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RESUMO 

Nesta monografia foi feito um estudo acerca da percepção de gestores municipais 

no processo licitatório. Tem-se que a Administração Pública, por vezes, é tida como 

burocrática, com processos que tornam a execução de obras e demais atividades 

morosas. Um dos processos citados como desencadeador dessa morosidade é o 

processo licitatório, alvo de inúmeras discussões, de um lado aqueles que 

mencionam ser um processo moroso, complicado e de outro aqueles que 

mencionam que tal burocracia se faz importante para que se mantenha a moralidade 

administrativa, evitando fraudes. Assim, para que se possa esclarecer sobre esse 

processo, o estudo buscou a própria opinião dos gestores a respeito do assunto. 

Para direcionamento do estudo o seguinte questionamento foi levantado: Qual a 

percepção do gestor municipal acerca do processo licitatório? Nesse contexto o 

objetivo geral consistiu em analisar a participação do administrador no processo 

licitatório sob seu próprio ponto de vista. Como metodologia utilizou-se uma 

pesquisa de campo junto a gestores municipais do Ceará, aplicando-se um 

questionário voltado para os objetivos deste estudo. Ao final pode constatar que o 

processo de licitação tem mais trazido problemas do que soluções para os 

municípios, devendo a busca por agilidade nesse processo uma meta a ser 

cumprida e aplicada na prática diária de um gestor público, independente, de sua 

esfera de governo, se municipal, estadual ou federal.  

 

Palavras-Chave: Licitação. Gestor municipal. Técnicas administrativas. 
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ABSTRACT 

This monograph was a study done about the perception of municipal managers in the 

bidding process. One has to Public Administration, is sometimes seen as 

bureaucratic, with processes that make the execution of works and other time 

consuming activities. One of the cases cited as triggering this slowness is the bidding 

process for several discussions on the one hand those who mention be a lengthy, 

complicated and others who mention that this bureaucracy is important for retaining 

the administrative process morality, avoiding scams. So that we can clarify this 

process, the study sought to own managers' opinions on the subject. To direct the 

study the following question was raised: What is the perception of the city manager 

about the bidding process? In this context, the general objective was to analyze the 

administrator participation in the bidding process under their own point of view. The 

methodology used a search field next to municipal managers of Ceará, applying a 

questionnaire based on the objectives of this study. At the end you can see that the 

bidding process has brought more problems than solutions to municipalities, and the 

pursuit for speed this process a goal to be understood and applied in the daily 

practice of a public officer, regardless of their level of government, whether local, 

state or federal. 

 

Keywords: Bidding. City manager. Administrative techniques. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A forma de gerir o patrimônio público pelos governantes assume várias faces 

que envolvem diferentes fatores, tais como o momento econômico e as condições 

políticas. Essas formas de gerir devem sempre visar uma administração pública 

voltada para os gastos sociais que supram as necessidades, os desejos e os 

interesses da população de maneira eficaz, proporcionando o bem estar social, 

sendo estes fatores assegurados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal surgiu no intuito de restabelecer a ordem 

jurídica, elencando os princípios da transparência e da responsabilidade da gestão 

fiscal, trazendo, para tanto, metas, limites e procedimentos a serem seguidos pelos 

gestores. Deste modo, essa lei pode ser vista como um código de conduta com 

vistas a disciplinar os gestores públicos dos poderes legislativo, executivo e 

judiciário, bem como das três esferas governamentais: Municipal, Estadual e 

Federal. Pressupõe-se que, a partir do momento em que essa lei foi aprovada, 

ações de planejamento visando promover a transparência começaram a ser 

executadas.  

Tem-se que a Administração Pública, por vezes, é tida como burocrática, com 

processos que tornam a execução de obras e demais atividades morosas. Um dos 

processos citados como desencadeador dessa morosidade é o processo licitatório, 

alvo de inúmeras discussões, de um lado aqueles que mencionam ser um processo 

moroso, complicado e de outro aqueles que mencionam que tal burocracia se faz 

importante para que se mantenha a moralidade administrativa, evitando fraudes. 

Assim, para que se possa esclarecer sobre esse processo, o estudo buscou a 

própria opinião dos gestores a respeito do assunto. 

O estudo se justifica para se possa melhor compreender acerca da 

participação do administrador público nesse processo tão importante que é o 

licitatório, sendo, por meio dele, que as obras públicas são realizadas, sendo, 

portanto, um tema de relevância social. 
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Para direcionamento do estudo o seguinte questionamento foi levantado: Qual 

a percepção do gestor municipal acerca do processo licitatório? Nesse contexto o 

objetivo geral consistiu em analisar a participação do administrador no processo 

licitatório sob seu próprio ponto de vista. E os objetivos específicos em: Fazer um 

estudo acerca da Administração Pública no Brasil; analisar como se dá o processo 

licitatório no Brasil; averiguar a aplicação de técnicas administrativas no processo 

licitatório. 

Como metodologia utilizou-se uma pesquisa de campo junto a gestores 

municipais do Ceará, aplicando-se um questionário voltado para os objetivos deste 

estudo.  

Esta monografia está estrutura em seis capítulos, sendo que o primeiro 

consiste nesta introdução. No segundo capítulo, aborda-se a administração pública 

no Brasil. O terceiro capítulo traz um estudo acerca do processo licitatório. No quarto 

capítulo o estudo volta-se para a aplicação de técnicas administrativas no processo 

licitatório. No quinto capítulo, expõe-se a pesquisa realizada para esta monografia, 

analisando-se os resultados encontrados. Por fim, o sexto capítulo traz as 

conclusões a que se chegou ao final do estudo. 
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2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 

Neste capítulo, com vistas a introduzir o tema aqui em estudo, faz-se uma 

abordagem acerca da administração pública. Inicialmente, os aspectos gerais são 

traçados, mencionando-se acerca dos conceitos que envolvem o assunto. Logo 

após, os princípios da administração pública são estudados. O controle social 

também é abordado neste capítulo, sendo finalizado com as obrigações básicas de 

um gestor municipal, tendo como base a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

2.1 Aspectos gerais 

 

Administrar uma empresa não é tarefa fácil. Lidar com pessoas, atender os 

objetivos da empresa, as expectativas do seu chefe, reduzindo custos, enfim, 

fazendo com que a empresa tenha bons resultados, clientes internos e externos 

satisfeitos. Gerir um município, um estado, um país é ainda mais difícil, trata-se de 

proporcionar bem estar a toda uma sociedade. 

Slomski (2003, p 366), expõe que serviço público é “[...] o conjunto de 

atividades meio e de atividades fins exercidas ou colocadas a disposição da 

sociedade, prestadas diretamente, permitidas ou concedidas pelo Estado, visando 

proporcionar o maior grau possível de bem estar social da coletividade”. Ainda com 

base no autor é possível afirmar que as atividades meio possuem a finalidade de 

assegurar os controles internos da administração pública no que diz respeito ao 

assessoramento, chefia e serviços auxiliares. Já as atividades fins são responsáveis 

por assegurar os serviços que se caracterizam como essenciais, complementares e 

públicos, devendo promover o bem estar da sociedade. 

No que se refere à administração pública, esta consiste em um conjunto de 

órgãos com a finalidade de alcançar os objetivos traçados pelo Governo. 

(MEIRELES, 1995).  
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Ainda o autor (1995, p. 30) explica que: “Trata-se do conjunto de funções 

necessárias aos serviços públicos, e em sentido operacional, trata-se do 

desempenho duradouro e sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do 

Estado ou por ele assumidos em benefício da coletividade”. 

Freitas (1997, p. 55) conclui que: 

 

A administração publica goza de prerrogativas, não tanto por supremacia, 
mas por legitimidade funcional. E que “nessa linha, gradativamente temos 
que rever antigos conceitos, porquanto faz-se indispensável reconhecer que 
a administração resulta tão ou mais devedora de obediência ao principio da 
dignidade da pessoa humana, mormente quando se espera que seja 
exemplar o seu acatamento dos princípios, não apenas o da legalidade, 
mas do complexo inteiro dos princípios supremos. Em outras palavras, 
temos que reverter o caldo de cultura que permite ao Estado despontar, não 
raro, como um bizarro Estado de não –Direito, no qual os compromissos 
resultam não –honrados, falta a continuidade das políticas publicas, 
acentuam-se as dificuldades de fiscalização permanente e impessoal. Este 
conceito precisa ser fortalecido, já no campo doutrinário, já no campo 
empírico, pois ainda há vários degraus para que se possa alcançar um 
patamar satisfatório de concretização. Sem esta, não há como falar em 
manejo acertado do principio do interesse publico, o qual requer, por 
múltiplas vias, a democratização do controle principio lógico e a firmeza do 
desempenho do Estado no que tange as funções essenciais. 

 

Assim, observa-se que administração publica é a atividade pela qual os 

gestores públicos buscam satisfazer as necessidades de interesse publico, para 

tanto, buscam interpretar as carências e anseios da sociedade e atendê-las por 

intermédio dos serviços públicos (GERIKG, 2007). 

O mesmo autor contribui afirmando que a administração pública objetiva dar 

respostas concretas às necessidades da sociedade, gerindo da melhor forma os 

recursos públicos (humanos, financeiros, econômicos e patrimoniais) disponíveis 

visando sua otimização (GERIKG, 2007). 

Assim, a administração pública trata-se da gestão voltada para o povo, 

visando seu bem estar e o atendimento às suas necessidades, deve-se destacar 

que o administrador público deve seguir princípios implícitos em texto constitucional, 

os quais são abordados no tópico a seguir. 
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2.2 Princípios da administração pública 

 

Na execução das atividades na esfera pública, se obedece aos princípios 

básicos implícitos ou expressos no texto constitucional, mais precisamente no art. 

37. Pela verificação do cumprimento harmonizado é que suas atividades podem ser 

controladas (BARBOSA, 2002). 

De acordo com o art. 37 da Constituição Federal, “a administração pública 

direta e indireta1 de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência”. Além desses princípios faz-se mister destacar 

o princípio da economicidade. 

O princípio da legalidade diz que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. (artigo 5º, inciso II, da Constituição 

Federal). O principio da legalidade é uma garantia para o gestor público, pois todos 

os atos da administração pública deverão estar respaldadas em lei, limitando a 

atuação dos Entes Federados, visando à proteção da sociedade, em relação ao 

abuso de poder. 

Mello (1996, p. 56) discorre sobre o princípio da legalidade, afirmando que: 

 

Para avaliar corretamente o principio da legalidade e captar-lhe o sentido 
profundo cumpre atentar para o fato de que ele é a tradução jurídica de um 
propósito político: o de submeter os exercentes do poder em concreto – 
administrativo – a um quadro normativo que embargue favoritismos, 
perseguições ou desmandos. Pretende-se através da norma geral, abstrata 
e impessoal, a lei, editada pelo Poder Legislativo – que é o colégio 
representativo de todas as tendências (inclusive minoritárias) do corpo 
social – garantir que a atuação do Executivo nada mais seja senão a 
concretização da vontade geral. 

 

                                                 

1 Administração direta é aquela composta por órgãos ligados diretamente ao poder central, federal, 
estadual ou municipal. São os próprios organismos dirigentes, seus ministérios e 
secretarias. Administração indireta é aquela composta por entidades com personalidade jurídica 
própria, que foram criadas para realizar atividades de Governo de forma descentralizada. 
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O princípio da legalidade define e estabelece os limites para a ação da 

Administração Pública, de forma a garantir o respeito dos direitos individuais de cada 

cidadão (DI PIETRO, 2008). 

Toda atividade da Administração Pública está vinculada à uma lei e caso seja 

executado algum procedimento não explicitado legalmente, ele poderá ser anulado e 

o autor poderá ser responsabilizado disciplinar, civil ou criminalmente. Porém, 

existem situações excepcionais que permitem ação imediata do poder público sem a 

devida observância da lei, dentre elas está a grave perturbação da ordem e a guerra 

(GASPARINI, 2009). 

No tocante ao princípio da moralidade, Di Pietro (2008) lembra que o conceito 

de moralidade administrativa é, muitas vezes, confundido com o conceito de 

legalidade. Porém, ele ressalva que a moralidade está ligada a honestidade e a 

legalidade está ligada a licitude. Os agentes públicos são responsáveis pelos atos 

que praticam e, consequentemente, pela moralidade dessas ações. 

O princípio da moralidade, segundo Cardozo (1999, p. 157) é “aquele que 

determina que os atos da administração pública devam estar inteiramente 

conformados aos padrões éticos dominantes na sociedade para a gestão dos bens e 

interesses públicos, sob pena de invalidade jurídica2”.  

Os atos da Administração Pública além de obedecerem à lei, devem também 

obedecer à moral. Os romanos afirmam que “nem tudo que é legal é honesto” 

(GASPARINI, 2009, p.10). Ainda conforme o autor, o conceito de moralidade tem 

                                                 

2 Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: 
I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; (É de interesse coletivo, público, que o 
absolutamente incapaz não seja prejudicado num negócio jurídico) 
II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; (O ato que for ilícito não pode ser validado. 
Ex.: venda de drogas - é do interesse público que tal negócio seja anulado, pois atenta contra a 
ordem jurídica) 
III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; (A ilicitude é contrária ao interesse 
coletivo) 
IV - não revestir a forma prescrita em lei; (O ato jurídico deve se exteriorizar em respeito à lei) 
V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; (O 
negócio jurídico não pode desrespeitar as formalidades impostas pela lei) 
VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; (Fraude à lei é o descumprimento indireto, artificioso, com 
ardil, da norma jurídica. Ex.: Pai vende um bem a um dos filhos sem consultar e ter a aprovação dos 
demais) 
VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. (Sem cominar 
quer dizer: sem estabelecer outra sanção. Anulado o ato, não pode haver outra sanção paralela) 
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suas origens no conjunto de regras que regulam a Administração Pública e da boa 

disciplina interna. 

Ao gestor público, não lhe basta cumprir os estritos termos da lei, é 

necessário que seus atos sejam verdadeiramente adequados à moralidade 

administrativa e aos padrões éticos de conduta que orientem sua realização. 

Outro princípio elencado no artigo 5º da Constituição Federal assegura que 

todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza. O princípio da 

impessoalidade vem garantir a lisura e imparcialidade nos atos públicos, sem 

proteção, favoritismo ou perseguições.  

Segundo Mello (1996, p.68): 

 

No principio da impessoalidade se traduz a ideia de que a administração 
tem que tratar a todos os administrados sem discriminações, benéficas ou 
detrimentosas. Nem favoritismo nem perseguições são toleráveis. Simpatias 
ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir na 
atuação administrativa e muito menos interesses sectários, de facções ou 
grupos de qualquer espécie. O principio em causa é senão o próprio 
princípio da igualdade ou isonomia. 

 

Tal princípio pode ser interpretado com base em vários sentidos. Pode-se 

observar a impessoalidade da Administração Pública em relação a sociedade, onde 

deve sempre prevalecer a finalidade pública dos atos executados em detrimento do 

interesse particular. Agora conceituando a impessoalidade no âmbito interno à 

própria Administração, pode-se dizer que os atos praticados não são atribuídos aos 

funcionários que os executam, mas ao órgão ou entidade administrativa vinculada à 

Administração Pública (DI PIETRO, 2008). 

Para Gasparini (2009), o princípio da impessoalidade estabelece que não 

pode ocorrer qualquer tipo de discriminação na execução dos atos administrativos e 

que eles devem ser destinados aos cidadãos em geral, sem direcioná-los a um único 

beneficiário. 

Já o princípio da publicidade, para Barbosa (2002), constitui-se em requisito 

(formal) de eficácia da gestão pública, todos os atos da administração pública devem 
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ser divulgados oficialmente. Esse princípio que não deve ser confundido com o da 

transparência, embora com ele guarde relação. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988: 

 

Art37º § 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverão ter caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos. 

 

A divulgação de todos os atos praticados pela Administração Pública, bem 

como todos os contratos e quaisquer instrumentos celebrados pelos entes da 

Administração Direta ou Indireta, torna-se obrigatória com o princípio da publicidade. 

Porém existem casos em que pode ser declarado o sigilo do processo, os quais 

estão elencados em lei (GASPARINI, 2009). 

A gestão pública tem obrigação de dar ampla transparência a todos os atos 

que praticar, além de fornecer todas as informações solicitadas pelos particulares, 

sejam públicas, de interesse pessoal ou mesmo personalíssimas, que constem de 

bancos de dados públicos, pois, como regra geral, nenhum ato administrativo pode 

ser sigiloso. 

Quanto ao princípio da economicidade, o mesmo está estabelecido na 

Constituição Federal de 1988 em seu art. 70, e volta-se para a promoção dos 

resultados esperados pela Administração Pública demandando o menor custo 

possível. Trata-se da busca pela união da qualidade, da celeridade e da redução de 

custos, seja para a prestação de serviços ou para o comércio de bens públicos.  

Justen Filho (2005, p. 38) elucida que “a administração pública está obrigada 

a gerir os recursos financeiros do modo mais razoável. O princípio da 

economicidade pode reputar-se também como extensão do princípio da moralidade”.  

Por fim, em relação ao princípio da eficiência, Meirelles (1995, p.90) discorre 

que: 
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Dever de eficiência é o que se impõe a todo agente publico de realizar suas 
atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais 
moderno principio da função administrativa, que já não se contenta em ser 
desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o 
serviço publico e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade 
e de seus membros. 

 

Este princípio pode ser entendido em dois aspectos. O conceito pode ser 

visto, primeiramente, sob a ótica da maneira de agir do agente público que deve 

desempenhar da melhor maneira possível o seu papel e obter os melhores 

resultados. O outro aspecto é alcançar os melhores resultados na maneira de 

organizar, estruturar e disciplinar a Administração Pública (DI PIETRO, 2008). 

Estabelece que todos as atribuições da administração direta ou indireta sejam 

efetuadas com rapidez, perfeição e rendimento, não deixando, claro, de observar os 

demais princípios básicos da Administração Pública (GASPARINI, 2009). 

O princípio da eficiência atribui ao gestor público que os atos realizados pela 

administração pública deverão ser realizados com agilidade, perfeição e economia, 

com resultado satisfatório dos serviços prestados à sociedade. O próximo tópico é 

dedicado ao princípio da eficiência na administração pública. 

 

2.3 Controle social 

 

O conceito de controle social é bastante amplo, todavia, pode-se dizer, com 

base em Cruz Silva (1998), que possui como função garantir os princípios explícitos 

e implícitos da Constituição Federal de 1988, tais como: a legalidade, a moralidade, 

finalidade pública, a motivação, a impessoalidade e a publicidade, bem como, a 

eficiência. Assim, fazer o controle social é fundamental para garantir que tais ações 

serão feitas de acordo com tais princípios, vindo de fato a acalcar êxito. Citando Di 

Pietro (1998, p. 478) tem-se que “o poder de fiscalização e correção que sobre ela 

exercem os órgãos dos poderes Judiciário, Legislativo e o Executivo, com o objetivo 
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de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que lhes são impostos 

pelo ordenamento jurídico”. Ressalta-se que a população é responsável por realizar 

o controle social, conforme destaca o Governo Federal: 

 

O controle social pode ser feito individualmente, por qualquer cidadão, ou 
por um grupo de pessoas. Os conselhos gestores de políticas públicas são 
canais efetivos de participação, que permitem estabelecer uma sociedade 
na qual a cidadania deixe de ser apenas um direito, mas uma realidade. A 
importância dos conselhos está no seu papel de fortalecimento da 
participação democrática da população na formulação e implementação de 
políticas públicas. Os conselhos são espaços públicos de composição plural 
e paritária entre Estado e sociedade civil, de natureza deliberativa e 
consultiva, cuja função é formular e controlar a execução das políticas 
públicas setoriais. Os conselhos são o principal canal de participação 
popular encontrada nas três instâncias de governo (Federal, Estadual e 
Municipal) (BRASIL, 2013). 

 

Assim, o controle social deve ser exercido em conjunto, sendo 

responsabilidade também de cada cidadão, que pode cobrar dos seus 

representantes a realização correta das ações implementadas. 

Tem-se, portanto, a ligação entre controle social e participação dos cidadãos, 

podendo estes interferir na gestão pública e suas tomadas de decisão, de forma a 

cobrar e orientar para adoção de medidas que venham de fato a atender o interesse 

público, podendo exigir do gestor público a prestação de contas de todas as suas 

ações (PORTAL DA TRANPARÊNCIA, 2012). 

Conceituando controle social, Correia (2003, p. 85) afirma que “é a atuação 

de setores organizados da sociedade na gestão das políticas públicas, no sentido de 

controlá-las para que estas atendam, cada vez mais, às demandas sociais e aos 

interesses de todas as classes”. 

Vale ressaltar que o controle social consiste em um direito do cidadão 

adquirido por meio da Constituição Federal de 1988, que dispõe acerca da 

participação do cidadão tanto na formulação dos programas e políticas públicas, 

quanto na fiscalização de como os recursos públicos têm sido aplicados, podendo 

acompanhar de perto todas as ações de seus representantes. 
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Por fim, destaca-se que o acompanhamento das ações da administração 

pública, ou seja, o controle social exercido por cada cidadão se faz fundamental, 

visto que com a ajuda de todos, o controle dos gastos públicos pode ser feito com 

mais eficiência, com a correta aplicação e transparência dos recursos públicos, 

conforme exigido pela Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

 

2.4 Obrigações básicas de um gestor na esfera municipal  

 

É primordial que um gestor municipal seja responsável, eficiente e austero em 

relação ao planejamento e administração de despesas e das receitas municipais. De 

fato, não se pode afirmar que exista em um Município uma regularidade nas 

entradas das receitas, por isso é preciso que o gestor tenha iniciativa de realizar um 

planejamento orçamentário e financeiro para que se possibilite uma adequação 

temporal compatível com as despesas que serão executadas. 

Um bom gestor não deve somente estabelecer metas, deve também conhecer 

os obstáculos administrativos, tomando medidas específicas para que se tenha um 

sistema administrativo apto a viabilizar a realização de seus objetivos. 

O planejamento está na base das obrigações de um gestor público, sendo 

este um dos aspectos mais importantes da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). É 

por meio do planejamento que as regras de gestão fiscal são estabelecidas, fator 

que facilita a gestão orçamentária, buscando mais transparência e ordenando as 

prioridades. Assim, no âmbito dos municípios, considerando que a LRF regulamenta 

as três esferas do governo, o planejamento também consiste em uma obrigação do 

gestor municipal, devendo o mesmo, portanto, planejar suas ações com um controle 

apurado sobre suas despesas e receitas. 

Para Cruz et al (2002) o planejamento torna possível identificar os objetivos e 

gerar processo capaz de garantir, em tempo hábil, a disponibilidade da estrutura e 
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dos recursos necessários para a execução de determinada ação concreta ou atitude 

decisória considerada relevante que possibilite um controle imediato. 

Ainda de acordo com Cruz et al (2002) três instrumentos constituem o 

planejamento, os quais: Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO); e Lei Orçamentária Anual (LOA). Bastos (2007, p. 14) afirma que esses 

instrumentos possuem atribuições específicas, sendo: 

 

O PPA define por regiões do país: diretrizes, objetivos e metas para os 
investimentos e programas de duração continuada;  

A LDO contém as metas e prioridades, incluindo os investimentos para o 
período subsequente, baliza a elaboração da LOA, prevê alterações na 
legislação tributária e a política das instituições de fomento. Apesar de ser 
refeita anualmente, a LDO é uma importante instituição do processo 
orçamentário, uma vez que estabelece normas, limites e restrições para o 
processo do orçamento anual; 

A LOA é constituída do orçamento fiscal, que inclui todos os Poderes da 
União; do orçamento da seguridade social; e do orçamento de 
investimentos das empresas estatais. Seu objetivo deve ser o de diminuir as 
desigualdades inter-regionais.   

 

O PPA define, por região, as diretrizes, os objetivos e as metas para as 

despesas de capital e outras despesas delas decorrentes no âmbito da gestão 

pública. Ressalta-se que possui data determinada para o encaminhamento do PPA, 

devendo ser rigorosamente seguida por todos os gestores públicos, independente 

da esfera do governo que integre. Segundo a LRF, é obrigatório haver 

compatibilidade comprovada das Leis Orçamentárias com o Plano Plurianual. 

Assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece como obrigação do 

gestor a elaboração do Plano Plurianual que segundo Andrade, Batista e Souza 

(apud AGUILAR et al, 2004, p. 8): 

 

Deve conter a delimitação e a enunciação das diretrizes genéricas e 
abrangentes, com os respectivos objetivos, programas, ações e metas; 
inclusive com valores financeiros, possibilitando a cobertura das definições 
governamentais que se queira executar.  
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Chalfun (2001) conceitua o PPA como um instrumento de planejamento das 

ações do governo de caráter mais estratégico, político e de longo prazo a ser 

considerado pelos administradores municipais. Segundo o autor, esse instrumento é 

responsável por evidenciar o programa de trabalho do governo, enfatizando-se nele 

as políticas, as diretrizes e as ações programadas a longo prazo e os respectivos 

objetivos a serem alcançados, devendo ser quantificados fisicamente de forma 

devida. 

Conforme a Constituição Federal brasileira, o conteúdo do Plano Plurianual é 

o seguinte: 

 

Art. 165, §1°: A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 
federal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os 
programas de duração continuada.  

[...] 

§ 9º. Cabe à lei complementar:  

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e 
a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 
orçamentária anual;  

II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração 
direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de 
fundos.  

 

Ressalta-se que o gestor público municipal passa por desafios no que se 

refere à regionalização dos planos plurianuais, especialmente os municípios de 

pequeno porte pela falta de experiência com zoneamento e administração 

descentralizada, ou seja, subprefeituras. 

Além disso, o planejamento municipal se respalda no plano diretor que dita as 

diretrizes para o desenvolvimento de cada município, devendo ser baseado nos 

princípios da unidade, universalidade, anualidade, especificação, e outros. 

(REZENDE; CASTRO, 2005). 

Costa e Castanhar (2003, p. 15) apontam os conceitos utilizados pela 

UNICEF para avaliar a gestão e planejamento municipal: 
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Avaliação, como o exame sistemático e objetivo de um programa ou projeto, 
finalizado ou em curso, que contemple o seu desempenho, implementação 
e resultados, com vistas à determinação de sua eficiência, efetividade, 
impacto, sustentabilidade e a relevância de seus objetivos; Eficiência, como 
a menor relação custo/benefício; Eficácia, como o grau em que se atinge os 
objetivos e metas pré-definidos; Impacto (efetividade), como se há efeitos 
no ambiente externo em que interveio, em termos técnicos, econômicos, 
socioculturais, institucionais e ambientais e; Sustentabilidade, como a 
capacidade de continuidade dos efeitos benéficos alcançados, após o 
término da intervenção. 

 

Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, consiste em um instrumento de suma 

importância para o planejamento das finanças. Por meio dela são estabelecidas as 

metas e as prioridades da administração pública para o exercício seguinte. Esse 

instrumento está estabelecido no art. 165, §2º, da Constituição Federal do Brasil, 

que diz:  

 

A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária 
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a 
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

 

A partir da elaboração da LRF, a Lei de Diretrizes Orçamentárias passou a 

ser obrigação dos gestores públicos, devendo conter, de acordo com a CF/1988, em 

sua Seção II, artigo 165:  

 

Estabelecer as metas e prioridades da administração, incluindo as despesas 
de capital previstas para o exercício seguinte;  

Estabelecer critérios para elaboração da lei orçamentária anual, explicando 
onde serão feitos os maiores investimentos, o valor que caberá ao 
Legislativo, o percentual para abertura de créditos suplementares e outras 
informações prévias sobre o futuro Orçamento;  

Estabelecer as alterações programadas na legislação tributária, informando 
quais as medidas que pretende aplicar na política de tributos;  

Estabelecer os critérios que pretende implantar na política de Pessoal, na lei 
de cargos e salários, no ordenamento salarial, na reestruturação de 
carreiras etc. Importante ressaltar que serão nulas as despesas de pessoal 
não previstas na LDO. 
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A Lei de Responsabilidade Fiscal foi responsável ainda por ampliar a 

importância da LDO prevendo outras situações, as quais: 

 

Estabelecer critérios para congelamento de dotações, quando as receitas 
não evoluírem de acordo com a estimativa orçamentária;  

Estabelecer controles operacionais e suas regras de atuação para avaliação 
das ações desenvolvidas ou em desenvolvimento;  

Estabelecer as condições de ajudar ou subvencionar financeiramente 
instituições privadas, fornecendo o nome da instituição, valor a ser 
concedido, objetivo etc. Importante ressaltar que serão nulas as subvenções 
não previstas na LDO, excluindo casos de emergência;  

Estabelecer condições para autorizar o Município de auxiliar o custeio de 
despesas próprias do Estado e da União. Exemplos: gastos de quartel da 
Polícia Militar, de Cartório Eleitoral, Recrutamento Militar, de atividades da 
Justiça etc.;  

Estabelecer critérios para início de novos projetos, após o adequado 
atendimento dos que estão em andamento;  

Estabelecer critérios de programação financeira mensal para todo o 
Município, incluindo a Câmara Municipal,  

Estabelecer o percentual da receita corrente líquida a ser retido na peça 
orçamentária, como Reserva de Contingência.   

 

Silva (2001) ressalta que tendo em vista que a LDO possui alcance nacional 

nas três esferas governamentais, municipal, estadual e federal, a Secretaria do 

Tesouro Nacional faz o registro da execução orçamentária realizada pelos órgãos da 

Administração Pública no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI). 

Quanto à Lei Orçamentária Anual (LOA), de acordo com Ferreira (2000) ela é 

responsável por discriminar os recursos orçamentários e financeiros para atender às 

metas e prioridades traçadas na LDO, devendo compreender o orçamento de 

investimento e o orçamento da seguridade social. Salienta-se que a LOA deve ser 

compatível com o que foi traçado pelo PPA e pela LDO, pois são estes dois 

instrumentos que orientam a sua elaboração. 

Em resumo, de acordo com Bastos (2007), pode-se dizer que 

independentemente da política orçamentária, seja ela Plano Plurianual, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias ou Lei Orçamentária Anual, deverá ser elaborada pelos 
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Poderes Executivo e Legislativo, conforme determina a Constituição Federal, não 

tendo o Poder Judiciário e o Ministério Público papel ativo no processo orçamentário 

brasileiro. 

Como o processo licitatório é uma tarefa interna da administração púbica, ele 

deverá obedecer também aos limites impostos pelo PPA, pela LDO e pela LOA. 

Assim, todo procedimento de licitação para aquisição de bens e serviços deverá 

basear-se também nos objetivos e diretrizes dessas leis. 

Assim, o gestor municipal, nos moldes da LRF deve realizar o planejamento 

municipal de forma transparente e com adequação temporal compatível com as 

despesas que serão executadas, por meio dos três instrumentos aqui citados: Plano 

Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); e Lei Orçamentária Anual 

(LOA). 
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3 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 

Neste capítulo especifica-se o tema em estudo, trazendo ao leitor o processo 

licitatório. Inicia-se o estudo com uma abordagem sobre a legislação vigente, a lei nº 

8.666/1993. As modalidades de licitação são estudadas em seguida. Analisa-se, 

ainda, o processo de licitação e o papel do administrador nesse âmbito. 

 

3.1 Lei 8.666/1993 

 

A lei 8.666 de 21 de junho de 1993, que foi republicada no diário oficial da 

união em 06 de julho de 1994 veio como forma de regulamentar exigência da 

Constituição Federal, que no seu artigo 37, inciso XXI fazia referência a necessidade 

de criação de normas para licitações, contratos da administração pública e outras 

providências. 

Enquanto que nas relações entre particulares existe ampla liberdade de 

contratação, desde que respeitada a lei, na administração pública quase não há 

liberdade, pois para realizar obras e serviços, adquirir ou alienar bens, os órgãos 

públicos necessitam de procedimentos estabelecidos conforme determinada lei, 

procedimentos estes denominados de licitação. 

A lei 8.666/93 é composta de seis capítulos, assim dispostos na lei: capítulo I 

– das disposições gerais, capítulo II – da licitação, capítulo III – dos contratos, 

capítulo IV – das sansões administrativas e da tutela judicial, capítulo V – dos 

recursos administrativos e o capítulo VI – disposições finais e transitórias. Assim 

como visto, a lei n° 8.666/93 não regulamenta apenas licitação, mas faremos análise 

do capítulo I e II por serem objeto de trabalho. 

A licitação é dentro da administração publica direta e indireta fundamental 

instrumento para ser utilizado preliminarmente para contratar obras, serviços, para 

comprar, alienar bens, e também nas concessões, permissões e locações. 
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Através do processo licitatório o poder público conquista vantagem financeira, 

pois em regra prevalecerá a proposta mais vantajosa, embora essa não seja a única 

análise para a escolha da proposta ideal, além de dar publicidade para que a 

sociedade tenha conhecimento dos atos praticados, também permite a igualdade da 

participação, não havendo direcionamento para quem quer que seja. Esse processo 

deverá seguir os princípios básicos da administração pública, como determina o 

artigo terceiro da lei 8.666. 

A lei em estudo descreve de maneira detalhada as espécies de objeto que 

são necessariamente precedidas de licitação, salvo algumas exceções previstas em 

lei. Desta forma tem-se as obras e serviços, os serviços técnicos profissionais 

especializados, as compras e as alienações, precisam de processo licitatório, via de 

regra, para que haja cumprimento legal e possa ser considerado formalmente pela 

administração pública com todos os requisitos que foram solicitados como 

efetivamente preenchidos. 

Tal lei, na qual se aplicam aos três poderes, ou seja, executivo, legislativo e 

judiciário, sujeita seu cumprimento aos órgãos da administração direta, os fundos 

especiais, as autarquias, as fundações públicas, empresas públicas, sociedades de 

economia mista e ainda outras entidades controladas direta ou indiretamente pela 

união, estados, distrito federal e municípios, conforme explicita o parágrafo único do 

artigo primeiro da lei das licitações. 

As licitações realizadas pelo poder público serão efetuadas no local da 

repartição interessada, podendo haver mudanças conforme interesse público. 

Ocorrem situações que pelo valor ou pelo objeto ou até por urgência as licitações 

poderão ser dispensadas.  

No artigo 24 da lei 8.666/93, existe uma relação de itens que permitem aos 

órgãos públicos realizarem contrato com terceiros sem que haja necessidade de 

procedimentos licitatórios. São os casos de dispensa de licitação, que pode-se citar 

como exemplos: obras e serviços de engenharia de pequeno valor; serviços e 

compras de pequeno valor; guerra e grave perturbação da ordem; emergência e 

calamidade pública; propostas com preços manifestantes superiores aos de 

mercado; etc. 
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Para os casos elencados no referido artigo, a lei confere ao gestor público a 

possibilidade de dispensar o procedimento licitatório para contratar determinado 

serviço. Cabe ao administrador público decidir, mediante conveniência e 

oportunidade, sobre a dispensa da licitação (GASPARINI, 2009) 

 

3.2 Modalidades de licitação 

 

As modalidades de licitação são, concorrência, tomada de preço, convite, 

concurso e leilão. 

Cada modalidade será posteriormente mencionada de forma mais extensa, 

mas, é importante lembrar que algumas licitações são determinadas de acordo com 

o limite. Logo para algumas obras e serviços de engenharia a modalidade será 

definida pelo limite dos valores. 

 

3.2.1 Concorrência 

 

A concorrência é uma modalidade de licitação que tem como objetivo 

assegurar a participação dos interessados que tenham os requisitos exigidos no 

edital convocatório (MEIRELLES, 1999). 

É a modalidade prevista por lei para casos de compra e alienação de bens 

imóveis, excluindo-se modalidade leilão e licitações internacionais. Assim, este tipo 

de modalidade configura-se para os contratos de grande vulto, grande valor, não se 

exigindo registro prévio ou cadastro dos interessados.  

De acordo com as normas das Licitações e Contratos Públicos, a 

concorrência é obrigatória quando em havendo parcelamento, o valor das licitações 

das parcelas quando somadas, correspondam ao montante igual ou superior ao 

previsto para a modalidade concorrência (CGU, 2011). 
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A Lei nº 8.666/93 que regulamenta os contratos administrativos e o processo 

licitatório, define os valores mínimos para a concorrência, porém, esta modalidade é 

cabível para qualquer valor de contratação. 

Dessa forma, esta modalidade é exigida quando envolvem grandes valores. 

Para os casos de contratações de obras e serviços de engenharia, o valor estimado 

deve ser acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Já para 

compra de materiais e outros serviços, o valor estimado deve ser acima de 

650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) (GOMES, 2009). 

A modalidade concorrência pode também ser usada em contratações de 

parceria público-privadas e para contratações com regime de empreitada integral 

(BRASIL, 1993). 

Nesse contexto, a concorrência caracteriza-se por ser a modalidade de 

licitação que exige muita publicidade, para que a licitação passe a ser do 

conhecimento de todos os interessados a participarem.  

 

3.2.2 Tomada de preço 

 

A tomada de preços é utilizada nas contratações de obras, serviços e 

compras nos limites de valores estabelecidos em lei, corrigidos por ato administrativo 

competente. Caracteriza-se pela existência de um banco de dados com dados 

cadastrais dos licitantes, que previamente os habilita ao processo. Os interessados 

terão um prazo de quinze dias, no mínimo, entre a publicação e a data fixada para 

que apresentem suas propostas. 

A modalidade “tomada de preços” é utilizada para contratações de execução 

de obras e serviços de engenharia em que o valor estimado esteja entre R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil) a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais). E entre R$ 80.000,00 (oitante mil) a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta 

mil reais) para compra de materiais e outros serviços (BRASIL, 1993). 
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Esta modalidade realiza-se em casos de interessados previamente 

cadastrados, podendo participar também aqueles que preencham os requisitos para 

cadastramento desde que até três dias antes do recebimento das propostas 

(SOARES, 2009). 

Em relação ao prazo para entrega das propostas, vale ressaltar que o prazo 

passará para no mínimo trinta dias, quando o critério de julgamento for de melhor 

técnica ou técnica e preço, devido à sua maior complexidade. 

Em resumo e ratificando de certa forma tudo que foi visto sobre esta 

modalidade de licitação, caracteriza-se por ser destinada a interessados que tenham 

seu cadastro aprovado após análise prévia da situação da empresa. Assim, após 

aprovação do cadastro o licitante estará habilitado a enviar proposta de preço. 

 

3.2.3 Convite 

 

A modalidade convite destina-se a pequenas contratações, sem 

complexidade, por ser o objeto de baixo valor. Por esse motivo não se faz 

necessário a publicação de edital, sendo que a convocação é feita através de carta-

convite dos fornecedores ou prestadores de serviços cadastrados, com 

antecedência mínima de cinco dias pelo órgão público. 

Ela caracteriza-se por ser a mais simples e é utilizada para contratações de 

obras e serviços de engenharia em que o valor estimado seja de até R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais) e para aquisição de bens ou outros serviços até o valor 

de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (BRASIL, 1993). 

Importante salientar que os interessados que não estiverem cadastrados, 

podem participar desde que apresentem suas propostas com antecedência mínima 

de 24 horas. Para que os não previamente cadastrados possam participar, precisam 

tomar conhecimento do processo e por esse motivo, cabe ao órgão torná-lo público.  

Nessa modalidade a abertura de envelopes é feita em ato público, no dia, hora e 
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local especificados na carta-convite e seu julgamento é feito por uma comissão ou 

servidor designado pelo prelado (CGU, 2011). 

Dando continuidade ao estudo, o tópico a seguir versará sobre a modalidade 

concurso. 

 

3.2.4 Concurso 

 

O concurso é utilizado para escolha do trabalho técnico, cientifico ou artístico 

com intuito de remuneração ou prêmio aos vencedores de acordo com edital que 

deverá ser publicado em imprensa oficial. É geralmente usado quando se busca a 

melhor técnica e não o melhor preço. 

No entendimento de Meireles (1999, p. 21): 

 

O concurso é uma modalidade de licitação de natureza especial, porque, 
apesar de se reger pelos princípios da publicidade e da igualdade entre os 
participantes, objetivando a escolha do melhor trabalho, dispensa as 
formalidades específicas da concorrência. 

 

A referida modalidade exige a realização de divulgação tanto em imprensa 

particular como oficial por meio de edital, devendo a qualificação exigida para os 

participantes ser estabelecida através de um regulamento próprio do concurso. 

 

3.2.5 Leilão 

 

O leilão é utilizado para venda de produtos legalmente apreendidos ou 

penhorados, para a venda de bens móveis sem utilidade para a administração 

pública ou para alienar bens imóveis adquiridos de procedimento judicial ou dação 
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em pagamento. Este pode ocorrer por meio de lances verbais sendo regido por 

legislação federal ou realizado por servidor público. 

Segundo Braz (1995, p.275), “o Leilão é a modalidade para a venda de bens 

imóveis ou móveis inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente 

apreendidos ou penhorados”. 

Vale ressaltar que todos os bens são previamente avaliados, para que conste 

no edital a perfeita identificação e o preço mínimo a ser ofertado. No edital também 

deve constar a informação do local onde se encontram os bens e ainda o dia, 

horário e local que ocorrerá o leilão. Nessa modalidade não se faz necessária a 

habilitação prévia dos licitantes, pois a venda é feita à vista ou em curto prazo. 

 

3.2.6 Pregão Eletrônico 

 

A partir da lei federal 10.520/2002 foi instituído o pregão eletrônico ficando 

determinado pelo art. 2° da referida lei a modalidade de pregão através de recursos 

tecnológicos de informação devidamente regulamentada (GASPARINI, 2009). 

Tem como objetivo a aquisição de bens e serviços comuns devendo as 

propostas ser realizadas por meio de lances públicos (SOARES, 2009). 

O pregão se destaca pelas suas características que entre as principais são: o 

pregão destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, a licitação é promovida 

exclusivamente no âmbito da União, ou seja, Federal. Nessa modalidade não existe 

prévio limite de valor, como ocorre na concorrência, na tomada de preços e no 

convite. (BRASIL, 1993). 

No que diz respeito ao pregão eletrônico, este encontra-se disciplinado pelo 

Decreto Federal nº  5.450, de 31 de maio de 2005. 

O leilão eletrônico foi autorizado nas esferas de governo estadual e municipal, 

a exemplo do que já acontecia no Governo Federal desde o ano 2000, o emprego de 

recursos de tecnologia da informação (TI), através da Lei nº 10.520/2002, quando 
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em seu artigo 2º, descreve:  

 

Será facultado, nos termos de regulamentos próprios da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, a participação de bolsas de mercadorias, 
organizadas sob a forma de sociedades civis sem fins lucrativos e com a 
participação de várias corretoras que operem sistemas eletrônicos 
unificados de pregões, para o apoio técnico e operacional aos órgãos e 
entidades promotores da modalidade de pregão, utilizando-se de recursos 
de tecnologia da informação. 

 

O pregão eletrônico ocorrerá por meio da internet, quando será indicado o 

procedimento licitatório feito através do núcleo de atividades competitivas. No 

pregão eletrônico não ocorre sessão solene, não existem envelopes de habilitação e 

propostas e não ocorrem lances verbais, comuns ao pregão presencial.  

 Para que sejam asseguradas todas as condições de segurança em todas as 

suas etapas, o sistema do pregão eletrônico utilizará recursos de criptografia e de 

autenticação. Assim, a chave e a senha que identificam o licitante, serão 

aproveitadas em outro pregão eletrônico. No pregão eletrônico, o licitante participa 

através de sua senha particular e intransferível. Quando digitada, o licitante poderá 

fazer encaminhamento de sugestão de preço, em data e horário estipulado no edital, 

apenas pelo meio do sistema eletrônico, utilizando a internet (SOARES, 2009). 

No pregão eletrônico logo que aberta a sessão competitiva, os licitantes farão 

seus lances, como já frisado, pela internet. Vale salientar que o licitante poderá 

enviar novos lances desde que sejam de valor inferior já registrado no sistema. Para 

isso devem ser obedecido o horário e as regras de aceitação dos mesmos, conforme 

fixado no edital (SOARES, 2009). 

Logicamente para que sejam enviados novos lances, os licitantes serão 

avisados em tempo real o valor mais baixo registrado pelo sistema. Vale frisar que a 

identificação do vencedor naquele momento será resguardada. Porém, no final, o 

pregoeiro fará o anuncio do licitante vencedor. 

Caso ocorra algum problema com o vencedor por deixar de atender alguma 

exigência habilitatória, o pregoeiro leiloeiro passará a verificar a proposta ou o lance 

até que este preencha todos os requisitos do edital. Uma vez apurado o acolhimento 
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das exigências feitas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe 

conferindo o elemento do certame (SOARES, 2009). 

 

3.3 Processo de licitação 

 

O processo de licitação faz parte do cotidiano da administração pública, 

qualquer produto a ser adquirido, qualquer obra a ser iniciada, enfim, todos as ações 

realizadas pela administração pública que necessitam de serviços ou produtos de 

terceiros necessitam passar por este processo, salvo algumas exceções.  

Gasparini (2008, p. 52) define licitação como: 

Procedimento administrativo através do qual a pessoa a isso juridicamente 
obrigada seleciona, em razão de critérios e objetivos previamente 
estabelecidos, de interessados que tenham atendido à sua convocação, a 
proposta mais vantajosa para o contrato ou ato de seu interesse. 

  

Entende-se assim que licitação é o processo previsto em Lei, sendo, portanto, 

formal e obrigatório a todos os órgãos da Administração direta e indireta, da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, para aquisição de materiais e serviços de 

terceiros escolhidos a partir de critérios definidos desde que atendam a todas as 

normas e demais princípios constitucionais.  

De acordo com texto extraído da redação dada pela Emenda Constitucional nº 

19 de 1998, o artigo 37 diz que “a administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” 

(BRASIL, 1998). 

Para Justen Filho (2008) a licitação é uma ponderação de valores, assim, 

deve ser guiada pelos princípios da administração pública, primando-se sempre pelo 

seu cumprimento. 



35 

 

 

Diante dos estudos do tema abordado, conclui-se que o processo de licitação 

constitui-se em regras e normas pré-estabelecidas para que sejam firmados 

contratos com a Administração Pública, quer seja de bens ou serviços, baseados 

nos princípios administrativos, conforme determina a Lei. 

A Administração Pública como conhecedora dos princípios norteadores do 

procedimento licitatório, é obrigada também a ter conhecimentos teóricos e práticos 

sobre as modalidades de Licitação, as quais estão previstas no art. 22 da Lei 

8.666/93. 

 

3.4 Papel do administrador no processo de licitação 

 

O papel do administrador em relação ao processo licitatório é zelar para que 

este transcorra dentro do que determina a lei e da melhor forma de transparência. 

Nesse sentido, o gestor deve ser um facilitador, visando agilizar e maximizar o 

processo, o bem comum, com menor preço e melhor qualidade. Cabe ao 

administrador público em relação ao processo de licitação, não cometer e não 

permitir que sejam cometidos atos ilícitos por parte de seus comandados para os 

quais foram delegadas responsabilidades nesse sentido.   

Para tanto é preciso que siga rigorosamente o que determina a Lei nº 

8.666/93 em relação aos crimes previstos na Lei de Licitações, que são:  

• Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei (art. 89); 

• Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 

Administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de 

contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário (art. 91); 

• Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, 

inclusive prorrogação contratual, em favor de adjudicatário, durante a 

execução dos contratos, sem autorização em lei, no ato convocatório da 

licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais (art. 92, 1ª parte); 
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• Pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua apresentação (art. 

92, 2ª parte); 

• Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou 

proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo (art. 94); 

• Admitir a licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado 

inidôneo (art. 97); 

• Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscrição de qualquer interessado 

nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, suspensão 

ou cancelamento de registro do inscrito (art. 98). 

No sentido mais amplo, o gestor público tem como função gerir, administrar 

de forma ética, técnica e transparente a máquina administrativa, em prol do bem 

comum da comunidade de acordo com normas vigentes. 

Para que o administrador exerça seu papel com dignidade em relação aos 

processos licitatórios, acima de tudo deve fazê-lo com transparência e moralidade. A 

legislação propõe ao administrador público que siga os princípios que fazem com 

que a sua administração se realize dentro dos preceitos legais (COPOBIANCO; 

ABRAMO, 2007). 

A improbidade administrativa é um ato administrativo que contraria totalmente 

os princípios da administração pública, sendo este o que mais chama atenção da 

sociedade em geral e pouco tem preocupado a classe política do Brasil. Em relação 

a este ato se diz: é vedada aos agentes administrativos a prática de atos que 

caracterizem lesão, fraude, prejuízo, aos cofres públicos, em proveito próprio ou não 

(COPOBIANCO; ABRAMO, 2007). 

Nesse sentido, cabe o administrador exercer seu papel com base neste 

princípio, ao qual está vinculado à honestidade e lealdade do agente público na 

condução do processo licitatório. De acordo com Copobianco e Abramo (2007), o 

administrador tem consciência plena do seu papel. Porém dentro da legalidade, ou 

seja, agir conforme o que determina a lei, o arbítrio do administrador público é muito 

grande, não havendo na maioria dos casos a transparência devida. Os controles na 
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sua maioria não são eficazes, facilitando assim ao crescente número de falcatruas 

no meio político, mais precisamente em contratos de licitações. 

Conforme os autores Copobianco e Abramo (2007), a isonomia constitui-se 

em um princípio fundamental para elaboração de um edital. Porém, levado pelo 

poder, esquecendo a essência e obrigação do seu papel, passando a beneficiar um 

e prejudicando outro em prol de um melhor retorno financeiro.  

Os autores relatam ainda que o julgamento é de certa forma duvidosa, feito 

por um servidor sem aptidão por uma definição deliberadamente vago do objeto da 

licitação. E, ainda, referem-se a corrupção nos contratos de licitação quando relatam 

que acontecem uma espécie de venda antecipada, quando são determinados 

previamente os vencedores dos certames licitatórios.  

Em descumprimento a mais um princípio, o da moralidade, os autores 

ressaltam a ausência de requisitos objetivos quanto ao acompanhamento de 

contratos, fazendo com que o administrador "feche os olhos" ao seu 

descumprimento. Quantidades são falsificadas, contas são superfaturadas, 

especificações são desobedecidas, dentre outras irregularidades (COPOBIANCO; 

ABRAMO, 2007). Nesse caso, o administrador propina.  

Entende-se que nesses casos, a continuidade das práticas ilícitas deve-se à 

ausência de dispositivos de controle e auditoria. Na verdade, os casos permanecem 

devido à falta de punições severas, que sirvam de exemplos.  

Um dos fenômenos que costuma acompanhar ordenamentos viciados de 

licitação e contratação trata-se da inoperância dos sistemas e desvios que em geral 

são absorvidos o que acaba proporcionando garantia para irregularidades 

(COPOBIANCO; ABRAMO, 2007). 

Os contratos administrativos de empresas públicas são regidos por uma 

legislação que tem como objetivo resguardar o interesse público. A moralidade, que 

nos dar a ideia de boa fé, é o princípio mais ferido face ao descumprimento dos 

demais (COPOBIANCO; ABRAMO, 2007). 
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Na verdade não se pode generalizar, pois existem bons políticos, assim como 

grandes administradores que exercem bem o seu papel e procuram de todas as 

maneiras atenderem os anseios do povo, mas que de alguma forma são podados. 

 Para operar o processo licitatório, deve-se instituir uma comissão 

permanente ou especial, composta de três ou mais membros. Via de regra, pelo 

menos duas dessas pessoas escolhidas devem pertencer aos quadros permanentes 

de pessoal do órgão responsável pela licitação. No caso do pregão, a autoridade 

competente deve designar um servidor para realizar o papel de pregoeiro, o qual 

deverá ter realizado capacitação específica para exercer a atribuição (DI PIETRO, 

2008). 
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4 APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS AOS PROCEDIMENTOS 

LICITATÓRIOS 

 

 

Neste capítulo faz-se um estudo acerca das técnicas administrativas e sua 

aplicação no processo licitatório, visando averiguar como os gestores estão agindo 

para melhorar esse processo, tornando-o mais célere e eficiente, o assunto é 

abordado com base na literatura e legislação vigente. Aborda-se, inicialmente, a 

gestão estratégica, em seguida a gestão gerencial e, por fim, a logística. 

 

 

4.1 Gestão estratégica 

 

 

No mundo globalizado que se vive atualmente, numa estreita relação entre 

pessoas e organizações quer seja pública ou privada, as mudanças ocorrem na 

mesma proporção que estas são exigidas, principalmente no campo social, 

científico/tecnológico e econômico.   

Devido a essa evolução, as organizações buscam estratégias com objetivo de 

tornarem mais eficientes, criando e inovando com qualidade para atender as 

necessidades e exigências do seu público alvo e assim se manterem no competitivo 

mercado. 

A gestão estratégica consiste na maneira em que uma organização se 

sobressai às intervenções dos acontecimentos internos e externos, mediante 

decisões e medidas tomadas a médio ou longo prazo, a qual se divide em 

estratégias de negócios, estratégia funcional, estratégia empresarial e estratégia 

internacional.  

Nesse sentido, conclui-se que a estratégia nos negócios caracteriza uma 

exigência fundamental para que uma empresa tenha sucesso e se estabeleça no 

mercado. Observa-se que o sucesso de uma organização depende do grau de 

competência dos seus gestores.  
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De acordo com Mintzberg (1955 apud ESTEVÃO, 1999), a estratégia tem 

como objetivo traçar meios para sobressair-se das eventuais e inesperadas 

exigências do mercado. O planejamento estratégico é a forma com que os gestores 

farão para por em prática tais ações.  

Apesar de aplicada a médio e longo prazo, as organizações traçam seus 

objetivos dentro de uma estratégica a longo prazo para que seja possível corrigir 

erros, equívocos dispendiosos e até mesmo a insolvência da empresa. Dessa forma, 

como também caracteriza-se em uma estratégia, as empresas normalmente evitam 

a intuição, levando-se em conta a seriedade ao se avaliar a gestão estratégica.  

De acordo com Dos Santos (1996) as organizações usam estratégia como um 

meio para atingir seus objetivos e a partir disso atentar para as decisões tomadas no 

sentido de que realmente estão resolvendo positivamente os impasses. O autor 

refere-se ao fato de que as decisões tomadas envolvem todas as atividades da 

empresa e estas determinam a sobrevivência no mercado.  

A gestão estratégica reúne fatores que devem ser valorizados como os 

recursos financeiros delimitados, incerteza sobre a capacidade e as intenções do 

concorrente, comprometimento irreversível dos colaboradores, coordenação das 

ações à distância e no tempo, incerteza sobre o controle da situação e a natureza 

fundamental das percepções recíprocas entre os concorrentes. 

Para Ansoff (1965) e os professores de Havard Business School, a noção de 

análise estratégica é o fator-chave do sucesso das organizações na consideração do 

meio, entendido como uma conjugação de oportunidades e de ameaças. Os autores 

Peters e Waterman (1987 apud ESTÊVÃO, 1999) afirmam que ao elaborar uma 

estratégia é preciso que sejam consideradas várias questões como a definição clara 

e coerente da missão, visão ou a finalidade da atividade empresarial e a definição de 

objetivos, políticas e metas para serem acompanhados. 

Porter (1996) relaciona a estratégia com a produção de vantagens 

competitivas que são resultantes do conjunto de todas atividades da empresa. Para 

o autor, a estratégia fundamenta-se em exercer atividades diferentes das 

organizações concorrentes ou exercer atividades semelhantes de modo diferente. 
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Os objetivos sugeridos pelas políticas públicas governamentais, determinados 

pelos vários seguimentos da sociedade, requerem a redução da pobreza, a melhoria 

da educação pública com acesso de todos, aumento dos meios para a melhoria da 

economia e expansão da cultura. Para tanto cabe a administração pública, fazer uso 

da gestão estratégica, onde a alta administração e todos os departamentos e 

gerencias devem estar não só envolvidos, mas comprometidos em planejar, 

gerenciar, executar e acompanhar toda trajetória do processo.  

O Governo dentro de sua competência, ou seja, federal, estadual ou 

municipal, precisa de informações consistentes, relevantes e precisas sobre o seu 

ambiente interno e externo, para que possa elaborar um plano estratégico de 

medidas político-social.  

Fazendo referência às estratégias, Carvalho (2000) afirma que muitas 

organizações, quer pública ou privada, não estão preparadas para enfrentar os 

desafios provenientes dos ambientes internos e/ou externos, motivado por suas 

implicações, demandas, surpresas e armadilhas no meio ao qual está inserido. 

De acordo com o autor, os fatores que influenciam e interferem nas decisões 

das organizações estão presentes na dimensão econômica e na lentidão nas 

respostas às questões mais simples da globalização. 

 Percebe-se assim que as organizações têm agido de forma reativa, dando 

ideia de incapacidade administrativa para propor alternativas para solução dos 

problemas com os quais estão envolvidos.  

 De acordo com Mussak (2003) com a chegada dos modernos meios de 

comunicação e com o incremento de tecnologias, a interação entre as pessoas 

passou a ser mais rápida e nessa mesma proporção, as mudanças.  

  Davis e Newstrom (1998) relatam que apesar das exigências do mundo 

moderno, ainda existem pessoas e organizações que não acompanharam essa 

evolução, ficando ultrapassados e perdendo competitividade, não mais se 

estabelecendo no mercado. Os autores referem-se ao acompanhamento do 

progresso tecnológico e às mudanças por ele causadas, as quais alteram a forma de 
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administrar, fazendo com que sejam traçadas novas alternativas, ou seja, novas 

estratégias.  

Diante do que foi enfocado, conclui-se que gestão estratégica refere-se 

basicamente em administrar os eventuais problemas que interferem na vida da 

instituição quer seja de ordem interna ou externa e fazer análises das estratégias 

utilizadas para ver os pontos fracos para corrigi-los e os pontos fortes para melhorá-

los. As ameaças externas e internas devem ser vistas como oportunidades de 

crescimento, pois é a partir de uma crise que se pode medir o nível de capacidade 

dos gestores para sobressair-se da situação caótica em crescimento da empresa, 

assim como profissional. 

No que diz respeito ao segmento público no contexto “gestão estratégica”, 

Nascimento (2010) afirma que os governos devem buscar algumas referencias 

estratégicas importantes como a questão de visão do futuro, onde pode ser 

percebido os novos ambientes, as nova variáveis e novos objetivos.  

 Vale ressaltar que a gestão estratégica não é de responsabilidade tão 

somente do gestor, mas sim de todos os colaboradores. Para tanto é primordial que 

a comunicação seja feita sem falhas e bastante clara. As informações geradas e 

repassadas para os gestores devem ser precisas para que sejam traçadas 

estratégias em cima daquilo que foi informado. 

A administração pública funciona não diferentemente da privada. Porém os 

resultados são direcionados para outro alvo. Em uma organização privada o que a 

mantém no mercado são os resultados positivos, o lucro. Já na administração 

pública, a finalidade é satisfazer as necessidades do povo. O reflexo da gestão de 

governo ou administração é que mantém o gestor no cargo.  

Para tanto é necessário que os gestores sejam verdadeiramente líderes para 

ouvir sugestões, críticas e análises dos seus comandados. Na administração 

pública, a valorização dos servidores é fundamental para acompanhar e atender as 

necessidades, os quais representam os “clientes externos”. 

Nascimento (2010) ressalta que o gestor público para ter sucesso em sua 

gestão estratégica deve acima de tudo cumprir o que determina a Lei quanto aos 
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princípios da administração pública, trabalhando com transparência, ética e 

moralidade para que a cada dia do seu governo o povo possa reconhecê-lo como 

eficiente e eficaz.   

No procedimento licitatório, pode-se identificar essa ferramenta administrativa 

ao passo que o início do processo é baseado em estudos de necessidade, bem 

como dotação orçamentária e viabilidade. Com isso, a gestão estratégica ajuda ao 

gestor definir de que forma será adquirido o serviço ou bem público para que tal 

decisão seja orientada ao objetivo geral do governo. 

 

 

4.2 Gestão Gerencial 

 

 

De acordo com Moreira Neto (1998) a gestão gerencial caracteriza-se pelas 

formas modernas de gestão pública, as quais alteram os critérios de aplicação do 

controle dos serviços públicos, as relações estabelecidas entre o Poder Público e 

seus servidores e modificam ainda, a própria atuação da administração, priorizando 

a eficiência, a qualidade e a efetiva concretização do regime democrático, mediante 

a participação do povo.  

Foi no governo do Presidente Castelo Branco em 1967, através do Decreto 

Lei nº 200 que ocorreu pela primeira vez no Brasil a administração pública gerencial 

que objetivou a descentralização da administração pública brasileira, transferindo as 

atividades de produção de bens e serviço para autarquias, fundações, empresas 

públicas e sociedades de economia mista. 

Moreira Neto (1998) relata que a Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho 

de 1998, à Constituição de 1988, deixou claro a transformação da administração 

pública burocrática para a gerencial. A EC entre outros assuntos, “modifica o regime 

e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes 

políticos, controle de despesas e finanças públicas”.  

Na concepção de Hamilko, ética é a ciência do comportamento moral dos 

homens em sociedade. Explica o autor que a expressão ‘ética pessoal’ é 
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normalmente aplicada em referência aos princípios de conduta das pessoas em 

geral. A administração pública trabalha para que as necessidades e os anseios do 

povo sejam atendidos, como saúde, educação, segurança, etc. Além disso, o 

administrador deve seguir os princípios que regem a administração pública que são 

a moralidade, a legalidade, eficiência, publicidade e impessoalidade. 

De acordo com Meireles (1995) a finalidade principal da administração pública 

é o bem comum e nesse sentido fica evidente a preocupação marcante da ética no 

regime jurídico-administrativo. Assim, a falta de ética é considerada não somente 

como ilícito, mas imoral, todo ato administrativo que não for praticado no interesse 

da coletividade. 

O princípio da legalidade é aquele que determina que o administrador, tomará 

decisões conforme a lei, ou seja, o que nela está determinado, como é o caso das 

licitações públicas. A partir desse princípio, outros o acompanham como o da 

finalidade, o da publicidade, o da impessoalidade, o da motivação, o da 

razoabilidade. Ainda de acordo como autor, o princípio da eficiência, permite o 

verdadeiro entendimento do sentido da Administração Publica Gerencial, e a sua 

preocupação com a celeridade e eficiência dos atos praticados pela Administração. 

Para Odete Medauar, o princípio da eficiência determina os resultados 

satisfatórios para o povo, no sentido de atender as suas necessidades e anseios. 

Para a autora, a eficiência vai de encontro á lentidão, ao descaso, à negligência, e à 

omissão. Este fato segundo a autora são características habituais da Administração 

Pública brasileira, apesar de poucas exceções.  

Heraldo Garcia Vitta, relaciona o princípio da eficiência com o da 

"economicidade", correlacionando com a relação "custo-benefício”. Nesse sentido o 

autor refere-se à produtividade e qualidade do serviço prestado para a sociedade 

com o menor custo, visando uma maior economia. Porém, não pode ser esquecida a 

qualidade dos serviços, que é primordial para a satisfação do povo.  

 Na licitação, a gestão gerencial se evidencia desde o início do processo, 

quando o gestor decidir contratar algum serviço ou adquirir algum bem visando o 

interesse coletivo, até a questão de escolher a proposta mais vantajosa objetivando 
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receber o melhor serviço/produto em troca do menor valor possível, satisfazendo o 

princípio do economicidade. 

A gestão gerencial como já foi enfatizada, baseia-se em um sistema 

burocrático. Com a flexibilização e a dinâmica desse processo, é possível corrigir as 

imperfeições e sanar os vícios. Vale ressaltar que os recursos humanos frente à 

gestão gerencial, representam um papel estratégico na melhoria do sistema.  

 

 

4.3 Logística 

 

 

A globalização, as rápidas mudanças tecnológicas e a introdução de novos 

produtos e serviços, tornam a competição entre as organizações mais acirradas. 

Diante desse bastidor de concorrência, Velter (2006) afirma que a logística 

empresarial é um grande diferencial na prestação de serviço, constituindo-se em 

vantagens para sobrepor-se frente ao concorrente. A logística que antes era vista 

como um setor dispendioso, hoje é um gerador de resultados, pois com eficiência e 

economia, planeja, implementa e controla o fluxo de produtos em qualquer etapa 

com objetivo de atender às exigências dos clientes.  

De acordo com Dalacorte (2008), a logística funciona com a integração de 

todos os serviços como transporte, armazenagem, gestão de estoques, informação, 

recursos humanos, equipamentos, maquinários, etc. Porém, para que seja eficiente, 

a logística precisa contar com a colaboração de todos os colaboradores envolvidos 

de todos os setores da organização.  

 Para Velter (2006) a logística de uma entidade pública é diferente de um 

órgão privado no sentido de interesses. Em uma empresa privada a intenção de 

prestar um ótimo serviço visa basicamente o lucro. Já a logística na administração 

pública tem a finalidade de garantir a satisfação dos seus clientes, no caso os 

cidadãos que visam basicamente a eficiência dos serviços. O autor, ainda referindo-

se a administração pública, destaca o princípio da isonomia no processo licitatório. 

Velter (2006) refere-se a esse princípio citando a ECT- Empresa de Correios e 
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Telégrafos como exemplo que tal princípio não ocorre lisura. Os correios prestam em 

todo o país o serviço postal, caracterizando um monopólio. A ECT goza de 

facilidades operacionais, isenção de impostos, dentre outras regalias que contrariam 

o princípio da isonomia, uma vez que as empresas que prestam o mesmo serviço 

não têm condições de concorrer, devido a fatores econômicos. 

Nesse sentido, uma empresa do mesmo ramo dos correios nunca ganha uma 

licitação por não ter condições de oferecer um menor preço. Importante ressaltar 

que no caso dos correios, o contrato é renovado. 

A administração pública na maioria dos seguimentos terceiriza seus serviços, 

principalmente os que envolvem a logística. Para tanto, a busca por parceiros que 

prestem serviços de qualidade a baixo custo, considerando a modalidade da 

licitação, passa por todo processo licitatório. Nesse sentido, cabe a administração 

pública obedecer a Lei 8.666/93 que estabelece as normas gerais e os princípios 

básicos da licitação que são: legalidade, isonomia, moralidade, publicidade e 

eficiência.   

Observando cada princípio, se pegarmos a primeira letra de cada um, forma a 

palavra LIMPE. Essa simples palavra poderia perfeitamente ser um slogan para uma 

administração sem vícios ou até mesmo para uma campanha política, mesmo que 

hipócrita. 
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5 A PERCEPÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS NO PROCESSO LICITATÓRIO 

 

A percepção de gestores municipais no processo licitatório é abordada neste 

capítulo por meio da pesquisa de campo realizada para este estudo junto às 

prefeituras de Eusébio, Jaguaribara, Santa Quitéria e São Gonçalo do Amarante. 

Inicialmente, descrevem-se os procedimentos metodológicos utilizados para 

desenvolvimento deste estudo. Em seguida, descreve-se o processo de coleta de 

dados e a população e a amostra que compõem esta pesquisa. Logo após, os 

municípios cenários desta pesquisa são descritos. Por fim, analisa-se e discute-se 

os dados levantados a partir da aplicação dos questionários aos gestores das 

prefeituras em estudo. 

 

5.1 Procedimentos metodológicos 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo para a análise da percepção dos 

gestores municipais acerca do processo licitatório. Inicialmente, procedeu-se com 

uma pesquisa bibliográfica. De acordo com Markoni e Lakatos (2006, p. 14) “a 

pesquisa bibliográfica tem como finalidade posicionar o leitor, o colocando em 

contato com tudo que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto. Esse foi 

o motivo principal de ter sido realizada antes da pesquisa in loco”. 

Assim, de posse do referencial bibliográfico, procedeu-se a leitura seletiva 

de capítulos, artigos, textos que contribuiriam com esta investigação. Houve uma 

primeira aproximação com o material, mas outras se procederam em momentos 

distintos na tentativa de explicar alguma informação não compreendida ou se 

realizar comparações entre autores. Em seguida, nova exploração dos textos foi 

realizada, mas em uma perspectiva mais crítica, analítica. Buscou-se compreender o 

que os autores tratavam e a razão de defenderem suas ideias. Finalmente, em uma 

leitura interpretativa, relacionou-se o conteúdo das fontes bibliográficas. 
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A pesquisa de campo consistiu em um recorte da realidade empírica que foi 

investigada a partir das escolhas teóricas feitas para tratar do objeto de 

investigação. Para Markoni e Lakatos (2006, p. 188), a pesquisa de campo: 

 

[...] é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 
conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma 
resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, 
descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. 

 

Assim, esse tipo de pesquisa possibilitou o confronto entre o que afirmam os 

autores estudados e o que afirmaram os gestores municipais que participaram deste 

estudo. 

Optou-se por realizar um estudo de natureza descritiva, com abordagem 

qualitativa, pelo fato dessa metodologia possibilitar descrever a complexidade do 

problema investigado, que é a percepção dos gestores municipais acerca do 

processo licitatório. (RICHARDSON, 1999). 

Participaram deste estudo gestores municipais pertencentes às prefeituras de 

Eusébio, Jaguaribara, Santa Quitéria e São Gonçalo do Amarante, os quais 

responderam a um questionário, detalhando-se o processo de coleta de dados no 

tópico a seguir. 

 

5.2 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi feita com base em um questionário contendo 7 questões 

subjetivas, aplicados aos gestores públicos municipais das prefeituras de Eusébio, 

Jaguaribara, Santa Quitéria e São Gonçalo do Amarante, entre pessoas físicas e 

empresas de pequeno, médio e grande porte, bem como, empresas 

governamentais. No total, 9 gestores municipais responderam ao questionário, 

sendo 1 do município de Eusébio, 3 do município de Jaguaribara, 1 do município de 

Santa Quitéria e 4 do município de São Gonçalo do Amarante. 
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Boyd e Wetfall (1964) classificam o questionário pelos métodos de 

comunicação usados: entrevista pessoal, por telefone ou pelo correio. O 

questionário é um conjunto de perguntas, que a pessoa lê e responde sem a 

presença de um entrevistador. Ele pode ser entregue pessoalmente, via correio, fax, 

Internet, etc. No caso desta pesquisa os questionários foram recebidos via e-mail e 

pessoalmente, dependendo da disponibilidade do gestor municipal. 

Após o retorno dos questionários, antes de sua análise, houve a verificação 

dos dados. Segundo Mattar (1996), verificação consiste em analisar se o texto é 

compreensível, e se o respondente seguiu de forma correta as instruções de 

preenchimento, e se existe coerência nas respostas. Caso apareçam alguns destes 

problemas, o pesquisador deve entrar em contato com o respondente. Caso não 

seja possível retirar estas dúvidas, esses dados serão descartados. Após a 

verificação dos dados, estes foram contabilizados questão por questão para o 

desenvolvimento da analise dos resultados.  

 

5.3 População/Amostra 

 

O Estado do Ceará é composto por um total de 184 municípios, optando 

neste estudo por 4 municípios, dada a facilidade de contato com as suas prefeituras: 

Eusébio, Jaguaribara, Santa Quitéria e São Gonçalo do Amarante. A escolha foi 

aleatória, não obedecendo a critérios formais, apenas pela facilidade em contatá-los. 

A amostra, portanto, consistiu em aproximadamente 2% da população existente. No 

tópico a seguir descreve-se os municípios aqui em estudo. 

 

5.4 Cenário da pesquisa 

 

Os municípios cenários deste estudo consistem em: Eusébio, Jaguaribara, 

Santa Quitéria e São Gonçalo do Amarante.  
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O município de Eusébio está localizado a 18 km de Fortaleza, capital do 

Ceará, possui uma área de 79 km2 e uma população de 46.033 habitantes, hoje é 

gerido pelo então prefeito José Arimatéa Lima Barros Júnior e seu vice Paulo César 

Feitosa.  

O município de Jaguaribara está localizado a aproximadamente 216 km da 

capital. Sua área é de 668,291 km² com 10.405 habitantes, gerido atualmente por 

Francisco Holanda Guedes e Maria Emília Diógenes Granja. 

O município de Santa Quitéria está localizado a 222 km de Fortaleza, 

contando com uma extensão territorial de 4.260,681 km² e uma população de 42.822 

habitantes. A gestão do município é realizada pelo atual prefeito Fabiano Magalhães 

De Mesquita e por seu vice-prefeito José Braga Barroso. 

São Gonçalo do Amarante, último município aqui em estudo, está localizado a 

45 km de Fortaleza, possuindo uma extensão territorial de 782 km2 e um total de 

35.281 habitantes. O município é gerido por Francisco Cláudio Pinto Pinho e seu 

vice-prefeito Avelino Forte. 

 

5.5 Análise e discussão dos resultados 
 
 
 

• Grau de conhecimento sobre processos licitatórios 

Acerca do grau de conhecimento sobre processos licitatórios, todos os 

funcionários entrevistados das prefeituras de Jaguaribara, São Gonçalo do 

Amarante, Eusébio e Santa Quitéria afirmaram ter entendimento moderado sobre o 

assunto. 

Importante destacar que em virtude de o país ter adotado o processo 

licitatório como um dos mecanismos de controle para garantir a aplicação de 

recursos disponíveis com eficiência, surge a necessidade de se ampliar o 

conhecimento sobre o dever de licitar. 
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• Tempo do processo de licitação do início ao final 

No que se refere ao tempo demandado para o processo de licitação, os 

entrevistados consideram demorado, exceto o Secretário de Desenvolvimento 

Econômico da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante que o definiu como muito 

demorado. 

De fato, a morosidade nos processos de licitações tem como consequência a 

onerosidade para órgãos de prefeituras, sendo necessária a promoção de mudanças 

significativas para que os procedimentos administrativos possam ser racionalizados 

(BAROSSI, 2008).  

 

• Causas da morosidade do processo 

A maioria dos entrevistados afirmou que a maior causa da morosidade do 

processo está no excesso de burocracia existente entre a solicitação e o início do 

processo. Um deles foi o Assessor Técnico da Prefeitura de São Gonçalo do 

Amarante que completou informando que a legislação exige um conhecimento 

técnico especializado e nem todos os funcionários são capacitados. Apenas o 

Secretário de Infraestrutura da Prefeitura de Jaguaribara alegou se tratar dos 

recursos administrativos e decisões judiciais. Já o Secretário de Desenvolvimento 

Econômico de Jaguaribara informou que se dá pela falta de vontade dos servidores 

para acelerar o processo. 

Silva e Rocha (2006) citam como causas para a lentidão dos processos de 

licitação a própria demora nos procedimentos administrativos do processo, bem 

como o excesso de formalidades exigidas por lei. 

 

• Necessidade de inutilização de algum tipo de serviço adquirido em licitação 

pública 

Acerca desta questão, a maioria dos entrevistados respondeu que nunca 

tiveram de inutilizar um serviço adquirido em licitação pública, todavia, o Secretário 
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de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Jaguaribara contou que já teve de 

inutilizar um serviço efetuado de péssima qualidade. Por sua vez o Assessor 

Técnico da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante relatou que é comum o 

cancelamento de licitação e contratos, pois o ganhador não consegue honrar os 

preços da licitação. 

 

• Prejuízo por inutilização de serviço adquirido em licitação pública 

O Secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Jaguaribara e o 

Assessor Técnico da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante disseram que tiveram 

que refazer todo o processo, o que atrasou o fornecimento nas secretarias e órgãos, 

provocando repetição das licitações. Os demais não responderam esta questão 

impossibilitando uma análise mais aprofundada. 

 

• Concordância sobre a utilização de pregão eletrônico como oferta de maior 

economicidade ao processo de licitação 

A maioria dos funcionários entrevistados concordou que sim, que a utilização 

do pregão eletrônico seria viável para o processo de licitação. No entanto, três 

entrevistados mencionaram que concordam em partes. Segundo o assessor técnico 

da prefeitura de São Gonçalo do Amarante, às vezes os ganhadores de outros 

estados não entregam as mercadorias. 

Para Pena e Felicidade (2010) o pregão eletrônico é sem dúvidas a melhor 

forma de assegurar a utilização dos princípios norteadores oferecendo à prestação 

dos serviços públicos, celeridade e economicidade. 

 

• Sugestão para dar celeridade ao processo licitatório 

O Secretário de Infraestrutura, o Secretário de Educação e o Secretário de 

Desenvolvimento Econômico da prefeitura de Jaguaribara acreditam que se faz 
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necessário uma desburocratização do processo e capacitação do pessoal 

responsável. 

Para o Secretário de Saúde da Prefeitura de Jaguaribara seria importante 

rever todo o processo e tentar diminuir os prazos, bem como contratar mais pessoas 

para agilizar os procedimentos. 

Segundo o Assessor técnico e para o Secretário de Desenvolvimento 

Econômico da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, precisa-se capacitar 

tecnicamente os funcionários, assim como, controlar e penalizar as empresas que 

ganham a licitação e não entregam os produtos ou serviços. O controle e penalidade 

têm que ocorrer tanto nas instâncias públicas, como também, no âmbito privado. 

Além disso, devem ser concedidas melhores ferramentas de acompanhamento de 

todo o processo, inclusive depois de dar entrada ao produto ou serviço. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho monográfico foi feito um estudo acerca da participação do 

administrador no processo licitatório. No decorrer dos capítulos foi possível ampliar 

os conhecimentos acerca do assunto, que foi tratado de forma clara e simplificada. 

Identificou-se que a Administração Pública é norteada pelos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. Além desses 

princípios faz-se mister destacar o princípio da economicidade. 

Percebeu-se também a importância do papel do controle social para garantir a 

observância dos princípios norteadores da Administração Pública. Com isso, cada 

cidadão pode e deve cobrar realizações corretas de ações que visem o bem comum. 

Outro fator de grande importância é o planejamento como base das ações de 

um governo, tendo em vista as incertezas de receitas e despesas. É primordial, para 

todo gestor, elaborar um planejamento de governo. Essa importância está 

evidenciada na Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a elaboração do 

Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. 

Sobre o procedimento licitatório, identificou-se que está regulamentado na Lei 

8.166, de 21 de junho de 1993. A lei estabelece que os três poderes (executivo, 

legislativo e judiciário) sujeitam-se ao seu cumprimento. 

Verificou-se que a transparência nos processos licitatórios tem como objetivo 

oferecer à sociedade o conhecimento e a compreensão das contas públicas, não 

sendo, portanto, suficiente apenas a divulgação das informações, mas informações 

que possam ser compreendidas pela sociedade, devendo possuir uma linguagem 

clara e objetiva. 

Durante a pesquisa realizada neste estudo foi possível notar que a maioria 

dos municípios no Estado do Ceará, com base nos municípios aqui elencados, não 

estão satisfeitos com o processo de licitação em virtude do excesso de burocracia, o 

que tem como consequência gastos e morosidade. 
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Assim, pode-se dizer que o fornecimento de materiais e serviços para os 

órgãos e secretarias nos municípios do estado em análise está comprometido, não 

possibilitando agilidade no processo, já que na maioria das vezes faz-se necessário 

repeti-lo.   

Nesse contexto, ao final do estudo pode-se chegar à conclusão de que o 

processo de licitação tem mais trazido problemas do que soluções para os 

municípios, devendo a busca por agilidade nesse processo uma meta a ser 

cumprida e aplicada na prática diária de um gestor público, independente, de sua 

esfera de governo, se municipal, estadual ou federal.  
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