtos eletrônicos, 

produtos colecionáveis, livros, esportivos, artigos de computação,  telefonia, entre outras. 

O Arremate.com.br é um site dinâmico em que os compradores se sentem 

atraídos devido à grande variedade de produtos à venda e preços baixos que existem 

disponibilizados no site, como também os vendedores se sentem atraídos pela grande 

quantidade de visitas de compradores. Esse site mantém mais de 350.000 produtos à venda 

em toda a América Latina.  

 

d) BARNES & NOBLE  -  EUA4    -  É a maior livraria dos EUA, 

empregando mais de 32.000 livreiros em aproximadamente 900 lojas, em 49 Estados, e 

vende livros pela internet  para todo o mundo, inclusive ao Brasil. 

 
e) MERCADOLIVRE  -  BRASIL5   -  A Companhia iniciou suas atividades 

em 2 de agosto de 1999 e rapidamente expandiu-se para os seguintes países: Argentina, 

Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Espanha, Estados Unidos, México, Uruguai e 

Venezuela. 

MercadoLivre.com.br recebeu duas rodadas de financiamento. A primeira foi 

em novembro de 1999, com um montante de negócios de US$7,6 milhões, e a segunda 

rodada foi em maio de 2000, com o valor  de US$46,5 milhões. 

Em outubro de 2001, esse site firmou um acordo estratégico exclusivo com a e-

Bay,  mediante o qual ela  tornou-se a principal acionista da companhia e ambas se 

tornaram sócias para todo o continente latino-americano. 

                                                 
4 Disponível: <http://www.barnesandnobleinc.com/ > Acesso: 28.01.2003. Informação da empresa, traduzida 
pelo pesquisador de texto, em inglês.  
5 Disponível:<http://www.mercadolivre.com.br/brasil/ml/org_theme.p_main?as_theme_id=PRESS>  Acesso: 28.01.2003. 
 



 

 

MercadoLivre.com.br consiste em um hiper mercado virtual, onde centenas de 

milhares de usuários se reúnem em um mesmo espaço para comprar e vender de tudo, de 

modo fácil, divertido, seguro e eficiente. Esse site com é uma empresa em que seus 

usuários, além de comprar e vender, interage entre si por meio de perguntas, comentários e 

fóruns. Para vender nessa organização virtual, os vendedores devem primeiro cadastrar-se 

e, em seguida, colocar seus produtos à venda, de forma gratuita, e só pagarão uma 

comissão se realizarem suas vendas com êxito. Os vendedores podem vender seus produtos 

a preço fixo ou em forma de leilão e utilizar extensas descrições, múltiplas fotos e ainda 

incluir descrições sonoras e imagens em formato digital. 

O acesso das compras no MercadoLivre.com é gratuito em que os compradores 

têm  a facilidade de buscas por meio de uma ampla variedade de categorias que agrupam 

os artigos oferecidos como grandes catálogos temáticos. Como alternativa, podem utilizar 

o localizador ou mesmo recorrer a um localizador personalizado, que lhes permite 

ganharem tempo e manterem-se informados sobre seus produtos favoritos. 

Nessa organização virtual compra-se e vende-se todo tipo de produtos novos 

ou usados, desde produtos colecionáveis, como o macacão do piloto Ayrton Senna ou a 

bola que usou o golfista Tiger Woods, até artigos práticos, como computadores, agendas 

eletrônicas e automóvel. Ela conta com milhares de usuários que fazem dos leilões pela 

Internet um estilo de vida. Eles são os principais protetores da comunidade de usuários que 

fazem transações comerciais no site. Seus ganhos mensais provêm das vendas que realizam 

por meio do MercadoLivre.com.br 

MercadoLivre.com.br tem alianças relacionais exclusivas com Globo.com, 

Cidade Internet, AOL Internacional, UOL Internacional, Can TV, Yahoo!, Starmedia, El 

Sitio, Grupo Clarin, BOL e Terra, entre outros.  Também tem ampliado  sua relação com 

empresas que provêm serviços aos membros de suas comunidades para que eles possam 

comprar e vender de maneira fácil, eficiente, segura e divertida. 

Várias companhias de grande porte utilizam o MercadoLivre.com.br para 

vender seus produtos especiais, estoques de inventário ou liquidações. Entre elas destacam-

se: Philips, Compaq, Lufthansa, Varig, Coca-Cola, IBM, Playboy, Xerox, Submarino.com, 

Braun, Nikon e Kodak. Finalmente, MercadoLivre tem um acordo estratégico exclusivo 

com o    eBay  para toda a América Latina. 



 

 

• Negócios eletrônicos de empresas ou entidades públicas 

Há também empresas ou entidades públicas, que realizam negócios eletrônicos 

ou não, mas que divulgam ou permitem o acesso de suas transações ao público, pela 

internet, essas empresas são conhecidas como: Petrobrás, Eletrobrás, BNDES, IPEA, 

Banco do Brasil, CONAB, órgãos públicos federais, estaduais e municipais.  

Como exemplo de organização pública que buscou desafios em sua trajetória 

de comercialização ao mercado destaca-se a CONAB -  Companhia Nacional de 

Abastecimento que nasceu da publicação do  Decreto Presidencial, autorizado pela Lei nº 

8.029, de 12 de abril de 1990, e iniciou suas atividades em 1º de janeiro de 1991, vindo da 

fusão de três empresas públicas, a Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL), 

Companhia de Financiamento da Produção (CFP), a Companhia Brasileira de 

Armazenamento (CIBRAZEM), que atuavam em áreas distintas e complementares, quais 

sejam, a de abastecimento, a de fomento à produção agrícola e a de armazenagem 

respectivamente. 

Essa mesma organização avançou no processo de divulgação de resumos de 

seus negócios de comercialização de mercadorias, disponibilizado no  site 

www.conab.gov.br/, desde 1993. 

A CONAB é uma empresa pública federal, encarregada de gerir as políticas 

agrícolas e de abastecimento, que visa assegurar o atendimento das necessidades básicas da 

sociedade e preservar e estimular os mecanismos de mercado. O mecanismo de operação 

da empresa é realizado com ações conjuntas entre as Bolsas de Mercadorias do país, 

filiadas à Associação Brasileira de Bolsas de Mercadorias. Essas instituições são seculares, 

de credibilidade e de transparência no cenário nacional. 

Mesmo operando há muitos anos com as Bolsas, em seu próprio nome ou por 

intermédio das empresas que lhe deram origem, só em 1995 a CONAB passou a operar 

eletronicamente.  

Nessa época, passou a operar além da negociação de vendas de 

comercialização também com compras de serviços de transportes. A partir de 1996, tem 

suas  vendas realizadas por intermédio de um sistema de leilões eletrônicos (software), 

criado pelo Banco do Brasil S.A, via site www.bancobrasil.com.br/, outra instituição 

estatal, de credibilidade e eficiência. 



 

 

Os negócios de compras e vendas operados pela CONAB, em ações tríplices 

das instituições, sendo elas as Bolsas e o Banco do Brasil, com auxílio de suas agências 

espalhadas pelo país, realizavam-se a comercialização, preponderantemente com cereais, 

do tipo: soja, milho, feijão, arroz, trigo, sorgo, café, produtos que estavam sujeitos à 

política de preços mínimos do governo federal. 

• Leilões reversos e compras eletrônicas 

Nos chamados pregões das Bolsas, por meio da sistemática de leilões tipo 

holandês, modernamente chamado de leilões reversos, quando da realização das compras, e 

leilões convencionais, para  vendas de mercadorias, os operadores interligavam-se por 

telefones formando uma rede direta de cerca de 30 Bolsas de Mercadorias do país, e, 

interligados, apresentavam nesses troncos, suas ofertas ou demandas, integrando ainda uma 

rede relacional de aproximadamente 700 sociedades corretoras afiliadas às respectivas 

Bolsas. 

A partir de 1997 a CONAB iniciou compras de produtos pelo sistema 

eletrônico criado pelo Banco do Brasil S.A, que interligava as Bolsas de Mercadorias, era  

um processo inovador. Por ser  pioneiro e conseguia também reunir negociantes dos mais 

distantes locais uns dos outros, operando em tempo real. Essa compra foi para produtos 

específicos atendendo o programa do governo federal, ou seja, o Programa Comunidade 

Solidária que consistia  na “cesta básica” para populações extremamente carentes, como: 

leite longa vida, em caixa; óleo, em latas; macarrão, em pacotes de 1 kg.; farinha de 

mandioca, arroz e feijão, todos embalados em pacotes. 

Pode-se registrar a importância dessas operações realizadas pela CONAB, pois 

essas compras concretizadas a partir de 1997, reduziu o tempo exigido nas operações de 

compras de bens em quantidades significativas para serem entregues em regiões distintas e 

distantes em praticamente todos os estados do Brasil. 

O sistema eletrônico  adotado pela CONAB, foi acompanhado no período de 

1998 a 1999, diretamente, pelo pesquisador ao realizar a pesquisa de campo para compor 

os dados e resultados desta dissertação. Os dados coletados relativos às operações de 

negociações no ambiente da Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso do Sul, permitiu 

examinar a modalidade e tipos de leilões de mercadorias e serviços, assim como os 

trâmites de fretes para transportes desses bens. 



 

 

Ao examinar essa modalidade de licitação mediante leilão foi possível 

constatar algumas vantagens como por exemplo, o  tempo exigido desde a divulgação dos 

Editais ou Avisos de intenção das compras até a concretização e fechamentos dos 

negócios, mesmo com locais previstos de entregas que abrangessem vários estados do país 

não ultrapassava o prazo de  10 dias. 

Além dessa vantagem pode-se registrar que os negócios se desenvolviam em 

processo dinâmico,  a partir da divulgação do regulamento das compras -  Edital, contendo 

as informações definidas a respeito da especificação das mercadorias, as quantidades, 

qualidades, os preços máximos a pagar, os locais de entrega, os prazos de entrega, os 

prazos de pagamentos, as exigências aos fornecedores, data e local da realização do 

pregão.  

O Aviso Específico de compras era expedido, detalhando todas as condições de 

compras e o regulamento a ser cumprido, divulgado nos Jornais, Agências do Banco do 

Brasil, Bolsas de Mercadorias e Sociedades Corretoras Associadas às Bolsas.  

Os corretores contatam os diversos fornecedores em potencial no país, para a 

participação  das  realizações dos atuais Pregões, os painéis de sinalização mostram os 

vencedores. O procedimento seguinte é a adjudicação com a definição dos locais para a 

entrega das mercadorias e a finalização do processo com os pagamentos realizados à 

fornecedores. 

Paralelamente, aos acompanhamentos das operações da CONAB, em 1999, 

contatos foram mantidos com as atividades de aquisições públicas do Estado, que 

realizavam suas operações de compras de produtos ligados à área da saúde pelo sistema 

convencional e que  devidos a  características especiais exigem procedimentos de compras 

céleres. O processo foi examinado, assim como o próprio local, onde ocorriam as 

operações, constatando-se a necessidade de inserção de ajustes  aos dispositivos legais para 

que viesse atender àquelas necessidades de aquisição de bens e serviços especiais. 

Ao examinar as modalidades de compras efetuadas pelo Gestor Público 

Estadual pelo sistema convencional comparando com sistema eletrônico da CONAB, e 

demais sites comerciais pode-se afirmar que os endereços eletrônicos das organizações 

virtuais mencionadas apresentam a forma de negociação comercial que pode trazer 

contribuições de modo a  instrumentalizar a Gestão Pública promovendo avanços no 

desenvolvimento local para o Estado de Mato Grosso do Sul,  no que diz respeito a 



 

 

otimizar  recursos  aplicados nos processos licitátorios e, ainda de oportunizar a 

participação social, expressa pelos representantes dos fornecedores, intermediários e 

compradores, entre outros agentes socioeconômicos.  

Assim, cabe ressaltar que esse processo de  aquisição de bens e serviços 

eletrônicos requer  novas tecnologias que tem ganhado, recentemente, um caráter 

sistêmico, sendo cada vez mais resultado das redes relacionais que mostram as interações 

entre agentes socioeconômicos, ou seja, entre firmas usuárias e produtores, entre firmas e 

instituições de pesquisa, entre firmas e universidades, entre outros arranjos institucionais 

para atender interesses comuns. 

Constata-se que essas organizações virtuais tiveram a ousadia em investir em 

tecnologia como estratégias para se manterem no mercado competitivo. Esses 

investimentos constituem em meios e/ou forças de iniciativas locais de inovação para 

dinamizar  o processo de comercialização, de modo eficiente que vem oportunizando  

interações e integrações de arranjos institucionais, de  modo a mantê-las articuladas,  em 

processo  sistêmico de redes  de negociação em tempo real.    

3.2.3 Origem do sistema de compras eletrônicas no Governo de Mato 
Grosso do Sul. 

A partir do exame dessas realidades sobre as modalidades adotadas, em relação 

às compras realizadas pela CONAB,  com as Bolsas de Mercadorias e Cereais das grandes 

cidades brasileiras e com o Banco do Brasil S.A, por meio de suas diversas agências 

espalhadas pelo país, com as que vinham sendo operacionalizadas no Estado,  teve-se a 

ímpeto de sugerir ao governo estadual  possibilidades de inserção de artigos na legislação 

do Estado e nas operações realizadas pela empresa, de modo a ajustar o sistema de 

compras às necessidades do Estado de Mato Grosso do Sul, de maneira a promover o 

desenvolvimento local. 

Com o encorajamento do Gestor Público Estadual, o pesquisador passou a 

idealizar um sistema de aquisição de bens e serviços mediante a licitação na modalidade de 

leilão reverso ou holandês do tipo pregão, que pudesse viabilizar a participação social 

expressa pelos agentes socioeconômicas que reunia grupos envolvidos de interesse comuns 

(clusters) para ações conjuntas de negociação com  comunicação via internet, bolsas de 

mercadorias, sociedades corretoras, fornecedores e o governo de Mato Grosso do Sul, 

como comprador. Para a implementação do sistema, foi consultado o Tribunal de Contas 



 

 

do Estado que se recusou a pronunciar sobre o assunto.  

3.2.4 Dificuldades de natureza legal 

Em todas as tentativas de implantar modificações, o pesquisador foi 

desencorajado por pareceres de setores jurídicos por alegarem ser o sistema de leilão 

expresso na legislação por orientar licitações somente para vendas, enquanto a sugestão era 

a de adotar leilões reversos para processar compras. Nessa ótica poderia portanto ser 

considerada ilegal, embora reconhecessem que a eventual implantação estaria ajustada aos 

princípios básicos orientadores da elaboração da Lei nº 8.666 do ano de 1993. 

Os argumentos contrários de ordem legal, não desmotivaram  a investigação de 

possibilidades para a implantação desse sistema na rede pública, e quiçá também de 

utilidade na iniciativa privada. 

Nesta trajetória de insistência de mudanças para ajustes na lei surgiu a Medida 

Provisória nº 2.026, editada pelo governo federal em 04 de maio de 2000, com força de 

Lei, que instituiu a modalidade de licitação denominado pregão, para aquisição de bens e 

serviços comuns, mas apenas no âmbito da União: 

Institui, no âmbito da União, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere 
o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força 
de lei: 

Art. 1° Para aquisição de bens e serviços comuns, a União poderá adotar 
licitação na modalidade de pregão , que será regida por esta Medida 
Provisória. 

Diante desta medida, o instrumento legal propiciou o atendimento aos 

argumentos elaborados nos pareceres jurídicos que davam conta da imprevisão legal para 

implementar a modalidade idealizada.  

Como a medida provisória instituiu o pregão apenas no âmbito da União, foi 

preciso rever o inciso XXVII do artigo 22 da Constituição Federal  que dispõe sobre  o 

seguinte: 

XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e 
fundacionais da União, Estados , Distrito Federal e Municípios, 
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e 
sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; 



 

 

Ao interpretar este inciso, verifica-se que o Estado de Mato Grosso do Sul 

poderia adotar a modalidade por meio da Lei Estadual, ao  inserir artigos que 

possibilitassem licitar na modalidade de pregão, e conseqüentemente regulamentar em seu 

âmbito uma forma de adaptar as experiências da CONAB, no seu cabedal jurídico e 

comercial. 

O governo de Mato Grosso do Sul, em agosto de 2000, cria uma equipe 

composta de seis pessoas, com o propósito de implementar uma reestruturação 

administrativa no Estado, na qual o pesquisador participou como membro. O escopo da 

reestruturação foi a modernização da gestão administrativa do Estado para torná- lo mais 

ajustado ao ideário político do partido do governo. 

A equipe teve como uma das atividades elaborar um projeto de Lei, 

procedendo a várias alterações na estrutura administrativa do Estado, que foram aprovadas 

na Assembléia Legislativa e, após a sanção, recebeu a identificação de Lei nº 2.152, de 26 

de outubro de 2000. 

Na oportunidade, como membro da equipe, foi possível elaborar  a proposta 

para inserção do parágrafo único e do artigo 68, cuja integra é transcrita a seguir: 

Art. 68. O poder Executivo poderá adotar, para aquisição de bens e 
serviços comuns, a licitação por pregão, que será regida pela legislação 
federal específica que dispõe sobre a instituição dessa modalidade . 
Parágrafo único. O Governador do Estado regulamentará o 
processamento do pregão em procedimentos licitatórios da Administração 
Pública Estadual. 

 

Este artigo foi o início de avanços na gestão pública estadua l no que diz 

respeito ao processo de compras. Para adotar a modalidade de licitação por pregão, editar o 

seu regulamento, firmar convênios ou contratos com eventuais parceiros, criar software 

para o sistema informatizado, emitir editais ou avisos específicos de licitação e, enfim, 

operar as compras com mudanças inovadoras idealizadas, foi emitido o Decreto Estadual 

nº 10.163, em 12 de dezembro de 2000, publicado no Diário Oficial do Estado, que 

atendeu  a proposta inserindo assim o artigo 68, cuja íntegra consta, no Apêndice I. 

 A redação integral do Decreto, no intuito de evitar impugnações judiciais, 

assemelhou-se a Norma Geral  da Medida Provisória nº 2.026, de 04 de maio de 2000, 

passando a ter o seguinte teor: 



 

 

DECRETO N.º 10.163, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2000. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no 
uso da atribuição que lhe confere o inciso VII do art.89 da Constituição 
Estadual e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 68 da Lei 
Estadual n.º 2.152, de 26 de outubro de 2000, 
D E C R E T A: 
Art.1º Para aquisição de bens e serviços comuns, a Administração, em 
casos especiais, ou a seu critério, adotará a licitação na modalidade 
pregão, que será regida por este Decreto e pelas normas da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e da Medida Provisória n.º 2.026-7, de 
4 de maio de 2000. 
 

As iniciativas de lideres em inovação processual aplicada a serviços, segundo 

Bah; Livingston (2001) são sempre os que promovem mudanças, a partir do cenário dos 

negócios, com estratégias focadas nas descobertas tecnológicas que permitem, hoje, as 

empresas se comuniquem de forma transparente, na velocidade da luz.  

 
“A principal vantagem é a  inovação da lógica desenvolvida pelo mercado, ou seja,  a participação 
é efetivada com os agentes de mercado, ao mesmo tempo em que os preços praticados terão 
coordenação com o mercado local”. (Agente Observador que observa o Pregão - Técnico Operador da 
CONAB). 
 
“A participação da Bolsa está sendo muito positiva, pois sem sua participação, dificilmente teria 
sido implantada essa modalidade de licitação em MS.” (Agentes de Corretores -  C4). 
 
“A participação da Bolsa no Pregão Eletrônico efetua-se na seguinte maneira:,  corretores para 
atuar nos negócios da licitação.  Com o pregão tem-se aumento significativo da redução de custos. 
Outro fator relevante é a co-responsabilidade da Bolsa no pregão, trazendo segurança, e 
garantindo a idoneidade das empresas participantes, além da redução de preços, qualidade e 
efetiva entrega dos produtos adquiridos pela Administração Pública.” (Agentes de Corretores - 
C3). 
 
“Creio que no primeiro momento a participação foi positiva, pois permitiu a implantação do 
pregão.” (Agentes do Poder Público -  Coordenador de Licitações). 
 
 “A participação da Bolsa demonstrou ser positiva porque obteve maior agilidade nos 
procedimentos licitátorios. Ressalte-se que a participação da Bolsa, mostrou transparência nos 
processos  e resultou em mais credibilidade das ações governamentais”. (Agentes do Poder Público 
- Superintendente de Compras e Suprimentos). 
 
“É a modalidade que vem sendo adotada por todos os órgãos em todas as esferas de governo. Tem 
o aval de organismos internacionais”. (Agente do Poder Público  -  Superintendente de Compras). 
 
 

Esses depoimentos de acordo com para Ticoll (2001) revelam flexibilidade nas 

ações do gestor público ao sancionar o Decreto  nº 10.163 de 12 de dezembro de 2000. 

Essa atitude  mostra a mudança de postura do dirigente estadual que por ter reconhecido 

que a internet é um meio de comunicação que está provocando níveis inusitados de uso de 



 

 

tecnologia, favorecendo a integração entre atividades econômicas desenvolvidas pelas 

agentes socioeconômicos. Assim, para o autor a internet é uma nova e importante 

tecnologia de informação que como  ferramenta  é poderosa para reforçar relacionamento. 

3.2.5 Função da Bolsa no processo de pregão eletrônico 

Também as pesquisas realizadas nos sites sobre comercialização eletrônica 

indicavam que a Bolsa era a instituição mais adequada a cumprir os objetivos propostos do 

governo, já que  a Bolsa local como também as demais nacionais detinham os modos de 

operação que interessavam ao Estado, por vários motivos, sendo eles: 

a) Tradição em operar leilões das mais diversos tipos de mercadorias,  com 

credibilidade nos diversos mercados; e estar interligado por sistema 

eletrônico, em tempo real com ações transparentes. 

b)  O segundo motivo prende-se ao fato da Bolsa promover o desenvolvimento 

de mercados, ou seja, ela  se auto-regulamenta, mantendo auditores 

independentes e tendo como afiliadas as Sociedades Corretoras que 

realizam suas operações e captam fornecedores e compradores potenciais 

para serem filiados e, as quais são suas sócias, não visando a lucros e sobre 

tudo mantendo as suas receitas prioritariamente aplicadas na manutenção e 

desenvolvimento de mercados; 

c) Oferecimento de garantias às operações realizadas por seu intermédio, se 

fornecidas contra-garantias, para a liquidez de operações, foi terceiro 

motivo. 

d) Como quarto motivo tem-se as Sociedades Corretoras com seus respectivos 

empregados que poderiam suprir grande parte das atribuições da equipe 

técnica para atuar, ou seja, na forma convencional, tarefas de servidores 

públicos. Isso propiciaria, a redução de gastos com pessoal e encargos do 

poder público. 

Assim, o Gestor Público Estadual (governo) ao ter consciência dos motivos da 

escolha pela Bolsa definiu objetivos entre ambos,  o que caberia a cada uma das partes, as 

particularidades, penalidades e demais negociações, uma vez acordados estabeleceu-se o 

convênio de Cooperação Técnica e Administrativa, assinado em 11 de janeiro de 2001, 

entre o Estado de Mato Grosso do Sul, via secretária do Estado de Gestão de Pessoal e 

Gastos e a Bolsa de Mercadorias do Estado. A integra desse acordo é transcrita no 



 

 

Apêndice II, em que se têm fragmentos, que permitem a constatação de instrumentos 

organizacionais  de viabilidade e de ações conjuntas, a  seguir:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente Convênio tem por objeto a conjugação de esforços mútuos 
para a realização de licitação na modalidade pregão, por meio do 
processo eletrônico, visando dentre outros princípios, à obtenção de 
maior competitividade, menor preço, maior agilidade, comparação 
objetiva das propostas e transparência nos procedimentos de contratações 
de bens e serviços comuns, de que trata o Decreto nº 10.163, de 12 de 
dezembro de 2000, para o suprimento dos Órgãos Públicos. 

 
Para a consecução da finalidade ajustada, a CONVENENTE/BOLSA 
disponibilizará os recursos de tecnologia da Informação e local 
apropriado para a realização das sessões, que serão previamente 
demarcadas pela CONCEDENTE/SEGES por meio de Editais e ou de 
Avisos Específicos. 

 

Prosseguindo o governo estadual por meio do convênio promoveu a 

participação social e articulou-se com a Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso do Sul, 

atendendo assim as adaptações necessárias para que as iniciativas rompessem com a 

estrutura convencional de compras. 

 Essa participação pode ser evidenciada e comprovada com as respostas dos 

agentes socioeconômicos entrevistados, cujos depoimentos foram categorizados em 

recursos tecnológicos apresentados,  a seguir: 

 

“A participação é  extremamente positiva e promissora, primeiro, porque auxilia as compras 
públicas com competência, disponibilizando recursos de tecnologia, garantias em pagamentos. 
Segundo, porque o custo é zero para o poder público. Acredito que foi um casamento perfeito”. 
(Agentes da Bolsa de Mercadorias - C2-Vice-Presidente). 
 
“A participação foi positiva, porque a Bolsa disponibilizou recursos tecnológicos para  o Estado.” 
(Agentes do Poder Público - Advogada). 
 
“A participação da Bolsa no Pregão Eletrônico efetua-se na seguinte maneira: disponibiliza  a 

tecnologia,  corretores para atuar nos negócios da licitação”. (Agentes de Corretores - C3). 

 

Ao analisar os depoimentos constata-se a disponibilidade de recursos 

tecnológicos que nos estudo de Porter (2001) são considerados como meios facilitadores, 

ou mesmo conjunto de ferramentas que pode ser utilizadas em quase todos os setores da 

economia, como parte de praticamente qualquer estratégia. Como exemplo, a internet, que 



 

 

para ele é o estágio mais recente da tecnologia da informação. 

3.2.6 Regras de funcionamento do pregão eletrônico 

Subseqüentemente foi elaborado  o Regulamento de Compras para operar o 

pregão por meio das Bolsas de Mercadorias do País, com centralização na Bolsa de 

Mercadorias de Mato Grosso do Sul, representado pelo primeiro Edital que receber o nº 

001/01, alterado de dois adendos, cuja  integra encontra-se no Apêndice III.  

O primeiro adendo trata do Regulamento que transcreve todas as regras 

permanentes, as quais não se alteram no dia a dia, portanto, não há a necessidade de 

recomeçar contagens de prazos a cada Edital, como ocorre nas formas convencionais até 

então adotadas pelos tipos de concorrência, tomada de preços e convite, prescritos na Lei 

nº 8.666 de 1993. Das finalidades e modalidade da operação, pode ser encontrado no  site: 

www.pregaopublico.com.br/  opção: informações/legislação/Governo do Estado de Mato 

Grosso do Sul/Decreto. 

O segundo adendo trata das condições Gerais e Permanentes das Operações, 

em que se tem para cada aquisição, a emissão dos Avisos Específicos, conforme determina 

o artigo 11 do Decreto nº dezembro de 2000, mencionando a característica de cada lote que 

se pretende apregoar. (integra no Apêndice IV, deste estudo e também no site: 

www.pregaopublico.com.br/ opção: informações/legislação/Governo do Estado de Mato 

Grosso do Sul/Decretos.) 

A título de ilustração, segue o exemplo do Aviso Especifico nº 4/2001. 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE PESSOAL E GASTOS 

AVISO ESPECÍFICO Nº 04/2001 
PREGÃO PÚBLICO -  EDITAL 001/01 

ÓRGÃO ADQUIRENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA/SEJUSP 

PROCESSO: 31/000.203/2001 
 

01- DO OBJETO:  Aquisição de Veículos automotora mista - tipo utilitário (passageiros e cargas 
simultaneamente) e Veículos de Passageiros, em conformidade com as características e 

especificações constantes do Anexo I e II deste Aviso Específico, destinado à Execução do Plano 
Estratégico de Segurança Pública e Defesa Social de Mato Grosso do Sul (Intensificação do 

Policiamento em Áreas Críticas e Implantação da Policia Comunitária). 

02. – MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO PÚBLICO 

2.1 – FORMA DE OPERAÇÃO: Sistema Eletrônico Unificado de Pregões das Bolsas de 
Mercadoria - SEUP. 



 

 

2.2- CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote. 

ANEXO I 
Relação de Lotes 

Lote n.º 01- Veículo automotor "0 KM",misto- tipo utilitário-( passageiros e cargas 
simultaneamente), 4x2, de fabricação nacional, modelo 2001, com capacidade mínima de tração de 

3250 Kg, 04 (quatro) portas laterais.......... 

Lote n.º  02 - Veículo automotor "0 KM”...... 
Lote n.º 03 - ........ 

Gestor/Recebedor: Superintendência de Administração e Finanças da Secretaria de Justiça e 
Segurança Publica 

Endereço de entrega: Secretaria de Estado de Segurança Pública/CNPJ/MF nº 
03.015.475/0001-40 

Endereço: Parque dos Poderes – Bloco VI – Campo Grande-/MS 
CEP: 79031-902 

ANEXO II 
PROPOSTA  DE PREÇO ESCRITA 

 
ANEXO III 

DECLARAÇÃO 
(obrigatória) 

 
ANEXO IV 

TERMO DE FORNECIMENTO 
 

ANEXO V 
(MINUTA) 

CONTRATO Nº 
Termo de Contrato de aquisição de veículos, que entre si celebram o Governo do 

Estado de Mato Grosso do Sul, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e a 
Empresa  nas condições que especifica. 

CLÁUSULA PRIMEIRA  -  DO OBJETO 
Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de veículos destinados à Execução do 

Plano Estratégico de Segurança Pública e Defesa Social de Mato Grosso do Sul (Intensificação do 
Policiamento em Áreas Críticas e Implantação da Policia Comunitária. na conformidade das 
especificações no Anexo II, do Aviso Específico n° 04/2001 seus Anexos e demais cláusulas 

contratuais). 

 

A ata de Aviso Específico nº 04/2001 foi fragmentada para efeito de 

visualização e análise, sendo que a integra consta no Anexo VI, e também no sites: 

www.pregaopublico.com.br/,   www.centraldecompras.ms.gov.br/ e www.ms.gov.br/). 

 



 

 

Quadro 1- Ata do Aviso Específico nº 04/2001 

28/03/2001  09:01:32  Início de Aceitação de 
Propostas  

AGENTES SOCIOECONÔMICOS 

28/03/2001  09:06:00  Cadastro de Proposta  BMMS  – ATIVA : Valor: R$ 30.800,00  

BMMS  – ATIVA 
Licitante: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTD 
CGC: 03.470.727/0001-20 
Valor: R$ 30,800.000  

 
28/03/2001  09:08:33  Cadastro de Proposta  BMMS  - PRISMA : Valor: R$ 28.000,00  

BMMS  - PRISMA 
Licitante: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. 
CGC: 59.275.792/0001-50 
Valor: R$ 28,000.000  

 
Fonte: Ata do Aviso Específico nº 04/2001, fragmentos para efeito de análise deste estudo, 2001. 

 

Nessa ata esses dados relevantes tratam de informações relativas a data, o 

horário em que as ações vão se desenvolvendo, bem como a seqüência de lances e valores 

do leilão reverso, as sociedades corretoras que estão operando e as empresas licitantes. 

Observa-se que as informações são completas e claras, estando livre ao conhecimento de 

todo cidadão que por ela se interessar. O desenrolar das ações que acontecem no leilão 

propriamente dito, podem ser acompanhadas no ambiente das Bolsas de Mercadorias 

interligadas, ou pela internet, em tempo real dos negócios realizados. 

Cabe ressaltar que à medida que  o pregão vai sendo realizado, com todas as 

Bolsas interligadas elabora-se a ata contendo dados e informações relevantes. A título de 

exemplo, tem-se o fragmento da Ata do Aviso Específico nº 4/2001 como um dos adendos. 

3.2.7 Ganhos do governo com as compras eletrônicas 

Ao examinar na íntegra a Ata do Aviso Específico nº 04/2001  foi possível 

mostrar os ganhos com as compras efetuadas no ano de 2001 até 19 de julho de 2002, ao 

comparar os resultados totais de recursos gastos  pelo  Estado nas compras de bens e 

serviços entre o sistema convencional e o sistema eletrônico, assim expressa: 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1 –  Demonstração das economias geradas com o PREGÃO 

AN0 
QUANT. 
LOTES 

QUANT.BENS 
E SERVIÇOS 

R$ - COMPRAS 
CONVENCIONAIS  

R$-COMPRAS 
ELETRÔNICAS   

ECONOMIA EM 
R$ 

2001 148 389.433 66.594.195,75 58.644.588,20 7.949.607,55 

2002 146 498.384 17.237.038,51 15.940.420,34 1.297.816,93 

TOTAIS   294 887.817  83.831.234,26 74.585.008,54 9.247.424,48 

Fonte: Tabela elaborada para o estudo, a partir dos resultados dos pregões divulgados no site: www.pregaopublico.com.br  

 

Os dados das Tabelas 1, começam a delinear os aspectos de otimização do 

processo licitatório por leilão reverso, mediante pregão, no âmbito do Estado de Mato 

Grosso do Sul, confirmando os argumentos do estudioso Machado-da-Silva; Barbosa 

(2001, p.19) ao esclarecerem  que a eficiência é fundamentada em estratégias que 

procuram reduzir custos e  agilizar processos. Também explicitam que ela “está ligada aos 

meios pelos quais a organização procura atingir os seus objetivos, com o melhor 

aproveitamento possível dos recursos, no sentido de maximização dos resultados”. 

Igualmente, nas respostas da pesquisa realizada com os agentes 

socioeconômicos, ficam evidenciadas a categoria de eficiência com a redução de gastos  

públicos, e que propicia  uma nova visão sobre a maneira de gerir e definir as ações 

públicas, ou seja que possa realizar  reinvestimentos  do capital acumulado pelo Estado, 

assim discriminado:  

 
“Sem dúvida! Se formos analisar bem, o pregão pela bolsa favorece o poder público em: redução 
de contratações de pessoal,” (Agente de Bolsa de Mercadorias -  C2 -Vice-Presidente). 
 
“Não tenho dúvidas de que a modalidade foi de grande êxito, pois só a economia conseguida 
justifica a modalidade”. (Agente de Bolsa de Mercadorias -  Superintendente). 
 
“Sim, pois o governo teve uma economia considerável através das licitações.” (Agente de Bolsa de 
Mercadorias -  Funcionária). 
 
“Redução de custos administrativos e de preços, entre outros itens.” (Agentes de poder público  -   
Pregoeira). 
 
“Sim, basta verificar as reduções de preços auferidos nas compras e o índice baixíssimo de 
impugnações e recursos”. (Agente de Bolsa de Mercadorias - C1 - Presidente). 
 
“O estado foi o principal beneficiado pois houve economia para a Administração Pública, 
ocasionando grande redução nos prazos de duração nos trâmites do processo licitatório, trazendo 
economia de pessoal e material, podendo comprar mais e com maior economia. Hoje, já inserido 
no cotidiano das compras do Estado de Mato Grosso do Sul, mostrou ser eficiente e trazendo 
grandes benefícios.” (Agente de corretor -C3). 



 

 

“Sim, a redução de custos e  falta  cobrança da parte do governo de MS, pois a dívida do Estado é 
grande e não pode ter mais despesas, nem muitas menos fraudes. A administração deve ser 
rigorosa com sua corporação pessoal e seus gastos.” (Agente de corretor  -  C5). 
 
“As compras eletrônicas proporcionam ao Estado a  economia de recursos com prazer pela 
constatação de que.” (Agentes de Poder Público - Superintendente de Compras e Suprimentos). 
 
“O advento pregão eletrônico proporcionou a diminuição de custos”. (Agente corretor – C3). 
 
“Sim, houve melhora, tendo como conseqüência uma economia para o erário público.” (Agente de 
corretor - C4). 
 
“O resultado esperado é a  redução de preços.” (Agente do Poder Público  -  Coordenador de 
Licitações). 
 

Os depoimentos extraídos das entrevistas com os agentes socioeconômicos 

refletem a concepção do que vem a ser eficiência no contexto processual corroborando os 

estudos de  Machado-da-Silva; Barbosa (2002, p.19), ou seja: 

Fundamenta as estratégias organizacionais que visam reduzir  custos, 
agilizar processos e elevar a produtividade [...]. Está ligada aos meios 
pelos quais a organização procura atingir seus objetivos, com o melhor 
aproveitamento possível dos recursos, no sentido de maximização dos 
resultados [...] Os indicadores refletem esforços organizacionais na [...] 
no manuseio de ferramentas e materiais para minimizar custos e despesas. 

 
É oportuno lembrar que bens e serviços negociados com os agentes 

socioeconômicos não são mercadorias típicas de um mercado perfeito, ou seja, são 

produtos vendidos por poucos fornecedores, oligopólios ou monopólios. Nesses casos 

optou-se pela modalidade criada apenas pelas vantagens da rapidez do processo, pois nessa 

modalidade de licitação, vale repetir, é possível iniciar e concluir o processo de compra de 

um bem ou serviço que, na forma de compras pelo sistema tradicional, despenderia um 

prazo de 4 a 18 meses, e no sistema de compras eletrônicas, apenas 20 dias.  

3.2.8 Avanços do sistema eletrônico em relação ao tradicional 

Em relação à questão sobre os avanços de melhoria, que trouxe o atual sistema 

eletrônico quando comparados com o sistema tradicional, os resultados obtidos com essa 

iniciativa local de gestão pública estadual, voltada à modernização da área de compras 

evidenciaram as categorias de agilidade e rapidez, conforme depoimentos assim 

discriminados: 

“O Estado, foi o principal beneficiado no processo de pregão eletrônico, pois além dos fatos já 
destacados acima, o fator que traz mais economia à Administração Pública é a agilidade com que 
corre o processo”.(Agente corretor - C3). 
 



 

 

“Sim a rapidez na conclusão de licitações é muito grande”. 
(Agente da Bolsa de Mercadoria – C1 – Presidente). 
 
“Sem dúvida! Maior agilidade nos processos de compra e, o mais importante de tudo, a redução 
significativa nos gastos.” (Agente de Bolsa de Mercadorias -  C2-Vice-Presidente). 
 
“Resolveu o problema da morosidade na conclusão dos processos licitátorios.” (Agentes de poder 
público - Superintendente de Compras e Suprimentos). 
 
“A grande mudança está na modalidade pregão, pois essa modalidade permite redução do tempo 
de licitação” (Agentes de poder público - Coordenador de Licitações). 
 
“Ganhou agilidade”. (Agentes de poder público  - Advogada). 
 
“Rapidez no processo”. (Agentes da Bolsa de Mercadorias -  C1-Presidente). 
 
“São vários os aspectos positivos, quando se utiliza o sistema eletrônico no processo de compras 
ou vendas governamentais, porém, destacam-se a rapidez; a organização, os preços verdadeiros 
de mercado e principalmente a transparência efetiva das operações, o que padroniza o mercado, 
sem promover a marginalização das conferências.” (Agente Observador da CONAB  - Técnico 
Operador da CONAB). 
 

A categoria rapidez do processo revelada, nos depoimentos dos entrevistados, 

confirma as pesquisas de Machado-da-Silva; Barbosa (2002, p. 20) ao discorrer sobre as 

mudanças que ocorrem no contexto da flexibilidade ao afirmar que:  

Fundamenta as estratégias organizacionais que visam a desenvolver a 
capacidade rápida de resposta da organização às mudanças ambientes. 
Seus indicadores refletem a prontidão de respostas da organização às 
mudanças, sua capacidade de coordenação e o nível de adaptabilidade a 
novos produtos.  

 
Assim,  a criatividade e a inovação, neste caso, estão ligadas aos processos de 

licitação na modalidade de leilão do tipo reverso ou holandês. A lógica de ação em que se 

baseiam as ações dos gestores públicos neste caso estadual contribui para que os agentes 

socioeconômicos atuem junto às organizações que tem expressão no mercado e que são 

competitivas. Por exemplo: se o gestor público valoriza a agilidade, a coordenação e a 

redução de custos, a lógica que fundamenta as suas ações é da redução de custos, ou seja 

da eficiência e assim por diante. 

Mas, essa abertura no contexto processual denominado de flexibilidade pode 

resultar no êxito das iniciativas locais, no âmbito do Estado, que segundo Llorens (2001) 

vão além das melhorias organizacionais como, por exemplo, a   aquisição ou ganhos de 

cedência  de máquinas eletrônicas, pois permitem mudanças sociais e culturais com a 

delegação de responsabilidades e competências compartilhadas. Assim essa flexibilidade 



 

 

foi oportunizada pelo convênio estabelecido entre o Governo e as Bolsas de Mercadorias, 

que permitem a instalação de redes relacionais de comunicação capazes de somar esforços 

e desenvolver energias positivas voltadas para a qualidade do serviço público para a 

comunidade local.  

Ressalta-se que, atualmente, o processo de compras eletrônicas pode ser 

acompanhado, via internet, com acesso para confirmar ou complementar o conhecimento 

das informações de interesse do usuário, pois basta plugar os sites do governo, como por 

exemplos: 

a) www.ms.gov.br/ do Estado de Mato Grosso do Sul; 

b) www.bmms.com.br/ para dirigir-se à opção da central de compras da 

Secretaria de Gestão de Pessoal e Gastos,  da Bolsa de Mercadorias de 

Mato Grosso do Sul;  

c) www.pregaopublico.com.br/ diretamente dos leilões do SEUP - Sistema 

Eletrônico Unificado de Pregões das Bolsas de Mercadorias,  e navegar nas 

várias opções que estarão à escolha dos interessados. 
 

3.2.9 Desdobramento da experiência em nível federal 

Salienta-se que a iniciativa local do governo estadual que foi pioneira na 

utilização de leilões reversos em licitações públicas, na forma de implementação, de 

regulação e na participação com as Bolsas de Mercadorias mediante o Decreto nº 10.163, 

de 12 de dezembro de 2000, para o suprimento dos Órgãos Públicos trouxe importante 

contribuição para a gestão pública  federal, no sentido de flexibilizar mudança estrutural 

para desenvolvimento ao ser  criado os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art.2º, da Lei Federal nº 

10.520, sancionada em 17 de julho de 2002. O teor desta Lei acha-se  no Anexo VII e, para 

acessá- lo pela internet, basta consultar o site: www.planalto.gov.br/ opções: 

Legislação/Leis/2002/Lei nº 10.520. 

A título de ilustração  tem-se fragmento da lei, com grifos em negrito para 

efeito de interpretação e análise, a  seguir descrita: 

LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002. 

Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do artigo 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para 

aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 



 

 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 2º (VETADO) 
§ 1º Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da 

informação, nos termos de regulamentação específica. 
§ 2º Será facultada, nos termos de regulamentos próprios  da União, Estados , Distrito Federal 
e Municípios, a participação de bolsas de mercadorias no apoio técnico e operacional aos órgãos 
e entidades promotores da modalidade de pregão, utilizando-se de recursos de tecnologia da 

informação. 
§ 3º As bolsas a que se referem o § 2º deverão estar organizadas sob a forma de sociedades civis 
sem fins lucrativos e com a participação plural de corretoras que operem sistemas eletrônicos 

unificados de pregões. 

 
 

3.2.10 Expansão dos fornecedores em escala geográfica 

A atualização de recursos de tecnologia da informação para agilização do 

processo de compras orientado pelos, pelo parágrafo 1º 2º e 3º do artigo 2º que trata da 

participação plural e de corretores que eles passem a  operar em sistemas eletrônicos 

unificados de pregões. Isso pode ser constatado nos depoimentos. 

 A evidência do efetivo exercício da lei, considerada neste estudo como 

categoria,  foi confirmada pelos depoimentos dos agentes socioeconômicos, quanto à 

efetiva  ação de comercialização dos bens e serviços negociados, no ambiente das Bolsas 

de Mercadorias. Ela mostra êxitos com expansão rápida para outros estados e municípios 

assim expressos: 

 
“Ampliação rápida para outros  Estados e municípios, principalmente depois da aprovação de Lei nº 
10.520.”  (Agentes da Bolsa de Mercadorias - C1-Presidente) 
 
“Depois da aprovação da Lei 10.520 às outras, bolsas e os fornecedores costumeiros do Estado e outros 
que não eram, começaram a procurar e a se interessarem, portanto, vejo que vai se proliferar esta 
espécie” (Agentes da Bolsa de Mercadorias - Superintendente). 
 
“Haverá outros Estados e Municípios interessados em participar das licitações; com isso, o sistema irá 
se adequar às futuras modernizações, gerando confiabilidade por parte dos fornecedores e 
compradores.”  (Agentes da Bolsa de Mercadorias - Funcionária). 

 

Os depoimentos extraídos das entrevistas realizadas com os agentes sócios 

econômicos a respeito do efetivo exercício da lei mostraram que a iniciativa de gestão foi 

de modernizar com  inovação no processo de compras de bens e serviços, via processo 

eletrônico fortalecendo as relações sistêmicas com a formação de clusters entre 



 

 

fornecedores e compradores, de conformidade com os estudiosos do mercado Sandroni 

(2002) e  Llorens (2001). 

Também, os depoimentos revelam que o processo via sistema eletrônico 

atendendo os quesitos do atual avanço tecnológico corrobora com os argumentos 

Machado-da-Silva; Barbosa (2002, p.19-20) ao firmar que no contexto da modernidade 

que ela:  

Fundamenta as estratégias organizacionais que procuram manter a 
organização em conformidade com os níveis tecnológicos atuais, com as 
expectativas dos clientes e com as técnicas mais avançadas de gestão e de 
produção. Os indicadores refletem o nível tecnológico dos equipamentos, 
o índice de automação dos processos produtivos, o grau de adequação dos 
produtos ás expectativas dos clientes e o grau de técnicas modernas de 
produção. 

 

3.2.11  A garantia de pagamento pelo governo 

Outra iniciativa local de gestão pública estadual encontra-se nos parágrafos 1º, 

2º e 3º do artigo 1º da Lei nº 2.532, sancionada em 20 de novembro de 2002, publicada no 

Diário Oficial de MS, de 21 de novembro de 2002, página nº 1, que dispõe sobre a garantia 

de pagamento do governo, por meio das Bolsas de Mercadorias, expressas por seus agentes 

socioeconômicos que atuam na compensação, ou seja, suas Clearing Houses.  

A categoria intitulada garantia de pagamento do governo aos agentes 

socioeconômicos mediante a Lei foi outro avanço da iniciativa dos Gestores Públicos, no 

âmbito Estadual, confirmado por meio dos depoimentos, assim expressos: 

 
“Deveria haver uma maior agilidade nas homologações, entrega de empenhos e no pagamento e 
fechamento das operações, poderia ser utilizada a clearing  para fazer a liquidação”. (Agentes dos 
Corretores  -  C4). 
 
 “A participação é positiva, principalmente agora com a lei da Clearing que dá garantias de 
pagamento e entrega do produto”. (Agentes da Bolsa de Mercadorias -  Funcionária). 
 
“Positiva, mas é preciso ter um acordo mais responsável entre governo e a Bolsa, pois a 
credibilidade da Bolsa é duvidosa quando o assunto é liquidação de compra”. (Agentes de 
Corretores -  C5). 
 
 

Para efeito de ilustração desses dispositivos legais, tem-se fragmento da Lei nº 

2.532, de 20 de novembro de 2002, dispõe sobre a constituição de garantia de pagamento na 

realização de licitação por pregão, e dá outras providências, (a íntegra da Lei acha-se 

visualizada, no Apêndice VIII).    



 

 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO  DO  SUL.   Faço saber que a Assembléia 

Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1° Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual ao realizarem licitação na 

modalidade de pregão, nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, com a 
participação de Bolsa de Mercadorias, ficam autorizados a apresentar garantia destinada à cobertura dos 

pagamentos vinculados à licitação.   
§ 1° A garantia será processada sob custódia da Bolsa promotora do pregão ou seus Agentes 
de Compensação, com a finalidade de assegurar a liquidação do gasto e os pagamentos dos licitantes 

vencedores e contratados, bem como eventuais taxas de administração prevista em regulamento. 
§ 2° A garantia terá valor correspondente ao orçamento utilizado para cotação inicial da 

licitação e eventual taxa de administração e será efetivada mediante depósito em dinheiro ou carta de 
fiança bancária emitida por entidade bancária oficial. 

§ 3° A garantia ficará vinculada ao pagamento dos contratados ou fornecedores dos bens ou 
serviços objeto da licitação e suas eventuais taxas de administração. 

  
 

3.2.11 As colaborações interinstitucionais em rede  

A Lei nº 2.532, sancionada em 20 de novembro de 2002 trará além da  

flexibilidade no funcionamento incorporando em curto prazo, o incremento no interesse de 

fornecedores em participar em licitação por leilão reverso na modalidade de pregão e 

vencer as ofertas de vendas para o Estado.  

O incremento já conseguido em operações anteriores a Lei nº 2.532 e o 

esperado com ela, pode ser comprovado, nos depoimentos emanados dos agentes 

socioeconômicos como outra categoria redes relacionais que se efetuam com a conjugação 

das ações e proporcionam efeitos sinérgicos no processo de compras eletrônica, havendo 

colaborações interinstitucionais, acompanhado da interlocução entre os segmentos de 

natureza pública e privado de acordo com Casarotto Filho & Pires (1999), a seguir 

apresentados: 

“Pessoalmente, houve um incremento de produtos novos. Já para a empresa houve abertura de novos 

horizontes e aumento da receita e para bolsa, viabilizou recursos para aprimorar o mercado.” (Agente 

de Bolsa de Mercadorias -  C2 -Vice-Presidente) . 

 
“Houve um incremento nas operações, aumentando o faturamento e conseqüentemente, aumentando o 
ganho.” (Agente de corretor -  C4). 
 
”Ampliação do universo de competidores”. (Pregoeira). 
 
“Sim, houve melhora, com uma maior competitividade e conseqüentemente uma economia para o 
erário público.” (Agente de corretor - C4). 
 
“O resultado esperado é a ampliação na competição e a redução dos preços.”  (Agente do Poder Público  
-  Coordenador de Licitações). 
 
“Uma tendência irreversível.” (Agente do Poder Público  -  Advogada). 



 

 

 
“Amplia o número de fornecedores”. (Agentes da Bolsa de Mercadorias -  C1-Presidente). 
 
“Portanto, acredito ser irreversível e necessária a migração das compras que eram realizadas por 
outras modalidades para a modalidade de pregão.” (Agente do Poder Público  -  Superintendente de 
Compras e Suprimentos). 
 
“A participação da Bolsa no Pregão Eletrônico amplia a migração de fornecedores intensificando a 
competitividade entre eles”. (Agentes de Corretores - C3). 
 
“A bolsa tem tido só saldos positivos nessa participação, manteve seu quadro de corretores, fortaleceu 
a entidade e deu alento e novas perspectivas de negócios, como pregão de registro de preços.” (Agentes 
da Bolsa de Mercadorias -  Superintendente). 
 
“Muito positiva, uma vez que facilita arrebanhar maior número de possíveis fornecedores, preparação 
prévia dos competidores para o certame; transcurso da sessão pública e mais qualificada e outros.”  
(Agentes do Poder Público -  Pregoeira). 
 
“A participação da Bolsa demonstrou ser positiva,  porque trouxe competitividades entre os 
fornecedores resultando em baixos preços na cotação do Leilão”. (Agentes do Poder Público - 
Superintendente de Compras e Suprimentos). 
 
“Positiva, uma vez que a instituição Bolsa centraliza as ofertas, seja de compra ou venda, ao mesmo 
tempo em que disponibiliza a participação universal dos segmentos do mercado, com igualdade de 
condições.”  (Técnico Operador da CONAB). 

 

Os resultados desses depoimentos evidenciam avanços com a iniciativa de 

gestão pública estadual que vem impulsionando o aquecimento das negociações no 

mercado, propiciando o desenvolvimento econômico local, a partir de arranjos 

institucionais via agrupamento (cluster) de fornecedores e clientes, corroborando com os 

estudos de Sandroni (2002) e Llorens (2001).  

Os arranjos institucionais se configuram com a participação de grupos de 

pessoas para um fim de interesse comum, em uma determinada sociedade, em que 

organizações em que se reúnem ou encontram  em tempo real e estabelecem redes de 

relações que se integram e interagem na concretude de seus objetivos, como por exemplo 

grupo de dois ou mais compositores de música popular, grupos de fornecedores e 

compradores de determinados bens de serviços. Este assunto é denominado de inovação na 

gestão pública estadual, e acha-se detalhado na seção seguinte 3.3 com seus 

desdobramentos no contexto econômico, de participação social e políticas públicas. 

3.3 INOVAÇÃO PROCESSUAL NA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL E A 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL  

 

Nesta seção são discorridos os aspectos conceituais e de participação de redes 



 

 

relacionais dos agentes socioeconômicos, advindos do entendimento sobre inovação 

tecnológica e suas forças impulsionadoras de  contribuições para as incitativas de gestão  

públicas estadual, a partir de alguns expoentes como Diniz, Vianna, Benn, Kotler, 

Machado-da-Silva, entre outros. 

 

3.3.1 A inovação em processos de gestão 

Na concepção de Diniz (1997) “inovação” é entendida como algo novo que se 

inicia no país. Para ele o significado é o mesmo usado pelo mundo empresarial, ou seja, o 

da utilização de algo novo ou a melhoria de um produto, processo, costume com “sucesso 

no mercado”, mas isso com as organizações de natureza pública também acontecem 

permitindo o exercício com as iniciativas de criatividade, responsabilidade, 

comprometimento ou mesmo da simplicidade. 

Complementando esse raciocínio o autor ainda em seus argumentos sobre o 

cenário de crise do Estado ressalta a necessidade de inovação em gestão, a partir da 

perspectiva de um administrador público que tenha novo estilo governamental que ele 

chama de governance – igualmente reforça a necessidade de refletir sobre um novo padrão 

de políticas públicas, que possa redefinir a articulação Estado e sociedade e as práticas da 

administração pública.  

 Nesse caminhar teórico da administração também pública são estudadas por 

Viana (1998) iniciativas de Gestão ao afirmar que recentemente estão ocorrendo políticas 

sociais inovadoras em municípios brasileiros, na tentativa de romperem com os limites 

tradicionais ainda existentes. 

Benn (1964, p.159) apresenta em seu dicionário o significado de processo 

como sendo  “etapa ou operação que se verifica na mudança de estado de materiais ou 

peças e operação de conversão”.  

Nesse percurso de busca do significado tem-se Sandroni (1987, p.210)  coloca 

como sendo a “Introdução de novos  produtos ou serviços ou novas técnicas para sua 

produção ou funcionamento”. Também registra que “as inovações têm um importante 

papel de estímulo à atividade econômica, na medida em que implica novos investimentos”.  

Já Kotler (1996, p.71-72)  especialista em estratégia argumenta sua visão 

organizacional de cunho empresarial e enfatiza que as inovações ocorrem quando: 



 

 

As empresas estão crescentemente voltando sua atenção para a 
necessidade de processos administrativos, muito mais do que de 
departamentos. Elas estão estudando como as tarefas passam pelos 
departamentos e quais os impedimentos existentes para um resultado 
eficaz. Estão, agora, montando equipes interfuncionais para 
administrarem os processos-núcleo do negócio. Acreditam que os 
concorrentes superiores serão aqueles que atingirem excelência na 
administração desses processos-núcleo.  

Dessa forma, para esse autor a inovação significa a atenção constante, nos 

processos administrativos, no que tange a execução de tarefas que impedem a eficácia. Os 

agentes socioeconômicos entrevistados responderam em relação à dimensão da inovação 

processual como mudanças efetivadas com a implantação da modalidade de compras-

pregão, para MS, eles sinalizaram que emergiram novas oportunidades de negociação.  

“Abriram novos espaços à comercialização dentro da bolsa, e novas oportunidades de negociação e 
remuneração para os corretores.”  (Agente de Bolsa de Mercadorias  - C1 - Presidente). 
 
 “Tendências de  aumentar o volume desse tipo de negociação em curto prazo, pois traz vantagens para 
quem compra e para quem vende.”  (Agente Corretor - C4). 
 

“O sistema ficou  moderno e por isso melhorou o fluxo de comercialização das mercadorias.” (Agente de 
Bolsa de Mercadorias -  Funcionária) . 

 
“Pessoalmente é um novo leque de mercado antes restrito a uns e poucos fornecedores, enriquecimento 
curricular, para a Empresa uma nova fonte de renda, e de mercado de consultoria técnica em 
licitações, com o amplo conhecimento adquirido nessa modalidade, e finalmente para a Bolsa de 
Mercadorias já acostumadas com o pregão eletrônico de outros mercados, uma oportunidade de 
expandir para as empresas públicas a oportunidade da prática de negociação na aquisição de bens e 
serviço.” (Agente de corretor -  C3). 
 
“O pregão eletrônico permitiu a participação de maior número de licitantes o que proporcionou 
melhores produtos ofertados e melhores preços nas aquisições”. (Agentes de poder público - 
Superintendente de Compras e Suprimentos). 
 

 
Para Porter (2001) em seu citado artigo (Estratégia e Internet de março de 

2001), citado por Ticoll (2001, p.23) destaca que: há dois caminhos rumo à vantagem 

competitiva: a eficácia operacional – ou seja, fazer o mesmo de modo melhor – e o 

posicionamento estratégico- ou seja, fazer de forma diferente e oferecer um valor único”. 

Portanto, explica ele as empresas que entenderem a Internet como uns complementos dos 

métodos tradicionais serão as vencedoras, à medida que adotarem uma estratégia que as 

diferenciem.   

Desse modo, nos últimos anos surgiram no mundo intermináveis quantidades 

de endereços eletrônicos de pequenas, médias e grandes empresas que oferecem e efetivam 

suas vendas, utilizando-se de sistemas eletrônicos de comunicação, pela rede mundial de 

computadores. Hoje essas empresas são extremamente comuns e a maioria delas têm 



 

 

endereços comerciais na internet e dispõem-se a vender eletronicamente. 

As organizações virtuais conhecidas de grande porte – boa parte 

transnacionais, como é o caso de Amazon.com, Barnes & Noble, MercadoLivre e eBay  

também processam serviços de compras e vendas simultâneas com terceiros, por meio de 

sistemas de leilões eletrônicos na internet. 

 Ao examinar a modalidade de leilão eletrônico, constata-se que no processo de 

comercialização são negociadas mercadorias novas e usadas, os serviços são prestados para 

empresas comerciais e também particulares que dispõem suas ofertas no endereço 

eletrônico e os compradores, acessando os referidos endereços, vão fazendo suas ofertas 

pelos produtos dispostos, até que os negócios sejam definitivamente realizados ou não. 

À medida que se aprofundava nos estudos, a partir da coleta das  informações 

das operações, em especial o da CONAB, por razões da eficácia,  competitividade, 

transparência, entre outros atributos, constatava-se a aproximidade e possibilidade de 

extrair subsídios que uma vez examinados permitiram  criar para as compras públicas da 

esfera estadual uma forma de operação que proporcionasse o controle social efetivo 

(transparência), a economia dos gastos e acelerasse decisões e soluções de controvérsias 

dos atos administrativos, voltados ao processo de compras de bens e serviços.  

Algumas vantagens foram indicadas pelos dos agentes socioeconômicos ao 

serem entrevistados, conforme  depoimentos detalhados, a seguir: 

“No caso da CONAB, o sistema de venda em bolsa organiza o mercado nacional, uma vez que as 
intervenções governamentais passaram a ser positivas, mais ágeis, sem contudo atrapalhar o sistema 
nacional de comercialização.”  (Observador que Opera no Pregão - Técnico Operador da CONAB). 
 
“Na CONAB, o interessante é que a empresa iniciou o processo com vendas dos estoques reguladores e, 
com o passar do tempo, a política de formação e manutenção de estoques reguladores mudou, agora, a 
CONAB utiliza o sistema de bolsa para viabilizar novos instrumentos de comercialização, quais sejam: 
Prêmio de escoamento de produção – PEP, Contrato de opção e Pregões eletrônicos de frete”. (Agente 
Observador que Opera pregão na CONAB). 
 
“Demonstrando, desse modo, que o sistema de bolsa é um processo em constante evolução,  em pouco 
espaço de tempo ele atende clientes de vários segmentos e atividades, e não só o governo, basta 
explorar mais o lado cultural do mercado nacional, que o mercado paralelo tenderá a procurar o 
sistema de Bolsas”.  (Agente Observador da CONAB  - Técnico Operador da CONAB). 
 

“Alavancaram os negócios da Bolsa sobremaneira, pois desde que começaram os pregões eletrônicos do 
Estado, os negócios tradicionais da Bolsa, com o Banco do Brasil e CONAB foram poucos.” (Agente de 

Bolsa de Mercadorias -  Superintendente). 
 
 
 
 



 

 

3.3.2 A articulação pública e privada 

Essas vantagens pontuadas nos depoimentos foram outro fator imperativo que 

subsidiou as ações do Estado foi a concentração de negócios em operações realizadas pela 

CONAB. As comercializações dessa empresa pública encontravam-se reduzidas em todo o 

país, pois conforme determinação do governo federal e também tendência mundial, tem-se 

a diminuição da intervenção do Estado nas atividades econômicas, transferindo o que não é 

de seu papel exclusivo para o setor privado.  

Entretanto, cabe frisar que esta mudança de atitude reflete na postura da 

decisão governamental, em que oportunizou transferir parte das atividades públicas para o 

setor privado operado nas Bolsas de Mercadorias e promoveu a revitalização de operações 

que, além de manter empregos e pequenas corretoras, disseminaram sua motivação para 

atuar em pequenas localidades, liderando, a partir do Estado o desenvolvimento local nos 

municípios, pela propagação de tecnologia de comércio eletrônico. 

Assim, a sistemática utilizada pela CONAB já evidencia um avanço em termos 

de celeridade, transparência, competitividade, comodidade, economicidade e evolução da 

tecnologia para o processo de compras. 

Cabe salientar que demais dados e análise a respeito da empresa  CONAB, já 

foram abordados, cujos detalhamentos acham-se  no manual de Operações e os resumo de 

operações realizadas, em Anexos II, III e IV6. 

O especialista em estratégias Porter (2001) citado por Ticoll (2001, p.20)  

reconhece que a Internet está provocando níveis inusitados, ao afirmar que o uso de 

tecnologia tem um processo ao: 

começar  pela integração entre atividades, prossegue com a integração de 
cadeias de valor entre setores, abrangendo as camadas de fornecedores, 
canais e consumidores em todas as funções, incluindo manufatura, 
provimento de serviços e até desenvolvimento de produtos. 

 

“A tecnologia de informação tende a proliferar em mercado antes não inimaginável”. (Agente Corretor 
– C3). 

 

“Com certeza, não só os pregões, mas todas as demais modalidades de compras terão que intensificar a 

                                                 
6 O resumos detalhado e completo das operações da empresa, realizadas desde 1993 a 2002, estão disponíveis 
no endereço eletrônico (site): http://www.conab.gov.br/comercializacao/default.cfm: Acesso: 01.02.2003. 
 



 

 

utilização da tecnologia da informação. (Agente do Poder Público  - Coordenação de Licitação)”. 
 
“Vejo como uma ferramenta de fundamental importância para o Estado, inclusive agregando outras 
atividades no processo, desse modo, segmentando o controle de gastos; aquisições, materiais 
permanente. Ou seja, um Estado que tem o orçamento controlado”. (Agente observador  que Opera 
pregão na CONAB) 
 

Complementando esse raciocínio a respeito da tecnologia tem-se o argumento 

de Machado-da-Silva,;Barbosa (2002, p.20) que colocam o contexto da inovação como 

sendo aquela que: 

Fundamenta as estratégias organizacionais que visam o desenvolver 
novos caminhos para agir, para soluc ionar problemas e para elevar o 
nível  dos resultados [...] a organização aproveita os encontros como 
feiras e exposições para buscar inovações tecnológicas ou para realizar 
negócios. 

Os novos caminhos trilhados pelo gestor público estadual para modernizar sua 

estrutura administrativa com custo otimizado e no intento de ter a qualidade dos serviços 

prestados à sociedade levaram-no a tomar iniciativas locais de arranjos institucionais com a 

estratégia de inovação processual nas aquisições de bens e serviços para o Estado, 

conforme mudanças registradas ao comparar o sistema convencional e com o eletrônico, 

em relação a alguns itens considerados relevantes mencionados, no Quadro 2 a seguir: 

 

3.3.3 Síntese das inovações processuais 

 
Quadro 2  - Mudança no sistema de compras no contexto e na natureza  as interações 

  percebidas pelos agentes socioeconômicos 
 

ITENS COMPRAS CONVENCIONAIS COMPRAS ELETRÔNICAS 

Mercado Protegido/pequeno/existente Competitivo/global/consolidado 

Fornecedores Poucos competidores Muitos competidores/globais 

Lógica Individualista Cooperação 
Associação Limitada Grande número de associações 

Riscos Assumidos Compartilhados 

Colaborador e 
Competidor  

Separação Dualidade  

Integração  Vertical Horizontal 

Retornos Imediatos Crescentes de adoção 
Fonte: Adaptado para efeito do estudo pretendido, a partir de  Bignetti (2002, p. 44) 
 

Já no contexto geral, as respostas dos depoentes que participaram da pesquisa, 

relativa a questão inovação que ao serem interpretadas possibilitaram a elaboração do 



 

 

Quadro 2 que trata das controvérsias entre várias categorias, isto é itens, que  ao serem  

comparadas mostrando diferenças significativas entre sistemas de compra convencional 

inicialmente adotado com  os avanços do atual processo  eletrônico. 

 
Quadro 3 -  Alguns avanços  no sistema de licitação (compras) do convencional 

para eletrônico  
 

ITENS SISTEMA CONVENCIONAL SISTEMA ELETRÔNICO  

Tempo de conclusão 
da licitação 

Em até 120 dias, sem existência 
de recursos judiciais. 

 Em até 15 dias. 

Processo Altamente burocrática Relativamente simples – baixa 
burocracia 

Concorrência Menor número por baixa 
abrangência da divulgação. 

Alta concorrência, estimulada 
por corretores de todo o país. 

Condução do processo Lento . Agilidade total. 

Corrupção no processo Mais suscetível  Transparência  inibe corrupção. 

 

Cancelar processo 
Dificuldade pelo tempo de 
restabelecimento. 

Facilidade para cancelar 
licitação e abrir nova. 

Volume de papéis Alto volume exige documentos 
de todos os participantes. 

Baixo volume exige documentos 
apenas do vencedor da licitação. 

Abrangência da 

comunicação 
 Pouco, pode atingir apenas o local. Altamente, atinge o mundo todo, via 

internet. 

Licitações por motivos Muito excepcionais, como 
justificativa para acelerar o 
processo. 

Inexistência de casos 
excepcionais            

Pessoal envolvido  Administração Pública  Parceiros, poucas pessoas na 
Administração. 

Controvérsias Muitas jurídicas. Controvérsias jurídicas quase 
inexistentes. 

Legislação  Antiga, sem atualizações.  Recente, com avanços. 
Fonte:  Resultados interpretativos, a partir dos depoimentos dos sujeitos, 2002. 

 

3.3.4 Os arranjos institucionais através das redes relacionais 

Prosseguindo com a análise interpretativa dos depoimentos dos agentes 

representantes e executores das operações na Bolsa de Mercadoria, observa-se o 

estabelecimento de arranjos institucionais estabelecendo a nova rede relacional  de 

negócios voltados ao processo de desenvolvimento local.  

Os arranjos institucionais ocorrem a partir da constituição de uma nova postura 



 

 

no modo de formular e implementar políticas que envolvem ruptura do modelo centrado 

em instituições ou agências isoladas, cuja relação com outras agências tendem a ser de 

subordinação ou pela competição de espaços junto a agências de mesmo nível de governo. 

Mas, para  Farah (2000, p.338) “a construção de novos arranjos institucionais 

só se completa com um outro elemento inovador presente [...] ‘o estabelecimento de novas 

formas de articulação entre o Estado, sociedade civil e mercado”.  Essa maneira de 

construir tem se expandido  possibilitando a participação de novos atores ou agentes 

socioeconômicos na formulação e implementação das políticas públicas. 

As redes relacionais que são construídas compõem-se de entidades 

especializadas em comércio e mercados, Bo lsa e Corretores, que participam, fortalecem e 

se fazem agentes promotoras do desenvolvimento local, à medida que permitem ganhos 

qualitativos e quantitativos nos investimentos do Estado. Essa nova rede relacional de 

negócios mostrar as transformações dinâmicas que ocorreram, tanto no contexto  

ambientes, processo, desafios e resultados oriundos da inovação processual que trouxe 

mudanças impactantes no processo licitatório de compras na modalidade de leilão do tipo 

pregão reverso, conforme Figura 1, apresentada, a seguir:  

 

Figura 1 - Processos e desafios para o desenvolvimento local 

 

AMBIENTES PROCESSOS DESAFIOS RESULTADOS 
Econômico 
(mercado) 

Globalização/ 
Inovação processual 

Participação 
Social 

(sociedade) 

Integração e interação 
(agentes 

socioeconômicos) 

Político (Estado) 

 (Políticas públicas) 

Descentralização 

(Reforma do governo)  

    Competitividade 
 
 
 
 

        Cooperação 

Fonte: Adaptado, a partir de Casarotto Filho; Pires ( 1999, p.87). 
 
Os resultados da Figura 1 revelam que os principais processos de globalização, 

integração, interação e descentralização que levou as reformas do governo estadual, vêm 

confirmar os estudos de  Castells (2000, p.439)  ao afirmar que eles: 

são articulados em redes e que ligam lugares diferentes  e atribuem a cada 
um deles um papel e o peso de uma hierarquia de geração de riqueza, 

 Redes relacionais  



 

 

processamento de informação e de poder, fazendo que isso, em última 
análise, condicione o destino de cada localidade.  

Igualmente, esses resultados mostrados, na mesma figura, confirmam os 

estudos de Casarotto Filho; Pires (1999, p.105) sobre o processo de globalização, pois 

pressupõe que: 

As regiões passem por um processo de modernização das empresas, 
sindicatos e Estado. Esse processo de modernização é composto por dois 
momentos muito precisos: 

a) Um momento de racionalização de custos para se adaptar ao 
padrão tecnológico global; 

b) Um comprimento dos agentes locais e regionais com a melhoria 
da qualidade. 

 
Em relação ao processo de descentralização e participação social apresentado, 

na Figura 1, confirma os estudos de Casarotto Filho; Pires (1999) que  abordam o assunto a 

partir da revisão do papel institucional da administração e da representatividade social e os 

necessários mecanismos que garantam a adesão social.  

3.3.5 Descentralização e aprendizagem organizacional através de redes 

Para esses autores (p.94) nesse processo de descentralização em que há espaços 

para a participação social tem-se “a relevância do papel do poder instituído como 

catalisador e viabilizador das iniciativas sociais, sejam estas privadas ou comunitárias, 

além do planejamento participativo do esforço de implementação”. 

O  processo de descentralização, na Figura 1,  acha-se pautado nas reformas do 

governo que criaram espaços para o gestor público estadual exercitar desafios de estudar e 

sugerir alterações nos dispositivos legais para que possam atender às exigências do 

ambiente externo. Isso está de acordo  e corrobora com os estudos de Machado-da-Silva; 

Barbosa (2002)  ao apresentarem dentre os indicadores por eles  estudados o da 

flexibilidade que fundamenta as estratégias organizacionais que visam a desenvolver a 

capacidade de prontidão de respostas da organização às mudanças ambientais.  

Nessa perspectiva de análise de resultados emerge Thurler (2001) que ressalt a 

em seus estudos a importância de encontrar um novo  princípio organizador que possa  

tratar do assunto funcionamento em redes  que  para ele se processam pela flexibilização 

das estruturas, da composição e da recomposição contínua de grupos de trabalho  que 

caracterizam as novas lógicas de funcionamento dos sistemas. 



 

 

Etienne (2000) appud Thurler (2001, p. 45) explica que: 

A gestão por redes oferece um meio interessante não apenas de assegurar 
a informação e o confronto entre os diversos grupos de atores, mas 
igualmente, de permitir-lhes uma compreensão  sistêmica das dinâmicas 
implicadas o sentido é construído por intermédio desta compreensão, ao 
sabor das controvérsias empreendidas e das experiências feitas por uns e 
outros durante o percurso. 
 

As redes segundo Thurler (2001)  as redes são interessantes meios de 

aprendizagem organizacional pois envolvem e comprometem os atores (agentes 

socioeconômicos) em um processo de ações coletivas na busca de soluções para problemas 

comuns. Ressalta a autora que essas ações conjuntas se formam em torno de processos de 

mudanças, podendo também ser  pontuais, mas é  nesse momento que ocorre troca de 

experiências, de coordenação e de apoio mútuo.  

 

3.3.6 O crescimento endógeno proporcionado pelas redes relacionais do 
pregão 

 

Assim, Casarotto Filho; Pires (1999) explica em seus estudos sobre redes que 

na constituição de grupos de atores articulados entre eles ou mesmo abertos a novas 

relações contribuem o crescimento “endógeno”, isto é, a capacidade de criar condições 

locais, as regras que permitam a cooperação entre os agentes socioeconômicos com o 

objetivo do desenvolvimento dos conhecimentos individuais e comuns, para possibilitar 

um acúmulo de conhecimentos suficientes para o crescimento coletivo. 

Para esses mesmos autores descentralizar (flexibilizar) compreende a 

cooperação articulada  entre os agentes socioeconômicos sob duas  formas. A verticalizada, 

ou seja, com ações focadas para terceirização, subcontratação, integração tecnológica, 

financeira, econômica, de marketing e comercial.  A segunda horizontalizada que permite 

ações conjuntas de pesquisa cooperativa, produtos, processo, tecnologias, entre outros. 

Essas formas de arranjos institucionais que têm ações coletivas geram mudanças no padrão 

do processo de desenvolvimento refletindo nas demais áreas de interesse como a 

tecnológica, de produção, serviços, concorrência, entre outros.  

Desse modo, pode-se afirmar e corroborar com os estudos de Casarotto Filho; 

Pires (1999, p.106)  que: 

quanto mais dinâmica é a sociedade, maiores são as formas de mercado 
que podem surgir no sistema produtivo. Não se pode ter um 



 

 

desenvolvimento que seja econômico e social se apenas restrita parcela 
da sociedade pode participar ativamente da competição e da produção da 
riqueza local.  

Logo, pode-se afirmar que se trata de um processo de aprendizagem, pois com 

o sistema eletrônico têm-se  informações  que são recolhidas e avaliadas acerca do 

ambiente econômico e competitivo e da historia da iniciativa de gestão pública que 

emergiu da reforma de governo da década de 90 que tinha como uma das metas o processo 

de modernização, na esfera pública por meio da inovação tecnológica e mudanças de  

posturas dos dirigentes.  

Os desafios enfrentados pelo gestor público estadual frente a mudanças do 

sistema de compras convencional para o atual de compras eletrônicas trouxeram avanços 

nas articulações entre o Estado e sociedade representada nesta investigação por agentes 

socioeconômicos que com ações conjuntas formadas pelos arranjos institucionais  

contribuíram para obter resultados  no processo de interesses comuns estabelecidos pelas 

as redes relacionais de integração e de interação entre instituições, podendo ser 

visualizadas no Quadro 4, a seguir:   

 

Quadro 4 - Redes Relacionais de Interação e Integração entre Instituições 
 

ARRANJOS  INSTITUIÇÃO 
GOVERNO BOLSA CORRETORES FORNECEDORES  

GOVERNO - SIM NÃO SIM 
BOLSA SIM 

- 
SIM 

NÃO 
CORRETORES  NÃO SIM - SIM 
FORNECEDORES SIM 

NÃO  
SIM - 

Fonte: Análise das redes de relações entre as Instituições no sistema eletrônico de Licitação – Pregão, 2002. 
 

 

Ao visualizar o Quadro 4 – Redes relacionais tem-se os resultados de atuação 

no processo como  otimização de recursos, rapidez e agilidade, transparência nos atos 

administrativos da gestão pública estadual, utilização de tecnologia entre outros avanços 

obtidos  que corroboram com os estudos de  Casarotto Filho; Pires (1999) que tratam dos 

arranjos institucionais que possibilitaram os agentes socioeconômicos de se articularem na 

dinamicidade  de integrarem e de interagirem para fins comuns. Pode-se afirmar que houve 



 

 

mudanças significativas no sistema de comunicação com efeitos sinérgicos de colaboração 

interinstitucionais, no contexto.  

3.3.7  Ampliação da confiança nas instituições 

Cabe frisar que também teve efeitos de articulação externa reforçando o 

sistema de relações sociais tendo  a complementaridade com recursos tecnológicos e 

repercussão dessa inovação processual tem suscitado o interesse de outros estados.  Esses 

efeitos estudados confirmam a teoria de Boisier (1988) que trata do capital cívico 

afirmando que representa a confiança nas instituições públicas e de demais relações 

efetivas de credibilidade nos serviços públicos. 

Mas, pode-se afirmar que todas as ousadias de busca pela inovação em seus 

vários aspectos trazem rupturas em hábitos, valores, crenças e procedimentos instalados 

em determinados contextos, neste caso o organizacional e social. Dentre esses  aspectos 

pode-se destacar o tipo processual  que foi abordado nesta pesquisa, quanto à inserção de 

dispositivos legais que viabilizaram a adoção e sanção de decreto e novas leis  que 

provocaram  mudanças no sistema  de aquisição de bens e serviços públicos que era 

convencional para o atual  sistema eletrônico que foi estruturado com tecnologia de 

informação compartilhada entre o Estado, Bolsa de Mercadoria do Estado  de Mato Grosso 

do Sul e o Banco do Brasil, bem como de outros agentes socioeconômicos.  
 

3.3.8 Desenvolvimento local através do pregão eletrônico – desafios a 
enfrentar 

 

As mudanças provocadas no sistema de compras eletrônicas reforçam a postura 

do gestor público estadual  ao adotar ações de iniciativas locais corroborando com a 

explicitação de Junqueira (2000) sobre desenvolvimento local, ao afirmar que é um espaço 

dinâmico de ações locais, em que permeia o pressuposto da descentralização, e avança 

afirmando que a participação comunitária constitui-se em um novo modo de promover o 

desenvolvimento e explica que isso possibilita o aparecimento de comunidades capazes de 

suprir suas necessidades imediatas descobrindo ou mesmo se despertando para suas 

vocações locais e com isso desenvolve suas potencialidades específicas    

Entretanto, todo processo de mudanças traz consigo algumas rupturas de ordem 

política, comportamental, social entre outras, como pode ser detectado com os 

depoimentos apresentados que revelam problemas sérios a serem enfrentados, pois  por 



 

 

meio do processo de troca de conhecimento e experiência é que se pode encontrar  meios 

de enfrentá- los.  Assim, as iniciativas  locais emanadas do gestor público estadual têm 

enfrentado  vários desafios que implicam combinações de diversos recursos como os 

jurídicos, financeiros e conhecimentos  humanos. 

Quanto ao aspecto da cultura tem-se o seguinte, depoimento: 

“As mudanças têm provocado uma revolução cultural nos órgãos do governo do Estado. Como os 
resultados têm sido satisfatórios, os servidores têm aderido às compras eletrônicas.”  (Agentes de Poder 
Público - Superintendente de Compras e Suprimentos).   
 

Porém, registra-se que as mudanças que ocorrem no sis tema precisam de certo 

tempo para processar e rever posturas de gerenciamento bem como permite ajustes 

necessários. Isto também foi detectado nas entrevistas, assim expressas: 

“Como todo processo em início de operação, existem os contratempos operacionais, os ajustes de 
agrupamentos, os prestadores de serviço. Porém com o tempo, o processo é assimilado e os agentes 
articulam-se sem problemas.”  (Agente Observador da CONAB  -  Técnico Operador da CONAB). 

 

Outras dificuldades detectadas  foram registradas e categorizadas, para que 

estudos futuros possam ser realizados, com pesquisadores que tenham interesse em estudar 

aspectos impactantes na gestão pública voltadas às compras de bens e serviços públicos, a 

seguir discriminados: 

a)  Categoria - Agilidade 
 
“Precisa mais agilidade e maior possibilidade de participação de outras bolsas. Estamos 
preparando novo regulamento para tornar o sistema mais virtual.” (Agente da Bolsa de Mercadoria  
- C1-Presidente). 
 
“Falta de agilidade no empenho dos produtos, por parte do Estado”. (Agente da Bolsa de 
Mercadoria  -  Funcionária). 
 
“A dificuldade ainda existente é de cunho econômico, pois alguns entraves atrasam o processo 
depois de finalizada a fase do pregão, como a demora na emissão de empenhos”. (Agentes dos 
Corretores  -  C3). 
 
 
b) Categoria - Capacitação da equipe de colaboradores 
 
“Existe ainda em nosso caso carência de pregoeiros capacitados ou mesmo interessada no novo 
sistema, por medo ou desconhecimento do funcionamento, ou seja, falta de equipe para alavancar 
e agilizar ainda mais o processo.”  (Agente da Bolsa de Mercadoria  -  Superintendente). 
 
“Resume-se a questões de capacitação de pessoal, ausência de estrutura física e equipamentos 
para aumentar as equipes de pregão.” (Agentes do Poder Público  -  Superintendente de Compras e 
Suprimentos). 
“Falta agilidade por parte do pregoeiro em fazer o pregão”. (Agente da Bolsa de Mercadoria  -  
Funcionária). 



 

 

 
 
c) Categoria - Resistência ao processo eletrônico 

 
“No início, as maiores dificuldades eram a resistência na assimilação de novos conceitos pelos 
atuais fornecedores. ocasionando dificuldade aos fornecedores na manutenção dos preços, depois 
de diminuídas suas margens de lucro na fase de pregão, inviabilizando a contratação.” (Agentes 
dos Corretores  -  C3). 

 
“Alguns fornecedores reclamam do valor a ser pago em relação às comissões dos corretores. 
Algumas exigências legais não são cumpridas adequadamente”. (Agente do Poder Público  -   
Coordenador de Licitações).  
 
“Os fornecedores reclamam do pagamento, da taxa de operacionalização do sistema.” (Agente do 
Poder Público  -  Advogada). 
 
“A prática atual guardava algumas prerrogativas que dificultavam a concorrência externa”. 
(Agentes dos Corretores  -  C3). 
 
 
d) Categoria -  Operacionais 
 
“Volume de licitação é baixo, produtos insignificantes que poderiam ser “em aberto”, clareza nas 
especificações, o preço referencial do governo às vezes é muito baixo.” (Agentes dos Corretores  -  
C5). 
 
“Há desinteresse por aquisições de pequeno valor.” (Agente do Poder Público  -  Coordenador de 
Licitações). 
 
“A maior dificuldade que ainda existe é a do agrupamento de itens que deverão compor o lote, 
uma vez que esse deve ser rigidamente observado para não ocorrer á exclusão de certos de 
fabricantes, distribuidores ou representantes.” (Agente do Poder Público  -  Pregoeira). 
 
“Necessidade de desburocratização para o cumprimento de exigências da Lei 8666 e de criação de 
um sistema de cadastro de fornecedores para o Estado de Mato Grosso do Sul. Seria a versão 
estadual do SICAF Federal”. (Agente da Bolsa de Mercadoria  -  C2-Vice-Presidente). 
 
“Captação de fornecedores pelos corretores.” (Agentes da Bolsa de Mercadorias -  C1-Presidente). 

 

Desse modo é imprescindível que o processo tenha aperfeiçoamentos 

constantes e que as haja relacionamento  intensivo entre as instituições existentes. Também 

são essenciais que ocorram mudança tanto na cultura e quanto na forma de ação das 

instituições/organizações, por meio de ajustes necessários de modo a torná- las agente 

socioeconômicas com papéis de catalisadores do processo de desenvolvimento. 

Essas dificuldades identificadas e categorizadas são objetos de novas pesquisas 

a serem realizadas por pesquisadores que têm interesse em avançar os estudos no campo da 

gestão pública estadual. 

 



 

 

 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente, o cenário do mundo dos negócios mudou, pois descobertas 

tecnológicas tem permitido avanços nas atuais organizações de várias naturezas, 

principalmente, no que diz respeito às comunicações virtuais de forma a se ter 

transparências nas comercializações e na velocidade das informações que conduzem os 

gestores de natureza pública ou privada a tomarem decisões de caráter céleres. 

Os recursos da tecnologia investidos pelas organizações propiciam a elas a 

obtenção da instalação de redes relacionais e também a otimização de recursos e 

conseqüentemente a redução de custos operacionais. A importância dessas redes 

construídas é uma das opções estratégicas que as organizações tradicionais/convencionais 

precisam ter para proporcionar rupturas em suas estruturas que já estão ultrapassadas pelo 

tempo, pois  as tendências atuais são de ações coletivas para interesses comuns, 

essencialmente para aqueles que querem estender seu alcance  a novos mercados. 

Assim, a pesquisa procurou responder a questão principal, objeto deste estudo 

que foi assim formulada: Como inovar o instrumento de gestão de compras públicas, 

no âmbito estadual, para oportunizar a participação social como fator do 

desenvolvimento local? 

A busca de respostas a essa indagação teve desdobramentos mediante a 

elaboração de três dimensões de análise e interpretação de resultados, são elas: Reforma de 

governo e das políticas públicas, o processo de compras de bens e serviços pela 

modalidade de licitação por leilão do tipo pregão e inovação processual na gestão pública 

oportunizando a participação social (agentes socioeconômicos). 

Observa-se nessa primeira dimensão que a partir da década de 90 a nação 

passou por um programa de reforma de governo tendo como uma de suas metas o processo 

de modernização a ser almejado para a gestão pública em todos as instâncias federal, 

estadual e municipal. Essa abertura possibilitou ganhos no sentido de rever, refletir, 

ampliar e ajustar políticas públicas como instrumentos norteadores de gerenciamento, no 



 

 

âmbito da gestão pública. 

Ao estudar, no período 1998 a 2002, dispositivos legais, conceitos de 

desenvolvimento local e teorias organizacionais, existentes na literatura e que tivessem 

mostrado  avanços, a partir de recursos tecnológicos, a respeito de modalidade de licitação 

para vendas e compras, cuja inovação processual tenha ocorrido mediante leilão em 

pregão, foi possível identificar  tipos de leilão existente como por exemplo, o reverso, que 

oportuniza a participação social em procedimentos gerenciais e administrativos, na gestão 

pública e empresarial.   

Os estudos investigados nos diversos âmbitos, como por exemplos, federal - o 

caso do tipo pregão da CONAB, estadual pelo sistema convencional - o caso da área da 

saúde e de iniciativas privadas que efetivamente têm realizado  seus negócios, via 

comercialização eletrônica - os casos da eBay.com,  aremate.com.br, amazom.com, entre 

outros.  

Os resultados desses casos pesquisados suscitaram e  alavancaram propostas de 

ajustes nos dispositivos legais, até então vigentes a  Constituição Federal Brasileira de 

1988 e a Lei Federal nº 8666/93, como por exemplo, a inserção do artigo 68 que teve 

resistência das instâncias de fiscalização como o Tribunal de Contas. 

Mas, a MP - Medida Provisória nº 2026 de 4 de maio de 2000 que foi instituída 

no âmbito da União criou o espaço no sentido de que poderia adotar licitação para a 

aquisição de bens e serviços, via pregão. Igualmente, têm-se avanços em relação à nova 

redação dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 04 de junho de 1998 ao inciso XXVII 

sobre normas gerais de licitação do artigo 22 da Constituição Federal.  

A partir da MP,  inicia-se a análise da segunda dimensão deste estudo, em que 

se tem à oportunidade de se eliminar barreiras até então encontradas, pois foi elaborada a 

proposta de lei  e encaminhada ao governo estadual que apresentou  à Assembléia 

Legislativa sendo sancionada a Lei nº 2152 de 26 de outubro de 2000 contendo o parágrafo 

único do artigo 68, que foi regulamentada pelo Decreto nº 10163 de 12 de dezembro de 

2000 que contempla tal modalidade de licitação em seu 1º artigo e ainda a inserção dos 

incisos I, II, e III do artigo 2º da Lei nº 10191 de 14 de fevereiro de 2001 que trata da 

aquisição de bens e serviços da área da saúde. 

Esses dois dispositivos estaduais  aprovados, sancionados e combinados com os 



 

 

dispositivos  federais a Lei nº 8666/93 e a Medida Provisória 2026/2000, nortearam as   

mudanças relativas ao processo de compras de bens e serviços pelo processo de licitação 

mediante leilão reverso do tipo pregão, oportunizando a participação social (agentes 

socioeconômicos) como fator de desenvolvimento local. 

Esses avanços nos campos legislativos foram complementados pela Lei 

Estadual nº 2532 de dezembro de 2002 que trata dos pagamentos a fornecedores e que 

viabilizaram o processo de compras de bens e serviços pela modalidade de licitação por 

leilão do tipo pregão, no Estado de Mato Grosso do Sul, e que trouxe várias vantagens do 

tipo otimização de recursos, transparência nos atos administrativos, agilidade na 

processualística de cotação, adjudicação, mudanças nas posturas dos gestores e nas 

relações entre o Estado e sociedade, essa iniciativa local de ajustes nos dispositivos legais 

foram, também, analisadas como segunda dimensão. 

As relações entre Estado e sociedade se configuraram, a partir das iniciativas 

do gestor público estadual em adotar a inovação processual  na aquisição de bens e 

serviços pelos meios de recursos tecnológicos avançados - internet, cuja  análise dessas 

relações constituiu-se na terceira dimensão analisada.  

A inovação processual possibilitou o estabelecimento de redes relacionais que 

originaram de arranjos institucionais/organizacionais que foram construídos nas atividades 

de negociação no mercado tendo como agentes socioeconômicos, fornecedores (indústrias, 

comerciantes e prestadores de serviços), intermediários (as sociedades corretoras de 

mercadorias e serviços), compradores (Governo do Estado) e executivos da Bolsa de 

Mercadorias em Mato Grosso do Sul e da Administração Direta e Indireta do Estado.  

Os agentes socioeconômicos ao participarem do mercado, com ações  de 

cooperações pré-competitivas para atingir mercados não consolidados fortalecem e se 

fazem agentes promotores do desenvolvimento local, à medida que permitem ganhos 

qualitativos e quantitativos quanto aos investimentos e gastos do Estado com a aquisição 

de bens e serviços.  

Essa nova rede relacional de negócios mostrar as transformações dinâmicas 

que ocorreram, tanto no contexto  ambientes, processo, desafios e resultados oriundos da 

inovação processual e que trouxe mudanças impactantes no processo licitatório de compras 

na modalidade de pregão operado em leilão do tipo reverso, que foram comprovadas 

mediante depoimentos dos sujeitos entrevistados. 



 

 

As mudanças impactantes foram detectadas como, nesta pesquisa, ao 

interpretar os depoimentos dos agentes socioeconômicos, frente aos desafios da gestão 

pública estadual em adotar mudanças de posturas para inovar o processo de compras de 

bens e serviços públicos, por meio de redes eletrônicas, na Bolsa de Mercadorias de Mato 

Grosso do Sul. Essas dificuldades foram identificadas frente a nova sistemática de licitação 

de compras na modalidade leilão reverso por pregão eletrônico e categorizadas em 

capacitação da equipe de colaboradores, bem como  agilidade, resistência ao processo 

eletrônico, adaptação/transição e de cunho operacional.  

As categorias identificadas nesta pesquisa, como um dos objetivos específicos 

delineados, requerem novas investigações para efeito de análise conclusiva, servindo de 

ponto de partida para os pesquisadores que labutam nessa área de gestão pública.  

Cabe salientar que o estudo, ora realizado deixa contribuições no sentido de 

que as iniciativas de ações locais, emanadas do gestor público do Estado têm sido objeto de 

consulta e de adoção da inovação processual por outros estados, inclusive pelo Legislativo 

Federal que aprovou a Lei nº 10520 em 17 de junho de 2002.  

Assim pode-se afirmar que a dissertação intitulada INOVAÇÃO NA GESTÃO 

PÚBLICA ESTADUAL E O DESENVOLVIMENTO LOCAL: PROCESSO DE 

COMPRAS ELETRÔNICAS, teve sua análise realizada, nos períodos de 1998 a 2002, 

sendo que iniciou com a pesquisa bibliográfica e com estudos de dispositivos legais que 

foram interpretados e geraram conhecimentos  subsidiando, em 2001 a 2002, com ações de 

iniciativas locais do gestor público ao adotar a inserção de incisos e parágrafos que 

levaram a criação decreto e de leis que nortearam o processo de compras eletrônicas.  

Logo, o estudo teve o intuito de analisar o tema sob a ótica das políticas 

públicas, para aquisição de bens e serviços pela rede de relações com processamento 

eletrônico que oportuniza a participação social, expressa pelos agentes socioeconômicos, 

como fator para o desenvolvimento local.  
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APÊNDICES



 

 

APÊNDICE I 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS REALIZADAS COM OS AGENTES 

ECONÔMICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

 

 

1) Que mudanças você registraria com a efetiva implantação da modalidade de compras, 
via pregão eletrônico para MS? 

 
2) Na sua opinião, qual o futuro das licitações pela sistemática do pregão eletrônico? 
 
3) Como você vê a participação da bolsa, nos pregões eletrônicos do poder público? 

(positiva, negativa, por quê?) 
 
4) Que dificuldades ainda existem para os pregões eletrônicos? 
 
5) Para o sistema de licitações do Estado de Mato Grosso do Sul, você acredita que tenha 

havido alguma melhora? 
 
6) Como foi sua experiência em licitações do Estado de Mato Grosso do Sul, pela forma 

convencional, ou seja, antes do pregão eletrônico? 
 
7) Na sua opinião, o que mudou com a licitação por meio eletrônico, pela Bo lsa de 

mercadorias? 
 
8) As mudanças do sistema tradicional para o pregão eletrônico melhoraram ou pioraram? 
 
9) Que dificuldades ainda existem no pregão eletrônico? 
 
10) Como você vê no futuro os pregões eletrônicos? 
 
11) Como foi sua experiência em licitações do Estado de Mato Grosso do Sul,      pela 

forma convencional, ou seja, antes do pregão eletrônico? 



 

 

APÊNDICE II 

 

A sua íntegra pode ser colhida também no site: www.pregaopublico.com.br, 

opção: informações/legislação/Governo do Estado de Mato Grosso do Sul/Decretos: 
 

DECRETO N.º 10.163, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2000. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso da 

atribuição que lhe confere o inciso VII do art.89 da Constituição Estadual e tendo em vista 

o disposto no parágrafo único do art. 68 da Lei Estadual n.º 2.152, de 26 de outubro de 

2000, 

D E C R E T A: 

Art.1º Para aquisição de bens e serviços comuns, a Administração, em 

casos especiais, ou a seu critério, adotará a licitação na modalidade pregão, que será regida 

por este Decreto e pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a Medida 

Provisória n.º 2.026-7, de 23 de novembro de 2000. 

Parágrafo Único - Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins deste 

Decreto, aquele cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, de acordo com o 

disposto no anexo. 

 

Art.2º O pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e 

serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação em que a disputa pelo 

fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública, ficando ressalvado 

os casos de obras e serviços de engenharia, bem como as locações imobiliárias e alienações 

em geral, que serão regidas pela legislação geral para a Administração Pública e demais 

normas complementares. 

 

Art.3º Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de 

tecnologia da informação, próprios ou por convênios ou contratos com instituições 

federais, estaduais, financeiras, bolsas de mercadorias ou valores filiadas a instituições de 

abrangência nacional. 

 



 

 

Art.4º A licitação na modalidade pregão é condicionada aos princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo, bem assim aos princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, 

proporcionalidade, maior competitividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva 

das propostas. 

 

Art.5º Todos quantos participem de licitação na presente modalidade têm 

direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste 

Regulamento, podendo qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento quando 

realizado em sessão pública ou por meio de tecnologia da informação específica, desde que 

não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

 

Art.6º Compete ao Secretário do Estado de Gestão de Pessoal e Gastos: 

I - determinar a abertura da licitação na modalidade pregão; 

II - proceder ao bloqueio prévio, através da Coordenadoria do Tesouro, do 

valor estimado destinado ao pagamento dos bens e serviços a serem adquiridos. 

III - designar o pregoeiro e os componentes da equipe de apoio; 

IV - decidir os recursos contra atos do pregoeiro. 

 

Art.7º Na fase preparatória do pregão, os órgãos da Administração direta, 

as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as entidades controladas direta e 

indiretamente pelo Estado remeterão à Secretaria de Estado de Gestão de Pessoal e Gastos 

seus pedidos de aquisição de bens e serviços, por meio de processo administrativo, 

devendo este estar obrigatoriamente instruído com os seguintes elementos: 

I - descrição clara e precisa do objeto da licitação, com definição das 

características técnicas vedadas especificações que, por excessivas limitem ou frustrem a 

competição; 

II - valor estimado em planilhas, elaborado a partir do colhimento de no 

mínimo três propostas de preços ou de preços licitados há no máximo 1 ano, em 

observância aos preços e especificações praticadas no mercado confrontado com o termo 

de referência disponibilizado pela Superintendência de Compras e Suprimentos da 

Secretaria de Estado de Gestão de Pessoal e Gastos; 



 

 

III - reserva orçamentária e cronograma físico-financeiro de desembolso, se 

for o caso; 

IV - justificativa da necessidade da aquisição do objeto ou serviços; 

V - estabelecimento dos critérios de aceitação das propostas, das exigências 

de habilitação e da fixação dos prazos e demais condições essenciais para o fornecimento 

do objeto licitado. 

 

Art.8º O critério de julgamento será o de menor preço, observados os 

parâmetros mínimos de desempenho e da qualidade, o prazo máximo de fornecimento e as 

demais condições definidas no edital e aviso específico. 

 

Art.9º A autoridade competente, diretamente ou por delegação de 

competência, designará dentre seus servidores ou do órgão ou entidade requisitante da 

licitação, o pregoeiro responsável pelos trabalhos do pregão e a sua equipe de apoio. 

§ 1º A equipe de apoio poderá ser integrada por servidores ocupantes de 

cargo efetivo ou em comissão ou emprego de órgão ou entidade do Poder Executivo, 

preferencialmente do quadro da Secretaria de Estado de Gestão de Pessoal e Gastos. 

§ 2º O período de investidura do pregoeiro e da respectiva equipe de 

apoio não poderá exceder um ano, vedada à recondução para o período subseqüente. 

 

Art.10. São atribuições do pregoeiro; 

I - a condução da sessão pública do pregão; 

II - o recebimento das propostas de preços conforme edital ou aviso 

específico e da documentação de habilitação; 

III - a recepção e abertura das propostas de preços, o seu exame e 

classificação, bem como, a condução dos procedimentos relativos a indicação de quais os 

licitantes que poderão oferecer novos lances e definir a proposta de menor preço; 

IV - a abertura e análise da documentação do licitante vencedor; 

V - a documentação do processo licitatório respectivo, com todos os atos 

essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, com vista à aferição de 

sua regularidade pelos agentes de controle; 

VI - o processamento dos recursos interpostos; 

VII -  o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a 



 

 

adjudicação do objeto da licitação ao vencedor à autoridade superior, visando a 

homologação e a contratação; 

VIII - a prática dos demais atos pertinentes ao procedimento. 

 

Art.11 A fase externa do pregão será iniciada com a divulgação do edital e 

aviso específico, contendo os requisitos fixados, observadas as seguintes regras: 

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de 

edital e aviso específico no Diário Oficial do Estado e, facultativamente, por meios 

eletrônicos, internet e, conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação; 

II - do aviso específico constarão à definição precisa, suficiente e clara do 

objeto da licitação, bem como a indicação do local, dia e horário em que poderá ser lida ou 

obtida a integra do edital e em que serão recebidas as propostas; 

III - do edital ou aviso específico constarão a modalidade da licitação e a 

modalidade dos lances, por quantidade ou por preços, as exigências de habilitação, os 

critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do 

contrato, inclus ive a fixação dos prazos para fornecimento do objeto, de que tratam os 

incisos do art.7º do presente regulamento e as normas que disciplinarem o procedimento; 

IV - o edital fixará o prazo não inferior a oito dias úteis para os interessados 

prepararem suas propostas, fluindo o prazo a partir da divulgação do aviso, disponibilizado 

na forma do inciso do presente artigo; 

V - no dia, hora e local designado no edital, será aberta a sessão pública 

para recebimento das propostas e da declaração escrita e formal elaborada pelos 

interessados ou do seu registro em ata, de reunirem os requisitos de habilitação exigidos no 

edital, devendo o interessado, ou seu representante, proceder ao respectivo 

credenciamento, comprovando ser possuidor dos necessários poderes para formulação de 

propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

VI - quando o pregão for realizado por terceiros, nos termos do art.3º, caberá 

a estes o cadastramento, envio de documentação de habilitação dos licitantes vencedores, 

representação dos interessados e demais exigências, sujeitando-os às penalidades definidas 

em convênio ou contrato; 

VII -  inaugurada a sessão, o pregoeiro procederá à leitura das propostas de 

preços e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado 

propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de 



 

 

menor preço; 

VIII - quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de 

preços nas condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro classificará as melhores 

propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances, 

quaisquer sejam os preços oferecidos nas propostas escritas; 

IX - o pregoeiro convidará, individualmente, os licitantes classificados, de 

forma seqüencial, a apresentar lances, a partir do autor da proposta classificará de maior 

preço e os demais, em ordem decrescente de valor; 

X - em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances pelos 

proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 

decrescentes; 

XI - a desistência em apresentar lance, quando convocado pelo pregoeiro, 

implicará exclusão do licitante no certame; 

XII -  caso não realizem lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 

XIII - para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério 

segundo o tipo “menor preço”, observados os prazos máximos para fornecimento, as 

especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no 

edital; 

XIV -  encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro declarará a oferta vencedora; 

XV - declarado o vencedor, será aberto o envelope contendo a documentação 

e habilitação do licitante que tiver formulado a proposta vencedora para confirmação das 

suas condições habilitatórias fixadas no edital, que fora apresentada na própria sessão ou, 

quando o pregão for realizado por terceiros, nos termos do artigo 3º, caberá a estes a 

entrega da documentação de habilitação do vencedor em até 5 dias úteis da data do 

encerramento do pregão. 

XVI -  verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o pregoeiro 

encaminhará a proposta vencedora à autoridade responsável para homologação e 

contratação; 

XVII - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, 

na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta que 

atenda aos instrumentos convocatórios, apurando o licitante vencedor ou, a critério do 



 

 

pregoeiro, anulará o pregão; 

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata 

e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias 

para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados 

para apresentar contra-razões, em igual número de dias, que começará a correr do término 

do prazo do recorrente, sendo- lhes assegurada vista imediata dos autos; 

XIX -  a manifestação do interesse de interposição de recursos, deverá ser 

registrada em ata, contendo em síntese as razões e as contra-razões, podendo os 

interessados juntar memoriais no prazo concedido à apresentação de recursos; 

XX - o recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo; 

XXI -  o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento; 

XXII - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará 

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao 

vencedor; 

XXIII - decididos os recursos, a autoridade competente homologará a 

adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, procedendo à sua convocação para 

entrega do objeto, ou se for o caso, assinar o contrato no prazo definido no edital; 

XXIV- se o licitante vencedor recusar assinar o contrato injustificadamente, a 

sessão será retomada e os licitantes poderão ser chamados, na ordem de classificação, para 

fazê-lo nas mesmas condições de suas respectivas ofertas, sem prejuízo da aplicação das 

sanções cabíveis e previstas no edital; 

XXV- o prazo de validade das propostas será de sessenta dias. 

 

Art.12 Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 

o ato convocatório do pregão. 

Parágrafo único. Em caso de alteração do texto do edital e de seus anexos que a 

afete a documentação a ser apresentada ou formulação da proposta, será restit uídos na 

integra o prazo da divulgação antes concedido. 

 

Art.13 Quando o pregão for realizado por terceiros, nos termos do art.3º, 

caberá a estes a conferência e entrega dos documentos de habilitação do licitante, segundo 



 

 

as exigências do edital e aviso, cabendo ao terceiro a remessa dos originais ao pregoeiro, 

dentro do prazo previamente estabelecido no ato de convocação, sujeitando-os às 

penalidades definidas. 

 

Art.14 A Administração, quando da realização do pregão por terceiros, nos 

termos do art. 3º, fixará o percentual de até 2,5% (dois e meio por cento) do valor 

contratado, a título de taxa de operacionalização e uso de sistema, devendo esta quantia ser 

descontada diretamente do licitante vencedor, em favor do terceiro contratado. 

 

Art.15 Para habilitação dos licitantes será exigida, exclusivamente, a 

documentação prevista na lei federal de licitações, relativa à comprovação de situação 

regular perante a Fazenda Nacional, a Fazenda Estadual, a Fazenda Municipal, quando se 

referir a serviço, a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS de demais exigências reguladas em leis específicas e comprovação relativa à 

qualificação de ordem jurídica, técnica e econômico-financeira. 

§ 1º Os participantes que estiverem devidamente inscritos no Cadastro de 

Registro Central de Fornecedores do Estado de Mato Grosso do Sul, poderão apresentar o 

Certificado de Registro Cadastral, acompanhado de declaração de inexistência de fatos 

supervenientes impeditivos à habilitação, em substituição aos documentos elencados no 

artigo 28 e Incisos I e II do artigo 29 da lei 8.666/93, assegurado aos demais licitantes o 

direito de acesso aos dados nele constantes. 

§ 2º O licitante que ansejar o retardamento da execução do certame, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, ou fizer declaração falsa do atendimento das condições de habilitação, garantido 

o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 

Administração, e se for o caso, poderá ter o seu descredenciamento do Cadastro de 

Registro Central dos Fornecedores do Estado de Mato Grosso do Sul pelo prazo de até 

cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem 

prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e demais cominações legais. 

 

Art.16 É vedada a exigência de: 

I - garantia de proposta; 



 

 

II - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no 

certame; 

III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento 

do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de 

utilização de recursos de tecnologia da informação. 

 

Art.17 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na 

licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 

autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado. 

Parágrafo único. O licitante deverá ter procurador residente e domiciliado no 

País, com poderes para receber citação, intimação e responder administrativamente e 

judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de mandato com os documentos de 

habilitação. 

 

Art.18 Quando permitida a participação de de empresas em consórcio, 

deverão ser observadas as seguintes normas: 

I - comprovação da existência de compromisso público ou particular de 

constituição de consórcio, com indicação da empresa- líder, que deverá atender às 

condições de liderança estipuladas no edital e será a representante das consorciadas perante 

o órgão licitante; 

II - cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de 

habilitação exigida no ato convocatório; 

III - a capacidade técnica do consórcio será apresentada pela soma da 

capacidade técnica das empresas consorciadas; 

IV - para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas 

deverá atender aos índices contábeis definidos no edital ou aviso específico, nas mesmas 

condições estipuladas no cadastro de fornecedores do Estado; 

V - as empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de 

mais de um consórcio ou isoladamente; 

VI - as empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas 

obrigações do consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; 

VII -  no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, 

obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso 1 deste artigo. 



 

 

Parágrafo único. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a 

constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso 1 do 

presente artigo. 

 

Art.19 A autoridade competente para determinar a contratação poderá 

revogar a licitação em fase das razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo ser 

anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 

escrito e fundamentado. 

§ 1º A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 

§ 2º Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação 

do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

 

Art.20 Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de 

recursos orçamentários para pagamento dos encargos, dele decorrentes, no exercício 

financeiro em curso. 

 

Art. 21 A Administração publicará no Diário Oficial do Estado, o extrato 

dos contratos celebrados, até o quinto dia útil subseqüente ao de sua assinatura, com 

indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o 

servidor responsável a sanções disciplinares 

 

Art.22 Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios 

eletrônicos, serão documentados ou juntados no respectivo processo, cada qual 

oportunamente, compreendendo, sem prejuízo de outros, o seguinte: 

I - justificativa de contratação; 

II - termo contendo descrição detalhada do objeto, orçamento estimativo de 

custos e cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso; 

III - garantia de reserva orçamentária, com indicação das respectivas 

rubricas: 

IV - autorização da abertura da licitação; 



 

 

V - designação do pregoeiro e equipe de apoio; 

VI - parecer jurídico, quando necessário; 

VII -  edital e respectivos anexos, quando for o caso; 

VIII - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, conforme o 

caso; 

IX - originais das propostas escritas, da documentação de habilitação 

analisada e dos documentos que o instruírem; 

X - ata da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outros, o registro 

dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 

classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 

interpostos; 

XI - comprovantes da publicação do aviso do edital, do resultado da 

licitação, do extrato do contrato e dos demais atos relativos à publicidade do certame, 

conforme o caso. 

 

Art.23 O Secretário do Estado de Gestão de Pessoal e Gastos poderá 

estabelecer procedimentos para implementação das disposições deste Decreto e alterar, 

acrescentar ou retirar itens de bens ou serviços relacionados no anexo único. 

 

Art.24 Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art.25 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Campo Grande, 12 de Dezembro de 2000. 

 

José Orcírio Miranda dos Santos 
Governador 
 
 
Gilberto Tadeu Vicente 
Secretário de Estado de Gestão de Pessoal e Gastos 
 

 

 

 



 

 

 

ANEXO ÚNICO AO DECRETO N.º10.163 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2000. 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS 
 
BENS COMUNS: 
 

1. Bens de Consumo 

1.1. Água Mineral 

1.2. Combustível e lubrificante 

1.3. Gás 

1.4. Gênero alimentício 

1.5. Material de expediente 

1.6. Material hospitalar, médico e de laboratório 

1.7. Medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos 

1.8. Material de limpeza e conservação 

1.9. Oxigênio 

1.10. Peças de reprodução de materiais, equipamentos, veículos e outros 

 

2. Bens Permanentes 

2.1. Mobiliário 

2.2. Equipamentos em geral, exceto de informática 

2.3. Utensílios de uso geral, exceto de informática 

2.4. Veículo automotivo em geral 

 

SERVIÇOS COMUNS 
 

1. Serviços de Apoio Administrativo 
 

2. Serviços de Apoio à Atividade de informática 
2.1. Digitação 

2.2. Manutenção  

 

3. Serviços de Assinaturas 
3.1. Jornal 



 

 

3.2. Periódico 
3.3. Revista 
3.4. Televisão via satélite 
3.5. Televisão a cabo 

 

4. Serviços de Assistência 
4.1. Hospitalar 
4.2. Médica 
4.3. Odontológica 
4.4. Laboratorial 

 

5. Serviços de Atividades Auxiliares 
5.1. Ascensorista 
5.2. Auxiliar de escritório 
5.3. Copeiro 
5.4. Garçom 
5.5. Jardineiro 
5.6. Mensageiro 
5.7. Motorista 
5.8. Secretário 
5.9. Telefonista 

 

6. Serviços de Confecção de Uniformes 

7. Serviços de Copeiragem 

8. Serviços de Eventos 

9. Serviços de Filmagem 

10. Serviços de Fotografia 

11. Serviços de Gás Natural 

12. Serviços de Gás Liquefeito de Petróleo 

13. Serviços Gráficos 

14. Serviços de Hotelaria 

15. Serviços de Jardinagem 

16. Serviços de Lavanderia 

17. Serviços de Limpeza e Conservação 

18. Serviços de Locação de Bens Móveis 

19. Serviços de Manutenção de Bens Imóveis 

20. Serviços de Manutenção de Bens Móveis 

21. Serviços de Remoção de Bens Móveis 

22. Serviços de Microfilmagem 



 

 

23. Serviços de Reprografia 

24. Serviços de Seguro-Saúde 

25. Serviços de Degravação 

26. Serviços de Tradução 

27. Serviços de Telecomunicações de Dados 

28.  Serviços de Telecomunicações de Imagem 

29. Serviços de Telecomunicações de Voz 

30. Serviços de Telefonia Fixa 

31. Serviços de Telefonia Móvel 

32. Serviços de Transporte 

33. Serviços de Vale Refeição 

34. Serviços de Vigilância e Segurança Ostensiva.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE III 

 

Seu teor, nós transcrevemos a seguir, e pode ser colhido também no site: 

www.pregaopublico.com.br, opção: informações/legislação/Governo do Estado de Mato 

Grosso do Sul/Decretos: 

 

 

Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa que entre si 

celebram o Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Estado de 

Gestão de Pessoal e Gastos e a Bolsa de Mercadorias do Mato Grosso do Sul – 

BMMS para os fins que especifica. 
 

O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL através da SECRETARIA DE 

GESTÃO DE PESSOAL E GASTOS DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica 

de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02940523/0001- 43, estabelecida no 

Bloco I, do Centro Administrativo do Parque dos Poderes – Campo Grande/MS, CEP 

79.031-902, neste ato representada, nos termos do artigo 19 de Decreto nº 8.625/96 por seu 
titular Senhor Gilberto Tadeu Vicente, brasileiro, casado, economista, portador da cédula 

de identidade nº 907.626/SSP/PR e CPF/MF nº 089.846.979-15, doravante denominada 

CONCEDENTE/SEGES e de outro lado a BOLSA DE MERCADORIAS DE MATO 

GROSSO DO SUL – BMMS, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 

CNPJ/MF nº 01.534.882.1001-38, estabelecida na Rua Aratú, nº 156, Bairro Cachoeirinha, 

nesta Capital – CEP 79.040-330, doravante denominada CONVENENTE/BOLSA, neste 
ato representada por seu Presidente, Senhor Carlos Eduardo Fachini Dupas, brasileiro, 

casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 4.609.259/SSP/SP, 

resolvem firmar o presente Convênio, com amparo no Decreto nº 7.901, de 15 de agosto de 

1994 e na Lei nº 8.666/93 e alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O presente Convênio tem por objeto a conjugação de esforços 

mútuos para a realização de licitação na modalidade Pregão, por meio do processo 

eletrônico, visando dentre outros princípios, a obtenção de maior competitividade, 

menor preço, maior agilidade, comparação objetiva das propostas e transparência nos 

procedimentos de contratações de bens e serviços comuns, de que trata Decreto nº 



 

 

10.163, de 12 de dezembro de 2000, para o suprimento dos Órgãos Públicos. 

1.2 Para a consecução da finalidade ajustada a CONVENENTE/BOLSA 

disponibilizará os recursos de tecnologia da Informação e local apropriado para a 

realização das sessões, que será previamente demarcadas pela CONCEDENTE/SEGES 

através de Editais e ou Avisos Específicos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SISTEMÁTICA OPERACIONAL DOS 

PREGÕES 

2.1 As propostas e lances serão ofertados através do Sistema Unificado 

de Pregões de Bolsas de Mercadorias – SEUP, permitindo a participação de quaisquer 

interessados da Unidade da Federação, através das Bolsas de Mercadorias que estejam 

devidamente filiadas Associação de Bolsas de Mercadorias e Cereais – ABM. 

2.2 Nas datas e horários pré-definidos nos Editais ou Avisos Específicos 

será inaugurada sessão do Pregão, viabilizando a todas as Bolsas de Mercadorias que 

atenderem as condições previstas no item 2.1. procederem o cadastramento e a 

confirmação das propostas de preços previamente apresentadas por seus clientes. 

2.3 O sistema, automaticamente, selecionará as propostas compatíveis 

com as regras fixadas no edital ou Aviso Específico, divulgando a lista dos licitantes 

ordenadas por valor da proposta, indicando, desde logo, os proponentes aptos a 

participarem da fase competitiva, com abertura da execução de lances para os autores 

das propostas classificadas quanto ao preço. 

2.3.1 Nesta fase, permitirá ao pregoeiro negociar com os proponentes, 

através do mecanismo de mensagens, visando obter reduções 

adicionais de preço. 

2.3.2 Esgotada a fase da apresentação de lances, o Sistema indicará a 

proposta mais vantajosa para a Administração Pública, segundo o 

critério menor preço. Sendo declarado o vencedor do Pregão o 

licitante que tiver apresentado a proposta de menor preço e atender 

os critérios de aceitabilidade quanto às condições gerais e específicas 

exigidas no Edital e ou Aviso Específico e que subseqüentemente 

tenha atendido às exigências de habilitação. 



 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS NORMAS REGULADORAS 

3.1 Os procedimentos para as compras públicas de que trata o presente 

convênio serão regidos pela legislação aplicável à matéria e dos atos normativos abaixo 

citados, que farão parte deste instrumento: 

a) Decreto nº 10.163, de 12 de dezembro de 2000, que regulamenta a 

modalidade de licitação denominada “Pregão” para o Estado de Mato 

Grosso do Sul; 

b) Editais, Avisos Específicos e, quando houver, Aditivos, elaborados pela 

CONCEDENTE/SEGES, que serão dados ao prévio conhecimento da 

CONVENENTE/BOLSA; 

c) Convenção dos Princípios Gerais de Autoregulação e Ética da Bolsa de 

Mercadoria de Mato Grosso do Sul, regularmente aprovada na 

Assembléia Geral da Associação das Bolsas de Mercadoria e Cereais – 

ABM; 

d) Estatuto e Regulamento de Pregões da CONVENENTE/BOLSA, que 

serão dados ao prévio conhecimento da CONCEDENTE/SEGES. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

4.1 Compete à CONCEDENTE/SEGES: 

a) Designar o Pregoeiro e equipe de apoio que atuará na operação de 

compras; 

b) Fornecer previamente a CONVENTE/Bolsa o EDITAL e ADITIVOS 

que vier a editar, nos quais estejam especificadas as condições gerais e 

específicas para a participação na licitação; 

c) Fornecer à CONVENENTE/BOLSA, com antecedência mínima de 08 

(oito) dias úteis, da data definida para a realização do pregão, o Aviso 

Específico que regulará as operações a serem realizadas; 

d) Supervisionar, durante o pregão, os trabalhos de condução do mesmo, 

podendo promover as correções cabíveis, suspender ou cancelar a 

operação de aquisição de bens ou serviços, no caso da ocorrência de 



 

 

condução indevida ou problemas que possam comprometer os seus 

interesses ou objetivos, ressalvadas as operações já realizadas; 

e) Consignar, quando do seu interesse, critérios específicos através de 

Editais, Aditivos ou Avisos Específicos, tanto com relação aos 

fornecedores, como para a negociação propriamente dita, além de 

outras medidas que julgar necessárias e convenientes; 

f) Comunicar em caso de alteração das normas ou condições do Edital de 

licitação ou Aviso Específico, em decorrência de acolhimento 

impugnações ou providências formuladas pelos interessados, para que 

no tempo hábil possibilite à CONVENENTE/BOLSA na divulgação da 

concessão de novo prazo para abertura da licitação; 

g) Repassar à conta da CONVENENTE/BOLSA, a título de taxa de 

operacionalização e uso do sistema, a quantia previamente retida do 

fornecedor de acordo com os percentuais definidos em tabela, no prazo 

máximo de dois dias úteis contados da data de efetivação de pagamento 

do objeto ajustado; 

h) Cumprir com pontualidade os pagamentos provenientes das 

contratações processadas através das licitações modalidade Pregão na 

data divulgada no respectivo aviso específico; 

i) Proceder prévia vistoria das condições da infra-estrutura e de pessoal da 

CONVENENTE/BOLSA; 

j) Aplicar à CONVENENTE/BOLSA multas e penalidades previstas em 

EDITAL, ADITIVO, REGULAMENTO, ANEXO e/ou da Cláusula 

Décima do presente Convênio; 

k) Cobrar da CONVENENTE/BOLSA multas e penalidades previstas em 

EDITAL, ADITIVO, REGULAMENTO, ANEXO e/ou da Cláusula 

Décima, que forem impostas às demais BOLSAS participantes do 

pregão, bem como a seus prepostos e corretoras. 

 

4.2 Compete a CONVENENTE/BOLSA: 

a) Disponibilizar sem ônus para a CONCEDENTE/SEGES instalações 

adequadas e sistema eletrônico compatível para a operacionalização da 

licitação na modalidade Pregão Público; 



 

 

b) Proceder a divulgação dos Editais, Aditivos e Avisos Específicos dentro 

do prazo hábil e a fixação em local apropriado, bem como, a 

disponibilização de suas cópias a qualquer interessado para consulta de 

seus conteúdos; 

c) Possibilitar através do SEUP a participação no Pregão Público de todas 

as Bolsas da Unidade da Federação, que estejam em situação regular 

com a Associação da Bolsa de Mercadorias e Cereais - ABM, que 

manifestarem os seus interesse formal no prazo fixado no Edital ou, 

quando for o caso, observar a sistemática do Pregão restrito; 

d) Verificar as condições de qualificação dos corretores, se detentores de 

poderes legais junto aos fornecedores, para formulação de propostas; 

e) Dar recebimento, conferência e entrega dos envelopes propostas e de 

habilitação ao Pregoeiro, bem como, das impugnações e recursos, 

porventura interpostos, no prazo estabelecido no edital; 

f) Emitir e entregar ao Pregoeiro no ato da finalização da licitação, a ata 

da sessão do Pregão, contendo o registro dos licitantes participantes, 

ordem de classificação e o resultado da operação realizada, lote a lote, 

para efeitos de instrução do processo licitatório; 

g) Entregar à CONCEDENTE/SEGES, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis do encerramento do Pregão, cópia do documento confirmativo da 

operação – Confirmação de Vendas - COV, que discriminará e 

documentará as condições específicas do fechamento da operação, 

devidamente assinado pelo Corretor e Bolsa interveniente; 

h) Fornecer à CONCEDENTE/SEGES, o nome do Banco, números da 

Agência e Conta Corrente em que deverão ser repassados os valores 

correspondentes à taxa de operacionalização e uso do sistema, de que 

trata a alínea “h”, do item 4.1, da presente cláusula; 

i) Aplicar à Bolsa interveniente e a respectiva corretora, a pena de 

suspensão de participação em licitações públicas, instauradas pela 

Administração Estadual, pelo prazo não superior a doze meses, quando 

esta não atender os requisitos de qualificação para a participação no 

Pregão; 

j) Disponibilizar à CONCEDENTE/SEGES a ficha Cadastral dos 



 

 

corretores e corretoras por ela credenciadas, bem como, a tabela de 

taxas sobre o custo da operacionalização e uso do sistema; 

k) Zelar pela lisura e transparência das operações realizadas, 

responsabilizando-se pelas propostas e lances ofertados pelas corretoras 

e Bolsas participantes do Pregão; 

l) Oferecer apoio técnico e administrativo e a senha de acesso ao Sistema 

Eletrônico Unificado de Pregões Públicos; 

m) Pagar à CONCEDENTE/SEGES o valor de multas e penalidades 

previstas em EDITAL, ADITIVO, REGULAMENTO e/ou ANEXO; 

n) Pagar à CONCEDENTE/SEGES o valor de multas e penalidades 

previstas em EDITAL, ADITIVO, REGULAMENTO e/ou ANEXO 

que forem impostas às demais BOLSAS participantes do pregão, bem 

como a seus prepostos e corretoras. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA SUSPENSÃO DAS OFERTAS 

5.1 A CONCEDENTE/SEGES poderá, através do Pregoeiro, suspender 

ou cancelar no todo ou em parte as ofertas realizadas, se constatado falhas ou vícios na 

operação ou inobservância aos termos fixados nos Editais, Aditivos ou Avisos 

Específicos; 

5.2 A critério da CONCEDENTE/SEGES, o pregão suspenso poderá dar 

início posteriormente, inclusive para recebimento de ofertas dos itens ou lotes não 

negociados em sua totalidade, mantidos os negócios já realizados. A data e horário para 

reinicio da sessão do pregão serão os fixados no ato de declaração de suspensão da 

operação. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA PARTICIPAÇÃO DAS SOCIEDADES 

CORRETORAS 

6.1 Somente poderão participar dos pregões realizados pela 

CONCEDENTE/SEGES, os corretores e corretoras devidamente credenciadas e 

habilitadas a operar nas BOLSAS participantes, conforme seu Estatuto. 

6.2 As corretoras ou corretores que praticarem falta de ética profissional, 

comercial ou de urbanidade ou que tenham participado ou contribuído para 



 

 

manipulação destinada a criar condições artificiais de demanda, ofertas ou preços, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 335 do Código Penal, ficarão suspensos da 

participação em Pregões Públicos, graduada em até dois anos, de acordo com a 

gravidade da infração, observando o disposto na legislação que rege a matéria e no 

Regulamento de Compras/SEGES/MS; 

6.3 Será vedada de participação no Pregão, de corretoras ou corretores 

credenciados que operem em nome próprio ou para fornecedores de que, direta ou 

indiretamente, sejam associados e/ou administradores. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PARTICIPAÇÃO DAS DEMAIS BOLSAS 

DE MERCADORIAS 

7.1 A participação no Pregão Público a ser instaurado pela 

CONCEDENTE/SEGES ficará restrita às Bolsas de Mercadorias que portarem o 

certificado de filiação à Associação das Bolsas de Mercadorias e Cereais e 

apresentarem os seguintes documentos: 

a) Relação atualizada das sociedades corretoras e/ou corretores 

credenciados, discriminando: nome, código de operação do pregão, 

endereço, telefone, fax, e-mail e qualificação completa; 

b) Estatuto Social devidamente registrado e atualizado; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO E DOS 

EQUIPAMENTOS 

8.1 A CONVENENTE/BOLSA disponibilizará as instalações para 

operacionalização dos pregões, devidamente equipadas com telefones, fax, sistema de 

som, e uma estrutura adequada de recursos materiais e humanos relativos à área de 

processamento de dados, localizada à Rua Aratú, nº 156, Bairro Cachoeira, nesta 

Capital – CEP 79040-330, fone: 0xx67- 741-8888. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 

9.1 A CONVENENTE/BOLSA responsabilizar-se-á pelo pagamento de 

seu próprio pessoal e outros encargos porventura advindos da execução do presente 



 

 

Convênio. 

9.2 A despesa decorrente da operacionalização e uso do Sistema 

Eletrônico ficará a cargo do licitante vencedor da licitação, que repassará à 

CONVENENTE/BOLSA, à titulo de taxa de serviços o percentual de até 2,5 % (dois e 

meio por cento) do valor contratado, a ser estabelecido em Edital ou Aviso Específico. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1 No cometimento reiterado de erros no preenchimento dos 

documentos confirmativos da operação, nos relatórios de resultados, atrasos em 

encaminhamentos, insuficiência operacional e/ou de equipamentos, realização de 

operações sem a devida observância às condições especificadas no EDITAL e/ou 

AVISO ESPECÍFICO e outros, por culpa ou dolo, será aplicada a 

CONVENENTE/BOLSA a pena de advertência; 

10.2 Na ocorrência de danos causados direta ou indiretamente à 

CONCEDENTE/SEGES ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sem prejuízos às 

sanções previstas em lei, a CONVENENTE/BOLSA, tendo assegurado o direito de 

prévia defesa, deverá proceder ao ressarcimento dos prejuízos na quantia apurada, no 

prazo máximo de três dias úteis, contados da notificação; 

10.3 Quando ocorrer pregão em que for constatado um vencedor e que, 

por quaisquer motivos, este desistir de entregar a mercadoria ou serviço, ou mesmo não 

for possível concretizar a operação por erros ou omissões constatados no exame dos 

documentos de habilitação do vencedor, será aplicada multa à 

CONVENENTE/BOLSA de 50% (cinqüenta por cento) do valor que seria atribuído à 

título de taxa de serviços, prevista na cláusula 9.2; 

10.3.1 A CONVENENTE/BOLSA poderá, a seu critério, repassar a 

multa prevista na cláusula 10.3 à outra Bolsa ou corretora que 

participar da operação frustrada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ADITAMENTO E RESCISÃO 

11.1 O presente Convênio poderá sofrer alterações a qualquer tempo, de 

comum acordo das partes mediante Termo Aditivo, sempre que verificadas 

necessidades de modificar situações de natureza legal, regulamentar ou técnicas que 

sejam recomendadas. 



 

 

11.2 Dar-se-á a rescisão do presente Convênio por simples consenso das 

partes, mediante notificação expedida com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ou 

unilateralmente pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições e ou por 

superveniência de fatos que o torne inexeqüível. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO DE DURAÇÃO E 

VIGÊNCIA 

12.1 O prazo de duração do presente Convênio será de 24 (vinte e quatro) 

meses, renovável por iguais e sucessivos períodos, mediante termo aditivo, quando do 

interesses das partes; 

12.2 O presente instrumento passa a vigorar na data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

13.1 O caso omisso e oposto às cláusulas e condições aqui estipuladas, 

será resolvido segundo os princípios jurídicos e regulamentos aplicáveis à matéria, por 

acordo entre as partes CONVENENTE/BOLSAS; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

14.1 A CONCEDENTE/SEGES, às suas expensas, providenciará a 

publicação resumida do presente instrumento de ajuste no Diário Oficial do Estado, no 

prazo de 20 (vinte) dias, a contar do 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao de sua 

assinatura, na forma estipulada na Lei nº 8666/93 e Decreto estadual nº 7.901/94, como 

condições indispensáveis para sua eficácia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ELEIÇÃO DO FORO 

15.1 As partes elegem o Foro de Campo Grande, capital de Mato Grosso 

do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Convênio, renunciando a 

quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam. 

 

E, para a validade e firmeza do que pelas partes ficou convencionado, firmam o 



 

 

presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas que 

abaixo subscrevem. 

Campo Grande/MS,...... de Janeiro de 2001 

 
CARLOS EDUARDO FACHINI DUPAS 
Presidente da Bolsa de Mercadorias/MS 
 
GILBERTO TADEU VICENTE 
Secretário de Estado de Gestão de Pessoal e Gastos 
TESTEMUNHAS: 
 
 
JOSÉ ORCÍRIO MIRANDA DOS SANTOS 
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul 
 
 
JÚLIO FRANCISCO OLIVA RAMOS 
Vice-Presidente da Bolsa de Mercadorias/MS 

APÊNDICE V 

 

Seu inteiro teor também foi transcrito neste Apêndice, por ser de 

responsabilidade do próprio pesquisador. 

Pode ser colhido também no site: www.pregaopublico.com.br, opção: 

informações/legislação/Governo do Estado de Mato Grosso do Sul/Decretos: 

 

REGULAMENTO DE COMPRAS 

 

MODALIDADE: PREGÃO PÚBLICO 

EDITAL Nº 001/01 

TIPO: MENOR PREÇO 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, DE CONSUMO E 
SERVIÇOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E 
INDIRETA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE PESSOAL E GASTOS, 

através da Superintendência de Compras e Suprimentos, nos termos do Decreto Estadual nº 

10.163, de 12 de dezembro de 2000 e, subsidiariamente, pelas normas da Medida 



 

 

Provisória nº 2026-8/2000 e seus aditamentos e na Lei Federal nº 8.666 de 21.07.93 e 

alterações, torna públicas as condições para contratações através de Pregões Públicos a 

serem operados com centralização na Bolsa de Mercadorias do Mato Grosso do Sul, filiada 

à Associação das Bolsas de Mercadorias e Cereais. 

1. DA FINALIDADE 

1.1 Este Regulamento tem por objeto definir as condições para a 

realização de contratação de bens e serviços comuns, em que a disputa se fará por meio de 

propostas escritas e lances através de sistema eletrônico, com simultânea divulgação de 

cada lance até o encerramento do pregão, na forma e requisitos fixados neste 

INSTRUMENTO e AVISOS ESPECÍFICOS, que farão parte integrante deste. 

1.2 A definição, quantidade, características técnicas, local, condições de 

entrega e demais exigências reputadas necessárias aos produtos e serviços a serem 

adquiridos, serão estabelecidas através de Avisos Específicos, a serem expedidos pela 

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE PESSOAL E GASTOS, e divulgado com 

antecedência mínima de 08 (oito) dias úteis de sua realização. 

1.3 A divulgação do Pregão Público se dará através de publicação no 

Diário Oficial do Estado e por meios eletrônicos, através dos sites – 

www.pregaopublico.com.br e site www.centraldecompras.ms.gov.br e, conforme o vulto 

da contratação, em Imprensa Privada de grande circulação. 

1.4 A íntegra do Edital, Aditivo ou Avisos Específicos estarão também 

disponibilizados aos interessados, para leitura e obtenção de cópias, nos horários das 8:00 

(oito) às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas dos dias úteis, junto à Superintendência de 

Compras e Suprimentos/ Secretaria de Estado de Gestão de Pessoal e Gastos, localizada no 

Bloco I, do Centro Administrativo do Parque dos Poderes – Campo Grande/MS, CEP 

79.031-902, Fones (0xx67) 726.4011 e fone 0xx. 67-789.7700 ou junto a Bolsa de 

Mercadorias de Mato Grosso do Sul, situada na Rua Aratú, nº 156 – Bairro Cachoeira, 

nesta capital – CEP 79040-330, fone 0xx67 741-8888. 

 

2. DO PREGÃO ELETRÔNICO 

2.1 A licitação na modalidade Pregão será realizada pelo Sistema 

Unificado de Pregões das Bolsas de Mercadorias – SEUP, em data, horário, local, 

previamente definidos em Avisos Específicos. 



 

 

2.2 Poderão participar do Pregão todas as Bolsas que estejam 

devidamente filiadas à Associação das Bolsas de Mercadorias e Cereais e que 

manifestarem seu interesse formal à Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso do Sul, com 

antecedência mínima de 12 (doze) horas do prazo fixado para sua realização. 

2.3 Os licitantes interessados somente poderão se fazer representar por 

intermédio da Bolsa e de único corretor para um mesmo lote. 

2.4 Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura do pregão 

eletrônico, qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos, requerer providências ou 

formular impugnação escrita contra cláusulas ou condições do edital. 

2.5 No caso em que o questionamento implicar em alteração do texto do 

edital ou do Aviso Específico que afete a documentação a ser apresentada ou formulação 

da proposta, será devolvido na íntegra o prazo inicialmente concedido, que será divulgado 

pelos mesmos meios utilizados para a publicidade do Pregão. 

 

2.6 A critério do Órgão Promotor da Licitação, o pregão poderá ser 

suspenso durante sua realização, mantidos os negócios já realizados, e reiniciado em data e 

horário fixado no momento da declaração sua suspensão, 

 

3. DA MODALIDADE DA OPERAÇÃO 

3.1 O pregão será realizado pelo processo eletrônico, através do sistema 

operacional unificado e terá por critério de julgamento o menor preço. 

3.1.2 No caso de haver lances idênticos, o lance vencedor será o do Corretor 

que primeiro o efetuou. 

 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar do Pregão Público quaisquer interessados da 

Unidade da Federação, através de corretores, que atenderem requisitos estabelecidos neste 

Regulamento e Aviso Específico e estarem devidamente cadastrados na Bolsa Operadora. 

4.1.1 Os interessados deverão, através de seus corretores, fazer o 

cadastramento das propostas junto ao Sistema em até 01 (uma) hora 

de antecedência do prazo marcado para a realização do Pregão 

Público, cabendo a Bolsa que o realizar a responsabilidade pelo 



 

 

mesmo. 

4.1.2 Os corretores deverão comprovar perante a Bolsa que possuem os 

poderes exigidos para a formulação de propostas e que o licitante 

preenche as condições exigidas no edital. 

4.2 A Secretaria de Estado de Gestão de Pessoal e Gastos se reserva o direito 

de estabelecer critérios específicos, tanto em relação aos fornecedores como para a 

negociação propriamente dita, além de outras medidas julgadas necessárias e convenientes, 

as quais serão consignadas em Aditivo a este Edital ou no Aviso Específico. 

4.3 Não poderão participar direta ou indiretamente do Pregão: 

I- empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução ou 

liquidação; 

II- empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da 

Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, 

bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar 

ou licitar com o Órgão ou Entidade Promotora da Licitação; 

III- servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Órgão promotor da 

licitação, bem como, a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou 

responsável técnico; 

 

4.4 Caso admitida a participação de empresas consorciadas, por meio de 

Aditivo ao Edital ou em Aviso específico, deverão estas atender as seguintes condições: 

I - apresentação de instrumento público ou particular de compromisso de 

constituição de consórcio, com a indicação das participantes e respectivos 

percentuais na participação, bem como da empresa- líder, que será a 

responsável principal pelos atos praticados pelo consórcio, sem prejuízo da 

responsabilidade solidária das empresas consorciadas, tanto na fase do 

Pregão quanto na fase de execução do contrato; 

II - no consórcio de empresa brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, 

sempre, a uma empresa brasileira; 

III - cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação exigida para 

a habilitação, conforme indicado neste Edital, admitindo-se, para efeito da 

qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciada e, 

para efeito da qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores 



 

 

de cada consorciada, na proporção de sua respectiva participação, 

atendendo, se for o caso, aos índices contábeis estabelecidos no Edital, 

Aditivo ou Aviso Específico; 

IV - uma empresa consorciada não poderá participar, do pregão, ao mesmo 

tempo, isoladamente ou através de mais de um consórcio; 

V - se vencedor, o consórcio ficará obrigado a promover, antes da assinatura 

do contrato de fornecimento ou prestação de serviços, a sua constituição 

definitiva, nos termos do compromisso acima referido e na forma 

estabelecida pelo artigo 279 da Lei nº 6.404/76. A falta de comprovação 

do registro da constituição do consórcio no prazo fixado para a assinatura 

do contrato, implicará o cancelamento da adjudicação, sem direito a 

qualquer ressarcimento ou indenização. 

 

4.5 No caso da permissão de participação de empresas estrangeiras, as 

exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, autenticados 

pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado. 

 

4.5.1 O participante estrangeiro deverá ter procurador residente e 

domiciliado no País, com poderes para receber citação, intimação 

e responder administrativamente e judicialmente por seus atos, 

juntando os instrumentos de mandato com os documentos de 

habilitação. 

4.6 As propostas poderão abranger a totalidade dos itens licitados ou apenas 

parte deles, segundo a capacidade de atendimento da licitante, ficando escla recido que o 

Órgão licitador contratará tantos fornecedores quantas sejam capazes de entregar, no prazo 

desejado, a totalidade dos bens a serem adquiridos, observado o critério de julgamento 

fixado neste Edital e Aviso Específico. 

4.7 A participação no Pregão importa total e irrestrita submissão dos 

proponentes às condições deste Regulamento. 

4.8 As empresas já inscritas no Cadastro de Registro Central de 

Fornecedores do Estado de Mato Grosso do Sul, poderão em substituição a documentação 

enumerada nas alíneas “a”, “b”, e “c” do subitem 4.9.1, alíneas “a” e “b” do subitem 4.9.2., 

e alínea “a” do subitem 4.9.4 deste regulamento, mediante apresentação do Certificado de 



 

 

Registro Cadastral –CRC, em vigor, acompanhado de declaração de inexistência de fatos 

supervenientes impeditivos à habilitação. 

4.9 As demais interessadas deverão apresentar a documentação a seguir 

indicada, sem prejuízo de outros documentos a serem definidos e fixados em Aditivos a 

este Edital ou em Avisos Específicos, quando o objeto de licitação sujeitar-se à legislação 

específica: 

    4.9.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) prova de ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado, 

devidamente registrado na entidade competente quando se tratar de 

sociedades comerciais e, em se tratando de Sociedade por Ações, ato 

constitutivo acompanhado de documento de eleição de seus atuais 

dirigentes; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País e, ato de registro ou autorização 

para funcionamento, expedido pelo órgão competente, se a atividade 

desenvolvida assim o exigir; 

4.9.2 DA REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas-

(CNPJ/MF); 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual, municipal, 

se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade comercial e compatível com o objeto do Aviso Específico; 

c) Certidões de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, compreendendo: 

a. Certidão pertinente aos Tributos e Contribuições Federais, expedida pela 

Delegacia da Receita Federal; 

b. Certidão pertinente à Dívida Ativa com a União, expedida pela 

Procuradoria da Fazenda Federal; 

c. Certidão pertinente ao ICMS, expedida pela Secretaria da Fazenda 

Estadual, do domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da lei; 

d. Certidões pertinentes aos Tributos Mobiliários e Imobiliários, expedidos 

pela Fazenda Municipal, da localidade ou sede da Empresa Licitante, na 



 

 

forma da lei; 

d) Prova de Regularidade perante a Seguridade Social (INSS), através de 

Certidão Negativa de Débito – (CND), em conformidade com a Lei 

Federal n. 8.212/91 e legislação complementar; 

e) Certificado de Regularidade de Situação (CRS), perante o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – (FGTS), na forma da Lei nº 

8.036/90; 

f) Certidão Negativa de Violação aos Direitos do Consumidor – 

(CNVDC), que deverá ser obtida junto ao Procon, do domicilio ou 

sede da licitante; 

4.9.2.1. A prova de regularidade de que trata o inciso IV do subitem acima, 

poderá nos termos da Ordem de Serviço nº 207, de 08.04.99 ser apresentada através da 

Certidão emitida por meio do Sistema Eletrônico, ficando a sua aceitação condicionada à 

verificação pela rede de comunicação internet ou na própria Previdência. 

4.9.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Registro no órgão fiscalizador da atividade profissional; 

b) Indicação das instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado 

e disponível para a prestação de assistência técnica aos 

materiais/equipamentos fornecidos, bem como a qualificação de 

cada membro da equipe técnica que desempenhará os trabalhos; 

c) Apresentação de atestados passados por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, que comprovem que a licitante executou ou está 

executando, a contento, fornecimentos da natureza e vulto similares 

ao da licitação. No caso de serviços, os atestados deverão estar 

registrados nas entidades profissionais competentes; 

4.9.4 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigível e apresentado na forma da lei, vedada sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta, que permitam aferir a 

condição financeira da empresa. 



 

 

b) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedido 

pelo distribuidor da sede da licitante; 

 

4.9.4.1 As microempresas poderão apresentar Declaração do contabilista 

da empresa, acompanhada de cópia do Imposta de Renda, do exercício anterior ao da 

licitação e, no caso de empresas constituídas no mesmo exercício financeiro a exigência da 

alínea “a” do subitem 4.9.4, será atendida mediante apresentação do balanço de abertura. 

4.9.4.2 A comprovação de boa situação financeira da licitante será aferida 

com base nos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), a serem definidos 

em Aviso Específico , que serão apurados mediante a aplicação das fórmulas abaixo: 

 

LG =  
   ATIVO CIRCULANTE + 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO    

  
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A 

LONGO PRAZO 

 

LC =     ATIVO CIRCULANTE    

  PASSIVO CIRCULANTE 

4.9.4.3 A licitante que não atingir um resultado igual ou superior ao 

exigido no Aviso Específico, deverá comprovar o patrimônio líquido no valor mínimo a ser 

determinado no Aviso Específico, quando da apresentação da documentação habilitatória. 

4.9.4.4 Os documentos de habilitação, incluindo o instrumento de 

Procuração, poderão ser apresentados no original ou em forma de cópia, desde que 

autenticados em cartório ou, no ato de sua protocolização por servidor da Administração 

mediante a apresentação dos originais, quando devidamente legíveis, ou ainda, por meio de 

publicação em Órgão da Imprensa Oficial. Documentos apresentados através de fac-símile 

não serão aceitos. 

 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

5.1 As propostas e a documentação de habilitação deverão estar 

acondicionadas em envelopes separados, lacrados e rubricados no fecho, com a seguinte 



 

 

especificação e endereçamento: 

 

BOLSA DE MERCADORIAS DE MATO GROSSO DO SUL 

Rua Aratú, 156 – B. Cachoeira – Campo Grande-MS – CEP: 79040-330. 

 

PREGÃO Nº.../... 

Nome do Órgão Adquirente: 

Objeto da Licitação: 

Lote nº: 

Nome da Empresa Licitante: 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

BOLSA DE MERCADORIAS DE MATO GROSSO DO SUL 

Rua Aratú, 156 – B. Cachoeira – Campo Grande-MS – CEP: 79040-330. 

 

PREGÃO Nº.../... 

Nome do Órgão Adquirente: 

Objeto da Licitação: 

Lote nº: 

Nome da Empresa Licitante: 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

5.1.2 O licitante, quando da cotação de mais de um lote, deverá apresentar 

envelopes propostas distintos, para cada lote. 

5.2 . DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

5.2.1 A Proposta de Preços deverá ser preenchida em língua portuguesa e 

estar datilografa ou digitalizada com clareza, em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, 

borrões, acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado da licitante ou impresso por 

processo eletrônico, com indicação do número do pregão e número do lote cotado, 

contendo a razão social, inscrição, CNPJ/MS e endereço completo da proponente, 

devidamente assinadas e rubricadas em todas as folhas pelo representante legal da empresa 

e deverá compreender: 

a) descrição detalhado dos bens ofertados, com indicação da marca, 



 

 

modelo, características técnicas, e se for o caso, a indicação do prazo de 

garantia, acompanhadas dos catálogos, folhetos, prospectos e demais 

elementos informativos que permitam avaliar sua qualificação técnica; 

b) na formulação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos 

relacionados com o fornecimento, ficando vedado qualquer alegação 

posterior que vise ressarcimento de custos não considerados nos preços 

cotados; 

c) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias 

consecutivos da apresentação da mesma, se outro não fixado no Aviso 

Específico, observado a possibilidade de prorrogação do prazo por igual 

período; 

d) indicação do prazo de fornecimento se for o caso de entrega parcelada, 

cronograma de entregas, com indicação dos prazos parciais e finais para 

a conclusão do fornecimento; 

e) valor global da oferta, em números e por extenso; 

5.2.2 Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não 

prevista neste edital e Aviso Específico; 

5.2.3 Para efeitos do pagamento das faturas, a proponente deverá indicar o 

numero da conta corrente e o endereço da agência bancária onde deseja que sejam 

efetuados os créditos correspondentes. 

 

6.DA ENTREGA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

6.1 A Corretora representante do licitante, através da Bolsa a qual está 

credenciada, deverá encaminhar à Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso do Sul, a 

proposta de preços de que trata o item 5.2.1. deste Edital, acompanhado de declaração 

escrita e formal, lavrada pelo próprio licitante, firmando reunir os requisitos exigidos no 

edital para a habilitação, dentro de um prazo em que esta seja recebida pelo Pregoeiro em 

até 01 (uma) hora de antecedência do prazo estabelecido para a abertura do Pregão. 

6.1.1 A declaração de que trata o item anterior deverá externar o 

atendimento das condições jurídicas, fiscais, técnicas e econômico-financeiras, de 

preliminar habilitará o licitante para a participação no certame licitatório; 

6.2 A entrega do envelope de documentação de habilitação propriamente dita, 

ocorrerá depois de encerrada a etapa competitiva das ofertas e ordenação das propostas e 



 

 

proclamação do licitante vencedor do certame e, somente será efetuada pelo licitante cuja 

proposta fora declarada a de menor preço; 

6.3. O licitante, autor da melhor proposta, será convocado pela Administração 

através de seu corretor, para que proceda a remessa da documentação de habilitação para 

avaliação do atendimento das exigências consignadas no edital ou Aviso Específico, 

originariamente firmadas em declaração. 

6.3.1 Caberá a Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso do Sul o 

recebimento, a conferência e a entrega dos envelopes de propostas e a documentação de 

habilitação do vencedor da licitação ao pregoeiro dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

6.4 O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer 

direito contra o órgão promotor da licitação, observadas as prescrições da legislação 

específica; 

6.5. Após a entrega dos envelopes, não serão aceitas juntada ou substituição de 

quaisquer documentos, nem retificação de preços ou condições.  

 

7. DOS PROCEDIMENTOS: 

7.1. Nas datas e horários divulgados nos Avisos Específicos o Pregoeiro e os 

componentes da equipe de apoio, de posse das propostas escritas, darão por aberta a sessão 

inaugural do Pregão, com a aceitação de Propostas, exibindo no Sistema a mensagem 

“Licitação aceitando Propostas” com este ato, permitindo aos corretores dentro do período 

fixado no Aviso Específico, o cadastramento e a confirmação das propostas de preços 

escritas, apresentadas previamente pelos licitantes, que tiveram seu cadastramento no 

Sistema, na forma estabelecida no subitem 4.1.1 deste instrumento. 

7.1.1 O prazo para “Aceitação de Propostas” será previamente definido em 

Aditivos e ou Aviso Específico; 

7.1.2 Até o final período concedido para a Aceitação de Propostas, o 

conteúdo e preços das propostas serão sigilosos. 

7.1.2.1 Decorrido este prazo, fica encerrada a “Aceitação de 

Propostas”, não podendo ser recebida nenhuma outra oferta de empresa 

retardatária e em nenhuma hipótese será concedido prazo para 

apresentação de documento exigido neste Edital. 

7.1.2.2 Concluída a fase de Aceitação de Propostas, o Pregoeiro 

comandará o inicio da “Abertura de Propostas” e o Sistema, 



 

 

automaticamente, selecionará os licitantes aptos a participar da licitação 

na modalidade Pregão, divulgando no ato, a lista dos licitantes e das 

propostas ofertadas, classificado-as segundo a ordem decrescente dos 

preços finais, indicando desde logo os proponentes autorizados a 

participar da fase competitiva da licitação. 

7.2. Somente poderão participar da fase competit iva da licitação, o licitante que 

apresentou a proposta de menor valor e os demais interessados que tenham apresentado 

propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente de 

menor preço. 

7.2.1 Na hipótese de não serem verificadas, no mínimo, três propostas nas 

condições definidas no item anterior, ou seja, com valores de até 10% (dez por cento) 

superior a de menor preço, será permitido aos autores das três melhores ofertas, 

independente de seus valores, a participação da fase seguinte, com a formulação de lances. 

7.2.2 Para efeitos de ordenação das propostas, serão considerados os 

preços finais, globais ou por itens, conforme o caso, resultantes dos valores 

originariamente cotados; 

7.2.3 A critério da Administração, poderá ou não ser divulgado o preço 

máximo de aceitação das propostas. 

7.2.4 Executada a fase de classificação e ordenação das propostas de que 

trata o subitem 7.1.2.2, o Pregoeiro enviará comando de abertura da fase competitiva de 

lances.  

7.2.5 excluído, por estar repetido no 7.2. 

7.2.6 excluído, por estar repetido no 7.2.1. 

7.2.7 A desistência de apresentar lance, implicará na automática exclusão 

do licitante da etapa e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para 

efeitos ordenação das propostas. 

7.2.8 A duração da fase de lances poderá ser definida em Aditivos e ou 

Avisos Específicos. Após exaurida a fase de lances, passará para o julgamento das 

propostas, visando selecionar aquela que se apresente mais vantajosa para a 

Administração, segundo o critério menor preço. 

7.2.9 Os lances ofertados pelos participantes deverão ser formulados de 

forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes; 

7.2.10 Em caso de resultado positivo na negociação, os novos valores 



 

 

ajustados serão consignados na ata da sessão e passarão a compor a proposta. 

7.2.11 Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

7.2.12 Nas situações previstas nos subitens 7.2.7 e 7.2.11. deste edital, o 

pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor 

preço. 

7.2.13 Esgotada a fase competitiva de lances, o Sistema classificará e 

ordenará as propostas, de forma decrescente dos preços finais, indicando desde logo, a 

proposta de menor valor, dando-se por encerrada a fase de julgamento das propostas 

quanto ao preço, procedendo-se a imediata suspensão o Pregão pelo período previsto no 

subitem 6.3 deste Regulamento, visando a análise da aceitabilidade das melhores propostas 

indicadas pelo Sistema, quanto aos requisitos exigidos no Edital e ou Aviso Específico, de 

no mínimo, das três (03) ofertas de menores preços e, para o recebimento e exame da 

documentação de habilitação da empresa titular da menor oferta. 

7.3 As propostas de preços que forem desclassificadas automaticamente pelo 

sistema, por não se enquadrarem nos subitens 7.2 e/ou 7.2.1, serão na própria sessão 

pública, devolvidas aos seus titulares. 

7.4. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS ESCRITAS 

7.4.1 A análise da Aceitabilidade das Propostas previamente indicadas pelo 

Sistema, a começar pela de menor valor, compreenderá, no exame do seu atendimento às 

condições gerais e específicas exigidas no Edital e/ou Aviso Específico e seus Anexos. 

7.4.1.1 Nas propostas de Preços será ainda observada: 

 

a) a compatibilidade das características dos bens ofertados com as 

especificações requisitadas no Edital ou Aviso Específico; 

b) a adequação dos prazos indicados no cronograma de entregas com o 

estabelecido no Edital e ou Aviso Específico para a conclusão do 

fornecimento; 

7.4.2 Serão consideradas desclassificadas as Propostas: 

a) que não contiverem todos os dados e elementos exigidos para o 

envelope 01 – “Proposta de Preços”; 

b) que não atenderem aos requisitos mínimos das especificações do 

objeto licitado; 



 

 

c) que ofertarem preços irrisórios, manifestamente inexeqüíveis, ou 

incompatíveis com os valores de mercado, inclusive pela omissão de 

custos tributários incidentes sobre a contratação. 

7.4.3 Se a proposta ordenada como a de primeiro de melhor preço for 

desclassificada, frente ao desatendimento às especificações técnicas mínimas exigidas no 

edital e ou Aviso Específico, o Pregoeiro procederá à análise da proposta colocada em 

segundo lugar, e assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até que um 

licitante atenda as exigências. 

7.4.4. Uma vez encerrada a etapa competitiva e abertas as propostas escritas 

não cabe a desistência ou pedido de retificação de preços ou quaisquer outras condições 

oferecidas; 

7.4.5. Será admitido de cada licitante o recebimento de somente um envelope 

para cada uma das formas explicitadas no item 5 deste regulamento. 

 

8. ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DOS LICITANTES 

8.1 Verificada a conformidade das propostas com os requisitos do Edital e ou 

Aviso Específico o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo a documentação 

de habilitação do autor da proposta classificada em primeiro lugar, para confirmação de 

suas condições habilitatórias, com base nas exigências estabelecidas. 

8.2 Caberá ao Pregoeiro inabilitar, sumariamente, o licitante que não atender 

às exigências previstas, omitir qualquer dos documentos solicitados ou apresentá- los fora 

do prazo de validade. 

8.3 No caso de não constar prazo de validade nas certidões de que trata o 

subitem 4.9.2 do edital, somente serão aceitas àquelas expedidas com até sessenta (60) dias 

anterior à data da realização da presente licitação, com exceção da Certidão Negativa de 

Violação aos Direitos do Consumidor - CNVDC, cujo prazo de validade será de trinta (30) 

dias. 

8.4 Poderá ser habilitado o licitante que tenha apresentado documentos com 

irregularidades formais, desde que tais fatos sejam irrelevantes e não causem prejuízos à 

Administração. 

8.5 Se o autor da melhor proposta não atender aos requisitos de habilitação, o 

pregoeiro fará imediata convocação da empresa autora da proposta classificada em 

segundo lugar, e assim sucessivamente, para apresentar sua documentação de habilitação, 



 

 

até que seu autor atenda, integralmente, os requisitos de habilitação exigidos no Edital e ou 

Aviso Específico; 

 

9.RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E QUALIFICAÇÃO DO 

LICITANTE 

9.1 Depois de avaliada a aceitabilidade das propostas e a qualificação da 

empresa titular da menor oferta, constatado o atendimento dos requisitos, o Pregoeiro no 

horário previamente fixado no ato da suspensão da licitação, enviará mensagem dos 

fundamentos da decisão sobre a aceitabilidade ou inaceitabilidade das propostas e de 

habilitação e proclamará o resultado da licitação com a adjudicação do objeto ao ofertante 

da melhor proposta, mediante a inserção, na respectiva ata, das razões e fundamentos da 

decisão, dando aos participantes do certame a imediata intimação da decisão. 

9.2 Declarado o vencedor da licitação e não havendo a interposição de 

recurso, o pregoeiro fará a adjudicação do objeto ao vencedor, com imediata emissão pelo 

Sistema da confirmação da operação, através do documento – Confirmação de Venda - 

COV, que discriminará e documentará as condições específicas para a contratação. 

9.3 O documento acima especificado deverá ser assinado pelo corretor e 

Bolsa responsável pelo fechamento da operação e remetido à Bolsa de Mercadorias de 

Mato Grosso do Sul, no prazo máximo de 05 (cinco) dias do encerramento do Pregão. 

 

10.DO RECURSO 

10.1 Se o resultado da decisão não for aceito, qualquer licitante, na mesma 

sessão de proclamação do vencedor da licitação, poderá manifestar imediata intenção de 

recorrer do ato decisório, devendo o fato ser devidamente consignado em ata. 

10.1.1 A manifestação necessariamente explicitará motivação 

consistente e esta será liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidirá pela sua 

aceitação ou não.  

10.1.2 Presentes os pressupostos da admissibilidade, o Pregoeiro dará 

novamente por suspensa a sessão, concedendo ao interessado, na própria sessão, o prazo de 

três dias corridos para a apresentação das razões recursais. Oportunidade em que serão 

também intimados os demais participantes, para, querendo apresentar impugnações ao 

recurso, em igual número de dias, contados do término do prazo recursal concedido ao 



 

 

recorrente, com disponibilização imediata de vista do processo licitatório a todos os 

interessados. 

10.2 O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

10.3 Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior competente, por 

intermédio da que praticou o ato recorrido e encaminhados à Bolsa de Mercadorias de 

Mato Grosso do Sul, situada na Rua Aratú, nº 156 – Bairro Cachoeira, nesta capital – CEP 

79040-330, fone 0xx67 741-8888, para que no prazo estabelecido no item 10.1.1.2. deste 

edital proceda a entrega ao pregoeiro responsável pela licitação. 

10.4 Não serão aceitos recursos interpostos através de Fac-símile ou de 

recursos cuja petição tenham sido apresentados fora do prazo e/ou apresentada por quem 

não legalmente habilitado para representar a empresa licitante. 

10.5 O acolhimento do recurso pela autoridade que prolatou a decisão, 

importará na invalidação apenas dos atos não suscetíveis de aproveitamento. 

10.6 Improvido o recurso, serão remetidos os autos, com seu relatório em 

favor da manutenção do decidido, à autoridade superior, a quem caberá manter ou reformar 

a decisão. 

10.7 A inocorrência de imediata manifestação do licitante do interesse de 

interposição de recurso e/ou apresentar imotivado ou insubsistente, estará precluso o seu 

direito de recorrer do ato decisório. 

 

11. DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1 Resolvidos os recursos eventualmente formulados, o Pregoeiro 

encaminhará o processo da licitação à autoridade competente, para homologação do 

resultado e convocação de licitante vencedor para assinatura do contrato ou retirada de 

documento equivalente. Podendo, motivadamente, revogar a licitação por interesse 

público, ou anulação, se constatado irregularidade ou inobservância aos termos do edital e 

ou Aviso Específicos e ilegalidade no procedimento, sem que caiba desta decisão qualquer 

recurso por parte dos interessados ou de seus representantes legais. 

11.2 A invalidação do procedimento licitatório induz à do contrato. 

11.3 O despacho homologatório será publicado no Diário Oficial do Estado e 

disponibilizado no Sistema eletrônico. 

 

12. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO 



 

 

12.1 O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias a contar da 

intimação para a assinatura do contrato, que obedecerá às condições indicadas no Edital, 

Aviso Específico e Minuta de Contrato, na qual serão definidas as condições da execução 

do fornecimento, do pagamento, das obrigações e as penalidades em que estará sujeito pela 

eventual inobservância das condições ajustadas. 

12.2 Quando o valor original da proposta tiver sido alterado por conta de 

lance (s) oferecidos, o licitante adjudicatário deverá apresentar, no prazo fixado para a 

assinatura do contrato ou retirada da Nota de Empenho ou documento equivalente, nova 

planilha de preços, na forma do Anexo I deste Edital, constando os valores do fechamento 

da operação de acordo o valor da adjudicação, a qual substituirá a proposta primitiva, a 

qual fará parte integrante do contrato. 

12.3 O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do 

licitante vencedor do certame, que pagará à Bolsa de Mercadorias do Estado de Mato 

Grosso do Sul o equivalente ao percentual de até 2,5% (dois virgula cinco por cento) do 

valor contratual ajustado , por meio de retenção e repasse pelo Órgão Requisitante da 

Licitação. 

12.4 O pagamento de que trata o subitem acima deverá ser destacado e 

autorizado por meio do documento TERMO DE FORNECIMENTO – Anexo I do Edital e 

ser repassado em até o 2º dia útil da data do pagamento à favor da Bolsa de Mercadorias de 

Mato Grosso do Sul, através de crédito em conta bancária a ser designada. 

12.5 O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, por uma 

vez, quando a adjudicatária comprovar ter ocorrido impedimento por motivo de força 

maior. 

12.6 No interesse da Administração, o valor do contrato decorrente desta 

licitação poderá ser acrescido ou reduzido em até 25% (vinte e cinco por cento), com o 

aumento ou supressão dos quantitativos correspondentes, sem que disso resulte para a 

contratada direito a qualquer reclamação ou indenização. 

12.7 Os bens fornecidos deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos 

de fabricação, de montagem, de embalagem, de transporte e descarga nos locais de entrega, 

pelo prazo indicado na proposta e nas condições estabelecidas no Aviso Específico, 

devendo o fornecedor substituir, por sua conta e nos prazos fixados pelo órgão contratante, 

os serviços/materiais/equipamentos que forem considerados inadequados às especificações, 

bem como os que forem recusados por defeitos ou apresentarem avarias que comprometam 



 

 

o seu uso regular e adequado. 

12.8 O recebimento dos produtos ou serviços, pelo Órgão Licitador, se dará 

em duas etapas: a primeira, representada pela conferência da quantidade e da qualidade 

(esta no sentido da aparência do produto ou serviço executado e da embalagem) e, a 

segunda etapa, com a aceitação definitiva dos mesmos, mediante análise específica que 

comprove sua conformidade com os padrões estabelecidos no AVISO ESPECÍFICO. 

12.9 O fornecedor deverá comunicar à Coordenadoria de Controle de Gastos 

da Secretaria de Gestão de Pessoal e Gastos e ao Órgão receptor com prazo de 

antecedência de 48 horas (quarenta e oito) da data fixada para a entrega dos produtos ou de 

cada lote ou dos serviços, por fax ou telefone ou outros meios de comunicação 

previamente definidos nos Avisos Específicos, a data e horário provável da entrega ou, a 

seu critério, encaminhar preposto para acompanhar a recepção da mercadoria. 

12.9.1 A Coordenadoria de Controle de Gastos/SGPG, poderá, a seu 

critério, destacar um servidor para acompanhar a entrega dos bens ou serviços, bem como, 

o exame qualitativo e quantitativo do objeto da contratação. 

12.10 Na hipótese da ocorrência de atrasos nas entregas decorrentes de motivo 

de força maior (fatores imponderáveis), os fatos deverão ser submetidos, por escrito, ao 

Órgão Licitador, com as justificativas correspondentes, para analise e decisão, desde que 

dentro do prazo estabelecido para a entrega do produto. 

12.10.1 A justificativa não é causa excludente de penalização, quando 

imotivada. 

12.11 Caso verificada a impropriedade dos produtos ou dos serviços no ato da 

entrega, os mesmos serão imediatamente rejeitados, no todo ou em parte, a critério do 

Setor responsável pelo seu recebimento, sendo o fornecedor notificado, e este deverá 

proceder a sua substituição no mesmo prazo fixado inicialmente para a entrega, sendo- lhe, 

ainda concedido 10 (dez) dias para retirada dos produtos ou do lote(s) rejeitado(s). 

12.12 Se a retirada não ocorrer no prazo referido no subitem acima, o 

fornecedor arcará com os custos de armazenagem, expurgo, quebras e outros incidentes 

sobre o produto, a partir da data da confirmação da impropriedade. 

12.13 A forma de pagamento e a dotação orçamentária por onde correrão as 

despesas serão definidos em Aviso Específico. 

12.14 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato no prazo fixado na 

convocação, caracterizará inadimplência das obrigações contratuais, sujeitando-a as 



 

 

penalidades previstas neste Edital e Aviso Específico e seus Anexos e na legislação 

vigente. 

12.15 Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, o processo licitatório 

retornará ao Pregoeiro para convocação dos licitantes remanescentes na apresentação da 

documentação de habilitação para exame, respeitada a ordem de classificação das 

propostas, e assim sucessivamente, até apuração de uma que atenda aos requisitos do 

Edital e Aviso Específico. 

12.16 Transcorrido 60 (sessenta) dias da data da entrega dos envelopes 

propostas, sem a convocação para a contratação, ficam os proponentes liberados dos 

compromissos assumidos na licitação, salvo se ratificadas as condições da proposta até o 

vencimento desse prazo, por igual período. 

12.17 O fornecedor deverá manter, durante todo o período da execução do 

contrato, as condições de qualificação. 

 

13.DAS PENALIDADES 

13.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a 

prévia defesa, a Administração poderá aplicar à contratada as seguintes sanções: 

a) advertência por escrito, quando o fornecedor praticar irregularidades 

de pequena monta; 

b) multa administrativa no percentual de 0,5%(meio por cento), por dia 

de atraso na entrega, sobre o valor parcela não entregue, a contar do 

primeiro dia útil da data fixada para a entrega do objeto, limitada a 

10%(dez por cento) do valor global do bem adjudicado; 

c) suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de 

contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco (05) anos; 

d) ressarcimento da quantia correspondente à diferença entre o valor da 

adjudicação recusada e o valor da contratação que vier ser realizada; 

e) descredenciamento da empresa faltosa, do Cadastro de Registro 

Central de Fornecedores do Estado de Mato Grosso do Sul, pelo 

mesmo prazo previsto para a alínea “c”; 

f) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 



 

 

forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

13.2 Estará também sujeito às penalidades previstas nas alíneas “c” e “d” do 

item anterior o licitante que fizer declaração falsa do atendimento dos requisitos de 

habilitação exigidos no edital e ou Aviso Específico 

13.3 Pela inadequabilidade do produto entregue o fornecedor sujeitar-se-á a 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao quantitativo rejeitado. 

13.4 Constatada fraude na entrega de produtos ou serviços, seja na qualidade 

ou quantidade, o fornecedor e seus prepostos sujeitar-se-ão à multa de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor correspondente ao quantitativo rejeitado, sem prejuízo das penalidades 

previstas no item 12 deste Regulamento e demais cominações legais. 

13.5 Na eventual ocorrência de participação comprovada de Agente Público 

na fraude ou irregularidade em quaisquer das fases do procedimento licitatório, sujeitará o 

Agente as penalidades previstas em leis específicas. 

13.6 Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos 

subitens anteriores, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

fornecimento, corrigido e atualizado, cumulável com as demais sanções, inclusive rescisão 

contratual, se for o caso. 

13.7 Pela recusa do adjudicatário em retirar e/ou assinar o instrumento 

formalizador da avença, este ficará sujeito ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor 

total do fornecimento, a título de indenização, com exceção dos casos fortuitos ou de força 

maior. 

13.8 As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes 

remanescentes convocados em virtude da não aceitação da primeira colocada, ressalvado o 

caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das empresas. 

13.9 Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas no Órgão Licitador, 

em até cinco dias úteis contados de sua publicação no Diário Oficial do Estado, podendo, 

ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da Contratante. 

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 A participação na presente licitação implica na expressa e automática 

concordância aos termos deste EDITAL e do respectivo AVISO ESPECÍFICO e seus 

Anexos, se houverem, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento das regras 

constantes deste instrumento. 



 

 

14.2 No caso de decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter 

público que impeça a realização da licitação na data fixada no Aviso Específico, fica a 

mesma condicionada a notificação pelos meios adotados para a divulgação da convocação 

primitiva, com demarcação de nova data e horário para a sua deflagração. 

14.3 O pagamento dos produtos ou serviços objeto da licitação é de inteira 

responsabilidade do Órgão Licitador, não cabendo à BMMS quaisquer ônus ou 

responsabilidade de sua realização 

14.4 A Bolsa que operar para interessados que não atendam os requisitos de 

qualificação, ficará suspensa da participação em licitações públicas instauradas pelo Estado 

de Mato Grosso do Sul, pelo período de até 12 meses. 

14.5 Não cabe, à Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso do Sul, qualquer 

responsabilidade pelas obrigações assumidas entre os fornecedores e Órgãos Licitadores, 

em especial, com relação à forma de entrega dos produtos ou serviços ou a quitação 

financeira da operação. 

14.6 O Órgão Licitador poderá suspender, ou mesmo cancelar, os negócios já 

realizados, no todo ou em parte, sem que desta decisão caiba qualquer recurso por parte 

dos interessados ou de seus representantes legais, se constatada qualquer falha e 

irregularidade ou inobservância aos termos deste EDITAL ou do AVISO ESPECÍFICO e 

seus Anexos, se for o caso. 

14.7 O juízo da cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, tem 

jurisdição e competência sobre quaisquer controvérsias resultantes desta licitação, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Campo Grande, 11 de Janeiro de 2001. 

 

 

Gilberto Tadeu Vicente 

Secretario de Estado de Gestão de Pessoal e Gastos 

 

APÊNDICE VI 

 

Seu inteiro teor, também vai transcrito no Apêndice IV e pode ser colhido 



 

 

integralmente também no site: www.pregaopublico.com.br, opção: 

informações/legislação/Governo do Estado de Mato Grosso do Sul/Decretos: 

 

“GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE PESSOAL E GASTOS 

 

AVISO ESPECÍFICO Nº 04/2001 

 

PREGÃO PÚBLICO -  EDITAL 001/01 

ÓRGÃO ADQUIRENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA 

PÚBLICA/SEJUSP  

PROCESSO: 31/000.203/2001 

 

01 - DO OBJETO:   

Aquisição de Veículos automotor misto - tipo utilitário ( passageiros e 

cargas simultaneamente) e Veículos de Passageiros, em conformidade com as 

características e especificações constantes do Anexo I e II deste Aviso Específico, 

destinado à Execução do Plano Estratégico de Segurança Pública e Defesa Social de Mato 

Grosso do Sul (Intensificação do Policiamento em Áreas Críticas e Implantação da Policia 

Comunitária. 

 

02 – MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO PÚBLICO  

2.1 – FORMA DE OPERAÇÃO: Sistema Eletrônico Unificado de Pregões das 

Bolsas de Mercadoria - SEUP. 

2.2- CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote. 

 

03 - DA PROPOSTA DE PREÇO ESCRITA: 

 A proposta de preço escrita deverá ser preenchida de acordo com os requisitos 

exigidos no item 5.2 do Regulamento de Compras - Edital n° 001/01 e  apresentada na 

forma  estabelecida no Anexo II, deste Aviso Específico. 

3.1.1 A proposta de preços escrita deverá estar acompanhada da Declaração 

prevista no 6.1 do Edital 001/01 – Regulamento de Compras, na forma  do Anexo III deste 

Aviso Específico. 



 

 

3.1.2. Deverá acompanhar a proposta de preço escrita catálogos descritivos do 

LOTE ofertado, o qual deverá atender rigorosamente às especificações constantes na 

PROPOSTA DE PREÇO – Anexo II,  com apresentação nítida e legível e, quando este 

estiver em língua estrangeira deverá ser traduzido em língua portuguesa brasileira por 

tradutor juramentado. Quando o catálogo for omisso na descrição de algum item de 

composição, será aceito Declaração do Fabricante com firma rec7onhecida, descrevendo 

a especificação exigida. Em caso de divergência entre ambos, prevalecerá a especificação 

do catálogo, sob pena de desclassificação da proposta; 

3.1.3 - Em caso de catálogo com diversos modelos, o proponente deverá 

apresentar declaração, identificando qual a marca/modelo ofertado, assim como para quais 

lotes estará concorrendo o licitante. 

3.2 - No preço deverá estar incluso o ICMS e, se for o caso, o diferencial de 

alíquota, (mesmo quando diferido) incidente e demais despesas e encargos inerentes ao 

produto, conforme a determinação contida na alínea “b” do subitem 5.2.1 do Regulamento 

de Compras - Edital n° 001/01. 

 

04 – DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA DA SESSÃO 

PÚBLICA DO PREGÃO:  

28/03/2001, às 09:00 horas do horário local, na sede da Bolsa de Mercadorias 

de Mato Grosso do Sul, situado na Rua Aratú, nº 156 – Bairro Cachoeira, Campo Grande –

MS, CEP 79040-330, fone 0xx67 741-8888. 

 

05- PARTICIPANTES DO PREGÃO: Poderão  participar do pregão 

quaisquer interessados da Unidade da Federação, através de corretores, que atenderem os 

requisitos estabelecidos no Regulamento de Compras - Edital n° 001/01 e estiverem 

devidamente cadastrados na Bolsa Operadora, e que não estejam enquadrados nas 

situações previstas no item 4.3. do Regulamento de Compras - Edital n° 001/01. 

5.1. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS: Os 

interessados, por meio de seus corretores, deverão proceder ao cadastramento de suas 

propostas de preços junto ao Sistema eletrônico e entregar a proposta escrita em até uma 

(01) hora de antecedência do prazo fixado para a abertura da sessão do Pregão Público, na 

forma estabelecida nos subitens 4.1.1 e  6.1. do Edital o Pregoeiro 001/01 – Regulamento 

de Compras.  



 

 

 

06 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO:  

A empresa vencedora deverá apresentar os documentos elencados nos subitens 

4.9.1, alíneas  “a”, “b”, “c”; 4.9.2,  alíneas “a”, “b”, “c”, “d” , “e”  e “f” e  4.9.4, alíneas 

“a” e “b”. do Edital n 001/01 – Regulamento de Compras. 

 6.1 -  A apresentação do Registro no Cadastro de Fornecedores - CRF em 

vigor, das empresas inscritas no Cadastro de Registro Central de Fornecedores do Estado 

de Mato Grosso do Sul no Grupo de Material - 23, substitui  as documentações enumeradas 

nas alíneas “a”, “b’ e “c” do subitem 4.9.1 e alíneas “a” e “b” do subitem 4.9.2 e alínea 

“a” do subitem 4.9.4. do Regulamento de Compras - Edital n° 001/01, o qual deverá vir 

acompanhado de declaração da licitante, comprometendo-se a informar, a qualquer tempo, 

sob pena das penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos à 

habilitação. 

07– DOS PROCEDIMENTOS: 

Aberta a sessão com a “aceitação de propostas” os licitantes no período fixado 

neste Aviso Específico farão a confirmação das propostas escritas de que trata o subitem 

5.1. deste Aviso Específico. Concluída a fase, o Pregoeiro, na forma definida no item 

7.1.2.1 do Regulamento de Compras - Edital 001/01, através de sistema, divulgará a lista 

dos licitantes e das propostas ofertadas com a respectiva classificação, segundo a ordem 

crescente dos preços finais, indicando desde logo as empresas aptas a participarem da fase 

competitiva da licitação, ou seja,  da formulação de lances. 

7.1 – O prazo de duração para aceitação das propostas será de 0:30 (trinta) 

minutos, a partir do horário marcado para a abertura da sessão. 

7.2 - Os demais procedimentos são os estabelecidos no item 7.2 e seguintes do 

Regulamento de Compras - Edital n° 001/01, inclusive quanto ao sigilo do conteúdo do 

preço das propostas até o final do período concedido para aceitação das propostas.  

 

08 – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO:  

O licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da 

intimação do Órgão Licitador, para a assinatura do contrato, conforme modelo constante 

no anexo V deste Aviso Específico. 

8.1 – As demais condições contratuais são as estabelecidas no item 12 do 

Regulamento de Compras - Edital n° 001/01. 



 

 

09. - DAS CONDIÇÕES  DE  RECEBIMENTO DOS VEÍCULOS:  

Os veículos, objeto da presente licitação deverão ser entregues no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias úteis, contados da data do recebimento da nota de empenho, 

a qual deverá atender às condições estipuladas nos subitens 12.7 ao 12.12 do Regulamento 

de Compras - Edital n° 001/01. 

9.1.- A entrega deverá ocorrer junto a Superintendência de Administração e 

Finanças da Secretaria de Justiça e Segurança Pública – SECRETARIA DE ESTADO DE 

JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚPLICA/MS, localizada no Centro Administrativo do 

Parque dos Poderes – Bloco VI – Campo Grande/MS. 

 

10. -  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

10.1 -  As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta do 

Programa de Trabalho:  310101.14122001522260000 – Elemento de Despesa: 05227-

459052 – Fonte: 0112040011 –(Convênios nºs: 08020.000397/2000-11e 

08020000413/2000-76) 

10.2 -  O Órgão Adquirente se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou 

não a totalidade da verba prevista. 

 

11. - DO PAGAMENTO:  

11.1 – O(s)  pagamento(s) ao(s) vencedor(es) será(ão) efetuados em até 15 

(quinze) dias úteis, contados da aceitabilidade definitiva dos produtos adquiridos, através 

de crédito(s) em conta(s)  corrente(s) à vista da apresentação da fatura devidamente 

atestada pelo setor responsável pelo seu recebimento. 

11.2 -  O pagamento a que se refere no subitem anterior será em uma única 

parcela. 

11.3 – O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do 

licitante vencedor do certame, que pagará a BMMS o equivalente ao percentual de 1,5% 

(um e meio por cento) do valor contratual ajustado, por meio de retenção e repasse pelo 

órgão requisitante da licitação. 

11.4 – O pagamento de que trata o subitem acima deverá ser destacado e 

autorizado por meio do documento TERMO DE FORNECIMENTO – ANEXO IV deste 

Aviso Específico n° 04/2001 e ser repassado  até  o 2° dia útil da data do pagamento à 



 

 

favor da Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso do Sul, através de crédito em conta 

bancária – Banco Bradesco S.A, Agência 1902, Conta Corrente nº 004390-7.  

 

12 – DO RECURSO:  

A intenção de interposição de recursos contra ato decisório do Pregoeiro, 

deverá ser manifestada na mesma sessão de decisão que declarar o vencedor da licitação e 

deverá ser processada na forma definida no item 10 a 10.7 do Regulamento de Compras - 

Edital n° 001/01. 

 

13 – DAS PENALIDADES:  

Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia 

defesa, a Administração poderá aplicar a contratada as  sanções estabelecidas no item 13 

do Regulamento de Compras – Edital n° 001/01. 

 

14 -  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1 – O proponente ao participar da presente operação, expressa 

automaticamente concordância aos termos deste Aviso e do Regulamentos de Compras. 

14.2 – A íntegra do Regulamento de Compras – Edital n° 001/01 e este Aviso 

Específico n° 04/2001 estarão disponibilizados aos interessados nos sites: 

www.centraldecompras.ms.gov.br , www.pregaopublico.com.br e www.bmms.com.br, 

com disponibilização também para leitura e obtenção de cópias, nos horários das 08:00 

(oito) às 12:00 (doze) horas dos dias úteis, junto à Superintendência de Compras e 

Suprimento, situada na rua João Pedro de Souza, nº 966, fone 0xx67 7897700, nesta capital 

– CEP 79.004.680; Secretaria de Estado de Gestão de Pessoal  e Gastos, localizada  no 

Bloco I, do Centro Administrativo do Parque dos Poderes – Campo Grande/MS, CEP: 

79.031-902, Fones (0xx67) 726-4011 e (0xx) 726-789-7700 ou junto a Bolsa de 

Mercadorias de Mato Grosso do Sul, situada na Rua Aratú, n° 156 – Bairro Cachoeira, 

nesta capital – CEP: 79.040-330, Fone (0xx67) 741-8888. 
14.3 -  A legislação aplicável a este Aviso Específico será a do Decreto Estadual n° 10.163 de 12.12.2000  e as 

demais disposições contidas no Regulamento de Compras - Edit al n° 001/01 e na Lei 8.666/93 e suas alterações. 

14.4 – Os casos omissos serão julgados pela Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública. 

 



 

 

 

Campo Grande, 14 de março de 2.001. 

 

 

Gilberto Tadeu  Vicente 

Secretário de Estado de Gestão de Pessoal e Gastos 

 

Amarildo Valdo Cruz 

Superintendente de Compras e Suprimentos 

 

 

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE PESSOAL E 

GASTOS 
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 

AVISO ESPECÍFICO Nº 04/2001 
 

ANEXO I 

 

Relação de Lotes 

 

Lote n.º 01- Veículo automotor "0 KM", misto- tipo utilitário-( passageiros e 

cargas simultaneamente), 4x2, de fabricação nacional, modelo 2001, com capacidade 

mínima de tração de 3250 Kg, 04 (quatro) portas laterais, barras de proteção contra 

impactos laterais no interior das portas, motor à gasolina com 04 (quatro) cilindros em 

linha, no mínimo  2.0 litros de cilindradas  (especificação comercial) e potência mínima de 

120cv, transmissão manual de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, freio s à 

disco ventilado na dianteira e à tambor auto-ajustável na traseira com dispositivo anti-

blocante ABS, direção hidráulica, ar condicionado integrado frio e quente, tanque de 

combustível com capacidade mínima para 70 litros, capacidade do porta malas normal de 

no mínimo 1050 litros, capacidade para transporte de 05 (cinco) passageiros inclusive o 

motorista, capacidade de carga de no mínimo 740 Kg, pneus radiais 225/75 R15, dotado 

dos seguintes equipamentos adaptativos: Cela light com divisória em chapa de aço com 

chapa perfurada na parte superior e lisa na parte inferior. Chapa perfurada nos vidros 

laterais traseiros e da porta traseira; Revestimento do piso da cela em PRFV até 1/2 altura 



 

 

nas laterais com drenos; porta-algemas no assoalho; Luminárias telada e controlada no 

painel do veículo; Revestimento dos bancos em courvim com reforços na região dos cintos 

e armas; Revestimento no piso em PVC com reforços anti-derrapante nas regiões de apoio 

dos pés; Console de teto para o rádio e amplificador do sinalizador; Suporte para armas e 

cassetetes na divisória ou na barra entre colunas; Protetor de carter; Bateria de 63 A; farol 

localizador móvel para ligação na tomada do acendedor com fio espiralado de 5 metros; 

Sinalizador com estrutura em formato de "V" em perfil de alumínio estrudado com 7 (sete) 

módulos giratórios independentes com lâmpadas de 21 w em vermelho e azul intercalado 

na parte superior da estrutura, unidade sonofletora (sirene) única de 100 w de potência de 

tipo corneta com 4 (quatro) tons, megafone e interligação para rádio transceptor; dois 

faróis laterais para iluminação de beco e garras reguláveis em aço para fixação ao teto do 

veículo; Rádio transceptor móvel VHF/FM, 45 w, 16 canais, antena 0 dB; 03 (três) rádios 

transceptores portáteis VHF/FM, 5 w, 16 canais, com estojos, bateria sobressalente e 03 

(três) carregadores, sendo um deles instalado no veículo; Grafismos e cores conforme 

layout a ser fornecido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, dotado de 

todos os equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e demais equipamentos 

de série, ora não especificados. 

Lote n.º  02 - Veículo automotor "0 KM", misto-tipo utilitário (passageiros e 

cargas simultaneamente), 4x2, fabricação nacional, modelo 2001, com capacidade mínima 

de tração de 3250 Kg, 04 (quatro) portas laterais, barras de proteção contra impactos 

laterais no interior das portas, motor à gasolina com 04 (quatro) cilindros em linha,  no 

mínimo 2.0 litros de cilindradas (especificação comercial) e potência mínima de 120cv, 

transmissão manual de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, freios à disco 

ventilado na dianteira e à tambor auto-ajustável na traseira com dispositivo anti-blocante 

ABS, direção hidráulica, ar condicionado integrado frio e quente, tanque de combustível 

com capacidade mínima para 70 litros, capacidade do porta malas normal de no mínimo 

1050 litros, capacidade para transporte de 05 (cinco) passageiros inclusive o motorista, 

capacidade de carga de no mínimo 740 Kg, pneus radiais 225/75 R15, dotado dos seguintes 

equipamentos adaptativos: Cela light com divisória em chapa de aço com chapa perfurada 

na parte superior e lisa na parte inferior. Chapa perfurada nos vidros laterais traseiros e da 

porta traseira; Revestimento do piso da cela em PRFV até 1/2 altura nas laterais com 

drenos; porta-algemas no assoalho; Luminárias telada e controlada no painel do veículo; 

Revestimento dos bancos em courvim com reforços na região dos cintos e armas; 



 

 

Revestimento no piso em PVC com reforços antiderrapante nas regiões de apoio dos pés; 

Console de teto para o rádio e amplificador do sinalizador; Suporte para armas e cassetetes 

na divisória ou na barra entre colunas; Protetor de carter; Bateria de 63 A; farol localizador 

móvel para ligação na tomada do acendedor com fio espiralado de 5 metros; Sinalizador 

com estrutura em formato de "V" em perfil de alumínio estrudado com 7 (sete) módulos 

giratórios independentes com lâmpadas de 21 w em vermelho e azul intercalado na parte 

superior da estrutura, unidade sonofletora (sirene) única de 100 w de potência de tipo 

corneta com 4 (quatro) tons, megafone e interligação para rádio transceptor; dois faróis 

laterais para iluminação de beco e garras reguláveis em aço para fixação ao teto do veículo; 

Rádio transceptor móvel VHF/FM, 45 w, 16 canais, antena 0 dB; 03 (três) rádios 

transceptores portáteis VHF/FM, 5 w, 16 canais, com estojos, bateria sobressalente e 03 

(três) carregadores, sendo um deles instalado no veículo; Grafismos e cores conforme 

layout a ser fornecido pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, dotado de todos 

os equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e demais equipamentos de 

série, ora não especificados. 

Lote n.º 03 - Veículo “0 Km”, fabricação nacional, 

modelo 2001, tipo passageiro, 04 (quatro) portas laterais, 

carroceria em aço, barras de proteção contra impactos 

laterais no interior das portas, motor á gasolina com 04 

(quatro) cilindros em linha, no mínimo 1.6 litros de 

cilindradas (especificação comercial) e potência mínima 

de 92 cv, transmissão manual de 05 (cinco) velocidades à 

frente e 01 (uma) à ré, freios à disco ventilado na 

dianteira e à tambor na traseira, direção mecânica, 

tanque de combustível com capacidade mínima de 40 

litros, capacidade do porta malas normal de no mínimo 

250 litros, espelhos retrovisores em ambos os lados, vidro 



 

 

traseiro anti-embaçante com limpador temporizado e 

lavador, capacidade para transporte de 05 (cinco) 

passageiros inclusive o motorista, carga útil para no 

mínimo 440 Kg, dotado dos seguintes equipamentos 

adaptativos: Revestimentos dos bancos em courvim com 

reforços na região dos cintos e armas; 
Revestimento no piso em PVC com reforços antiderrapante nas regiões de 

apoio dos pés; Suporte para armas e cassetetes entre os bancos; Protetor de Carter; Bateria 

de 55 A; Farol localizador móvel para ligação na tomada do acendedor com fio espiralado 

de cinco metros; Sinalizador com estrutura em formato de “V” em perfil de alumínio 

estrudado com cinco módulos giratórios independentes com lâmpadas de 21 W em 

vermelho e azul intercalado na parte superior da estrutura, unidade sonofletora (sirene) 

única de 100w de potência de tipo corneta com 04 (quatro) tons, megafone e interligação 

para rádio transceptor e garras reguláveis em aço para fixação ao teto do ve ículo; Rádio 

transceptor móvel VHF/FM, 45w, 16 canais, antena 0dB; três rádios transceptores portáteis 

VHF/FM, 5w, 16 canais, com estojos, bateria sobressalente e três carregadores, sendo um 

deles instalado no veículo; 

Grafismo e cores conforme layout a ser fornecido pela Polícia Militar do 

Estado de Mato Grosso do Sul, dotado de todos os equipamentos exigidos pelo Código 

Brasileiro de Trânsito e demais equipamentos de série, ora não especificados. 

Gestor/Recebedor: Superintendência de Administração e Finanças da 

Secretaria de Justiça e Segurança Publica 

Endereço de entrega: Secretaria de Estado de Segurança Pública/CNPJ/MF nº 

03.015.475/0001-40 

Endereço: Parque dos Poderes – Bloco VI – Campo Grande-/MS 

CEP: 79031-902 



 

 

ANEXO II – PROPOSTA  DE PREÇO ESCRITA MODALIDA DE PREGÃO NÚMERO DO AVISO ESPECÍFICO 04/2001 – SEGES  TIPO MENOR PREÇO  
PROPONENTE: 
ENDEREÇO: PROCESSO Nº  
CIDADE DATA:                                        FOLHAS: 01/03 
TELEFONE                                      FAX RUBRICA 

OTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. 
MARCA/ 

MODELO  

PRAZO DE 
GARANTIA 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

01 

Veículo automotor "0 KM", misto - tipo utilitário (passageiros e cargas simultâneamente) 4x2, com 
capacidade mínima de tração de 3250 Kg, 04 (quatro) portas laterais, barras de proteção contra 
impactos laterais no interior das portas, motor à gasolina com 04 (quatro) cilindros em linha, no 
minimo 2.0 litros de cilindradas (especificação comercial) e potência mínima de 120cv, transmissão 
manual de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, freios à disco ventilado na dianteira e à 
tambor auto-ajustável na traseira com dispositivo anti-blocante ABS, direção hidráulica, ar 
condicionado integrado frio e quente, tanque de combustível com capacidade mínima para 70 litros, 
capacidade do porta malas normal de no mínimo 1050 litros, capacidade para transporte de 05 (cinco) 
passageiros inclusive o motorista, capacidade de carga de no mínimo 740 Kg, pneus radiais 225/75 
R15, dotado dos seguintes equipamentos adaptativos: Cela light com divisória em chapa de aço com 
chapa perfurada na parte superior e lisa na parte inferior. Chapa perfurada nos vidros laterais traseiros 
e da porta traseira; Revestimento do piso da cela em PRFV até 1/2 altura nas laterais com drenos; 
porta-algemas no assoalho; Luminárias telada e controlada no painel do veículo; Revestimento dos 
bancos em courvim com reforços na região dos cintos e armas; Revestimento no piso em PVC com 
reforços anti-derrapante nas regiões de apoio dos pés; Console de teto para o rádio e amplificador do 
sinalizador; Suporte para armas e cassetetes na divisória ou na barra entre colunas; Protetor de carter; 
Bateria de 63 A; farol localizador móvel para ligação na tomada do acendedor com fio espiralado de 5 
metros; Sinalizador com estrutura em formato de "V" em perfil de alumínio estrudado com 7 (sete) 
módulos giratórios independentes com lâmpadas de 21 w em vermelho e azul intercalado na parte 
superior da estrutura, unidade sonofletora (sirene) única de 100 w de potência de tipo corneta com 4 
(quatro) tons, megafone e interligação para rádio transceptor; dois faróis laterais para iluminação de 
beco e garras reguláveis em aço para fixação ao teto do veículo; Rádio transceptor móvel VHF/FM, 
45 w, 16 canais, antena 0 dB; 03 (três) rádios transceptores portáteis VHF/FM, 5 w, 16 canais, com 
estojos, bateria sobressalente e 03 (três) carregadores, sendo um deles instalado no veículo; Grafismos 
e cores conforme layout a ser fornecido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, dotado 
de todos os equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e demais equipamentos de 
série, ora não especificados 

 

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele Indicada, propomos os valores 
acima com validade da proposta de ______ dias com pagamento através do Banco: ________________ 
Agência Nº __________ C/C Nº ____________________ 

 
CAMPO GRANDE, ______, _______________ DE  2001 

CARIMBO    C.N.P.J. 



 

 

 
CARIMBO E ASSINATURA 

ANEXO II – PROPOSTA  DE PREÇO ESCRITA MODALIDADE PREGÃO NÚMERO DO AVISO ESPECÍFICO 04/2001 – SEGES  TIPO MENOR PREÇO  
PROPONENTE: 
ENDEREÇO: PROCESSO Nº  
CIDADE DATA:                                        FOLHAS:2/3 
TELEFONE                                      FAX RUBRICA 

OTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. 
MARCA/ 

MODELO  

PPRAZO 
DE 

GARANTIA 
PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

02 

Veículo automotor "0 KM",misto- tipo utilitário-( passageiros e cargas simultâneamente),  4x2, de fabricação 
nacional, modelo 2001, com capacidade mínima de tração de 3250 Kg, 04 (Quatro) portas laterais, barras de 
proteção contra impactos laterais no interior das portas, motor à gasolina com 04 (quatro) cilindros em linha, 
no mínimo 2.0 litros de cilindradas (especificação comercial) e potência mínima de 120cv, transmissão 
manual de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, freios à disco ventilado na dianteira e à tambor 
auto-ajustável na traseira com dispositivo anti-blocante ABS, direção hidráulica, ar condicionado integrado 
frio e quente, tanque de combustível com capacidade mínima para 70 litros, capacidade do porta malas 
normal de no mínimo 1050 litros, capacidade para transporte de 05 (cinco) passageiros inclusive o motorista, 
capacidade de carga de no mínimo 740 Kg, pneus radiais 225/75 R15, dotado dos seguintes equipamentos 
adaptativos: Cela light com divisória em chapa de aço com chapa perfurada na parte superior e lisa na parte 
inferior. Chapa perfurada nos vidros laterais traseiros e da porta traseira; Revestimento do piso da cela em 
PRFV até 1/2 altura nas laterais com drenos; porta-algemas no assoalho; Luminárias telada e controlada no 
painel do veículo; Revestimento dos bancos em courvim com reforços na região dos cintos e armas; 
Revestimento no piso em PVC com reforços anti-derrapante nas regiões de apoio dos pés; Console de teto 
para o rádio e amplificador do sinalizador; Suporte para armas e cassetetes na divisória ou na barra entre 
colunas; Protetor de carter; Bateria de 63 A; farol localizador móvel para ligação na tomada do acendedor 
com fio espiralado de 5 metros; Sinalizador com estrutura em formato de "V" em perfil de alumínio estrudado 
com 7 (sete) módulos giratórios independentes com lâmpadas de 21 w em vermelho e azul intercalado na 
parte superior da estrutura, unidade sonofletora (sirene) única de 100 w de potência de tipo corneta com 4 
(quatro) tons, megafone e interligação para rádio transceptor; dois faróis laterais para iluminação de beco e 
garras reguláveis em aço para fixação ao teto do veículo; Rádio transceptor móvel VHF/FM, 45 w, 16 canais, 
antena 0 dB; 03 (três) rádios transceptores portáteis VHF/FM, 5 w, 16 canais, com estojos, bateria 
sobressalente e 03 (três) carregadores, sendo um deles instalado no veículo; Grafismos e cores conforme 
layout a ser fornecido pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, dotado de todos os equipamentos 
exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e demais equipamentos de série, ora não especificados. 
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Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele Indicada, propomos os 
valores acima com validade da proposta de ______ dias com pagamento através do Banco: ________________ 
Agência Nº __________ C/C Nº ____________________ 

 

CARIMBO    C.N.P.J. 



 

 

CAMPO GRANDE, ______, _______________ DE  2001 
 

CARIMBO E ASSINATURA 
ANEXO II – PROPOSTA  DE PREÇO ESCRITA MODALIDADE PREGÃO NÚMERO DO AVISO ESPECÍFICO 04/2001 – SEGES  TIPO MENOR PREÇO  

PROPONENTE: 
ENDEREÇO: PROCESSO Nº  
CIDADE DATA:                                        FOLHAS:2/3 
TELEFONE                                      FAX RUBRICA 

OTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. 
MARCA/ 

MODELO  

PPRAZO DE 
GARANTIA PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

03 

Veículo automotor “0 Km”, fabricação nacional, modelo 2001, tipo passageiro, 04 (quatro) portas 
laterais, carroceria em aço, barras de proteção contra impactos laterais no interior das portas, motor á 

gasolina com 04 (quatro) cilindros em linha, no mínimo 1.6 litros de cilindradas (especificação 
comercial) e potência mínima de 92 cv, transmissão manual de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 

(uma) à ré, freios à disco ventilado na dianteira e à tambor na traseira, direção mecânica, tanque de 
combustível com capacidade mínima de 40 litros, capacidade do porta malas normal de no mínimo 250 

litros, espelhos retrovisores em ambos os lados, vidro traseiro anti-embaçante com limpador 
temporizado e lavador, capacidade para transporte de 05 (cinco) passageiros inclusive o motorista, 

carga útil para no mínimo 440 Kg, dotado dos seguintes equipamentos adaptativos: Revestimentos dos 
bancos em courvim com reforços na região dos cintos e armas; 

Revestimento no piso em PVC com reforços anti-derrapante nas regiões de apoio dos pés; Suporte para 
armas e cassetetes entre os bancos; Protetor de Carter; Bateria de 55 A; Farol localizador móvel para ligação 
na tomada do acendedor com fio espiralado de cinco metros; Sinalizador com estrutura em formato de “V” 
em perfil de alumínio estrudado com cinco módulos giratórios independentes com lâmpadas de 21 W em 
vermelho e azul intercalado na parte superior da estrutura, unidade sonofletora (sirene) única de 100w de 
potência de tipo corneta com 04 (quatro) tons, megafone e interligação para rádio transceptor e garras 
reguláveis em aço para fixação ao teto do veículo; Rádio transceptor móvel VHF/FM, 45w, 16 canais, antena 
0dB; três rádios transceptores portáteis VHF/FM, 5w, 16 canais, com estojos, bateria sobressalente e três 
carregadores, sendo um deles instalado no veículo; 
Grafismo e cores conforme layout a ser fornecido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, 
dotado de todos os equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e demais equipamentos de 
série, ora não especificados. 
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Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele Indicada, propomos os 
valores acima com validade da proposta de ______ dias com pagamento através do Banco: ________________ Agência 
Nº __________ C/C Nº ____________________ 

 
CAMPO GRANDE, ______, _______________ DE  2001 

 
CARIMBO E ASSINATURA 

CARIMBO    C.N.P.J.  



 

 

ANEXO III 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

     A empresa ......................, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° ......, sediada na Rua/Av: ...................., n° ..........., Bairro .............., na 

cidade de ............., declara, sob as penas previstas no Regulamento de Compras – Edital 

n° 01/2001,  reunir todos os requisitos exigidos  no Aviso Específico n° 04/2001 para a 

habilitação, quanto as condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico-

financeira. 

 

 

 

 

     Data: 

 

 

     Assinatura:      

 

     

 

 

 

 



 

 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE PESSOAL E GASTOS 
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E SUPRIMENTO 

 

ANEXO IV 

 Documento: 

 Termo de Fornecimento-TF 

  

Data:  Aviso Específico n.º 

Modalidade: Pregão Público               Nº 04/2001 

Fornecedor    

Nome:  
Endereço: 
Bairro: 
Cidade:                                                                         UF:                     CEP: 
CNPJ/MF:                                                E-mail: 
Fone: 
Atividade: 
Banco: 
Agência: 
C/C: 
 

Produto    Unidade   Lote n.º Total 

Item ou lote cotado:   R$     - 

Especificação: 
Garantia: 

   



 

 

   

Pagamento    

Preço de Fechamento da Operação:                        Unitário                      Valor Global 

 

Alíquota de ICMS: 

 

Entrega do Produto 

Prazo de Fornecimento: 

Condições de Entrega: 

Local de Entrega: 

 

Custo da  operacionalização e utilização do Sistema 

Valor da operação: R$                              Percentual:      %             Valor do custo 
operacional:R$ 
 
Favorecida: Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso do Sul 
Banco:  Bradesco S.A                                      Agência:  nº 1902                    Conta 

Corrente: nº 004390-7 
 

 

A Empresa acima identificada, através de seu  representante legal, declara 
sua inteira submissão às regras fixadas no Edital 001/01 e  Aviso Específico, bem 
como  ao conteúdo e condições constantes do COV, obrigando-se ao fornecimento 

integral dos produtos objetos da presente licitação, nas condições e preços do 
fechamento da operação. 

 
Declara, ainda, do seu pleno conhecimento de que o descumprimento 

destas condições ensejará a empresa às penalidades previstas no Edital e Aviso 
Específico. 

 
Finalmente, autoriza o débito do valor correspondente 1,5 % (um e meio 

por cento) do valor contratual a favor da Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso do Sul, 
a título de taxa de operacionalização e uso do sistema. 

 
               
                                                                                                                              

CONTRATADA 
 



 

 

ANEXO V 

(MINUTA) 

 CONTRATO Nº 

 

 

Termo de Contrato de aquisição de 

veículos, que entre si celebram o Governo do Estado de 

Mato Grosso do Sul, através Secretaria de Estado de 

Justiça e Segurança Pública e a Empresa .......... nas 

condições que especifica. 

 

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da SECRETARIA 

DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 

03.015.475/0001-40, estabelecida no Centro Administrativo do Parque dos Poderes, Bloco 

VI -  CEP 79031-902, nesta capital, neste ato representada pelo seu titular ...................., 

(nacionalidade, estado civil, profissão), portador(a) do RG nº ............... e do CPF nº ......., 

residente e domiciliado(a) na Rua .............., nesta cidade, doravante denominado(a) 

CONTRATANTE e a empresa ............, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº ............, Inscrição Estadual nº ........., com sede na ..........., neste ato 

representada pelo Sr(a) ............. (nacionalidade, estado civil, profissão), portador(a) do RG 

nº ........ e do CPF nº ........, residente e domiciliado(a), na Rua ........., doravante 

denominada CONTRATADA, decorrente do resultado da licitação na modalidade Pregão 

Público - Aviso Específico n° 04/2001, processo nº 31/000.203/2001, autorizada pela Lei 

nº 2.152/2000, Decreto Estadual n° 10.163 de 12.12.2000  e as demais disposições contidas 

no Regulamento de Compras – Edital n° 001/01 e pela Lei Federal nº 8.666/93 e 

posteriores alterações, celebram entre si o presente contrato, mediante as cláusulas e 

condições seguintes:   

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  -  DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de veículos destinados à 

Execução do Plano Estratégico de Segurança Pública e Defesa Social de Mato Grosso do 

Sul (Intensificação do Policiamento em Áreas Críticas e Implantação da Policia 

Comunitária. na conformidade das especificações no Anexo II, do Aviso Específico n° 



 

 

04/2001 seus Anexos e demais cláusulas contratuais.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. O presente objeto será prestado sob a forma de execução indireta, 

conforme dispõe inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL E DA SUJEIÇÃO ÀS 

NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS 
3.1. A legislação aplicável a este Contrato é a  constante da Lei nº 2.152/2000,  Decreto Estadual n° 10.163 de 

12.12.2000 e as disposições contidas no Regulamento de Compras – Edital n° 001/01 e a Lei 8.666/93 e suas alterações e demais 

disposições aplicáveis a Licitação e Contratos Administrativos, bem como as Cláusulas deste instrumento. 

3.2. Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do 

presente contrato serão resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis, por despacho 

fundamentado exarado pelo Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. 

3.3. Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o 

CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente 

registrada. 

3.4. As partes se declaram sujeitas às normas previstas ao Decreto Estadual n° 

10.163 de 12.12.2000, as disposições contidas no Regulamento de Compras – Edital n° 

001/01. Aviso Específico nº 04/2001 e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 

posteriores e ao Decreto nº 8.625, de 22 de julho de 1996, pela Lei c/c Lei Estadual nº 

1.627, de 24 de novembro de 1995 e às cláusulas expressas neste CONTRATO.  

3.5. Relativamente ao disposto na presente 

Cláusula, aplicam-se subsidiariamente, as disposições da 

Lei Federal n.º nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e 

alterações posteriores - Código de Defesa do 

Consumidor. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS  

4.1. Integram este Contrato os documentos a seguir discriminados, de cujo 

inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de sua 

anexação: 



 

 

 

4.1.1. Ato Convocatório – Pregão – Aviso Específico  nº 04/2001 e seus 

anexos, bem como a proposta de preço escrita formulada pela CONTRATADA, Termo de 

Fornecimento-TF, constando os preços do fechamento da operação  e a documentação de 

habilitação. 

4.2. Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes 

para, em complemento a este Contrato, definirem a sua extensão, e desta forma, regerem a 

execução adequada do Contrato ora celebrado. 

4.3. Para qualquer alteração nas condições ora estipuladas neste contrato 

deverá ser feito através de Termo Aditivo, assinado pelos representantes legais das partes. 

4.4. Em caso de dúvidas ou divergências entre os documentos citados no item 

4.1 desta Cláusula, estas serão dirimidas considerando-se sempre os documentos mais 

recentes com prioridade sobre os mais antigos, e em caso de divergências com este 

Contrato, prevalecerá este último. 

4.5. Não terão eficácia quaisquer exceções às especificações contidas neste 

instrumento e/ou em seus anexos, em relação às quais a CONTRATANTE não houver, 

por escrito, se declarado de acordo. 

 

CLÁUSULA QUINTA –  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Constituem obrigações da CONTRATADA,  além das demais previstas 

neste contrato ou dele decorrentes. 

5.1.1. Cumprir o objeto do presente instrumento, entregando o(s) objeto(s) da 

cláusula primeira deste instrumento, novo(s), não rodado(s), em perfeitas condições de uso, 

acompanhado(s) de seu(s) respectivo(s) manual(is) em língua portuguesa ou traduzidos por 

tradutor juramentado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, contados do 

recebimento da nota de empenho e da assinatura deste contrato; 

5.1.2. Proceder a substituição dos veículos , caso de sua rejeição, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da notificação da irregularidade, sendo- lhe, 

ainda concedido 10 (dez) dias úteis, para a retirada do veículos rejeitados;  

5.1.3. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de 

qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas,;  

5.1.4. Instruir o fornecimento dos veículos, objeto deste contrato, com as notas 

fiscais correspondentes, juntando cópia da solicitação de entrega e do comprovante do 

respectivo recebimento;  



 

 

 

5.1.5. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais 

pertinentes e responsabilizar-se por todos prejuízos decorrentes de infrações a que houver 

dado causa; 

5.1.6. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem 

devidos em decorrência do objeto deste contrato, bem como as contribuições devidas à 

Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e 

quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, 

inclusive quanto ao transporte interno e  sua assistência técnica local;  

5.1.7. Aceitar,  nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem, na aquisição do veículo de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato; 

5.1.8. Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais 

prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto 

deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativos à execução do objeto 

deste contrato;  

5.1.9. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros 

na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para o 

CONTRATANTE; 

5.1.10. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, 

custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 

prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades 

decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, 

relacionadas com o cumprimento do presente contrato; 

5.1.11. Custear a operacionalização e o uso do sistema, o qual a contratada 

pagará à Bolsa de Mercadorias do estado de Mato Grosso do Sul o equivalente ao 

percentual de 1,5% (um e meio por cento) do valor contratual ajustado, por meio de 

retenção e repasse pela contratante;  

5.1.12. Não transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a 

terceiros;  

5.1.13. Garantir a qualidade dos veículos, contra defeitos de fabricação, salvo 

uso indevido, acidente e desgaste natural, pelo prazo estabelecido pelo fabricante, e  prestar 

assistência técnica local, conforme plano de manutenção do fabricante e revisão gratuita, 

disponibilizando o atendimento quando solicitado, no prazo máximo 24 (vinte e quatro) 



 

 

horas da comunicação sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE, além das demais previstas 

neste contrato ou dele decorrentes: 

6.1.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 

CONTRATADA; 

6.1.2. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos 

e informações que se fizerem necessários à execução do fornecimento; 

6.1.3. Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato; 

6.1.4. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as 

irregularidades observadas no cumprimento deste contrato; 

6.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre 

multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

6.1.6. Fiscalizar o presente contrato através do setor competente da 

CONTRATANTE; 

6.1.7. Acompanhar as entregas dos veículos efetuada pela CONTRATADA, 

podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão da entrega. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS VEÍCULOS  

7.1. Os  veículos, objetos deste Contrato, deverão ser entregues, no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho e da 

assinatura do contrato, observada as condições estipuladas nos subitens 12.7 ao 12.12 do 

Regulamento de Compras - Edital n° 001/01, parte integrante do presente instrumento. 

7.1.1. A entrega deverá ocorrer junto a Superintendência de 

Administração e Finanças da Secretaria de Justiça e Segurança Pública –  

SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  JUSTIÇA E SEGURANÇA 

PÚPLICA/MS, localizada no Centro Administrativo do Parque dos 

Poderes – Bloco VI –   Campo Grande/MS. 

7.1.2. A contratada deverá comunicar a Contratante a com prazo de 

antecedência de 48 horas (quarenta e oito) horas da data da entrega do 

veículo, por fax ou telefone ou outros meios de comunicação, a data e o 

horário provável da entrega do veículos. 

7.2. A contratada obriga-se a fornecer os veículos tratado neste Contrato, em 



 

 

conformidade com as especificações descritas na proposta de preço (Anexo-II) e Termo de 

Fornecimento-TF -  (Anexo IV), sendo de sua inteira responsabilidade a substituição dos 

veículos quando constatado não estar em conformidade com as referidas especificações. 

 7.2.1. O recebimento dos veículos se efetivará nos seguintes termos: 

a) Provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com a qualidade exigida nos Anexos I e II do Aviso 

Específico 04/2001e seus Anexos.. 

b) Definitivamente, mediante análise específica que ateste sua 

conformidade com os padrões estabelecidos no Aviso Específico n° 

04/2001 e seus Anexos. 

7.2.2. Recebidos os veículos nos termos acima e, se a qualquer tempo 

durante a sua utilização normal, vier a se constatar incompatibilidade 

com as especificações, proceder-se-á a sua substituição, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da notificação da 

irregularidade do fato, sendo- lhe, ainda concedido 10 (dez) dias úteis, 

para a retirada do veículo rejeitado. 

7.2.3. Será motivo de recusa do recebimento dos veículos, a apresentação 

de deficiência no atendimento das especificações constantes na relação 

de lotes (Anexo I) e proposta de preço (Anexo II) do Aviso Específico n° 

04/2001 e/ou que não esteja adequados para o uso. 

7.2.4.  Os veículos deverão ser acondicionados adequadamente, de forma 

de evitar a danificação durante as operações de transporte e descarga no 

local de entrega. 

7.3. Independentemente de aceitação, a contratada obrigar-se-á  a garantir a 

qualidade dos veículos, contra defeitos de fabricação, salvo uso indevido, acidente e 

desgaste natural, pelo prazo estabelecido pelo fabricante, e  prestar assistência técnica 

local, conforme plano de manutenção do fabricante e revisão gratuita, disponibilizando o 

atendimento quando solicitado, no prazo máximo 24 (vinte e quatro) horas da comunicação 

da Contratante. 

7.4. Todas as despesas relativas à entrega dos 

veículos, correrão por conta exclusiva da contratada. 

7.5. Os veículos, objeto desta licitação deverão no 



 

 

ato da entrega, fazer-se acompanhados do Certificado de 

Garantia, fornecido pelo fabricante e seus respectivos 

manuais e da Nota fiscal/fatura discriminativa do 

produto. 

7.6. Relativamente ao disposto na presente 

cláusula, aplica-se também subsidiariamente, as 

disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do 

Consumidor. 
CLÁUSULA OITAVA –  DO VALOR DO CONTRATO  

8.1. O valor global  deste contrato é de R$__________ 

(__________________________) 

 

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

9.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta do 

Programa de Trabalho:  31. 0101.14122001522260000 – Elemento de Despesa: 05227-

459052 – Fonte: 0112040011 –(Convênios nºs: 08020.000397/2000-11e 

08020000413/2000-76) 

9.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a 

totalidade da verba prevista. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  – DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

10.1. O pagamento decorrente do fornecimento, objeto desta licitação, será 

efetuado no prazo de até o 15 (quinze)) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos 

veículos, mediante apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada 

e revisada pelo setor responsável pelo recebimento do produto, em observância ao 

determinado no Edital 001/01 – Regulamento de Compras e art. 40, inciso XIV, alínea a, 

combinado com o art. 73, inciso II, alínea b, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

10.2. O pagamento devido à Contratada será efetuado através de crédito 
em conta corrente mantida pela Contratada junto ao Banco ..........., Agência nº........ 

10.3. Despesas com deslocamento de pessoal da CONTRATADA ou de seus 



 

 

representantes serão de sua exclusiva responsabilidade.  

10.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o 

CONTRATANTE, a seu critério, poderá devolvê- la, para as devidas correções, ou aceitá-

la, com a glosa da parte que considerar indevida. 

10.4.1. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será 
considerada como não apresentada, para fins de atendimento 
das condições contratuais. 

10.5. O CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorizado prévia e 

formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, 

sejam ou não instituições financeiras. 

10.6. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da 

inobservância, pela CONTRATADA, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva 

responsabilidade. 

10.7. Em hipótese alguma será concedida o reajustamento dos preços 

propostos, e o valor constante da nota fiscal/fatura, quando da sua apresentação, não 

sofrerá qualquer atualização monetária até o efetivo pagamento. 

10.8. A CONTRATANTE, efetuará retenção, na fonte, dos tributos e 

contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA 

11.1. O presente instrumento contratual terá vigência pelo período de 12 (doze) 

meses, contados de  sua assinatura, independentemente dos prazos de garantia e assistência 

técnica.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  –  DA FISCALIZAÇÃO  

12.1. O CONTRATANTE fiscalizará a execução do fornecimento contratado e 

verificará o cumprimento das especificações solicitadas, no todo ou em parte, no sentido 

de corresponderem ao desejado ou especificado. 

12.2. A fiscalização pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA 

de sua responsabilidade quanto a perfeita execução do objeto deste instrumento. 

12.3. A ausência de comunicação por parte do CONTRATANTE, referente a 

irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades 

determinadas neste contrato. 

12.4. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e 



 

 

completa fiscalização, durante a vigência deste contrato, fornecendo informações, 

propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e exigências 

apresentadas pela fiscalização. 

12.5. A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do 

CONTRATANTE e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os 

documentos que digam respeito ao objeto deste instrumento. 

12.6.  A CONTRATANTE realizará, avaliação da qualidade do atendimento, 

dos resultados concretos dos esforços sugeridos pela CONTRATADA e dos benefícios 

decorrentes da política de preços por ela praticada. 

12.7. A avaliação será considerada pela CONTRATANTE para aquilatar a 

necessidade de solicitar à CONTRATADA que melhore a qualidade dos objetos 

fornecidos, para decidir sobre a conveniência de renovar ou, a qualquer tempo, rescindir o 

presente contrato ou, ainda, para fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, 

declarações sobre seu desempenho, a fim de servir de prova de capacitação técnica em 

licitações públicas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Pela inexecução total ou parcial das 

obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, a 

Administração poderá aplicar a contratada as seguintes 

sanções: 
a) advertência por escrito, quando o contratado praticar irregularidades 

de pequena monta; 

b) multa administrativa no percentual de 0,5% (meio por cento), por dia 

de atraso na entrega, sobre o valor da parcela não entregue, a contar 

do primeiro dia útil da data fixada para a entrega do objeto, limitada a 

10%(dez por cento) do valor do global do bem adjudicado; 

c) suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de 

contratar com  a Administração, até o prazo de 5 (cinco) anos; 

d) ressarcimento da quantia correspondente à diferença entre o valor da 

adjudicação recusada e o valor da contratação que vier ser realizada; 

e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 



 

 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 

forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

13.2. Pela inaplicabilidade do objeto entregue, seja da qualidade ou quantidade, 

a contratada sujeitar-se-á à multa  de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao 

quantitativo rejeitado. 

13.3. Constatada fraude na entrega do objeto,  quanto a qualidade, a contratada 

e seus prepostos sujeitar-se-ão à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

correspondente, sem prejuízo das penalidades previstas no item 12 do Regulamento de 

Compras – Edital n° 001/01. 

13.4. Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos 

subitens anteriores, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

fornecimento, corrigido e atualizado, cumulável com as demais sanções, inclusive rescisão 

contratual, se for o caso. 

13.5. Quaisquer multas aplicadas  deverão ser recolhidas no Órgão Licitador, 

em até cinco dias úteis contados de sua publicação no Diário Oficial do Estado, podendo, 

ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  - DA RESCISÃO 

14.1 O presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos  no 

Edital 01/001 e  as situações previstas nos art. 77 e 78, da Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações. 

14.2. A rescisão, por algum dos motivos previstos, não dará à CONTRATADA 

direito a indenização a qualquer título, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial. 

14.3. A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento 

judicial ou extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos 

decorrentes deste contrato, limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções 

previstas neste ajuste, até a completa indenização dos danos. 

14.4. O presente contrato poderá ser denunciado, por qualquer das partes, 

mediante aviso prévio com antecedência mínima de trinta dias, por meio de 

correspondência protocolizada. 

14.5. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma 

remuneração será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela 

CONTRATANTE e, comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no 



 

 

presente contrato. 

14.6.  Em caso de cisão, incorporação ou fusão da CONTRATADA com outras 

empresas, caberá à CONTRATANTE decidir pela continuidade do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  – DA NOVAÇÃO 

15.1. A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados 

neste contrato e na Lei em geral e a não aplicação de quaisquer sanções neles previstas não 

importa em novação a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia 

ou desistência de aplicação ou de ações futuras sendo que todos os recursos postos a 

disposição do CONTRATANTE serão considerados como cumulativos e não alternativos, 

inclusive em relação a dispositivos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES 

16.1. O presente Contrato poderá ser alterado para ajuste de condições 

supervenientes que impliquem em modificações nos casos previstos nos Diplomas Legais 

pertinentes à matéria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO 

 

17.1.  A publicação do presente instrumento, em extrato, no Diário Oficial do 

Estado, ficará a cargo da CONTRATANTE, no prazo e forma dispostos pela legislação 

pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA –  DO FORO 

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso 

do Sul, para dirimir todas as questões oriundas do presente contrato, sendo esta, 

competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente deste instrumento 

contratual, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em três vias de 

igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo cientes, para que 

produzam seus efeitos legais e jurídicos. 

 

 Campo Grande,         de                      de 2001. 

 



 

 

  

CONTRATANTE CONTRATADA 

 

Testemunhas:  

   

Nome Nome 

CPF/MF CPF/MF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APÊNDICE VI 

 
TABELA 1  

RESULTADO DOS PREGÕES DE 2.001 

AVISO/LOTE MERCADORIA QTDE LANCE INICIAL LANCE FINAL CP.CONVENC. COMPRA TOTAL ECONOMIA 
02/2001-02 Veículo-passeio                 33 19.000,00 17.000,00 627.000,00 561.000,00 66.000,00
02/2001-04 Veículo-perua 3 56.700,00 53.230,00 170.100,00 159.690,00 10.410,00
02/2001-06 Motocicleta                 44 7.535,00 7.530,00 331.540,00 331.320,00 220,00
02/2001-07 Motocicleta 200 cilindradas                 26 5.385,00 4.830,00 140.010,00 125.580,00 14.430,00
04/2001-01 Veículo                 22 53.000,00 51.990,00 1.166.000,00 1.143.780,00 22.220,00
04/2001-02 Veículo                 16 53.000,00 51.990,00 848.000,00 831.840,00 16.160,00
04/2001-03 Veículo                 32 28.000,00 23.950,00 896.000,00 766.400,00 129.600,00
03/2001-01 Veículo-furgão                   1 21.000,00 19.800,00 21.000,00 19.800,00 1.200,00
05/2001-01 Sementes-feijão           18.040 1,85 1,76 33.374,00 31.750,40 1.623,60
05/2001-02 Sementes-feijão           33.180 1,98 1,93 65.696,40 64.037,40 1.659,00
05/2001-03 Sementes-feijão           33.160 1,98 1,93 65.656,80 63.998,80 1.658,00
05/2001-04 Sementes-feijão           33.460 1,98 1,93 66.250,80 64.577,80 1.673,00
06/2001-02 Veículo                   1 20.497,00 20.497,00 20.497,00 20.497,00 0,00
07/2001-01 Veículo-Pick-Up/gab.dupla                   1 51.922,00 51.600,00 51.922,00 51.600,00 322,00
07/2001-02 Veículo-Pick-Up/gab.dupla                   9 47.529,00 46.990,00 427.761,00 422.910,00 4.851,00
07/2001-03 Veículo-Sedan                   1 39.157,00 39.157,00 39.157,00 39.157,00 0,00
01/2001-01 Colete a prova de bala-médio                681 611,00 567,00 416.091,00 386.127,00 29.964,00
01/2001-02 Colete a prova de bala-grande                 50 830,00 766,00 41.500,00 38.300,00 3.200,00
09/2001-01 Vacina anti-aftosa         150.000 0,64 0,60 96.000,00 90.000,00 6.000,00
11/2001-01 GPS                 15 806,00 714,00 12.090,00 10.710,00 1.380,00
10/2001-01 Geladeira                 15 737,00 713,00 11.055,00 10.695,00 360,00
10/2001-02 Fogão                 15 297,00 207,00 4.455,00 3.105,00 1.350,00
10/2001-03 Cama de solteiro                 15 245,00 185,00 3.675,00 2.775,00 900,00
12/2001-01 Muda Coco Anão             3.480 5,00 4,24 17.400,00 14.755,20 2.644,80
06/2001-01 Veículo-misto-utilitário                   1 49.980,00 49.980,00 49.980,00 49.980,00 0,00



 

 

12/2001-02 Manga Hadem           10.162 4,50 3,09 45.729,00 31.400,58 14.328,42
13/2001-01 Veículo-misto-utilitário-Pick-Up                 15 53.324,00 52.500,00 799.860,00 787.500,00 12.360,00
14/2001-01 Equip.médico-hospitares                   2 4.450,00 4.047,00 8.900,00 8.094,00 806,00
14/2001-02 Equip.médico-hospitares                   1 14.406,00 14.250,00 14.406,00 14.250,00 156,00
15/2001-01 Conj.de placa e Bolsa Colost.                500 13.530,00 12,50 6.765.000,00 6.250,00 6.758.750,00

RESULTADO DOS PREGÕES DE 2.001 

AVISO/LOTE MERCADORIA QTDE LANCE INICIAL LANCE FINAL CP.CONVENC. COMPRA TOTAL ECONOMIA 
15/2001-03 C.P e Bolsa Urostomiz32mm                500 13,98 13,56 6.990,00 6.780,00 210,00 
20/2001-02 Veículo 0Km passag.                   2 31.157,00 30.850,00 62.314,00 61.700,00 614,00 
23/2001-01 Veículo-Perua                   1 32.065,00 31.970,00 32.065,00 31.970,00 95,00 
16/2001-01 Veículo-utilitário-Pick-Up                 10 50.242,50 46.290,00 502.425,00 462.900,00 39.525,00 
22/2001-01 Trator agrícola                   1 63.615,00 62.900,00 63.615,00 62.900,00 715,00 
22/2001-02 Trator agrícola                   1 7.820,00 7.380,00 7.820,00 7.380,00 440,00 
24/2001-01 Veículo                   4 20.265,62 19.000,00 81.062,48 76.000,00 5.062,48 
15/2001-04 Material-médico-hospitalar                500 13,38 12,60 6.690,00 6.300,00 390,00 
19/2001-01 Caminhão-toco                   1 65.772,00 63.650,00 65.772,00 63.650,00 2.122,00 
18/2001-01 Benef.arroz                    1 2.531,15 2.490,00 2.531,15 2.490,00 41,15 
18/2001-02 Benef.arroz Grade M                   1 9.140,00 8.950,00 9.140,00 8.950,00 190,00 
18/2001-03 Benef.arroz Grade A                   1 7.170,00 6.750,00 7.170,00 6.750,00 420,00 
28/2001-01 Veículo utilitário                   1 20.476,55 20.476,55 20.476,55 20.476,55 0,00 
18/2001-04 Benef.arroz Resf.Leite                   1 10.632,00 10.632,00 10.632,00 10.632,00 0,00 
29/2001-01 Material gráfico                   1 102.113,75 99.090,00 102.113,75 99.090,00 3.023,75 
29/2001-02 Material gráfico                   1 1.802,50 1.802,50 1.802,50 1.802,50 0,00 
29/2001-03 Material gráfico                   1 21.861,00 21.861,00 21.861,00 21.861,00 0,00 
29/2001-04 Material gráfico                   1 22.660,00 22.660,00 22.660,00 22.660,00 0,00 
29/2001-05 Material gráfico                   1 33.264,00 33.264,00 33.264,00 33.264,00 0,00 
29/2001-06 Material gráfico                   1 130.365,00 130.365,00 130.365,00 130.365,00 0,00 

29/2001-07 Material gráfico                   1 23.730,00 23.730,00 23.730,00 23.730,00 0,00 
29/2001-08 Material gráfico                   1 2.715,00 2.715,00 2.715,00 2.715,00 0,00 
29/2001-09 Material gráfico                   1 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 
29/2001-10 Material gráfico                   1 973,20 973,20 973,20 973,20 0,00 
29/2001-11 Material gráfico                   1 120.000,00 118.500,00 120.000,00 118.500,00 1.500,00 



 

 

17/2001-03 Equip.médico-hosp.Ortope                   1 2.970,00 2.870,00 2.970,00 2.870,00 100,00 
17/2001-06 Equip.médico-hosp.Ortope                   1 5.040,00 4.690,00 5.040,00 4.690,00 350,00 

 
 
      

RESULTADO DOS PREGÕES DE 2.001 

AVISO/LOTE MERCADORIA QTDE LANCE INICIAL LANCE FINAL CP.CONVENC. COMPRA TOTAL ECONOMIA 
17/2001-09 Equip.médico-hosp.Ortope                   1 1.732,20 1.732,20 1.732,20 1.732,20 0,00 
17/2001-10 Equip.médico-hosp.Ortope                   1 192,40 192,40 192,40 192,40 0,00 
17/2001-11 Equip.médico-hosp.Ortope                   1  480,00 461,00 480,00 461,00 19,00
30/2001-01 Trator agrícola                   1  35.050,00 32.490,00 35.050,00 32.490,00 2.560,00
25/2001-01 Máquina fotocopiadora                   1  13.188,50 12.485,50 13.188,50 12.485,50 703,00
32/2001-01 M anga Hadem             8.000 4,98 4,45 39.840,00 35.600,00 4.240,00
33/2001-01 Eletrodoméstico                 14 814,80 755,00 11.407,20 10.570,00 837,20
33/2001-05 Eletrodoméstico                 19 25,53 25,53 485,07 485,07 0,00
33/2001-06 Eletrodoméstico                 18 276,79 270,00 4.982,22 4.860,00 122,22
34/2001-01 Mesa-impressora                200 31,92 29,70 6.384,00 5.940,00 444,00
34/2001-02 Rack-computador                500 56,00 56,00 28.000,00 28.000,00 0,00
34/2001-03 Cadeira-digitador                500 62,26 57,20 31.130,00 28.600,00 2.530,00
29/2001-01 Papel auto copiativo                   1 101.597,50 95.000,00 101.597,50 95.000,00 6.597,50
29/2001-02 Papel auto copiativo                   1 2.012,50 2.012,50 2.012,50 2.012,50 0,00
29/2001-03 Papel cartão triplex                   1 33.957,00 33.500,00 33.957,00 33.500,00 457,00
29/2001-04 Papel super-bonder                   1 24.930,00 21.000,00 24.930,00 21.000,00 3.930,00
29/2001-05 Cartolina                   1 39.690,00 35.300,00 39.690,00 35.300,00 4.390,00
29/2001-06 Papel off-set                   1 151.770,50 143.900,00 151.770,50 143.900,00 7.870,50
29/2001-07 Papel couché                   1 31.920,00 31.400,00 31.920,00 31.400,00 520,00
29/2001-08 Papel couché                   1 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00
29/2001-09 Papel Kraft                   1 975,00 965,00 975,00 965,00 10,00
29/2001-10 Papel adesivo                   1 1.092,00 1.092,00 1.092,00 1.092,00 0,00
32/2001-01 Manga Hadem             8.000 5,50 4,90 44.000,00 39.200,00 4.800,00



 

 

33/2001-02 Eletrodoméstico                   1 1.152,00 1.080,00 1.152,00 1.080,00 72,00
33/2001-04 Eletrodoméstico                 21 809,00 694,00 16.989,00 14.574,00 2.415,00
38/2001-01 Veículo automotor                   2 15.400,00 14.885,00 30.800,00 29.770,00 1.030,00
38/2001-02 Veículo automotor                   1 28.900,00 28.800,00 28.900,00 28.800,00 100,00
40/2001-01 Veículo tipo passageiro                   6 13.000,00 11.500,00 78.000,00 69.000,00 9.000,00
40/2001-02 Veículo utilitário-Perua                   1 55.400,00 55.400,00 55.400,00 55.400,00 0,00

RESULTADO DOS PREGÕES DE 2.001 

AVISO/LOTE MERCADORIA QTDE LANCE INICIAL LANCE FINAL CP.CONVENC. COMPRA TOTAL ECONOMIA 
36/2001-01 Sementes-arroz           21.301 1,60 1,35 34.081,60 28.756,35 5.325,25
36/2001-02 Sementes-arroz           21.301 1,60 1,35 34.081,60 28.756,35 5.325,25
36/2001-03 Sementes-arroz           21.301 1,60 1,35 34.081,60 28.756,35 5.325,25
36/2001-04 Sementes-arroz           21.302 1,60 1,35 34.083,20 28.757,70 5.325,50
39/2001-01 Micro trator                   1 22.512,00 22.400,00 22.512,00 22.400,00 112,00
39/2001-02 Trator de rodas-diesel                   1 40.900,00 40.600,00 40.900,00 40.600,00 300,00
44/2001-01 Veículo-passageiro                 18 13.000,00 12.900,00 234.000,00 232.200,00 1.800,00
37/2001-01 Veículo-passageiro                   1 15.250,00 14.900,00 15.250,00 14.900,00 350,00
41/2001-01 Trator de esteira                   9 306.000,00 297.350,00 2.754.000,00 2.676.150,00 77.850,00
41/2001-02 Trator de esteira                   8 306.000,00 297.350,00 2.448.000,00 2.378.800,00 69.200,00
41/2001-05 Pá carregadeira                   9 210.000,00 201.100,00 1.890.000,00 1.809.900,00 80.100,00
41/2001-06 Pá carregadeira                   8 210.000,00 201.100,00 1.680.000,00 1.608.800,00 71.200,00
42/2001-01 Caminhão basculante                 30 101.330,00 101.300,00 3.039.900,00 3.039.000,00 900,00
42/2001-02 Caminhão basculante                 30 101.330,00 101.300,00 3.039.900,00 3.039.000,00 900,00
46/2001-01 Veículo-passageiro                   1 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00
43/2001-01 Sementes-hortaliças                   1 29.502,35 29.502,35 29.502,35 29.502,35 0,00
47/200101 Veículo-fab.nac./Mercosul                   1 17.898,00 16.850,00 17.898,00 16.850,00 1.048,00
49/2001-01 Condicionador-ar-30btus                   9 2.185,00 1.919,00 19.665,00 17.271,00 2.394,00
49/2001-02 Condicionador-ar-18btus                   4 1.320,00 1.250,00 5.280,00 5.000,00 280,00
45/2001-01 Carreta agricola                   5 9.450,00 9.450,00 47.250,00 47.250,00 0,00
45/2001-02 Grade Aradora                   1 16.025,00 16.020,00 16.025,00 16.020,00 5,00
45/2001-04 Batedeira de Cereais c/ rodas                   4 15.082,64 13.790,00 60.330,56 55.160,00 5.170,56
45/2001-05 Roçadeira                   1 9.785,00 8.890,00 9.785,00 8.890,00 895,00
41/2001-03 Motonoveladora                 17 315.000,00 310.700,00 5.355.000,00 5.281.900,00 73.100,00



 

 

41/2001-04 Motonoveladora                 17 315.000,00 310.700,00 5.355.000,00 5.281.900,00 73.100,00
42/2001-03 Caminhão Comboio                 10 116.330,00 112.910,00 1.163.300,00 1.129.100,00 34.200,00
42/2001-04 Caminhão Comboio                   9 116.330,00 112.910,00 1.046.970,00 1.016.190,00 30.780,00
50/2001-01 Motocicleta fab. Nacional                 30 6.100,00 5.670,00 183.000,00 170.100,00 12.900,00
52/2001-01 Veículo                   1 52.732,00 49.850,00 52.732,00 49.850,00 2.882,00

RESULTADO DOS PREGÕES DE 2.001 

AVISO/LOTE MERCADORIA QTDE LANCE INICIAL LANCE FINAL CP.CONVENC. COMPRA TOTAL ECONOMIA 
51/2001-01 Veículo                   8 57.000,00 52.480,00 456.000,00 419.840,00 36.160,00
55/2001-01 Aparelho-Endoscopia                   1 197.000,00 195.000,00 197.000,00 195.000,00 2.000,00
56/2001-01 Aparelho-Densiometria óssea                   3 151.500,00 151.500,00 454.500,00 454.500,00 0,00
54/2001-01 Ambulâncias                   8 62.484,00 62.484,00 499.872,00 499.872,00 0,00
48/2001-01 Ambulâncias-UTI                 11 78.900,00 78.900,00 867.900,00 867.900,00 0,00
59/2001-03 Sementes-hortaliça             2.000 25,65 25,65 51.300,00 51.300,00 0,00
61/2001-01 Veículo                   1 36.000,00 34.500,00 36.000,00 34.500,00 1.500,00
57/2001-01 Consultório Odontológico                 40 212.840,00 212.840,00 8.513.600,00 8.513.600,00 0,00
57/2001-02 Consultório Odontológico                 40 220.750,00 220.740,00 8.830.000,00 8.829.600,00 400,00
57/2001-03 Consultório Odontológico                 40 14.720,00 14.720,00 588.800,00 588.800,00 0,00
53/2001-01 Motocicletas                   4 4.090,00 4.050,00 16.360,00 16.200,00 160,00
58/2001-01 Veículo-passeio                   2 14.000,00 14.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00
60/2001-01 Trator de Rodas                   7 36.500,00 32.390,00 255.500,00 226.730,00 28.770,00
62/2001-01 Veículo                   1 59.300,00 58.450,00 59.300,00 58.450,00 850,00
62/2001-02 Veículo-passeio                   1 32.900,00 30.130,00 32.900,00 30.130,00 2.770,00
71/2001-01 Veículo                   1 15.200,00 14.900,00 15.200,00 14.900,00 300,00
70/2001-01 Veículo                   2 28.000,00 25.800,00 56.000,00 51.600,00 4.400,00
63/2001-01 Amaciador de carnes                   1 16.875,00 16.875,00 16.875,00 16.875,00 0,00
64/2001-01 Cortador de grama                   1 1.262,39 1.100,00 1.262,39 1.100,00 162,39
66/2001-02 Eletroeletronico                   1 2.977,00 2.890,00 2.977,00 2.890,00 87,00
65/2001-01 Armário de aço                   1 29.275,52 28.000,00 29.275,52 28.000,00 1.275,52
65/2001-02 Aquisição-mobiliarios                   1 18.464,00 17.100,00 18.464,00 17.100,00 1.364,00
65/2001-03 Aquisição-mobiliarios                   1 14.897,00 13.600,00 14.897,00 13.600,00 1.297,00
65/2001-04 Aquisição-mobiliarios                   1 1.422,00 1.422,00 1.422,00 1.422,00 0,00
73/2001-01 Veículo                   1 63.820,00 57.000,00 63.820,00 57.000,00 6.820,00



 

 

72/2001-01 Veículo                   1 63.820,00 57.000,00 63.820,00 57.000,00 6.820,00
72/2001-03 Veículo-passageiros                   1 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 0,00
68/2001-01 Micro-trator                   1 16.589,60 15.300,00 16.589,60 15.300,00 1.289,60
98/2001-02 Mobiliario/Saúde                   1 26.847,61 24.000,00 26.847,61 24.000,00 2.847,61

RESULTADO DOS PREGÕES DE 2.001 

AVISO/LOTE MERCADORIA QTDE LANCE INICIAL LANCE FINAL CP.CONVENC. COMPRA TOTAL ECONOMIA 
98/2001-04 Mobiliario/Saúde                   1 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 0,00
93/2001-01 Veiculo/Perua                   1 63.800,00 63.800,00 63.800,00 63.800,00 0,00
87/2001-01 Tomografo computadorizado                   1 1.130.685,00 1.053.000,00 1.130.685,00 1.053.000,00 77.685,00

TOTAIS           389.433 7.003.271,08 6.753.575,73 66.594.195,75 58.644.588,20 7.949.607,55
Fonte: Dados elaborados pelo pesquisador, a partir dos dados oficiais extraídos do site www.pregaopublico.com.br  



 

 

 
APÊNDICE VII 

 
TABELA 2 

RESULTADO DOS PREGÕES DE 2.002 
AVISO/LOTE MERCADORIA QTDE LANCE INICIAL LANCE FINAL CP.CONVENC. COMPRA TOTAL ECONOMIA 

01/2002-01 Armários 1           59.576,00          54.650,00            59.576,00                54.650,00             4.926,00 
01/2002-05 Carteiras 2710                   48,19                  48,00          130.594,90              130.080,00                 514,90 
01/2002-06 TelasTripé 1           22.762,00          22.470,00            22.762,00                22.470,00                 292,00 
03/2002-01 Colchões Espuma 2000                   29,71                  29,71            59.420,00                59.420,00                          -
02/2002-01 Colete P. balas 1           84.500,00          78.980,00            84.500,00                78.980,00             5.520,00 
01/2002-02 Mobiliarios Escolar 1           71.571,00          71.571,00            71.571,00                71.571,00                          -
01/2002-03 Mobiliarios Escolar 1           46.696,00          46.696,00            46.696,00                46.696,00                          -
01/2002-04 Mobiliarios Escolar 1           56.283,00          55.500,00            56.283,00                55.500,00                 783,00 
02/2002-02 Colete P. balas 20             1.092,94               908,50            21.858,80                18.170,00             3.688,80 
05/2002-01 Veículo Automotor 31           27.200,00          25.800,00          843.200,00              799.800,00           43.400,00 
05/2002-02 Veículo Automotor 25           17.400,00          16.240,00          435.000,00              406.000,00           29.000,00 
05/2002-03 Veículo Automotor 10           58.900,00          58.400,00          589.000,00              584.000,00             5.000,00 
05/2002-04 Veículo Automotor 7           58.900,00          58.400,00          412.300,00              408.800,00             3.500,00 
04/2002-01 Veículo Perua 2           33.000,00          33.000,00            66.000,00                66.000,00                          -
09/2002-01 Mat. Gráficos 50000                     0,21                    0,21            10.500,00                10.500,00                          -
10/2002-01 Veículo Automotor 16           28.800,00          24.955,00          460.800,00              399.280,00           61.520,00 
10/2002-02 Veículo Automotor 18           19.300,00          16.190,00          347.400,00              291.420,00           55.980,00 
10/2002-03 Veículo Automotor 5           58.900,00          58.500,00          294.500,00              292.500,00             2.000,00 
10/2002-04 Veículo Automotor 6           58.900,00          58.600,00          353.400,00              351.600,00             1.800,00 
10/2002-05 Veículo Automotor 6         112.500,00          89.900,00          675.000,00              539.400,00         135.600,00 
10/2002-06 Veículo Automotor 6           82.500,00          79.800,00          495.000,00              478.800,00           16.200,00 
07/2002-01 Eq.Med. Hosp  1           32.977,35          32.647,00            32.977,35                32.647,00                 330,35 
07/2002-02 Eq.Med. Hosp  1           21.467,00          17.595,00            21.467,00                17.595,00             3.872,00 
07/2002-03 Eq.Med. Hosp  1           64.480,00          64.000,00            64.480,00                64.000,00                 480,00 
07/2002-04 Eq.Med. Hosp  1             7.241,20            7.241,20               7.241,20                  7.241,20                          -



 

 

07/2002-05 Eq.Med. Hosp  1           13.600,00          13.600,00            13.600,00                13.600,00                          -
07/2002-06 Eq.Med. Hosp  1             6.720,00            5.890,00               6.720,00                  5.890,00                 830,00 

RESULTADO DOS PREGÕES DE 2.002 

AVISO/LOTE MERCADORIA QTDE LANCE INICIAL LANCE FINAL CP.CONVENC. COMPRA TOTAL ECONOMIA 
06/2002-01 Ar Cond 18btus 6             1.185,00            1.149,00               7.110,00                  6.894,00                 216,00 
06/2002-02 Ar Cond 18btus 6                 814,00               801,00               4.884,00                  4.806,00                   78,00 
06/2002-03 Ar Cond 18btus 6                 759,00               729,00               4.554,00                  4.374,00                 180,00 
06/2002-03 Ar Cond 18btus 6                 759,00               729,00               4.554,00                  4.374,00                 180,00 
11/2002-01 Veículo Autom 1           20.000,00          20.000,00            20.000,00                20.000,00                          -
12/2002-01 Mang Incendio 90                 245,00               240,00            22.050,00                21.600,00                 450,00 
12/2002-02 Mang Incendio 20                 360,00               355,00               7.200,00                  7.100,00                 100,00 
19/2002-01 Veículo Autom 2           14.500,00          14.000,00            29.000,00                28.000,00             1.000,00 
20/2002-01 Veículo Autom 3           22.000,00          20.500,00            66.000,00                61.500,00             4.500,00 
14/2002-01 Coletes Balas 149                 820,00               780,00          122.180,00              116.220,00             5.960,00 
14/2002-02 Coletes Balas 150                 830,00               806,00          124.500,00              120.900,00             3.600,00 
15/2002-02 Mat. Hospitalar 1         925.361,00       925.361,00          925.361,00              925.361,00                          -
15/2002-03 Mat. Hospitalar 5           14.200,00          13.300,00            71.000,00                66.500,00             4.500,00 
15/2002-04 Mat. Hospitalar 30             7.615,94            5.270,00          228.478,20              158.100,00           70.378,20 
15/2002-05 Mat. Hospitalar 10           15.900,00          15.900,00          159.000,00              159.000,00                          -
15/2002-06 Mat. Hospitalar 10           20.015,42          19.950,00          200.154,20              199.500,00                 654,20 
15/2002-07 Mat. Hospitalar 50             3.540,00            3.500,00          177.000,00              175.000,00             2.000,00 
18/2002-02 Mat. Médicos 20                 113,20               105,00               2.264,00                  2.100,00                 164,00 
18/2002-03 Mat. Médicos 140                 254,00               242,86            35.560,00                34.000,00             1.559,60 
18/2002-04 Mat. Médicos 15                 457,19               446,67               6.857,85                  6.700,00                 157,80 
18/2002-06 Mat. M édicos 10                 846,00               846,00               8.460,00                  8.460,00                          -
18/2002-08 Mat. Médicos 3             4.451,51            3.690,00            13.354,53                11.070,00             2.284,53 
18/2002-09 Mat. Médicos 10                 207,90               160,00               2.079,00                  1.600,00                 479,00 
18/2002-10 Mat. Médicos 1             9.500,00            9.300,00               9.500,00                  9.300,00                 200,00 
18/2002-14 Mat. Médicos 1           55.013,57          55.013,57            55.013,57                55.013,57                          -
18/2002-15 Mat. Médicos 4                 475,00               475,00               1.900,00                  1.900,00                          -
18/2002-16 Mat. Médicos 40                   90,00                  83,00               3.600,00                  3.320,00                 280,00 



 

 

21/2002-01 Veículo Pass 1           25.000,00          23.750,00            25.000,00                23.750,00             1.250,00 
24/2002-01 M.Costura Portatil 20                 351,27               329,00               7.025,40                  6.580,00                 445,40 

RESULTADO DOS PREGÕES DE 2.002 

AVISO/LOTE MERCADORIA QTDE LANCE INICIAL LANCE FINAL CP.CONVENC. COMPRA TOTAL ECONOMIA 
26/2002-01 Geladeira Dom 100                 478,90               478,90            47.890,00                47.890,00                          -
17/2002-01 Condicion Ar 12             3.988,00            3.285,00            47.856,00                39.420,00             8.436,00 
22/2002-01 Geladeira Freezer 1         274.134,00       274.134,00          274.134,00              274.134,00                          -
28/2002-01 Veículo Passag 1           14.500,00          14.400,00            14.500,00                14.400,00                 100,00 
16/2002-01 Mat.Hospitalar 1     1.050.715,00       762.000,00       1.050.715,00              762.000,00         288.715,00 
02/2002-04 Mat.Hospitalar 8           15.759,00          14.000,00          126.072,00              112.000,00           14.072,00 
16/2002-06 M at.Hospitalar 5             8.769,81            8.760,00            43.849,05                43.800,00                   49,05 
16/2002-07 Mat.Hospitalar 4             2.990,00            2.990,00            11.960,00                11.960,00                          -
16/2002-08 Mat.Hospitalar 1         180.764,00       168.500,00          180.764,00              168.500,00           12.264,00 
25/2002-01 Calandra Rotativa 10             9.625,00            9.143,75            96.250,00                91.437,50             4.812,50 
25/2002-02 Secadora Rotativa 10             9.628,00            9.068,00            96.280,00                90.680,00             5.600,00 
25/2002-03 Máq.Lavar Roupas 20           16.170,00          16.070,00          323.400,00              321.400,00             2.000,00 
29/2002-01 Veículo PickUP 1           49.300,00          48.000,00            49.300,00                48.000,00             1.300,00 
30/2002-01 Veículo Pass 1           57.185,00          56.300,00            57.185,00                56.300,00                 885,00 
31/2002-01 Veículo Van 1           57.185,00          56.250,00            57.185,00                56.250,00                 935,00 
32/2002-01 Seringa descartavel 437500                     0,10                    0,08            43.750,00                36.200,00             8.750,00 
23/2002-01 Máq. Galoneira 1             1.400,00            1.350,00               1.400,00                  1.350,00                   50,00 
23/2002-03 Máq. Interlock 1             2.300,00            2.300,00               2.300,00                  2.300,00                          -
26/2002-02 Feezer Horizontal 15                 817,00               731,00            12.255,00                10.965,00             1.290,00 
27/2002-01 Ar Condicion 80                 540,00               468,00            43.200,00                37.440,00             5.760,00 
27/2002-02 Ar Condicion 10                 694,00               597,00               6.940,00                  5.970,00                 970,00 
18/2002-01 Armário Banco Gir 3             3.225,00            3.225,00               9.675,00                  9.675,00                          -
36/2002-01 Veículo Van 1           57.185,00          56.150,00            57.185,00                56.150,00             1.035,00 
38/2002-01 Veículo Utilitário 10           22.000,00          20.100,00          220.000,00              201.000,00           19.000,00 
35/2002-01 Veículo Utilitário 10           28.000,00          27.500,00          280.000,00              275.000,00             5.000,00 
23/2002-02 Máq.Cost.Ind. 3             1.750,00            1.700,00               5.250,00                  5.100,00                 150,00 
37/2002-01 Eletrodomesticos 1           19.885,00          18.800,00            19.885,00                18.800,00             1.085,00 
42/2002-03 Ut.Hospitaslares 1           10.677,40          10.000,00            10.677,40                10.000,00                 677,40 



 

 

34/2002-01 Veículo utilitários 18           19.400,00          18.840,00          349.200,00              339.120,00           10.080,00 
40/2002-01 Eq.Lavanderia 1         183.819,20       183.300,00          183.819,20              183.300,00                 519,20 

RESULTADO DOS PREGÕES DE 2.002 

AVISO/LOTE MERCADORIA QTDE LANCE INICIAL LANCE FINAL CP.CONVENC. COMPRA TOTAL ECONOMIA 
39/2002-01 Esterilizador 2           73.086,00          58.000,00          146.172,00              116.000,00           30.172,00 
44/2002-01 Lampada Cir.Teto 30           13.575,00          13.575,00          407.250,00              407.250,00                          -
45/2002-01 Veículo Perua 4           35.000,00          33.500,00          140.000,00              134.000,00             6.000,00 
45/2002-02 Veículo Bleizer 1           92.500,00          87.800,00            92.500,00                87.800,00             4.700,00 
49/2002-01 Endoscopia 1         346.394,75       319.000,00          346.394,75              319.000,00           27.394,75 
33/2002-02 Oftalmologico 3             8.880,00            8.880,00            26.640,00                26.640,00                          -
46/2002-01 Microondas 1             3.903,50            3.850,00               3.903,50                  3.850,00                   53,50 
41/2002-01 Lavadora Industr 1           12.060,00          12.000,00            12.060,00                12.000,00                   60,00 
50/2002-01 Gabinete Odont 1             9.827,00            8.650,00               9.827,00                  8.650,00             1.177,00 
50/2002-02 Gabinete Odont 1             8.806,00            7.017,00               8.806,00                  7.017,00             1.789,00 
47/2002-01 Cama Foowler 160             1.409,86               799,00          225.577,60              127.840,00           97.737,60 
54/2002-01 No Break  2           21.575,00          21.359,00            43.150,00                42.718,00                 432,00 
51/2002-01 Veículo Autom 1         219.000,00       169.900,00          219.000,00              169.900,00           49.100,00 
48/2002-01 Veíc Passeio 1           16.150,00          15.895,00            16.150,00                15.895,00                 255,00 
44/2002-02 Refletor Auxiliar 60                 112,00               105,00               6.720,00                  6.300,00                 420,00 
18/2002-05 Cama Recup 165                 865,33               865,33          142.779,45              142.778,70                          -
60/2002-01 Veículo Autom 1           61.300,00          61.300,00            61.300,00                61.300,00                          -
62/2002-01 Veículo Autom 1           23.970,00          23.000,00            23.970,00                23.000,00                 970,00 
66/2002-01 Trans VHF/FM  13             1.893,00            1.893,00            24.609,00                24.609,00                          -
42/2002-01 Mobil-Hospitalar 1           35.086,70          35.000,00            35.086,70                35.000,00                   86,70 
47/2002-02 Mesa&Escada 1           42.540,80          42.500,00            42.540,80                42.500,00                   40,80 
57/2002-05 Eq.Lab.Enf 1             6.139,35            5.500,00               6.139,35                  5.500,00                 639,35 
57/2002-06 Eq.Lab.Enf 1           41.500,00          39.000,00            41.500,00                39.000,00             2.500,00 
57/2002-07 Eq.Lab.Enf 1           45.000,00          23.000,00            45.000,00                23.000,00           22.000,00 
61/2002-01 Veículo Autom 1           25.000,00          25.000,00            25.000,00                25.000,00                          -
63/2002-01 Veíc.Utilitário 1           84.500,00          84.500,00            84.500,00                84.500,00                          -
53/2002-04 Respirador Eletr 1           15.759,00          15.600,00            15.759,00                15.600,00                 159,00 



 

 

65/2002-04 Eq.Hospitalar 2             9.158,13            8.500,00            18.316,26                17.000,00             1.316,26 
65/2002-05 Eq.Hospitalar 1           48.000,00          31.500,00            48.000,00                31.500,00           16.500,00 

RESULTADO DOS PREGÕES DE 2.002 

AVISO/LOTE MERCADORIA QTDE LANCE INICIAL LANCE FINAL CP.CONVENC. COMPRA TOTAL ECONOMIA 
65/2002-07 Eq.Hospitalar 1           31.000,00          30.350,00            31.000,00                30.350,00                 650,00 
65/2002-09 Eq.Hospitalar 2                 636,00               630,00               1.272,00                  1.260,00                   12,00 
64/2002-06 Medicamentos 1           10.538,00          10.538,00            10.538,00                10.538,00                          -
64/2002-11 Medicamentos 1         104.520,00       102.500,00          104.520,00              102.500,00             2.020,00 
64/2002-13 Medicamentos 1         111.680,00       110.000,00          111.680,00              110.000,00             1.680,00 
64/2002-14 Medicamentos 300                   35,00                  35,00            10.500,00                10.500,00                          -
64/2002-15 Medicamentos 500                 111,36               110,99            55.680,00                55.495,00                 185,00 
64/2002-18 Medicamentos 200                   13,45                  13,45               2.690,00                  2.690,00                          -
13/2002-02 N.F.P.Avulsa 500             1.653,00            1.588,00          826.500,00              794.000,00           32.500,00 
13/2002-03 Formulario 1000                 468,00               460,00          468.000,00              460.000,00             8.000,00 
59/2002-01 Selo Fiscal 400                 242,00               156,00            96.800,00                62.400,00           34.400,00 
68/2002-01 Motocicleta 30             6.680,00            6.269,00          200.400,00              188.070,00           12.330,00 
67/2002-01 Mobiliarios 1           25.989,30          25.700,00            25.989,30                25.700,00                 289,30 
67/2002-02 Mobiliarios 1                 304,00               304,00                  304,00                      304,00                          -
64/2002-02 Medicamentos 1           48.600,00          48.600,00            48.600,00                48.600,00                          -
64/2002-03 Medicamentos 1           13.100,00          13.100,00            13.100,00                13.100,00                          -
64/2002-04 Medicamentos 1           20.880,00          20.880,00            20.880,00                20.880,00                          -
64/2002-05 Medicamentos 1           21.420,00          21.420,00            21.420,00                21.420,00                          -
64/2002-07 Medicamentos 1           33.460,00          33.460,00            33.460,00                33.460,00                          -
64/2002-08 Medicamentos 1           13.259,00          13.259,00            13.259,00                13.259,00                          -
64/2002-09 Medicamentos 1           13.150,00          13.150,00            13.150,00                13.150,00                          -
64/2002-10 Medicamentos 1           16.900,00          16.900,00            16.900,00                16.900,00                          -
64/2002-16 Medicamentos 50                 160,71               160,71               8.035,50                  8.035,50                          -
64/2002-20 Medicamentos 150                   56,00                  56,00               8.400,00                  8.400,00                          -
42/2002-02 Berço Pediátrico 10                 511,72               511,72               5.117,20                  5.117,20                          -
72/2002-01 Odontológico 1             8.048,78            8.000,00               8.048,78                  8.000,00                   48,78 
72/2002-02 Odontológico 1           18.333,67          18.333,67            18.333,67                18.333,67                          -



 

 

70/2002-01 Cadeira odonto 19             7.600,00            7.368,42          144.400,00              140.000,00             4.400,02 
70/2002-02 EquipOdonto 19             8.226,00            6.894,74          156.294,00              131.000,00           25.293,94 
70/2002-03 MesaOdonto 19                 894,00               840,00            16.986,00                15.960,00             1.026,00 
74/2002-01 Emulsão Asfáltica 300                 568,60               534,50          170.580,00              160.350,00           10.230,00 

RESULTADO DOS PREGÕES DE 2.002 

AVISO/LOTE MERCADORIA QTDE LANCE INICIAL LANCE FINAL CP.CONVENC. COMPRA TOTAL ECONOMIA 
75/2002-01 Emulsão Asfáltica 900                 568,60               533,00          511.740,00              479.700,00           32.040,00 

TOTAIS 498384   6.115.732,62  5.587.278,98  17.237.038,51     15.940.420,34   1.297.816,93 
Fonte:Dados elaborados pelo pesquisador, a partir dos dados oficiais extraídos do site www.pregaopublico.com.br 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

APÊNDICE VIII 

 

“MENSAGEM      /2002. 

 

Campo Grande,         de agosto de 2002. 

 

 

Senhor Presidente, 

 

    Submeto, através de Vossa Excelência, à apreciação dos nobres Deputados 

dessa Augusta Assembléia Legislativa o anexo projeto de lei que “dispõe sobre a 

apresentação de garantia na realização de licitação por pregão, e dá outras providências”. 

   A licitação na modalidade de pregão foi instituída 

pela Medida Provisória 2.026/00 e está consolidada na Lei Federal n° 

10.520, de 17 de julho de 2002, que ampliou as possibilidades de sua 

aplicação nas compras públicas.  Agora é admitida a licitação com a 

participação de Bolsa de Mercadorias para realização do pregão 

eletrônico, inclusive para compras pelo sistema de registro de preços.  

Desta forma, em uma única licitação poder-se-á atender a diversas 

requisições, de diferentes órgãos, como uma forma de agilizar 

procedimentos, evitando diversas licitações, pois, antes da aprovação da 

Lei do Pregão, o registro de preços só era permitido na modalidade de 

concorrência. 

    O pregão foi introduzido no Governo do Estado por ocasião da 

Reestruturação Administrativa, através art. 68 da Lei n° 2.152, de 26 de 2000, e tornou-se 

um instrumento eficiente de redução de despesas na aquisição de bens para o serviço 

público estadual. A operacionalização do pregão, através do sistema eletrônico, em evidente 

sincronismo com o sucesso das medidas derivadas da reestruturação.   Já foram realizados, até 

19.07.2002, pela Secretaria de Gestão de Pessoal e Gastos pregões de 294 lotes de 

mercadorias que envolveram compras e contratações no valor total de R$ 74.585.008,54, 

com uma redução média de preços da ordem de 12,39 % (diferença entre preço que seria 

comprado pelo sistema convencional e o contratado pelo pregão), ou seja, economia de R$ 

9.247.424,48. O tempo gasto para uma licitação por pregão tem sido de aproximadamente 

20 dias, enquanto procedimentos como concorrência exigem cerca de quatro meses. 



 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

Deputado ARY RIGO 

DD. Presidente da Assembléia Legislativa 

do Estado de Mato Grosso do Sul 

 

 
              A licitação pública por meio do pregão é notavelmente simplificada, permite à 

Administração Pública adquirir bens e serviços "comuns" (isto é, passíveis de definição objetiva com 

especificações usuais no mercado), com apenas oito dias de divulgação editalícia, visto que adota a 

inversão de fases – a habilitação só é exigida de quem já foi classificado na fase comercial e os 

preços são verbalizados em sessão pública e a adjudicação e homologação processam-se de imediato, 

ainda que o exercício do contraditório seja assegurado aos licitantes. 

  

    A avaliação da experiência do Governo Estadual, que utiliza o pregão há mais de um 

ano, expressa-se em termos animadores com o uso da internet, pois o ambiente virtual é mais 

seguro do que se pensa, possibilita a realização de pregões simultâneos e a ampliação das 

oportunidades de negócios, além de garantir uma maior visibilidade das contratações públicas. Nesta 

modalidade de licitação, a sociedade civil, os cidadãos em geral, também podem acessar o “site” e 

assistir on-line a todo o processo de negociação, revelado pelas cotações expressas numa  sucessão 

de lances ofertados como se os licitantes e o pregoeiro estivessem numa “sala de bate-papo da 

internet”.   

 

    O anexo projeto de lei tem por objetivo materializar o pagamento imediato 

aos licitantes vencedores de licitação que cumprirem o objeto contratado com base no 

resultado do pregão eletrônico realizado com a partic ipação de Bolsa de Mercadorias.   A 

permissão esboçada  no § 2° do art. 2° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 

atribui ao Estado a competência para dispor sobre a contratação de Bolsas de Mercadorias 

para participarem de licitação na modalidade de pregão e, em conseqüência, a 

regulamentação dessa relação contratual, que será estabelecida, necessariamente, em 

submissão ao § 2° do art. 62 da Lei Federal n° 8.666/93, por tratar-se de termo regido 

predominantemente por norma do direito privado.  

 

    Essa vinculação impõe, por conseguinte, que o Estado tenha mecanismo 

peculiar e adequado às normas de funcionamento das Bolsas de Mercadorias, em especial, 

o depósito de garantia para cobertura das operações a serem realizadas.   A formalização 



 

 

do depósito, nesse caso, constitui uma movimentação orçamentária e financeira que exige 

os lançamentos e controles determinados pela Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 

1964, apesar dos recursos ficarem, somente, sob custódia da Bolsa promotora do pregão.   

 

    O projeto, com efeito, está dispondo sobre as 

formalidades para disponibilizar os recursos para o depósito de garantia, 

especialmente, o empenho da despesa, em conformidade às regras 

inscritas nos arts. 58 e 60 da Lei 4.320/64.   O empenho representará a 

reserva orçamentária para cobrir as despesas decorrentes do resultado da 

licitação por pregão. Os Professores J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da 

Costa Reis, na obra “A Lei 4.320 Comentada”, editora IBAM, doutrinam: 

 

“Na verdade, o empenho é uma das fases mais importantes por que 

passa a despesa pública, obedecendo a um processo que vai até o pagamento.   O 

empenho não cria obrigação e, sim, ratifica a garantia de pagamento assegurada na 

relação contratual existente entre o Estado e seus fornecedores e prestadores de 

serviço.” 

“Administrativamente poderíamos definir o empenho da seguinte 

forma:  ato da autoridade competente que determina a dedução do valor da despesa 

a ser executada da dotação consignada no orçamento para atender a essa despesa.   

É uma reserva que se faz, ou garantia que se dá ao fornecedor ou prestador de 

serviços, com base em autorização e dedução da dotação respectiva, de que o 

fornecimento ou o serviço contratado será pago, desde que observadas as cláusulas 

contratuais.” 

 “Antes de mais nada, é importante esclarecer que o documento “Nota 

de Empenho” é simplesmente um mecanismo utilizado pelo Poder Público para 

informar sobre a materialização da garantia de pagamento assegurada pela relação 

contratual entre o Estado e terceiros, ou ainda para cumprimento de obrigações de 

pagamento oriundas de mandamentos constitucionais e leis ordinárias.” 

 

O mecanismo instituído no anexo projeto de lei harmoniza-

se, perfeitamente, com disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal 

que, com seus férreos requisitos de disciplina 

administrativo-financeira, tem forçado à descoberta 

de recursos inéditos de economia e resolutividade 

nos procedimentos e instrumentos de gestão 



 

 

administrativa.   A movimentação financeira 

processada para a formalização do depósito de 

garantia não se constitui de modalidade de operação 

de crédito e, por isso, não se enquadra nas hipóteses 

expressas no art. 37 da Lei Complementar n° 101, de 

4 de maio de 2000, assim como no parágrafo único 

do art. 3° da Resolução do Senado Federal n° 43, de 

2001, conforme consolidação publicada no DOU de 

10 de abril de 2002. 

 

A proposição consubstanciada no anexo projeto de Lei reafirma a posição do 

Estado de Mato Grosso do Sul, dentre os estado brasileiros, de pioneiro no emprego de 

recursos da tecnologia da informação para agilizar as compras públicas, tornando efetivo a 

submissão ao princípio constitucional da eficiência, inscrito no art. 37 da nossa Carta 

Maior.   A modalidade de garantia instituída, além de assegurar a economia nas despesas 

de custeio, dará ao fornecedores a certeza de que receberão pelos bens que entregarem e 

pelos serviços que prestarem que passaram a cotar preços mais vantajosos, pois estará 

afastada a insidiosa prática do pagamento à hora que o dinheiro “entrar no caixa” e 

eliminará inúmeras as ações que geram os precatórios judiciais.  

 

Ao ensejo, sendo estes os motivos que me levam a propor o presente projeto de 

lei e contando com a imprescindível aquiescência dos nobres membros desse respeitável 

Parlamento Estadual, renovo meus cumprimentos a Vossa Excelência e ilustres pares. 

 

Atenciosamente, 

 

 

JOSÉ ORCÍRIO MIRANDA DOS SANTOS” 

Governador 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

APÊNDICE IX 

 

“LEI N° 2.532, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2002. 
 

 

Dispõe sobre a constituição de garantia de 

pagamento na realização de licitação por 

pregão, e dá outras providências. 

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO  DO  SUL.   Faço 

saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte de Lei: 

 

Art. 1° Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual ao 

realizarem licitação na modalidade de pregão, nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 

de julho de 2002, com a participação de Bolsa de Mercadorias, ficam autorizados a 

apresentar garantia destinada à cobertura dos pagamentos vinculados à licitação.   

§ 1° A garantia será processada sob custódia da Bolsa promotora do pregão ou 

seus Agentes de Compensação, com a finalidade de assegurar a liquidação do gasto e os 

pagamentos dos licitantes vencedores e contratados, bem como eventuais taxas de 

administração prevista em regulamento. 

§ 2° A garantia terá valor correspondente ao orçamento utilizado para cotação 

inicial da licitação e eventuais taxas de administração e será efetivada mediante deposito 

em dinheiro ou carta de fiança bancária emitida por entidade bancária oficial. 

§ 3° A garantia ficará vinculada ao pagamento dos contratados ou 

fornecedores dos bens ou serviços objeto da licitação e suas eventuais taxas de 

administração.  

 

Art. 2° O valor da garantia da operação será empenhado sob a forma de 

reserva orçamentária e esta ficará vinculada, nos termos do parágrafo único do art. 8° da 

Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, à liquidação e pagamento dos 



 

 

fornecedores ou prestadores contratados com base na licitação que lhe deu origem.  

 

§ 1° Fica dispensado, na forma do § 1° do art. 60  da Lei Federal n° 4.320, de 

17 de março de 1967, a emissão de nota de empenho na formalização da reserva 

orçamentária para a efetivação da garantia em dinheiro. 

§ 2°  A reserva orçamentária será cancelada com o levantamento da garant ia e a  

utilização dos recursos para formalização dos empenhos a favor dos licitantes vencedores 

do pregão. 

§ 3°  O saldo da garantia não utilizada para pagamento dos licitantes 

vencedores do pregão retornarão à conta do órgão ou entidade promotora da licitação. 

§ 4° As garantias ou eventuais saldos serão cancelados no final do exercício 

financeiro em que forem empenhados e retornarão à conta da fonte pagadora. 

 

Art. 3° O disposto nesta Lei se aplica somente às licitações por pregão 

realizadas, através de Bolsas de Mercadorias, com a utilização de recursos de tecnologia da 

informação. 

Parágrafo único. Na realização do pregão para obter cotações para o Sistema 

de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

e para contratação de serviços continuados a garantia terá valor equivalente ao mínimo de 

um mês do fornecimento previsto a ser contratado e ao máximo do fornecimento previsto 

para o exercício da efetivação da licitação. 

 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará as disposições desta Lei. 

 

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Campo Grande, 20 de novembro de 2002. 

 

 

JOSÉ ORCÍRIO MIRANDA DOS SANTOS  

Governador 

 



 

 

Publicada no Diário Oficial de MS, de 21 de novembro de 2.002, página 1.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



 

 

ANEXO I 

 

 

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 

 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras 
providências. 

 

Texto atualizado em 20.9.01 
Última Lei nº 9.854, de 27.10.99 

 

O   PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço  saber  que   o    Congresso  
Nacional decreta e eu sanciono  a  seguinte Lei: 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Seção I 

Dos Princípios 

        Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre 

licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, 

serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e 

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

        Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, 

além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista e demais entidades controladas 

direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

        Art. 2o  As obras, serviços, inclusive de publicidade, 



 

 

compras, alienações, concessões, permissões e locações da 

Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão 

necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses 

previstas nesta Lei. 

        Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se 

contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 

Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de 
vontades para a formação de vínculo e a estipulação de 

obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 

        Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância 
do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta 

mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada 

em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos. 

        § 1o  É vedado aos agentes públicos: 

        I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 

domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato; 

        II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza 

comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, 

entre empresas brasileiras e estrangeiras, inc lusive no que se 
refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo 

quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, 

ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no  

8.248, de 23 de outubro de 1991. 

        § 2o  Em igualdade de condições, como critério de 

desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens 

e serviços: 

        I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras 



 

 

de capital nacional;  

        II - produzidos no País;  

        III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

        § 3o  A licitação não será sigilosa, sendo públicos e 
acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto 

ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 

        § 4o (VETADO) (Parágrafo incluído pela Lei nº 

8.883, de 8.6.94) 

        Art. 4o     Todos quantos participem de licitação 

promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm 
direito público subjetivo à fiel observância do pertinente 

procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão 

acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de 

modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

        Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto 

nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado 

em qualquer esfera da Administração Pública. 

        Art. 5o  Todos os valores, preços e custos utilizados 

nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente 

nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada 
unidade da Administração, no pagamento das obrigações 

relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e 

prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de 

recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas 

exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de 
interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade 

competente, devidamente publicada. 

        § 1o  Os créditos a que se refere este artigo terão seus 

valores corrigidos por critérios previstos no ato convocatório e 

que lhes preservem o valor. 

        § 2o  A correção de que trata o parágrafo anterior cujo 

pagamento será feito junto com o principal, correrá à conta das 

mesmas dotações orçamentárias que atenderam aos créditos a que 



 

 

se referem. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94) 

        § 3o  Observados o disposto no caput, os pagamentos 

decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 
que trata o inciso II do art. 24, sem prejuízo do que dispõe seu 

parágrafo único,  deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis, contados da apresentação da fatura.  

(Parágrafo incluído pela Lei nº 9.648, de 27.5.98) 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II  

CONAB 

 
http://www.conab.gov.br/companhia/default.cfm 

Acesso 18.01.2003 – 20:24hs 

A Empresa 

    Empresa pública, vinculada ao Ministério da Agricultura e 

do Abastecimento, criada por Decreto Presidencial e 

autorizada pela Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, tendo 

iniciado suas atividades em 1º de janeiro de 1991.  

       O surgimento da CONAB representou um passo 

importante na racionalização da estrutura do Governo Federal, 

pois se originou da fusão de três empresas públicas, a 

Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL), Companhia de 

Financiamento da Produção (CFP), a Companhia Brasileira de 

Armazenamento (CIBRAZEM), que atuavam em áreas 

distintas e complementares, quais sejam, fomento à produção 

agrícola, armazenagem e abastecimento respectivamente.  

       A CONAB é a agência oficial do Governo Federal, 

encarregada de gerir as políticas agrícolas e de abastecimento, 



 

 

visando assegurar o atendimento das necessidades básicas da 

sociedade, preservando e estimulando os mecanismos de 

mercado.  

       A CONAB possui uma estrutura convencional, contando 

com a Presidência, um Conselho de Administração e três 

Diretorias na Matriz - Diretoria de Gestão Administrativa e 

Finançeira(Diafi), Diretoria de Logística e Gestão 

Empresarial(Digem) e Diretoria de Gestão de 

Estoques(Diges).  

       A Companhia atua em todo território nacional, através de 

suas Superintendências Regionais, localizadas nos estados de 

AM, BA, CE, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PI, PB, PR, 

PE, RJ, RN, RO, RS, SC, SP e TO. Vinculadas a elas, existem 

as Unidades de Armazenamento (UA), comercialização (UC) 

Frigorificador (UF) e Processamento (UP), para a prestação 

dos serviços a que se destinam.  

       A Companhia passa, atualmente, por uma total 

reformulação, tanto no que diz respeito à sua estrutura 

organizacional quanto em sua linha de produtos e serviços.  

ANEXO III 

 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB 

 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES D0 MANUAL DE OPERAÇÕES DA 
CONAB MOC, ESTABELECIDO CONFORME O COMUNICADO CONAB/MOC Nº 
016, DE 29/09/2000. 

http://www.conab.gov.br/publicacoes/titulos/t01.DOC 
Acesso: 18.01.2003  - 20:31 
  
 

TÍTULO 1  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1)  FINALIDADE: divulgar os instrumentos de que dispõe a Companhia 

Nacional de Abastecimento - CONAB, para cumprimento de suas atividades - fins, 

bem como estabelecer os procedimentos para utilização dos programas contidos neste 

Manual de Operações da CONAB - MOC. 

2) ATUAÇÃO DA CONAB: a Companhia Nacional de Abastecimento é 



 

 

uma Empresa Pública vinculada ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 

criada por Decreto Presidencial e autorizada pela Lei nº 8.029, de 12/04/90, sendo a 

agência oficial do Governo Federal encarregada de gerir as políticas agrícola e de 

abastecimento, visando a assegurar o atendimento das necessidades básicas da 

sociedade, preservando e estimulando os mecanismos de mercado. 

3) INSTRUMENTOS DA CONAB: 
a) Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM: estabelecida pelo 

Decreto-lei nº 79/66, que atribuiu à União a responsabilidade das normas para a fixação 

de Preços Mínimos e execução das operações de financiamento e aquisição de produtos 

agropecuários. Com relação à PGPM, cabe ainda destacar: 

a.1) operações da PGPM: Empréstimos do Governo  Federal - EGF para 

Estocagem de Produtos (TÍTULO 05), Crédito Rural com Equivalência em Produto 
(TÍTULO 04) e Aquisição do Governo Federal - AGF (TÍTULO 06). Para EGF e AGF, 

o MOC tem a seguinte constituição:  

a.1.1) TÍTULOS DE NORMAS GERAIS, que podem estar acompanhados de DO-

CUMENTOS com modelos de formulários ou de contratação de depositários; 

a.1.2) TÍTULOS DE NORMAS ESPECÍFICAS, que estabelecem as peculiaridades 

relativas a AGF e EGF para Estocagem e prevalecem sobre as instruções dos demais 
TÍTULOS (inclusive os DOCUMENTOS). Os itens das normas específicas que 

precedem as informações sobre EGF e AGF são comuns aos dois; a.2) preços/valores 

de referência da PGPM: 

a.2.1)  Preços Mínimos: objetivam reduzir a incerteza dos produtores quanto aos preços 

futuros, estimulando, assim, a expansão da oferta agrícola. Durante a safra atuam como 

um seguro de preço, garantindo ao produtor uma renda mínima para sua produção, 

sendo fixados por meio de Decreto Presidencial, após aprovação de Voto do Conselho 
Monetário Nacional - CMN, e servem de base para aquisição (AGF); a.2.2) Preço de 

Liberação dos Estoques Públicos - PLE: é um valor calculado pela CONAB e visa 

indicar o momento em que o Governo ofertará seus estoques no mercado (venda de 

produtos), com vistas ao abastecimento interno do País. Tal fato ocorrerá quando os 

preços de mercado ultrapassarem o PLE; 

a.3) prazos para a guarda dos documentos: a.3.1) Dossiê dos EGF e documentação 
exigida nos TÍTULOS 05 e 06 e NORMAS ESPECÍFICAS: 1 ano após liquidados; 

a.3.2) Warrant, conhecimento de depósito, recibo de depósito, certificado de depósito e 

contrato de depósito, certificado de classificação na entrada do produto e em eventual 

perda de qualidade, todos para produtos da CONAB: quando do encerramento  dos 

estoques sem qualquer irregularidade, serão devolvidos ao armazenador. Nas 

ocorrências de perdas quantitativas e qualitativas, tais documentos serão mantidos em 



 

 

arquivo, para efeito de cobrança, inclusive judicial, até a indenização total; a.4) prazo 

para guarda da documentação comprobatória fiscal previdenciária: 30 (trinta) anos; 

a.5) prazo para a constituição/apuração de créditos: o direito de seguridade social 

extingue-se após 10 (dez) anos contados: a.5.1) do primeiro dia do exercício seguinte 

àquele em que poderia ter sido constituído; a.5.2) da data em que se tornar definitiva a 

decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito anteriormente 
efetuado.  

 A prescrição dos créditos tributários opera no prazo de 5 (cinco) anos, 

contado na forma eleita para os créditos de seguridade social indicada acima (a.5.1. e 

a.5.2); a.6) recursos da PGPM: nos EGF são oriundos das operações oficiais de 

crédito, das exigibilidades, da caderneta rural, recursos livres, fundos constitucionais, 

depósitos especiais remunerados, depósitos vinculados, fundos de aplicação financeira 
e outros. Nas demais operações são definidos pelo Congresso Nacional e repassados 

pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN; a.7) beneficiários da PGPM: de acordo 

com os respectivos Títulos de normas específicas, sendo assim caracterizados: a.7.1) 

Produtor: pessoa física ou jurídica que desenvolva  atividade  agrícola,  pecuária  ou 

extrativa, inclusive produtores assistidos pela Política de Assentamento do Governo 

Federal, devendo a eles ser concedida a prioridade definida pelo Es tatuto da Terra - Lei 
nº 4.504, de 30/11/1964, e Lei Agrícola nº 8.171, de 17/01/1991; a.7.2) Cooperativa de 

Produtores Rurais: entidade que exerça a atividade citada, constituída de acordo com a 

Lei nº 5.764/71; a.7.3) Companhias Integradas de Desenvolvimento Agropecuário - 

CIDAS: sociedades de economia mista, que integram os serviços agropecuários; a.7.4)  

Abatedores/beneficiadores/indústrias (em instalações sob sua administração, dedicam-

se ao beneficiamento/industrialização de matéria-prima) e exportadores: amparados, a 

critério da CONAB, se reconhecida sua importância na transformação e/ou 
comercialização dos produtos; a.7.5) Associações Formais de Produtores legalmente 

constituídas, de acordo com a legislação vigente; a.8) agentes financeiros: 

a.8.1) EGF: as instituições financeiras componentes do Sistema Nacional de Crédito 

Rural – SNCR; a.8.2) AGF: apenas o Banco do Brasil; a.9) risco operacional:, a.9.1) 

EGF: por conta dos agentes financeiros; a.9.2) demais operações: por conta da 

CONAB, se cumpridas as normas estabelecidas. Na constatação de irregularidades, a 
CONAB adotará as medidas cabíveis; 10)entraves na execução da PGPM: na falta de 

sacaria, de armazéns, de classificadores ou de normativos e existindo estradas 

intransitáveis ou outro fato que impeça a execução da PGPM, comunicar à 

CONAB/Superintendência Regional para as providências cabíveis; a.11) penalidades: o 

descumprimento das normas da PGPM, que resulte em prejuízos financeiros ou de 

qualquer espécie, implicará no ressarcimento pelo agente financeiro, acrescido dos 



 

 

mesmos encargos cobrados pelo Tesouro Nacional, a partir da data em que ocorreu o 

inadimplemento. Após a cobrança efetuada pela CONAB, faculta-se a prévia defesa do 

interessado, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, devendo a CONAB, em seguida, 

manifestar-se sobre a justificativa apresentada. A não manifestação no referido prazo 

implicará na exigência do requerimento pela CONAB;  

 
b) outros instrumentos da CONAB: 

b.1)  Vendas de Produtos Agropecuários (TÍTULO 14): evitam altas significativas dos 

preços de mercado e viabilizam o abastecimento interno do País, constituindo o PLE o 

referencial para o início ou a suspensão da intervenção governamental no mercado de 

produtos agrícolas; b.2) Vendas de Pontas de Estoque (TÍTULO 17): têm o objetivo de 

minimizar os custos com armazenagem/administrativos de estoques e evitar o risco de 
perecibilidade/perda de produtos. Ademais as vendas possibilitam conhecer a quebra 

real existente nos armazéns e os estoques efetivamente disponíveis, além de atender a 

demandas localizadas de produtos no mercado interno; b.3) Contrato de Opção 

(TÍTULO 03): possibilita ao produtor a alternativa de vender a sua produção à 

CONAB, numa data futura e a um preço previamente fixado, funcionando como um 

seguro de preços para o produto vendido em Bolsas de Mercadorias e/ou futuros; b.4) 
Programa de Abastecimento Social/Atendimento Institucional (TÍTULO 23): contribui 

para melhoria da qualidade de vida da população carente, mediante a participação em 

programas de abastecimento social, a exemplo da merenda escolar, distribuição de 

cestas de alimentos e nutrição e saúde, bem como o fornecimento de gêneros básicos 

aos hospitais públicos, às coordenações de defesa civil, às polícias militares, às creches, 

aos asilos e às penitenciárias, entre outras entidades;  b.5) Programa de Abastecimento 

Social/Vendas em Balcão (TÍTULO 22): b.5.1) viabiliza o acesso dos pequenos 
criadores rurais e das agroindústrias de pequeno  porte aos estoques públicos de 

produtos agrícolas, por meio de vendas diretas; b.5.2) garante o suprimento regular de 

insumos, disponibilizando os estoques oficiais a preços de mercado e compatíveis com 

os praticados em pregões públicos, com a perspectiva de apoiar e estimular a pequena 

produção rural; b.6) Projeto Social de Emergências (TÍTULO 26): distribui cestas de 

alimentos às famílias situadas em localidades reconhecidas como situação de 
emergência e ou de calamidade pública, tais como enchentes e secas, além de 

atendimentos às comunidades indígenas e acampamentos de sem-terra, entre outros; 

b.7) Projeto Social de Pequenos Produtores (TÍTULO 25):  b.7.1) integra e racionaliza 

os programas oficiais de apoio à pequena agricultura  e Co-munidade Ativa, com ações 

voltadas para a suplementação alimentar (Programa de Distribuição de Alimentos – 

PRODEA), Programa de Combate aos Efeitos da Seca na área de atuação da SUDENE 



 

 

e outros atendimentos às comunidades indígenas e aos acampamentos de sem-terra; 

b.7.2) potencializa a economia local, com o incremento da produção e a geração de 

emprego e renda, por meio da compra direta dos produtos da própria região; b.7.3) 

enriquece a atual cesta de alimentos distribuída nos programas de suplementação 

alimentar, em termos nutricionais e de variedade de itens, pelo ingresso de novos 

produtos identificados com os hábitos regionais e locais; b.8) projeto Social do 
PRODEA (TÍTULO 24): combate e ameniza a fome da população carente em estado 

de indigência e estimula as comunidades para que, com suas próprias forças, 

desenvolvam ações, preferencialmente de geração de emprego e renda, que permitam a 

melhoria de suas condições de vida. 

 

4) COMPETÊNCIA DO MOC: as normas constantes deste Manual são expedidas 
pela Secretaria de Planejamento Estratégico - SEPLA/Núcleo de Planejamento - 

NUPLA/Programa Permanente de Informação, Sistemas e Métodos - PPINF, com a 

divulgação de Comunicados CONAB/MOC. 

 

5) COMPOSIÇÃO DO MANUAL:  

a) Normativos em Vigor: relação atualizada dos Títulos e Documentos nele 
tratados; 

Exemplo: 

NORMATIVOS EM VIGOR 

 
COMUNICADO CONAB/MOC Nº 001, DE 03/01/2000 

 

NORMAS GERAIS 
TÍTULOS COMUNIC. DATA 

01 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 001 03.01.200
02 - PREÇOS MÍNIMOS, PLE E ÍNDICES DO IPP E IPR 001 03.01.200
03 - CONTRATO DE OPÇÃO  001 03.01.200
04 - CRÉDITO RURAL COM EQUIVALÊNCIA EM 001 03.01.200

 

b) Títulos: disciplinam os instrumentos de que a CONAB dispõe para 
cumprimento das suas atividades-fins, estando agrupados em diversos 

assuntos, de acordo com as áreas específicas; 
b.1)  cada Título tem a sua numeração de página independente. A citação da quantidade 

de  páginas é indicada na parte inferior central da folha;  

b.2)  os Títulos são numerados em ordem seqüencial, sendo assim definidos: 

      b.2.1) Normas Gerais: numeração de 01 a 40, considerando: 
   -  01 a 26 - Títulos definidos pela áreas Gestoras; 
   - 27 a 40 - Eventuais inclusões; 



 

 

      b.2.2) Normas Específicas: numeração de 41 a “n”; 

b.3) Texto: a sua disposição obedece a um critério de divisão do Título (itens, subitens,  

alíneas e subalíneas). 

 

6) ATUALIZAÇÃO DO MANUAL (Títulos e Documentos): 

6.1) Inclusão de novo Título: 

a) é indicado por meio de um asterisco entre parênteses (*), do lado direito do 

cabeçalho, no alinhamento do novo Título, apenas na 1ª (primeira) página onde 

houve a inclusão. 

Exemplo: 

 

TÍTULO 13 - MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUES DA CONAB 

COMUNICADO CONAB/MOC Nº 001, DE 03/01/2000 

  

b) é relacionado o nome do novo Título na seqüência de numeração dos 

"Normativos em Vigor", com o número do Comunicado e a data, e indicado por 

meio de um asterisco entre parênteses (*), no alinhamento do lado direito. 

Exemplo: 

 

NORMATIVOS EM VIGOR 

COMUNICADO CONAB/MOC Nº 001, DE 03/01/2000 

TÍTULOS COMUNIC. Nº DATA 
12-FISCALIZAÇÃO DOS ESTOQUES GOVERNAMENTAIS 001 03.01.2000 

Documento 1 - Termo de Vistoria/Notificação 001 03.01.2000 

Documento 2 - Ata de Incineração 001 03.01.2000 

13 - MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUES DA CONAB 001 03.01.2000 

 

6.2) Exclusão de Título: nos “Normativos em Vigor” é feita a menção para sua 

retirada do Manual, indicando-se, entre as linhas, onde este constava, com  um 

asterisco entre parênteses (*). 

Exemplo - "Retirar o TÍTULO 02": 

(*) 

  (*) 



 

 

 

NORMATIVOS EM VIGOR 
COMUNICADO CONAB/MOC Nº 001, DE 03/01/2000 

NORMAS GERAIS 
TÍTULOS COMUNI DATA 

01 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 001 03.01.2000 

03 - CONTRATO DE OPÇÃO 002 08.02.2000 

 

6.3) Alteração de Título: existem diversas situações que podem alterar o texto de um 

normativo, sendo indicadas com um asterisco entre parênteses (*), à margem 

direita do texto. São elas: 

a) todo o texto: no cabeçalho; 

Exemplo: 

TÍTULO 13 - MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUES DA CONAB 

COMUNICADO CONAB/MOC Nº 001, DE 03/01/2000 

 

b) no item sem subdivisão (subitens, alíneas ou subalíneas): na primeira linha do 

seu texto; 

Exemplo: 

3) ARMAZENAMENTO: de acordo com o TÍTULO 08, exigindo-se do depositário, 

no contrato de armazenagem ou declaração à parte, compromisso de que somente irá 

armazenar o produto separadamente.  

  

c)  no item com subdivisão (subitens, alíneas ou subalíneas): 

c.1)  integral: na primeira linha do texto do item; 

Exemplo: 

(*) 

(*) 

(*) 

(*) 



 

 

 

3) ARMAZENAMENTO: de acordo com o TÍTULO 08, exigindo-se do depositário, 
no contrato de armazenagem ou declaração à parte, compromisso de que somente irá 
armazenar o produto separadamente, observados os seguintes critérios de grupamento  
para o trigo dos tipos 1, 2 e 3 das classes Brando e Pão/Melhorador/Durum: 
a) as classes serão armazenadas separadamente; 
b) tipos 1 de cada classe serão armazenados separadamente; 
c) tipos 2 e 3 de cada classe podem ser agrupados. 
 

 

c.2) parcial: na primeira linha do subitem, alínea ou subalínea; 

Exemplo: 

2) NATUREZA DAS OPERAÇÕES / PRODUTOS AMPARADOS / 
BENEFICIÁRIOS : 
a)  recursos controlados:  (*) 
a.1)   AGF de trigo classificado como Brando e/ou Pão/Melhorador/Durum, com PH 
mínimo de 73, para associações formais de produtores rurais, produtores e cooperativas 
de produtores rurais; 
a.2)  EGF/SOV de trigo classificado como Brando e/ou Pão/Melhorador/Durum, com PH 
mínimo de 73, para produtores e suas cooperativas, beneficiadores e indústrias; 
a.3)   EGF/SOV de triticale para produtores e suas cooperativas; (*) 
 b)  recursos não controlados:                                                                                                            
b.1)  EGF/SOV de trigo classificado como Brando e/ou Pão/Melhorador/Durum, com PH 
mínimo de 73, para produtores e suas cooperativas, indústrias e demais beneficiários;  

b.2)   EGF/SOV de triticale para produtores e suas cooperativas e indústrias. 

d) na tabela: 

d.1) integral: no cabeçalho; 

Exemplo: 

PREÇOS MÍNIMOS - SAFRA DE VERÃO - 1999/2000 

(aprovados pelo VOTO CMN 066/99) (*) 
 

PRODUTO UNIDADES DA 
FEDERAÇÃO 

REGIÕES AMPARADAS 

PREÇOS 
MÍNIMOS 

R$/kg 

INÍCIO DA 
VIGÊNCIA 

Algodão em caroço 
Algodão em pluma 
Caroço de algodão 

Sul, Sudeste, Centro-Oeste e 
Bahia-Sul 

0,5334 
1,9067 
0,1120 

Fev/2000 

 



 

 

d.2) parcial: na(s) linha(s) referentes(s) à(s) alteração(ões): 

Exemplo: 

sejam aplicados os valores abaixo: 

CLASSES  R$ 11,34 / Kg  

INTEIRA 52,45 
BATOQUE/BANDA 41,29 
PEDAÇO 32,81 

 

 

7) SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DA CONAB E JURISDIÇÃO: (*) 

a)  Superintendência Regional do AMAZONAS - SUREG – Acessório Mascarado   

Av. Ministro João Gonçalves, 2.500 - Distrito Industrial - MANAUS - AM 

CEP: 69075-000 - Tel.: (0XX92) 613-2448 - Fax: (0XX92) 613-2460 

E-mail: getopam@argo.com.br 

Jurisdição: AM e RR; 

b) Superintendência Regional da BAHIA - SUREG - BA 

Rua Cônego Pereira Marinho, 07 - Sete Portas - SALVADOR - BA 

CEP: 40300-270 - Tel.: (0XX71) 380-5702 - Fax:  (0XX71) 381-6884 

E-mail: conabba@zaz.com.br 

Jurisdição: BA e SE; 

c) Superintendência Regional do CEARÁ - SUREG - CE 

Rua Antônio Pompeu, 555 - Centro - FORTALEZA - CE 

CEP: 60040-001 - Tel.: (0XX85) 252-1722 - Fax: (0XX85) 231-7300 

E-mail: ce.sureg@conab.gov.br  

Jurisdição: CE; 

d) Superintendência Regional do ESPÍRITO SANTO - SUREG - ES 

Av. Princesa Isabel, 629 - sala 702 - Ed. Vitória Center - Centro - VITÓRIA - ES 

CEP: 29010-904 - Tel.: (0XX27) 222-4022 - Fax: (0XX27) 223-2892 

E-mail: conabes.paluna@zaz.com.br 

Jurisdição: ES; 

e) Superintendência Regional de GOIÁS - SUREG - GO 

Av. Meia Ponte, 2.748 - Setor Santa Genoveva - GOIÂNIA - GO 

CEP: 74670-400 - Tel.: (0XX62) 204-1211 - Fax: (0XX62) 204-1311 



 

 

E-mail: gosureg@conab.gov.br 

Jurisdição: GO e Brasília; 

f) Superintendência Regional do MARANHÃO - SUREG - MA 

Rua dos Quilombos, 239 - Jordôa - SÃO LUÍS - MA  

CEP: 65040-450 - Tel.: (0XX98) 216-1006 - Fax: (0XX98) 243-2588 

E-mail: conab.sureg@elo.com.br   

Jurisdição: MA; 

g) Superintendência Regional de MATO GROSSO - SUREG - MT 

Rua Padre Jerônimo Botelho, 510 - Ed. Everest  Bairro Dom Aquino – CUIABÁ/MT 

CEP: 78015-240 - Tel.: (0XX65) 623-0654 - Fax: (0XX65) 624-5280 

E-mail: conabmt.sureg@zaz.com.br 

Jurisdição: MT; 

h) Superintendência Regional do MATO GROSSO DO SUL - SUREG - MS 

Rua Dom Aquino, 2.383 - Centro - CAMPO GRANDE - MS 

CEP: 79002-183 - Tel.: (0XX67) 782-1502 - Fax: (0XX67) 721-2940 

E-mail: conabms.getop@zaz.com.br 

Jurisdição: MS; 

i) Superintendência Regional de MINAS GERAIS - SUREG - MG 

Rua Prof. Antônio Aleixo, 756 - Bairro de Lourdes - BELO HORIZONTE - MG 

CEP: 30180-150 - Tel.: (0XX31) 290-2700 - Fax: (0XX31) 290-2784 

E-mail: mg.sureg@conab.gov.br 

Jurisdição: MG; 

j) Superintendência Regional do PARÁ - SUREG - PA 

Rua Joaquim Nabuco, 23 - Bairro Nazaré - BELÉM - PA 

CEP: 66055-300 - Tel.: (0XX91) 225-4366 - Fax: (0XX91) 224-2728 

E-mail: conabpa@amazon.com.br 

Jurisdição: PA e AP; 

k) Superintendência Regiona l da PARAÍBA - SUREG - PB 

Av. Tabajara, 847 - Ed. Empresarial Friends - Centro - JOÃO PESSOA - PB 

CEP: 58013-270 - Tel.: (0XX83) 241-8160 - Fax: (0XX83) 241-3420 

E-mail: conab@netwaybbs.com.br 



 

 

Jurisdição: PB; 

l) Superintendência Regional do PIAUÍ - SUREG - PI 

Rua Honório de Paiva, 475 - Zona Sul - Piçarra - TERESINA - PI 

CEP: 64001-510 - Tel.: (0XX86) 221-4131 - Fax: (0XX86) 221-6496 

E-mail: pi.sureg@conab.gov.br 

Jurisdição: PI; 

m) Superintendência Regional do PARANÁ - SUREG - PR 

Rua Mauá, 1.116 - Alto da Glória - CURITIBA - PR 

CEP: 80030-200 - Tel.: (0XX41) 352-1515 - Fax: (0XX41) 252-7669 

E-mail: sureg@conabpr.com.br 

Jurisdição: PR; 

n) Superintendência Regional de PERNAMBUCO - SUREG - PE 

Estrada do Barbalho, 960 - Iputinga - RECIFE - PE 

CEP: 50690-000 - Tel.: (0XX81) 271-3311 - Fax: (0XX81) 271-3488 

E-mail: pe.sureg@conab.gov.br 

Jurisdição: PE e AL; 

o) Superintendência Regional do RIO DE JANEIRO - SUREG - RJ 

Rua da Alfândega, 91 - 11º, 12º e 14º andares - Centro - RIO DE JANEIRO - RJ 

CEP: 20010-001 - Tel.: (0XX21) 296-1171 - Fax: (0XX21) 252-1785 

E-mail: geprorj@antares.com.br 

Jurisdição: RJ; 

p) Superintendência Regional do RIO GRANDE DO NORTE - SUREG - RN 

Av. Jerônimo  Câmara, 1.814 - Lagoa Nova - NATAL - RN 

CEP: 59060-300 - Tel.: (0XX84) 234-8743 - Fax: (0XX84) 234-3048 

E-mail: rn.sureg@conab.gov.br 

Jurisdição: RN; 

q) Superintendência Regional do RIO GRANDE DO SUL - SUREG - RS 

Rua Quintino Bocaiúva, 57 - Bairro Floresta - PORTO ALEGRE - RS 

CEP: 90440-051 - Tel.: (0XX51) 337-4060 - Fax: (0XX51) 337-4262 

E-mail: conabrs@pro.via-rs.com.br 

Jurisdição: RS; 

r) Superintendência Regional de Rondônia - SUREG - RO 



 

 

Av. Farquar, 3.305 - Bairro Pedrinhas - PORTO VELHO - RO 

CEP: 78904-660 - Tel.: (0XX69) 229-6524 - Fax: (0XX69) 229-3653 

E-mail: conab-pvh-ro@enter-net.com.br 

Jurisdição: RO e AC; 

s) Superintendência Regional de SÃO PAULO - SUREG - SP 

Avenida Mofarrej, 348 - Vila Leopoldina - SÃO PAULO - SP 

CEP: 05311-000 - Tel.: (0XX11) 826-4233 - Fax: (0XX11) 826-0835 

E-mail: conabsp@u-net.com.br 

Jurisdição: SP; 

t) Superintendência Regional de SANTA CATARINA - SUREG - SC 

BR 101 - Km 205, s/nº - Bairro Barreiros - SÃO JOSÉ - SC 

CEP: 88110-200 - Tel.: (0XX48) 246-2411 - Fax: (0XX48) 246-4843 

E-mail: conabsc@matrix.com.br 

Jurisdição: SC; 

u) Superintendência Regional de TOCANTINS - SUREG - TO 

Av. Pará nº 1.919 - Quadra B - Lote 06 - Centro - GURUPI - TO 

CEP: 77403-010 - Tel.: (0XX63) 612 -7400 - Fax: (0XX63) 312-3450 

E-mail: suregto.conab@naves.com.br 

Jurisdição: TO. 

ANEXO IV 

 

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 

DIRETORIA TÉCNICO - OPERACIONAL 

SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICO - OPERACIONAL 

GERÊNCIA DE FORMAÇÃO E CONTROLE DE 

ESTOQUES 

EQUIPE DE FORMAÇÃO DE ESTOQUES E ANÁLISE DE PERDAS 

  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CONSOLIDADO: ANO / PRODUTO - QUILOGRAMAS 

PERÍODO DE 1985 À 2000 
 

             
PGPM 

ANO ALGODÃO ARROZ FARINHA FEIJÃO MILHO SOJA TRIGO OUTROS TOTAIS  

1985 1.002.617.599 1.502.174.659 27.726.477 578.975.330 3.214.195.880 2.141.578.368 - 211.696.662 8.678.964.975 

1986 35.983.398 1.747.080.536 232.135.826 77.198.730 4.281.748.510 1.154.395.844 - 70.681.435 7.599.224.279 

1987 11.894.887 2.956.429.339 67.411.953 56.775.651 8.027.137.672 850.753.881 38.610 114.630.463 12.085.072.456  

1988 22.857.256 2.197.107.553 - 132.974.727 1.627.754.121 4.943 - 52.062.125 4.032.760.725 

1989 1.805.741 829.142.624 12.026.574 57.319 996.122.255 1.550.186 - 26.397.494 1.867.102.193 

1990 - 85.414.544 124.761.758 5.297.927 448.935.316 - - 75.846.172 740.255.717 

1991 - 898.258 30.440.207 12.554.232 735.554 - 410.911 27.616.803 72.655.965 

1992 10.508.862 81.614.554 - 180.764.757 368.527.939 - 27.544 28.196.953 669.640.609 

1993 5.524.681 199.235.653 376.676 211.698.807 376.316.501 - 562.060.523 6.294.732 1.361.507.573 

1994 1.509.772 1.262.451.311 5.034.290 6.957.900 1.769.540.058 - 1.240.665.283 3.018.806 4.289.177.420 

1995 4.190.171 1.414.447.521 105.547.080 94.577.053 1.013.088.141 785.732 198.298.989 12.964.314 2.843.899.001 

1996 676.487 363.857.947 40.367.740 37.096.887 555.458.922 4.290 21.410.735 20.338.842 1.039.211.850 

1997 102.809 136.484.445 34.621.480 75.914.823 3.318.300.202 768.130 1.171.125.667 2.421.685 4.739.739.241 

1998 70.046.023 161.271.200 2.025.871 1
.547.220 

1
.105.449.591 

2.618.830 61.520.432 4.
046.105 

1.408.525.272 

1999 469.067 424.781.860 - 2
8.348.758 

1
73.105.078 

1.197.983 - 1.
458.564 

629.361.310 

2000 263.285 630.577.436 - 9
3.180.148 

6
18.145 

- 3.
036.860 

727.675.814 



 

 

PGPM 

ANO ALGODÃO ARROZ FARINHA FEIJÃO MILHO SOJA TRIGO OUTROS TOTAIS  

SOM
A 

1.168.450.038 13.992.969.440 682.475.932 1
.593.920.269 

2
7.277.033.885 

4
.153.658.187 .255.558.694 

6
60.708.015 

52.784.774.460 

Fonte : Sistema de Produção CONAB 
Elaboração : GEFOC/EAPER 
 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V 

MEDIDA PROVISÓRIA No 2.026, DE 4 DE 

MAIO DE 2000. 

 

Institui, no âmbito da União, nos 
termos do art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição 
de bens e serviços comuns. 

O PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 62 da Constituição, adota a 
seguinte Medida Provisória, com força de 
lei: 

 

Art. 1o  Para aquisição de bens e serviços comuns, a União 
poderá adotar licitação na modalidade de pregão, que será regida por 
esta Medida Provisória. 

§ 1o   Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e 
efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 

§ 2o  O regulamento disporá sobre os bens e serviços comuns de 
que trata este artigo. 

Art. 2o   Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de 
bens e serviços comuns, promovida exclusivamente no âmbito da 
União, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a 
disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em 
sessão pública. 

Parágrafo único.  Poderá ser realizado o pregão por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da informação, nos termos de 
regulamentação específica. 

Art. 3o  A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

I - a autoridade competente justificará a necessidade de 
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de 
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por 
inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos 
prazos para fornecimento; 



 

 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 
sem especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem a competição; 

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das 
definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis 
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o 
orçamento, elaborado pelo órgão promotor da licitação, dos bens ou 
serviços a serem licitados; e 

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do 
órgão promotor da licitação, o pregoeiro, cuja atribuição inclui o 
recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto 
do certame ao licitante vencedor. 

Art. 4o  A fase externa do pregão será iniciada com a 
convocação dos interessados e observará as seguintes regras: 

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de 
publicação de aviso no Diário Oficial da União, em jornais de grande 
circulação e, facultativamente, por meios eletrônicos;  

II - do aviso constarão a definição do objeto, a indicação do 
local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do 
edital e recebidas as propostas; 

III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma 
do inciso I do artigo anterior e as normas que disciplinarem o 
procedimento; 

IV - cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à 
disposição de qualquer pessoa para consulta; 

V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a 
partir da publicação do aviso, não será inferior a oito dias úteis; 

VI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão 
pública para recebimento das propostas, devendo o interessado, ou seu 
representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência 
dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática 
de todos os demais atos inerentes ao certame; 

VII - a habilitação far-se-á com declaração do próprio licitante 
de que está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a 
Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS, bem como de que atende às exigências do edital quanto à 
habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira; 

VIII - aberta a sessão, os interessados entregarão os envelopes 
contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à 
sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas 
com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; 



 

 

IX - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e 
os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela poderão 
fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do 
vencedor; 

X - não havendo pelo menos três ofertas nas condições 
definidas no inciso anterior, poderão os autores das três melhores 
propostas oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos; 

XI - para julgamento e classificação das propostas, será adotado 
o critério de menor preço, observados os prazos máximos para 
fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade definidos no edital; 

XII - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, 
quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a 
respeito da sua aceitabilidade; 

XIII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o 
pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos 
de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para 
verificação do atendimento das condições fixadas e da documentação 
exigida no edital, que incluirá certidões de regularidade perante a 
Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o FGTS, bem como a 
negativa de falência e concordata; 

XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos 
de habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores - SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito 
de acesso aos dados nele constantes; 

XV - no caso de inabilitação do proponente que tiver 
apresentado a melhor oferta, serão analisados os documentos 
habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo 
lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante atenda às 
condições fixadas no instrumento convocatório; 

XVI - verificado o atendimento das exigências fixadas no 
edital, o licitante será declarado vencedor; 

XVII - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender 
às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas 
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor; 

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando 
lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões 
do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos; 



 

 

XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante 
importará a preclusão do direito de recurso e adjudicação pelo 
pregoeiro ao vencedor; 

XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a 
adjudicação ao licitante vencedor; 

XXII - homologada a licitação pela autoridade competente, o 
adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido 
em edital; e 

XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o 
disposto no inciso XVII. 

Art. 5o  É vedada a exigência de: 

I - garantia de proposta; 

II - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para 
participação no certame; e 

III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a 
fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua 
reprodução gráfica. 

Art. 6o  O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, 
se outro não estiver fixado no edital. 

Art. 7o  Quem fizer declaração falsa ou deixar de apresentar a 
documentação exigida para o certame ficará impedido de contratar 
com a União, e, se for o caso, será descredenciado no SICAF, pelo 
prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e 
no contrato e das demais cominações legais. 

Art. 8o  Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de 
pregão, as normas da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 9o  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasília, 4 de maio de 2000; 179o da Independência e 112o da 

República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Martus Tavares 

Publicado no D.O. de 5.5.2000 



 

 

ANEXO VI 

 

Transcreve-se a íntegra da Ata, CUJO FORMATO FOI ELABORADO PELA 

EMPRESA CONTRATADA PELA Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso do Sul, para 

criar o software operacional. Todas as outras atas dos pregões que já ocorreram pode ser 

captada através dos sites: www.pregaopublico.com.br, 

www.centraldecompras.ms.gov.br e www.ms.gov.br. 

 

Ata do Aviso Específico nº 04/2001 

. 09:01:32 Início de 
Aceitação de 
Propostas  

 

28/03/2001 09:06:00 Cadastro de 
Proposta  

BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 30.800,00  

BMMS  – ATIVA 
Licitante: FORD MOTOR COMPANY BRASIL 

LTD 
CGC: 03.470.727/0001-20 

Valor: R$ 30,800.000  
 

28/03/2001 09:08:33 Cadastro de 
Proposta  

BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 28.000,00  

BMMS  - PRISMA 
Licitante: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. 
CGC: 59.275.792/0001-50 
Valor: R$ 28,000.000  

 
28/03/2001 09:58:19 Fim de 

Aceitação de 
Propostas  

 

28/03/2001 10:18:51 Abertura de 
Propostas  

 

28/03/2001 10:19:12 Início de 
Pregão   

28/03/2001 10:19:30 Mensagem  Pregoeiro : Aguardando lances...  

28/03/2001 10:21:02 Mensagem  BMMS - ATIVA : Sr. Pregoeiro: Favor aguardar um 
instante!  

28/03/2001 10:22:15 Mensagem  Pregoeiro : Os licitantes tem o tempo suficiente 
para formalizar seus lances.  

 
28/03/2001 10:27:55 Mensagem  BMMS - PRISMA : Sr. pregoeiro qual seria o 

tempo para formalizar os lances  
 

28/03/2001 10:31:20 Mensagem  Pregoeiro : Vamos dar mais 10 minutos. Até as 
10:40.  

28/03/2001 10:36:55 Lance  BMMS  - ATIVA 
Licitante: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTD 
CGC: 03.470.727/0001-20 
Valor: R$ 27.950,00  

 
28/03/2001 10:37:38 Lance  BMMS  - PRISMA 



 

 

Licitante: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. 
CGC: 59.275.792/0001-50 
Valor: R$ 27.900,00  

 
28/03/2001 10:40:14 Mensagem  Pregoeiro : Os lances ainda estão bem acima do 

nosso valor de referência. Façam novos lances com propostas 
mais baixas.  

 
28/03/2001 10:40:29 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 27,850.00 

28/03/2001 10:41:00 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 27,800.00   
 

28/03/2001 10:42:06 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 27,780.00  
 

28/03/2001 10:42:40 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 27,750.00  

28/03/2001 10:44:35 Mensagem  BMMS - ATIVA : Sr. Pregoeiro: Favor aguardar 
um instante. Estamos consultando o fornecedor!  

 
28/03/2001 10:46:47 Mensagem  Pregoeiro : Para orientação dos lances temos a 

informar que o preço ainda está bem acima do valor para 
fechamento do negócio. Intervalos de lances pequenos apenas 
retarda o processo.  

 
28/03/2001 10:49:23 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 27,700.00  

28/03/2001 10:50:02 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 27,650.00  

28/03/2001 10:51:57 Mensagem  BMMS - ATIVA : Sr. Pregoeiro: Favor aguardar 
um instante! Estamos consultando o fornecedor.  

 
28/03/2001 10:53:40 Lance  BMMS  – ATIVA Valor: R$ 27,600.00  

 
28/03/2001 10:54:11 Lance  BMMS  – PRISMA Valor: R$ 27,550.00  

 
28/03/2001 10:54:11 Mensagem  Pregoeiro : Como os preços ainda estão bem 

superiores às nossas expectativas concedemos prazo suficiente 
para que os corretores consultem seus fornecedores e refaçam 
suas propostas.  

 
28/03/2001 10:55:15 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 27,500.00  

28/03/2001 10:57:14 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 27,490.00  

28/03/2001 10:59:06 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 27,450.00  

28/03/2001 11:00:53 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 27,440.00  

28/03/2001 11:02:05 Mensagem  Pregoeiro : Os lances ainda permanecem acima da 
nossa expectativa.  

 
28/03/2001 11:02:15 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 27,420.00   

28/03/2001 11:03:06 Mensagem  BMMS - PRISMA : Sr. pregoeiro solicito uns 
minutos para fazermos uma consulta junto a Industria  

 
28/03/2001 11:04:52 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 27,400.00  

28/03/2001 11:06:12 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 27,380.00  

28/03/2001 11:07:41 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 27,300.00  



 

 

28/03/2001 11:08:07 Mensagem  Pregoeiro : Como os preços estão acima do nosso 
preço de referência, abrimos mais 15 minutos de prazo para que 
os corretores consultem seus fornecedores. Terminado este 
prazo partimos para a negociação direta com o primeiro 
colocado.  

 
28/03/2001 11:09:20 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 27,250.00  

28/03/2001 11:09:41 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 27,240.00  

28/03/2001 11:10:44 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 27,200.00  

28/03/2001 11:11:19 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 27,190.00   

28/03/2001 11:12:48 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 27,150.00  

28/03/2001 11:13:07 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 27,140.00  

28/03/2001 11:13:51 Mensagem  BMMS - PRISMA : Sr. pregoeiro poderia nos 
informar quanto tempo resta para o termino dos 15 minutos  

 
28/03/2001 11:13:58 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 27,100.00  

28/03/2001 11:14:16 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 27,090.00  

28/03/2001 11:15:00 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 27,070.00  

28/03/2001 11:15:16 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 27,060.00  

28/03/2001 11:15:20 Mensagem  Pregoeiro : Termina às 11:23hrs.  

28/03/2001 11:15:47 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 27,050.00  

28/03/2001 11:16:13 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 27,040.00  

28/03/2001 11:17:12 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 27,030.00  

28/03/2001 11:17:33 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 27,020.00  

28/03/2001 11:18:10 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 27,010.00  

28/03/2001 11:18:27 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 27,000.00  

28/03/2001 11:19:16 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,990.00  

28/03/2001 11:20:20 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,980.00  

28/03/2001 11:21:09 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,970.00  

28/03/2001 11:21:30 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,960.00  

28/03/2001 11:22:00 Mensagem  Pregoeiro : Faltam dois minutos para encerramento.  

28/03/2001 11:22:38 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,950.00  

28/03/2001 11:22:59 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,850.00  

28/03/2001 11:23:41 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,840.00  

28/03/2001 11:23:44 Mensagem  Pregoeiro : Como os lances se sucedem 
alternadamente, perguntamos se alguém ainda quer dar mais 
lance.  

 
28/03/2001 11:24:08 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,830.00  

28/03/2001 11:24:39 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,820.00  

28/03/2001 11:24:53 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,810.00  

28/03/2001 11:25:09 Mensagem  Pregoeiro : Mais lances?  

28/03/2001 11:25:17 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,800.00  

28/03/2001 11:25:32 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,790.00  

28/03/2001 11:25:55 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,780.00  

28/03/2001 11:26:09 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,770.00  

28/03/2001 11:26:37 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,760.00  

28/03/2001 11:26:51 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,750.00  



 

 

28/03/2001 11:27:03 Mensagem  Pregoeiro : Uma vez que os lances continuam 
deixamos aberto para novos lances. Aquele que não for dar mais 
lance, gentileza comunicar-nos.  

 
28/03/2001 11:27:36 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,740.00  

28/03/2001 11:27:54 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,730.00  

28/03/2001 11:28:33 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,720.00  

28/03/2001 11:28:48 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,710.00  

28/03/2001 11:29:20 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,700.00  

28/03/2001 11:29:41 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,695.00  

28/03/2001 11:30:16 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,690.00  

28/03/2001 11:30:39 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,685.00  

28/03/2001 11:31:14 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,680.00  

28/03/2001 11:31:30 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,675.00  

28/03/2001 11:31:51 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,670.00  

28/03/2001 11:32:10 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,665.00  

28/03/2001 11:32:33 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,660.00  

28/03/2001 11:32:56 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,655.00  

28/03/2001 11:33:41 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,650.00  

28/03/2001 11:34:06 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,645.00  

28/03/2001 11:34:34 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,640.00  

28/03/2001 11:34:52 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,635.00  

28/03/2001 11:35:17 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,630.00  

28/03/2001 11:35:33 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,625.00  

28/03/2001 11:35:57 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,620.00  

28/03/2001 11:36:19 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,615.00  

28/03/2001 11:36:48 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,610.00  

28/03/2001 11:37:05 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,605.00  

28/03/2001 11:37:31 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,600.00  

28/03/2001 11:37:53 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,599.00  

28/03/2001 11:38:35 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,595.00  

28/03/2001 11:38:55 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,594.00  

28/03/2001 11:39:25 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,590.00  

28/03/2001 11:39:36 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,589.00  

28/03/2001 11:39:46 Mensagem  Pregoeiro: Senhores licitantes, vamos manter um 
intervalo de lances compatível com o valor do negócio.  

 
28/03/2001 11:40:10 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,585.00  

28/03/2001 11:40:39 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,570.00  

28/03/2001 11:41:22 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,550.00  

28/03/2001 11:41:48 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,500.00  

28/03/2001 11:42:48 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,490.  

28/03/2001 11:43:19 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,480.00  

28/03/2001 11:43:58 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,475.00  

28/03/2001 11:44:21 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,470.00  

28/03/2001 11:44:51 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,465.00  

28/03/2001 11:45:16 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,464.00  



 

 

28/03/2001 11:46:10 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,460.00  

28/03/2001 11:46:25 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,459.00  

28/03/2001 11:47:05 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,455.00  

28/03/2001 11:47:25 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,454.00  

28/03/2001 11:47:45 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,450.00  

28/03/2001 11:48:05 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,449.00  

28/03/2001 11:48:33 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,445.00  

28/03/2001 11:48:55 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,444.00  

28/03/2001 11:49:36 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,443.00  

28/03/2001 11:49:59 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,442.00  

28/03/2001 11:50:27 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,441.00  

28/03/2001 11:50:44 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,440.00  

28/03/2001 11:51:11 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,439.00  

28/03/2001 11:51:23 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,438.00  

28/03/2001 11:51:51 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,437.00  

28/03/2001 11:52:04 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,436.00  

28/03/2001 11:52:30 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,435.00  

28/03/2001 11:52:50 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,434.00  

28/03/2001 11:53:18 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,433.00  

28/03/2001 11:53:31 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,432.00  

28/03/2001 11:53:56 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,431.00  

28/03/2001 11:54:11 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,430.00  

28/03/2001 11:54:42 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,429.00  

28/03/2001 11:54:57 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,428.00  

28/03/2001 11:55:12 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,427.00  

28/03/2001 11:55:27 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,426.00  

28/03/2001 11:55:43 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,425.00  

28/03/2001 11:56:02 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,424.00  

28/03/2001 11:56:07 Mensagem  Pregoeiro : Senhores licitantes, vamos estabelecer 
um intervalo mínimo de R$. 5,00.  

 
28/03/2001 11:56:29 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,419.00  

28/03/2001 11:57:02 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,414.00  

28/03/2001 11:57:35 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,409.00  

28/03/2001 11:58:09 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,400.00  

28/03/2001 11:58:39 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,395.00  

28/03/2001 11:59:15 Mensagem  BMMS - PRISMA : Sr. pregoeiro, solicito um 
tempo de 10 minutos para podermos consultar o fabricante.  

 
28/03/2001 12:00:04 Mensagem  Pregoeiro : Como o preço está ainda um pouco 

acima da nossa expectativa, prazo concedido.  
 

28/03/2001 12:00:24 Mensagem  BMMS - PRISMA : Muito Obrigado!!  

28/03/2001 12:04:52 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,390.00  

28/03/2001 12:05:28 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,385.00  

28/03/2001 12:05:58 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,380.00  

28/03/2001 12:06:30 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,375.00  

28/03/2001 12:06:48 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,370.00  



 

 

28/03/2001 12:07:22 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,365.00  

28/03/2001 12:07:42 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,360.00  

28/03/2001 12:08:10 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,355.00  

28/03/2001 12:08:30 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,350.00  

28/03/2001 12:08:56 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,345.00  

28/03/2001 12:09:22 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,340.00  

28/03/2001 12:09:39 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,335.00  

28/03/2001 12:09:56 Lance  BMMS  - PRIS MA : Valor: R$ 26,330.00  

28/03/2001 12:10:01 Mensagem  Pregoeiro: Um minuto para encerramento. 
Solicitação de novos prazos somente se for para fazer propostas 
substancialmente vantajosas para a administração pública.  

 
28/03/2001 12:10:50 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,285.00  

28/03/2001 12:11:06 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,100.00  

28/03/2001 12:11:17 Mensagem  Pregoeiro : Mais lances?  

28/03/2001 12:11:38 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,070.00  

28/03/2001 12:11:52 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,065.00  

28/03/2001 12:12:08 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,060.00  

28/03/2001 12:12:23 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,055.00  

28/03/2001 12:12:37 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,050.00  

28/03/2001 12:12:48 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,045.00  

28/03/2001 12:13:06 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,040.00  

28/03/2001 12:13:14 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,035.00  

28/03/2001 12:13:36 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,030.00  

28/03/2001 12:13:50 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,025.00  

28/03/2001 12:14:11 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,020.00  

28/03/2001 12:14:21 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,015.00  

28/03/2001 12:14:35 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 26,010.00  

28/03/2001 12:15:03 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 26,000.00  

28/03/2001 12:15:22 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,995.00  

28/03/2001 12:15:47 Mensagem  BMMS - PRISMA : Sr. pregoeiro solicito mais 10 
minutos para fazermos nova consulta  

 
28/03/2001 12:17:17 Mensagem  Pregoeiro : Prazo concedido.  

28/03/2001 12:18:16 Mensagem  BMMS - PRISMA : Muito obrigado!! com isso 
estaremos procurando uma melhor oferta para o serviço publico.  

 
28/03/2001 12:19:18 Mensagem  BMMS - ATIVA : Sr. Pregoeiro: Já foram 

concedidos vários prazos para consulta. Não vemos necessidade 
de conceder mais prazos.  

 
28/03/2001 12:23:56 Mensagem  Pregoeiro : Os prazos foram concedidos para que 

os preços cheguem dentro da nossa expectativa que é o preço de 
mercado, segundo nossa pesquisa. Reitero mensagem anterior 
para aquele que desistir de novo lance manifestar a sua decisão 
para encerrarmos o certame.  

 



 

 

28/03/2001 12:25:26 Mensagem  BMMS - PRISMA : Mais uma vez obrigado Sr. 
pregoeiro, por ter nos concedido uns minutos a mais, para que 
nos possamos contactar nosso fabricante visando uma melhor 
oferta para o poder publico  

 
28/03/2001 12:30:38 Mensagem  Pregoeiro : Os prazos concedidos já foram 

suficientes para uma decisão definitiva. Mais lances?  
 

28/03/2001 12:31:03 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,990.00  

28/03/2001 12:31:20 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,985.00  

28/03/2001 12:31:30 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,980.00  

28/03/2001 12:31:41 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,975.00  

28/03/2001 12:31:54 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,970.00  

28/03/2001 12:32:05 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,965.00  

28/03/2001 12:32:17 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,960.00  

28/03/2001 12:32:27 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,955.00  

28/03/2001 12:32:35 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,950.00  

28/03/2001 12:33:03 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,905.00  

28/03/2001 12:33:16 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,900.00  

28/03/2001 12:33:44 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,880.00  

28/03/2001 12:34:15 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,875.00  

28/03/2001 12:34:44 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,850.00  

28/03/2001 12:34:59 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,845.00  

28/03/2001 12:35:19 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,800.00  

28/03/2001 12:35:39 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,795.00  

28/03/2001 12:36:07 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,770.00  

28/03/2001 12:36:22 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,765.00  

28/03/2001 12:36:41 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,750.00  

28/03/2001 12:36:54 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,745.00  

28/03/2001 12:37:25 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,699.00  

28/03/2001 12:37:53 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,695.00  

28/03/2001 12:38:22 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,650.00  

28/03/2001 12:38:37 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,645.00  

28/03/2001 12:38:54 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,630.00  

28/03/2001 12:39:16 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,625.00  

28/03/2001 12:39:44 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,605.00  

28/03/2001 12:39:54 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,600.00  

28/03/2001 12:40:15 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,595.00  

28/03/2001 12:40:29 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,590.00  

28/03/2001 12:40:48 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,585.00  

28/03/2001 12:41:02 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,580.00  

28/03/2001 12:41:24 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,560.00  

28/03/2001 12:41:45 Lance  BMMS  - PRISMA  : Va lor: R$ 25,555.00  

28/03/2001 12:42:08 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,535.00  

28/03/2001 12:42:25 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,530.00  

28/03/2001 12:42:45 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,510.00  

28/03/2001 12:43:14 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,500.00  



 

 

28/03/2001 12:43:36 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,480.00  

28/03/2001 12:44:20 Mensagem  BMMS - PRISMA : Sr. pregoeiro solicito mais 5 
minutos de tempo para falarmos com o fabricante, estamos com 
problema de contato  

 
28/03/2001 12:45:23 Mensagem  Pregoeiro : O tempo concedido já foi suficiente. 

Faça sua última proposta.  
 

28/03/2001 12:46:01 Mensagem  BMMS - PRISMA : Um minuto sr. pregoeiro  

28/03/2001 12:46:41 Mensagem  Pregoeiro : Um minuto para encerramento.  

28/03/2001 12:47:07 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,475.00  

28/03/2001 12:47:45 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,425.00  

28/03/2001 12:48:09 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,424.00  

28/03/2001 12:48:33 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,375.00  

28/03/2001 12:48:51 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,370.00  

28/03/2001 12:49:08 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,320.00  

28/03/2001 12:49:28 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,315.00  

28/03/2001 12:50:02 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,265.00  

28/03/2001 12:50:19 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,260.00  

28/03/2001 12:50:37 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,210.00  

28/03/2001 12:50:49 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,205.00  

28/03/2001 12:51:08 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,185.00  

28/03/2001 12:51:26 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,180.00  

28/03/2001 12:52:00 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,175.00  

28/03/2001 12:52:14 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,170.00  

28/03/2001 12:52:31 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,165.00  

28/03/2001 12:52:48 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,160.00  

28/03/2001 12:52:59 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,155.00  

28/03/2001 12:53:09 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,150.00  

28/03/2001 12:53:17 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,145.00  

28/03/2001 12:53:31 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,140.00  

28/03/2001 12:53:45 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,135.00  

28/03/2001 12:53:58 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,130.00  

28/03/2001 12:54:15 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,125.00  

28/03/2001 12:54:25 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,120.00  

28/03/2001 12:54:41 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,115.00  

28/03/2001 12:54:53 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,110.00  

28/03/2001 12:55:08 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,105.00  

28/03/2001 12:55:24 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,100.00  

28/03/2001 12:55:41 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,095.00  

28/03/2001 12:55:58 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,090.00  

28/03/2001 12:56:12 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,085.00  

28/03/2001 12:56:27 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,080.00  

28/03/2001 12:56:37 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,075.00  

28/03/2001 12:56:49 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,070.00  

28/03/2001 12:57:03 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,065.00  

28/03/2001 12:57:17 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,060.00  



 

 

28/03/2001 12:57:36 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,055.00  

28/03/2001 12:57:49 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,050.00  

28/03/2001 12:58:08 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,045.00  

28/03/2001 12:58:16 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,040.00  

28/03/2001 12:58:27 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,035.00  

28/03/2001 12:58:37 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,030.00  

28/03/2001 12:58:56 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,025.00  

28/03/2001 12:59:10 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,020.00  

28/03/2001 12:59:25 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 25,015.00  

28/03/ 2001 12:59:56 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 25,000.00  

28/03/2001 13:00:27 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,995.00  

28/03/2001 13:00:46 Mensagem  BMMS - PRISMA : Sr. pregoeiro, estamos tendo 
problema com o contato do fabricante solicito junto ao sr. 5 
minutos.  

 
28/03/2001 13:01:56 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,990.00  

28/03/2001 13:02:29 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,945.00  

28/03/2001 13:03:43 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,940.00  

28/03/2001 13:04:42 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,935.00  

28/03/2001 13:05:28 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,930.00  

28/03/2001 13:05:47 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,925.00  

28/03/2001 13:07:17 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,920.00  

28/03/2001 13:07:43 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,915.00  

28/03/2001 13:07:54 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,910.00  

28/03/2001 13:08:08 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,905.00  

28/03/2001 13:08:23 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,900.00  

28/03/2001 13:08:42 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,895.00  

28/03/2001 13:08:58 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,890.00  

28/03/2001 13:09:16 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,885.00  

28/03/2001 13:09:26 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,880.00  

28/03/2001 13:09:36 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,875.00  

28/03/2001 13:09:48 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,870.00  

28/03/2001 13:09:58 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,865.00  

28/03/2001 13:10:10 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,860.00  

28/03/2001 13:10:39 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,855.00  

28/03/2001 13:10:53 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,850.00  

28/03/2001 13:11:15 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,845.00  

28/03/2001 13:11:24 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,840.00  

28/03/2001 13:11:38 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,835.00  

28/03/2001 13:11:54 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,830.00  

28/03/2001 13:12:19 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,825.00  

28/03/2001 13:12:32 Lance  BMMS  - PRISMA : Valor: R$ 24,820.00  

28/03/2001 13:12:52 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,815.00  

28/03/2001 13:13:01 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,810.00  

28/03/2001 13:13:11 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,805.00  

28/03/2001 13:13:21 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,800.00  



 

 

28/03/2001 13:13:38 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,795.00  

28/03/2001 13:13:51 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,790.00  

28/03/2001 13:14:05 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,785.00  

28/03/2001 13:14:18 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,780.00  

28/03/2001 13:14:31 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,775.00  

28/03/2001 13:14:50 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,770.00  

28/03/2001 13:15:01 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,765.00  

28/03/2001 13:15:15 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,760.00  

28/03/2001 13:15:33 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,755.00  

28/03/2001 13:15:44 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,750.00  

28/03/2001 13:16:11 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,745.00  

28/03/2001 13:16:27 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,740.00  

28/03/2001 13:16:42 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,735.00  

28/03/2001 13:17:02 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,730.00  

28/03/2001 13:17:21 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,725.00  

28/03/2001 13:17:32 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,720.00  

28/03/2001 13:17:45 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,715.00  

28/03/2001 13:18:02 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,710.00  

28/03/2001 13:18:19 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,705.00  

28/03/2001 13:18:28 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,700.00  

28/03/2001 13:18:53 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,695.00  

28/03/2001 13:19:10 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,690.00  

28/03/2001 13:19:25 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,685.00  

28/03/2001 13:19:33 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,680.00  

28/03/2001 13:19:51 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,675.00  

28/03/2001 13:20:08 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,670.00  

28/03/2001 13:20:23 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,665.00  

28/03/2001 13:20:36 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,660.00  

28/03/2001 13:21:06 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,655.00  

28/03/2001 13:21:16 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,650.00  

28/03/2001 13:21:40 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,645.00  

28/03/2001 13:21:53 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,640.00  

28/03/2001 13:22:17 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,600.00  

28/03/2001 13:22:50 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,595.00  

28/03/2001 13:23:11 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,550.00  

28/03/2001 13:23:32 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,545.00  

28/03/2001 13:23:54 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,500.00  

28/03/2001 13:24:15 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,495.00  

28/03/2001 13:24:40 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,450.00  

28/03/2001 13:24:56 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,445.00  

28/03/2001 13:25:14 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,400.00  

28/03/2001 13:25:30 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,395.00  

28/03/2001 13:25:52 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,390.00  

28/03/2001 13:26:11 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,385.00  

28/03/2001 13:26:22 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,380.00  

28/03/2001 13:26:37 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,375.00  



 

 

28/03/2001 13:26:54 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,370.00  

28/03/2001 13:27:10 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,365.00  

28/03/2001 13:27:34 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,360.00  

28/03/2001 13:27:49 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,355.00  

28/03/2001 13:28:03 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,350.00  

28/03/2001 13:28:17 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,345.00  

28/03/2001 13:28:36 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,340.00  

28/03/2001 13:28:50 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,335.00  

28/03/2001 13:29:04 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,330.00  

28/03/2001 13:29:19 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,325.00  

28/03/2001 13:29:34 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,320.00  

28/03/2001 13:29:48 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,315.00  

28/03/2001 13:30:00 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,310.00  

28/03/2001 13:30:10 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,305.00  

28/03/2001 13:30:28 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,300.00  

28/03/2001 13:30:42 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,295.00  

28/03/2001 13:30:59 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,290.00  

28/03/2001 13:31:11 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,285.00  

28/03/2001 13:31:27 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,280.00  

28/03/2001 13:31:41 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,275.00  

28/03/2001 13:32:05 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,270.00  

28/03/2001 13:32:22 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,265.00  

28/03/2001 13:32:36 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,260.00  

28/03/2001 13:32:51 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,255.00  

28/03/2001 13:33:16 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,250.00  

28/03/2001 13:33:27 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,245.00  

28/03/2001 13:34:05 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,200.00  

28/03/2001 13:34:24 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,195.00  

28/03/2001 13:34:45 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,150.00  

28/03/2001 13:35:06 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,145.00  

28/03/2001 13:35:23 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,115.00  

28/03/2001 13:35:38 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,110.00  

28/03/2001 13:35:57 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,080.00  

28/03/2001 13:36:11 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,075.00  

28/03/2001 13:36:27 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,050.00  

28/03/2001 13:36:48 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,045.00  

28/03/2001 13:37:24 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,025.00  

28/03/2001 13:37:36 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,020.00  

28/03/2001 13:38:31 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 24,015.00  

28/03/2001 13:39:17 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 24,000.00  

28/03/2001 13:39:36 Lance  BMMS  - ATIVA : Valor: R$ 23,955.00  

28/03/2001 13:40:26 Lance  BMMS  - PRISMA  : Valor: R$ 23,950.00  

28/03/2001 13:42:41 Mensagem  Pregoeiro : Mais lances?  

28/03/2001 13:43:55 Mensagem  BMMS - ATIVA : Estamos informando que a 
FORD não dará mais lances.  

 



 

 

28/03/2001 13:44:18 Mensagem  Pregoeiro : Dou-lhe uma...  

28/03/2001 13:44:31 Mensagem  Pregoeiro : Dou-lhe duas...  

28/03/2001 13:44:55 Mensagem  Pregoeiro : Dou-lhe três...  

28/03/2001 13:45:03 Fim de Pregão   

28/03/2001 13:45:39 Mensagem  Pregoeiro: Vamos abrir a proposta do lance 
vencedor.  

28/03/2001 13:46:42 Mensagem  Pregoeiro: Aberto a proposta do lance vencedor 
verificamos  ...  

Pregoeiro : Aberto a proposta do lance vencedor 
verificamos que a mesma atende as especificações do edital.  

 
28/03/2001 13:47:52 Mensagem  BMMS - ATIVA: Sr. Pregoeiro: Solicito a 

verificação da CARGA UTIL do veículo da GM.  
 

28/03/2001 13:48:01 Mensagem  Pregoeiro: Declaro vencedor a Empresa General 
Motors do Brasil Ltda., pelo valor unitário de R$. 23.950,00.  

 
28/03/2001 13:48:09 Início de 

Interposição de 
Recursos  

 

28/03/2001 13:50:25 Mensagem  Pregoeiro: Informamos, por solicitação da 
corretora Ativa, que a carga útil do veículo vencedor é 440 kg.  

 
28/03/2001 13:51:41 Mensagem  BMMS - ATIVA : Sr. Pregoeiro: o veículo da GM 

é o sedan ou o hatchback?  
 

28/03/2001 13:54:14 Mensagem  Pregoeiro : O catálogo apresentado é do hatchback.  

28/03/2001 13:54:42 Interposição de 
Recurso  

BMMS - ATIVA (RECURSO): Segundo o 
catálogo da GM, o CORSA hatchback tem carga útil de somente 
425 Kg, portanto não atende ao Aviso Específico que solicita 
440 Kg.  

 
28/03/2001 13:56:01 Mensagem  BMMS - ATIVA: Solicito vistas ao processo.  

28/03/2001 13:56:44 Mensagem  Pregoeiro: Concedido vistas ao processo para a 
corretora Ativa.  

28/03/2001 13:59:13 Mensagem  Pregoeiro : Aberto prazo de 03 minutos para 
manifestação de interposição de recursos.  

 
28/03/2001 13:59:27 Interposição de 

Recurso  
BMMS - ATIVA (RECURSO): Estamos abrindo 

mão do recurso em função do catálogo apresentado pela GM 
constar a carga útil de 440 Kg  

 
28/03/2001 13:59:39 Fim de 

Interposição de 
Recursos  

 

28/03/2001 13:59:49 Início de 
Adjudicação   

28/03/2001 14:01:41 Mensagem  Pregoeiro : Não havendo a interposição de 
recursos, declaro adjudicado o objeto da licitação à empresa 
General Motors do Brasil Ltda., no valor unitário de R$. 
23.950,00.  

 
28/03/2001 14:01:55 Licitação 

Adjudicada  
 FIM 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

 

 

LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 
2002. 

 
Institui, no âmbito da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, nos 
termos do art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, modalidade de 
licitação denominada pregão, para 

aquisição de bens e serviços comuns, e dá 
outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 

licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e 
efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

 

Art. 2º (VETADO) 

§ 1º Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de 

tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica. 



 

 

§ 2º Será facultado, nos termos de regulamentos próprios da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, a participação de bolsas de mercadorias no apoio técnico 

e operacional aos órgãos e entidades promotores da modalidade de pregão, utilizando-se 

de recursos de tecnologia da informação. 

§ 3º As bolsas a que se referem o § 2º deverão estar organizadas sob a forma 

de sociedades civis sem fins lucrativos e com a participação plural de corretoras que 

operem sistemas eletrônicos unificados de pregões. 

 

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e 

definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das 

propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com 

fixação dos prazos para fornecimento; 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 

competição; 

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições 

referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais 

estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade 

promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e 

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou 
entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja 

atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua 

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

certame ao licitante vencedor. 

§ 1º A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores 

ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente 

pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. 

§ 2º No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de 

membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares 

 

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 

interessados e observará as seguintes regras: 

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de 

aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de 



 

 

circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da 

licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do regulamento de que trata o § 2º 

do art. 1º; 

II - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do 

local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital; 

III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I 

do art. 3o, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando 

for o caso; 

IV - cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de 

qualquer pessoa para consulta e divulgadas na forma da Lei nº 9.755, de 16 de 

dezembro de 1998; 

V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da 

publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis; 

VI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para 

recebimento das propostas, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e, 

se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de 

propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

VII - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão 

declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e 
entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, 

procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas 

com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; 

VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das 

ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos 

lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor; 

IX - não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no 

inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), 

oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de 

menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações 

técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital; 

XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto 

e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade; 

XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro 

procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante 



 

 

que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições 

fixadas no edital; 

XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em 

situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, 

com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e 

qualificações técnica e econômico-financeira; 

XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 

habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes; 

XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante 

será declarado vencedor; 

XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que 

atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor; 

XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o pregoeiro poderá 

negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata 

e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) 

dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo- lhes assegurada vista imediata dos 

autos; 

XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento; 

XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao 

vencedor; 

XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do 

objeto da licitação ao licitante vencedor; 

XXII - homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário 

será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital; e 

XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da 



 

 

sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI. 

 

Art. 5º É vedada a exigência de: 

I - garantia de proposta; 

II - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no 

certame; e 

III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento 

do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de 

utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. 

 

Art. 6º O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se 

outro não estiver fixado no edital. 

 

Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 

para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e 

das demais cominações legais. 

 

Art. 8º Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios 

eletrônicos, serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferição de sua 

regularidade pelos agentes de controle, nos termos do regulamento previsto no § 2º do 

art. 1º 

Art. 9º Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as 

normas da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

                   Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida 

Provisória nº 2.182-18, de 23 de agosto de 2001. 

Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo 

sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 



 

 

1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico. 

 

Art. 12. A Lei nº 10.191, de 14 de fevereiro de 2001, 

passa a vigorar acrescida do seguinte artigo: 

“Art. 2-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão adotar, nas licitações de registro de preços 

destinadas à aquisição de bens e serviços comuns da área da saúde, a 

modalidade do pregão, inclusive por meio eletrônico, observando-se o 

seguinte : 

I - são considerados bens e serviços comuns da área da 
saúde, aqueles necessários ao atendimento dos órgãos que integram o 
Sistema Único de Saúde, cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de 

especificações usuais do mercado. 

II - quando o quantitativo total estimado para a 
contratação ou fornecimento não puder ser atendido pelo licitante 

vencedor, admitir-se-á a convocação de tantos licitantes quantos 

forem necessários para o atingimento da totalidade do 

quantitativo, respeitada a ordem de classificação, desde que os 

referidos licitantes aceitem praticar o mesmo preço da proposta 

vencedora. 

III - na impossibilidade do atendimento ao disposto 
no inciso II, excepcionalmente, poderão ser registrados outros 

preços diferentes da proposta vencedora, desde que se trate de 

objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente 

justificada e comprovada a vantagem, e que as ofertas sejam em 

valor inferior ao limite máximo admitido.” 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

Brasília, 17 de julho de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Pedro Malan 

Guilherme Gomes Dias 



 

 

 

 

 


