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1. RESUMO 

Este tem como objetivo principal demonstrar as vantagens e desvantagens de 

adquirir um objeto por licitação na modalidade pregão. Para tanto foi preciso 

pesquisar e conhecer as leis nº 8.666/93 que disciplina a licitação - lei geral, e a nº 

10.520/02 que disciplina modalidade pregão - lei especial; Analisar o contexto do 

procedimento licitatório; Interpretar a descrição do produto; Diferenciar os valores 

dos objetos; Observar a execução dos contratos; Discutir as vantagens e 

desvantagens dentro da modalidade pregão. Ele foi desenvolvido por meio da  

coleta de dados sobre contratações de empresas para o fornecimento de materiais 

permanentes e equipamentos e ainda envolvendo uma pesquisa exploratória com 

base nas leis e pesquisa de campo junto a Prefeitura de Auriflama, de cuja análise 

se constata que o procedimento se mostra vantajoso quando há maior número de 

licitantes em decorrência da disputa, e não vantajosa, quando houver apenas um 

licitante, por ausência de competitividade. 
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2. INTRODUÇÃO 

O setor de compras, para qualquer organização, é considerado um dos 

principais segmentos para a consolidação de lucros e de consolides no mercado, 

pois a compra de serviços e bens utilizando-se menos recursos financeiros é 

fundamental para o sucesso.   

No Brasil, a exigência de normatização do procedimento licitatório é 

capitaneada pelo art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal/88. “XXI – ressalvados 

os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 

serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 

de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações 

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

qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações” (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, 1988). 

Licitação é um conjunto de procedimentos administrativos onde o poder 

público federal, estadual e municipal realiza a aquisição de bens e serviços com 

regras regulamentadas pela lei nº 8.666, de 27 de junho de 1993.    



  Através de relatos históricos, acredita-se que a Licitação surgiu na Europa 

Medieval, em razão da necessidade de aquisição de um determinado bem, ou 

execução de obra e/ ou serviço, no qual a administração pública não dispunha de 

condições para sua obtenção. Nestes casos o Estado distribuía avisos informativos, 

marcando local, data e horário para que todos interessados (particulares) 

comparecerem a fim de atender as necessidades descritas. (RIBEIRO, 2007). 

Filho apud Citadini (1999) entende que licitação é um procedimento através 

do qual seleciona-se a melhor proposta oferecida pelas empresas interessadas em 

celebrar contrato com a administração pública 

  O procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da 

Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta 

entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos, a celebração de 

contrato, ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico. 

           Di Pietro (1999) conceitua a licitação como sendo um procedimento 

administrativo que disponibiliza aos interessados, sobre ato convocatório, 

devidamente publicado, a possibilidade de empresas apresentarem propostas, que 

serão analisadas por comissão devidamente treinada, e selecionada a mais 

vantajosa para a celebração do contrato administrativo. 

A lei nº 8.666/93, também conhecida como "Estatuto das Licitações", 

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, que busca 

garantir aos participantes, os princípios da legalidade, que estabelece os direitos e 

deveres de ambos perante a lei; da impessoalidade, que garante a isonomia, ou 

seja, a igualdade de participação aos concorrentes; da moralidade e probidade 

administrativa, onde a empresa (licitante) pratica a boa-fé, honestidade, ética, 

lealdade e regras de boa administração; da publicidade, que permite o amplo acesso 

dos interessados e garante a transferência dos atos realizados durante o certame. 

Dispõe a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, em seu art. 3º. Art. 3o A 

licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 

a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável 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. 

Os procedimentos licitatórios na forma estatuída pela Lei 8666/93 são 

compostos por cinco modalidades: concorrência pública, tomada de preços, 

concurso, convite, leilão e, buscando aprimorar o procedimento licitatório de forma a 

torná-lo mais célere e competitivo na almejada busca de proposta mais vantajosa 

para a administração, é que foi criada uma nova modalidade licitatória, com regras 

especiais disciplinadas pela lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, denominada de 

"Pregão", à qual também se aplica subsidiariamente as disposições da lei nº 

8.666/93. 

Hoje, apesar das evoluções sistemáticas e da normatização da matéria, são 

utilizados procedimentos similares, onde a administração pública convida empresas 

a participarem da apresentação de propostas mais vantajosas, almejando alcançar o 

melhor "custo/benefício", assegurando igualdade de condições e respeito aos 

princípios da publicidade, da igualdade e da economicidade. 

Para aquisição de bens e serviços comuns, a União, os estados, o Distrito 

Federal e os municípios utilizam-se da licitação modelo pregão, que é uma 

modalidade de licitação válida para quaisquer limites de valor em que a disputa é 

feita por meio de propostas e lances em sessão pública, dessa forma é de extrema 

importância o estudo para aprofundamento de conhecimento e esclarecimento das 

possíveis vantagens e desvantagens do uso da licitação na modalidade pregão. 

Para este fim, utilizou-se como foco a prefeitura do município de Auriflama para 

estudo de campo. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste projeto é demonstrar as vantagens e desvantagens de 

adquirir um objeto por licitação na modalidade pregão. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

Pesquisar e conhecer as leis nº 8.666/93 que disciplina a licitação - lei geral, e 

a nº 10.520/02 que disciplina modalidade pregão - lei especial; 

• Analisar o contexto do procedimento licitatório; 



• Interpretar a descrição do produto; 

• Diferenciar os valores dos objetos; 

• Observar a execução dos contratos; 

• Discutir as vantagens e desvantagens dentro da modalidade pregão. 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

Realizou-se na Prefeitura de Auriflama com dados sobre contratações de 

empresas para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, sendo 

uma pesquisa quantitativa envolvendo dados a serem coletados, compilados e 

equacionados. 

 A pesquisa de campo também foi realizada após o levantamento dos dados 

obtidos nos documentos, para fins de demonstrar as vantagens e desvantagens de 

adquirir um objeto na modalidade pregão, tornando-se uma pesquisa explicativa. 

 Promover análise técnica do processo licitatório à luz da legislação vigente; 

avaliar as vantagens e desvantagens da licitação na modalidade pregão, na 

aquisição de equipamentos e materiais permanentes, mediante uma pesquisa 

exploratória através de levantamento bibliográfico com base nas leis, análise de 

documentos e pesquisa na internet. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Da Formalização dos Procedimentos 

Para dar início a um procedimento licitatório é de fundamental importância 

que seja previamente realizado consulta contábil com confirmação favorável do 

controle da estrutura orçamentária e competência de despesas do ano vigente. 

Os procedimentos licitatórios são iniciados mediante solicitação do diretor do 

departamento de competência, diante da necessidade de aquisição de bens ou 

serviços, autorizados ou não pelo executivo através de confirmação de existência de 

dotação orçamentária atestada pela divisão de contabilidade. “Esta fase tem início 

com o ato de autoridade competente pelo qual justifica a necessidade de 

contratação, define seu objeto, as exigências de habilitação, os critérios de 



aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, 

com a fixação dos prazos para o fornecimento”. (VASCONCELOS, 2005). 

Dando prosseguimento, encaminha-se o procedimento a Divisão de Compras 

e Licitações para que seja elaborado minuta de edital e minuta de contrato que 

analisada e aprovada pela Procuradoria Jurídica realiza-se o agendamento de 

entrega de proposta e habilitação; quando, então é dada a publicidade através de 

imprensa escrita: no Diário Oficial da União,  quando o objeto em questão será 

adquirido por fonte de recurso federal através de convênio firmado com o Governo 

Federal; no Diário Oficial do Estado, quando a fonte de recurso for estadual, 

convênio for com o Governo Estadual; e, em jornais de grande circulação regional 

ou jornal de circulação do município, quando a fonte de recurso é própria (tesouro), 

pelo departamento de competência para que a área de competição seja a mais 

ampla possível. A publicidade na imprensa escrita é feita por extrato, sendo o edital 

completo divulgado no sitio da Prefeitura. 

 

5.2 Das Proposituras Analisadas 

Na data e horário agendados para os certames, as empresas licitantes 

protocolizam seus envelopes no setor de protocolo da Prefeitura e, devidamente 

representados por seus procuradores ou representantes legais, participam da etapa 

de lances. 

Terminada a etapa de lances são abertos os envelopes de habilitação para 

análise de documentação exigida em edital. Após análise de documentação e 

estando tudo conforme, sem nenhuma intenção de interposição de recursos, 

enceram-se a sessão dos procedimentos licitatórios que enviados, analisados e 

aprovados pela procuradoria jurídica, são encaminhados à prefeita para adjudicação 

(entregar) e homologação (consolidar) dos itens adquiridos, para então formalizar os 

respectivos contratos, e finalizando o processo dando publicidade dos atos 

(resultado). 

  Diferentemente das outras modalidades, no “pregão” o envelope “proposta” é 

aberto primeiro e, depois da classificação das propostas escritas, ocorre uma etapa 

de lances em que os participantes têm a possibilidade de reduzir ainda mais suas 

propostas. Somente após a classificação final é aberto o envelope de habilitação. É 

bom frisar que será aberto o envelope de documentos da habilitação apenas do 

licitante que ofertou o preço mais vantajoso. (PEIXOTO, 2011). 



 

5.3 Análise do Procedimento Licitatório 

A aquisição de bens e ou serviços para a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios necessita de uma equipe capacitada para conduzir o 

procedimento licitatório na modalidade pregão. Esta equipe é integrada por 

servidores de cargo efetivo, sendo o pregoeiro autoridade competente para o 

recebimento, análise, aceitabilidade e classificação de propostas e lances, verificar a 

habilitação e adjudicar o objeto a licitante vencedora na sessão pública e a equipe 

de apoio que auxiliará na preparação, organização e realização do certame. 

   Dispõe a lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, em seu art. 3º, inc. IV, e § 1º: 

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. 

 

6. RESULTADOS 

  Realizada a coleta de dados na Prefeitura, foi verificado que realizaram-se 

nove (9) procedimentos licitatórios na modalidade Pregão Presencial envolvendo a 

aquisição de equipamento/materiais permanentes durante o 1º semestre de 2014 

dos quais, elegemos três para a análise: Pregão Presencial nº 020/2014, Pregão 

Presencial nº 021/2014 e Pregão Presencial nº 026/2014. 

 

Quadro 01 - Pregão Presencial nº 020/2014 

Aquisição de Materiais Permanentes- 13 itens- Priorizando os itens nº 01,02 e 05 

Proponentes: 08 licitantes- Classificação para lances: 03 licitantes 

PROPOSTAS 

Itens 

Valor 
Médio de 
Cotação 

(R$) 

Empresa 
“A” (R$) 

Empresa 
“B” (R$) 

Empresa 
“C” (R$) 

Etapas de 
Lances 

(rodadas) 

Lance 
Vencedor(R$) 

01 2.710,00 1.462,05 1.380,00 1.272,00 02 
Empresa “A” 

1.250,00 



02 1.835,00 2.199,00 2.110,00 2.103,00 10 
Empresa “B” 

1.855,00 

05 2.950,00 1.999,00 1.807,00 1.430,00 04 
Empresa “B” 

1.380,00 

Fonte: Aquisição de equipamentos por licitação na modalidade pregão, 2015. 

 

 

 

 

Gráfico 01-Dados elaborados conforme oscilação de lances ofertados 

 

Fonte: Aquisição de equipamentos por licitação na modalidade pregão, 2015. 

 

Conforme se observa, no item nº 1 e no nº 5 houve uma vantagem sobre o 

valor cotado e o lance vencedor, já no item nº 2 verificamos que o lance vencedor foi 

de 13,36% a mais que o valor médio de cotação.  

 

Quadro 02 - Pregão Presencial nº 021/2014 

Aquisição de Freezer- 01 item 

Proponentes: 01 licitante- Classificação para lance: 01 licitante 

Item Valor Médio de Cotação (R$) Empresa “A” (R$) Lance Vencedor (R$) 

01 1.888,33 1.990,00 1.985,00 

Fonte: Aquisição de equipamentos por licitação na modalidade pregão, 2015. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02- Dados elaborados conforme oscilação de lances ofertados 

 

Fonte: Aquisição de equipamentos por licitação na modalidade pregão, 2015. 

 

Podemos analisar que o valor proposto pela empresa foi superior ao valor 

médio de cotação, encerrando-se o certame com um valor acima que o preço médio 

cotado. 

 

Quadro 03 - Pregão Presencial nº 026/2014 

Aquisição de Materiais Permanentes- 18 itens, sendo 16 itens fracassados 
priorizando os itens de nº 08 e 13 (itens adjudicados) 

Proponentes: 01 licitante- Classificação para lances: 01 licitante 

Itens Valor Médio de Cotação (R$) Empresa “A” (R$) Lance Vencedor (R$) 

08 2.109,82 1.245,00 1.245,00 

13 728,81 675,00 675,00 

Fonte: Aquisição de equipamentos por licitação na modalidade pregão, 2015. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 03-Dados elaborados conforme oscilação de lances ofertados 

 

Fonte: Aquisição de equipamentos por licitação na modalidade pregão, 2015. 

 

No pregão de nº26 observamos que no item nº 01 quanto no nº 02 o valor 

médio de cotação é superior ao valor da proposta, encerrando o certame menor que 

o valor médio cotado. 

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A licitação nos moldes da Lei nº 8.666/93, as propostas são apresentadas 

com o valor fixo, o licitante trabalha com o menor preço possível, pois sob o critério 

de menor preço adota-se a menor proposta e encerra a licitação, enquanto na Lei nº 

10.520/02, que disciplina o pregão presencial, a proposta é flexível. 

O licitante propõe valor mais alto para, se necessário, reduzi-los nos lances, 

diante da possibilidade de não haver concorrente e da possibilidade de flexibilização 

do preço; a concorrência entre as licitantes reduz o valor do objeto tornando a 

licitação mais vantajosa para a empresa. 



Analisa–se então que quanto maior o número de proponentes maior é a 

tendência de se obter proposta de menor preço enquanto que, se houver apenas um 

licitante, menor a probabilidade de redução no preço, pois o licitante estando com o 

valor de mercado na proposta, dificilmente aceitará reduzir o valor proposto. 
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