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RESUMO 
 
 

A presente dissertação trata de um dos temas mais importantes na área de 
licitações públicas no Brasil, o pregão eletrônico. Espera-se que uma mudança de 
uma estrutura de licitação tradicional, baseada em convite e tomada de preços, para 
o pregão eletrônico melhore a eficiência das contratações e gere uma economia 
maior para os cofres públicos. Esta hipótese é testada neste trabalho utilizando 
dados extraídos de licitações tendo como beneficiária a Secretaria da Saúde do 
Estado do Ceará. Três modelos de regressão linear múltipla foram utilizados não 
apenas para testar a hipótese que a mudança de modalidade traz mais economias 
para o governo, mas também para identificar que fatores influenciam no diferencial 
entre preço de referência e preço de contratação. Os resultados dos pregões 
eletrônicos mostram um aumento na economia média variando entre 25 e 31 pontos 
percentuais quando comparadas com as licitações tradicionais. 
 
Palavras-chave: Pregão Eletrônico. Economia. 
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ABSTRACT 
 

 

The present dissertation addresses one of the most important themes in the area of 
public bids in Brazil, the electronic bidding. It expectative that change by a structure 
of traditional bidding, based at invitation and taking from price, for the electronic 
bidding improve an efficiency the contractions and produce biggest economy to 
publics cofferes. This hypothesis is test in this work utilizing whether basic fact 
extract of bids having how beneficent the Secretariat the Health the State the Ceará. 
Three models of linear regression multiple were used not only for to test the 
hypothesis what a change the modality bring more economy for government, but also 
for to identify what factores influenced in the differentiate between price the reference 
and price the contraction. The results the electronic bidding show one increase in the 
mean economy varing between 25 and 31 points percentage when compare with the 
traditional bidding. 
 
Key-words: Electronic bidding. Economy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
A administração pública na realização de suas atribuições tem 

necessidade constante de efetuar contratos com terceiros, de forma a garantir o seu 

funcionamento administrativo, bem como prestar serviços à população. 

Diferentemente de pessoa física e empresa privada, que tem a livre iniciativa de 

comprar produtos e serviços de acordo com a sua vontade e conveniência, a 

administração pública para adquirir seus bens e serviços deve, em geral, fazê-lo 

mediante licitação. 

  

Quando a administração pública em geral (união, estados, municípios e 

distrito federal) se propõe a adquirir bens e promover a execução de obras ou 

serviços estará obrigada a efetuar um procedimento denominado licitação, com o 

objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa, eleita de acordo com os critérios 

de julgamento antecipadamente divulgados. 

  

Licitação é um procedimento administrativo traduzido em uma série de 

atos que obedecem a uma sequência determinada através de Lei e tem por 

finalidade a seleção de uma proposta, de acordo com as condições previamente 

fixadas e divulgadas, em razão da necessidade de celebrar uma relação contratual 

(FERNANDES, 2002)   

  

Através da Constituição Federal de 1988, a saúde ganhou uma seção 

específica, na qual foi instituído o Sistema Único de Saúde (SUS). Passou a ser 

definida como um direito de todos e um dever do estado, instituindo, assim, o 

princípio da universalidade no atendimento à saúde. A Lei Orgânica da Saúde 

dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências. Para cumprimento deste princípio, o gestor tem obrigação de agir de 

forma eficiente. 

  

A Lei das Licitações, de forma geral, quebrou muitos paradigmas. 

Teoricamente, o processo ficou mais enxuto, com avanços para a moralização no 
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procedimento de aquisição de compras e serviços para a administração pública. 

Porém, muitas críticas foram feitas em razão da morosidade da conclusão do 

processo, haja vista os prazos legais exigidos para sua realização, além dos prazos 

de recursos, o que vem muitas vezes atrasar a conclusão do processo e 

consequentemente o atendimento à população não se faz a contento. Grandes 

problemas foram observados, principalmente, em virtude dos prazos legais, que 

muitas vezes se arrastavam não se concluindo em tempo oportuno, fazendo-se 

necessário um estudo minucioso de forma a identificar um modo mais ágil e eficiente 

para as aquisições públicas. 

  

Vale ressaltar que, quando se trata de aquisições para o setor público da 

saúde para o pleno atendimento à população o problema de morosidade de 

conclusão de um procedimento licitatório se torna mais grave, uma vez que estão 

em jogo vidas humanas. 

  

A definição de políticas eficientes para aquisição de bens e serviços para 

o setor da saúde pública sempre foi tema de preocupação da administração pública 

em geral (âmbito municipal, estadual, distrital e federal). Tanto que o governo 

federal, mediante o Projeto Reforço ao Sistema Único de Saúde (REFORSUS), 

contratou consultoria internacional com objetivo de orientar e definir critérios para 

contratação de serviços de saúde que fossem ainda mais eficientes. 

  

O Governo do Estado do Ceará em parceria com o Banco Internacional 

de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), em fevereiro de 2001, deu início 

formalmente a esta discussão, com a intenção de definir diretrizes para a 

implantação de ações para o melhoramento dos procedimentos de compras 

governamentais para o estado do Ceará. 

  

O governo federal, solidário à questão, promulgou em 2002 uma Lei na 

qual instituiu para o âmbito da união, dos estados e municípios a modalidade de 

licitação denominada pregão com o intuito de melhorar a eficiência dos processos de 

licitações em geral, que em grande parte ocorriam nas modalidades de convite e 

tomada de preços. Estas modalidades costumam ser criticadas por serem bem 

exclusivas, e permitirem a formação de conluios de preços e acessos.   
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Em paralelo, o governo do estado do Ceará contratou, em 2003, uma 

consultoria com vista a orientar e montar estratégias de compras mais eficientes e 

econômicas para o estado. Esta consultoria constatou que cinco categorias de 

compras/serviços (medicamentos e material médico-hospitalar, locação de mão-de-

obra administrativa, serviços de telecomunicação, serviços de limpeza, combustíveis 

e lubrificantes) representaram, até junho de 2003, o maior volume de gastos do 

governo, importando em um valor global de R$ 165 milhões. Destas despesas, a 

que mais comprometeu o orçamento do estado, até julho de 2003, foi a aquisição de 

medicamentos e material médico hospitalar, no valor total de R$ 64,3 milhões. E 

desse valor, o gasto com medicamentos foi de 33,4 milhões (relatório da Roland 

Berger Strategy Consultants, 2003). 

  

Desta forma, esta dissertação investiga se a modalidade de licitação 

pregão trouxe benefícios para o governo do estado do Ceará, exatamente na 

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, onde as compras públicas são maiores.  

Para isto, esta dissertação testa por meio de um modelo de regressão multivariado a 

hipótese de que houve aumentos significativos nas economias das licitações quando 

estas passaram da modalidade de convite e tomada de preços (em 2004), para a 

modalidade de pregão eletrônico (2007 – 2009).  

  

Neste intuito, esta dissertação está dividida em mais seis seções além 

desta introdução. Na seção dois, são apresentados os modelos teóricos de leilões 

estabelecidos para serem utilizados nas competições das vendas dos bens. Na 

seção três, é apresentada uma visão sistêmica das compras governamentais, tendo 

como regra obrigatória a licitação e suas modalidades (tomada de preços, convite e 

pregão), e uma abordagem do pregão eletrônico na administração pública estadual. 

Na seção quatro descreve-se a metodologia do modelo econométrico multivariado, 

que investigará a hipótese comparativa entre as modalidades (tomada de preços, 

convite e pregão eletrônico), e mostra em qual delas produz em percentual uma 

economia maior para o Estado. Na seção cinco resume-se a base de dados e as 

variáveis pesquisadas e selecionadas. Finalmente, na seção seis, mostram-se os 

resultados do modelo multivariado e as conclusões serão expostas na seção sete.  
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2 MODELOS TEÓRICOS DE LEILÕES 
 
 
Leilão é um procedimento de venda na qual o leiloeiro recebe lances de 

vários participantes que irão determinar quem receberá o(s) objeto(s) e qual será o 

preço final. Uma característica importante desse mecanismo, ressaltada pela teoria 

econômica, é a convergência rápida para um preço de equilíbrio. (MENEZES, 1995). 

 

Nas economias contemporâneas a prática de leilões passou a representar 

um papel cada vez mais importante como instrumento de alocação de bens. No 

setor público, o leilão, que é um procedimento licitatório muito utilizado, é destinado 

a selecionar a melhor proposta para alienação de bens ou direitos, nas seguintes 

hipóteses: 

 

• venda de bens móveis inservíveis para a Administração Pública; 

• produtos legalmente apreendidos ou penhorados; e 

• alienação de bens imóveis da Administração Pública prevista em Lei 

Federal. 

 

As regras institucionais dos principais tipos de leilões são de fundamental 

importância, porque influenciam na formulação e na estratégia das propostas dos 

licitantes que almejam minimizar os custos esperados do produto a ser adquirido, e 

podem afetar a receita dos vendedores, que por sua vez, desejam a maximização da 

mesma. Dessa forma, a Teoria dos Leilões estabelece quatro tipos básicos de 

leilões competitivos utilizados para a venda de bens: 

 

1) leilão inglês ou de preço ascendente – o leiloeiro anuncia um preço 

inicial e solicita lances dos participantes. O leiloeiro aumenta 

uniformemente o preço até que ele não consiga um lance superior. 

Ganha aquele participante que foi o último a manifestar sua intenção 

de pagar o preço solicitado. 

2) leilão alemão ou de preço descendente – também conhecido como 

leilão holandês, em função desta técnica ter sido utilizada na Holanda 

para a comercialização de flores. Neste caso o leiloeiro inicia 
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oferecendo o item a um preço relativamente alto que depois é reduzido 

em quantias fixas até que ocorra a venda. 

3) leilão discriminatório ou leilão de primeiro preço – leilão em que o preço 

de venda é igual ao lance mais alto.  

4) leilão de segundo preço -  leilão em que o preço de venda é igual ao 

segundo lance mais alto. 

 

As formas de leilões mencionadas acima podem ser classificadas, 

segundo suas características, em: 

 

1) leilões abertos e leilões de lance selado – nos leilões abertos os lances 

são propostos publicamente, enquanto nos leilões de lance selado as 

propostas são submetidas ao leiloeiro através de envelope fechado. 

2) leilões de preço uniforme e leilões de preços múltiplos – preço pago 

pelos licitantes ao item leiloado, ou seja, se os licitantes ganhadores 

pagam o mesmo preço, o preço mínimo que aloca todos os bens 

vendidos, denomina-se leilão de preço uniforme. E se os licitantes 

pagam seu lance individual, são os leilões de preços múltiplos.  

3) leilões de valor privado e leilões de valor comum – leilão em que cada 

licitante sabe qual é a sua avaliação individual do objeto leiloado, e em 

que as avaliações diferem de um comprador para outro enquanto no de 

valor comum o item a ser leiloado tem o mesmo valor para todos os 

licitantes, mas estes não sabem exatamente qual é esse valor e, por 

isso, suas estimativas variam. 

 

Menezes (1995) aponta que a maldição do vencedor pode ocorrer a 

qualquer leilão de valor comum, é uma situação em que o vencedor de um leilão de 

valor comum obtém pior resultado por haver superestimado o valor do item e 

oferecido um lance maior. 

 

Para evitar a maldição do vencedor, cada participante do leilão de valor 

comum tem que oferecer lances abaixo de sua avaliação individual. Quando se 

oferecem mais informações aos participantes, aqueles que são avessos a riscos 
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farão mais lances, pois estarão certos de que poderão prever a possibilidade da 

maldição do vencedor. 

 

Durães (1997) afirma que com o objetivo de aperfeiçoar a teoria dos 

leilões, diversos modelos teóricos têm sido propostos em numerosos trabalhos. 

Algumas hipóteses mais verossímeis têm sido consideradas, ou seja, admitindo-se 

que os licitantes são avessos em relação ao risco, por exemplo, torna-se possível 

avaliar em que extensão sua aversão ao risco influenciará seu comportamento 

licitatório. 

 

No contexto da Teoria dos Leilões, e admitindo-se que os licitantes são 

investidores racionais, Durães (1997) observou que leilões nos quais a informação é 

simetricamente distribuída entre os participantes são qualitativamente diferentes 

daqueles onde as informações são assimétricas. Adicionalmente, afirma que se os 

licitantes têm acesso somente às informações disponíveis publicamente e não 

detêm informações privadas, diminui a probabilidade de aumentar sua lucratividade. 

  

Nos diversos modelos teóricos dos leilões, Durães (1997), em sua 

pesquisa sobre leilões, comenta que o número de participantes dos leilões afeta, 

significativamente, a receita dos leilões. Desta forma, admitindo-se uma maior 

competição entre os participantes do mercado (traduzindo-se em um maior número 

de licitantes) haveria uma concorrência mais acirrada pelos títulos, obstando, assim, 

posições monopolísticas, as quais tendem a promover a concentração do mercado e 

a elevar as taxas praticadas nos leilões.  
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3 VISÃO SISTÊMICA DAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS NO BRASIL 
 
 
3.1 Licitações Públicas 

 
 
Licitação é um procedimento competitivo – obrigatório como regra – pelo 

qual o estado e demais entidades governamentais, para constituírem relações 

jurídicas as mais obsequiosas aos interesses a que devem servir, buscam selecionar 

sua contraparte mediante disputa constituída e desenvolvida isonomicamente entre 

os interessados, na conformidade de parâmetros antecipadamente estabelecidos e 

divulgados (FERNANDES, 2002). Para este autor, a conceituação de licitação tem 

dois objetivos: um imediato – a seleção do contratante – e outro mediato – o futuro 

contrato. 

  

É importante observar que a licitação não é um fim em si mesma, mas um 

meio pelo qual se busca a contratação mais conveniente para o atendimento dos 

interesses e necessidades públicas, assegurando o pleno respeito ao princípio da 

isonomia, isto é, o dever de ensejar iguais oportunidades aos que pretendem e 

podem vender bens e serviços objeto do certame. 

  

Tem, pois, um caráter manifestadamente instrumental e competitivo, pois 

é um recurso, uma via, para que as entidades estatais possam aportar idônea e 

justificadamente na satisfação de um interesse público a ser preenchido mediante 

relação firmada com outrem. Logo, o uso de tal instituto, sem dúvida, é necessário, 

tanto que a própria Constituição Federal o prevê como obrigatório.  

  

Existem várias modalidades de licitação, todas elas regidas por princípios 

constitucionais1 que delimitam o padrão legal, mas que permitem mecanismos 

diferenciados de incentivos entre as modalidades que podem gerar economias 

maiores para o governo nas contratações. 

 

                                                            
1 Os princípios constitucionais das modalidades de licitações estão no Anexo A.  
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3.2 Modalidades de Licitação 
 
 

A licitação é um procedimento e a sua estrutura é atribuída a uma série 

ordenada de atos com fases bem definidas2, e varia de acordo com a modalidade 

adotada no processo licitatório. 

  

As diversas modalidades representam diversas formas de regular o 

procedimento de seleção. Dentre as cinco modalidades tradicionais de licitação 

descritas na Lei de Licitações e em outra Lei em 2002, destacam-se três que são 

utilizadas neste trabalho: i) tomada de preços; ii) convite; e iii) pregão. 

 

 

3.2.1 Tomada de Preços 

 

 

Tomada de preços é a modalidade tradicional de licitação entre 

interessados devidamente cadastrados ou que atendem a todas as condições 

exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas, observada a necessária qualificação, que a administração se utiliza para 

aquisições e contratações de obras de médio porte em valor. Para realização, o 

prazo é no mínimo de quinze dias corridos, no caso de licitação do tipo menor preço, 

contado da publicação do aviso da licitação em Diário Oficial do Estado e jornal de 

grande circulação. 

  

Considerando os prazos legais de publicação e prazos recursais, o tempo 

que a administração leva para concluir um processo de licitação na modalidade 

tomada de preços é em média noventa dias. 

  

Para a modalidade tradicional de licitação tomada de preços, o governo 

do estado do Ceará adotou valor de referência até R$ 625.000,00, para compras de 

                                                            
2 As fases de um processo licitatório estão expostas no Anexo B.  
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materiais e serviços, valor este inferior ao teto máximo definido na Lei das Licitações 

(R$ 650.000,00).  

  

Para a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará a utilização da 

modalidade tomada de preços, até a presente data, dar-se para as aquisições de 

compras/serviços que exijam técnica e preço e com valores estimados, acima do 

limitado para o lançamento da modalidade convite.   

 

   

3.2.2 Convite 

 
 

Convite é a modalidade tradicional de licitação entre interessados do 

ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 

número mínimo de três pela unidade administrativa, a qual convida através de e-mail 

ou fax, e disponibiliza o edital, no caso do estado do Ceará, no site da Secretaria de 

Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (SEPLAG), endereço eletrônico: 

www.seplag.ce.gov.br., que fica estendido aos demais cadastrados na correspondente 

especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até vinte e 

quatro horas da apresentação das propostas. 

  

A modalidade convite é utilizada para aquisições de compras e 

contratações de serviços que exijam técnica e preço no valor de até R$ 60.000,00, 

limite estabelecido através de Decreto, para ser utilizado no Estado do Ceará.  

  

Por determinação através de Decreto Estadual, a modalidade a ser 

realizada é o pregão, entretanto existem casos que o órgão lança um pregão e não 

consegue obter êxito, lança um segundo pregão com o mesmo objeto, também 

fracassa, por preços excedentes ao estimado, e/ou com participação de um só 

licitante. 

  

Em casos como esses, constata-se que a realização de uma terceira ou 

tantas mais licitações na modalidade pregão findaria com um só licitante, e 

novamente fracassada, com propostas acima do preço estimado. 
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Dessa forma, e considerando o princípio da eficiência, assim como o da 

razoabilidade, desde que indubitável que a intenção da norma mencionada não era 

a de perpetuar a repetição de licitações em uma só modalidade, quando 

concretamente constatada a inviabilidade de seu sucesso, é sensato decidir pela 

aquisição do bem na modalidade convite, se o valor for de até R$ 60.000,00. 

  

Considerando os prazos legais, para a conclusão da licitação na 

modalidade convite, o prazo médio é de trinta e nove dias. 

 

 

3.2.3 Pregão  

 
 

Através de Lei, foi instituída no país a modalidade de licitação 

denominada pregão. 

 

Pregão é uma modalidade de licitação a ser adotada pela administração 

pública nas aquisições de bens e serviços comuns, na qual a disputa pelo 

fornecimento acontece mediante sessão pública, por meio de proposta e lances para 

a classificação e habilitação do licitante que ofertou o menor preço. 

  

Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 

de especificações usuais no mercado.  

  

As finalidades do pregão são: 

 

• agilidade nas aquisições de bens e serviços comuns (aqueles de fácil 

especificação e encontrados usualmente no mercado); 

• redução de despesa através da negociação em ato público, onde 

ganha a empresa que ofertar o menor preço; 

• redução do tempo necessário para a concretização do certame, visto 

que o prazo de realização é de até oito dias úteis; 
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• inversão da fase de habilitação. Só é analisada a documentação da 

empresa que, após a fase de lances, apresentar o menor preço; e 

• redução do tempo na fase de recurso. Não há mais a necessidade de 

dar efeito suspensivo aos recursos administrativos; além do quê, se a 

empresa licitante não fizer constar em ata, na ocasião da sessão, que 

tem intenção de impetrar recurso não poderá mais fazer (recurso 

intempestivo). 

 

Diferentemente das modalidades tradicionais (tomada de preços e 

convite), na modalidade pregão não existe valor limite de aquisição (excluindo aqui 

as contratações de obras), podendo ser adotadas nas aquisições de qualquer valor 

estimado. 

 

Acrescenta-se que o pregão tem como principais características a 

redução do prazo de publicidade, a inversão das fases de habilitação e julgamento 

de propostas, ofertando, ainda, a possibilidade de ampliar-se a competição mediante 

a oferta de lances verbais após a prévia seleção de propostas apresentadas em 

envelopes lacrados. 

 

Prazo para a realização do pregão: oito dias úteis, contados a partir da 

publicação do aviso do edital.  

 

• Não existe limite de valores para sua adoção, podendo ser utilizado em 

compras de pequeno valor até compras de valores estimados em 

milhões de reais.  

• Quanto maior a quantidade dos produtos a serem adquiridos, maiores 

as chances de a administração comprar por preço mais vantajoso 

(economia de escala). Logo, o pregão é modalidade pertinente para 

aquisições em grande quantidade. 

• O tipo de licitação será sempre o de menor preço.  

• Poderá ser realizado na forma presencial (pregão presencial) ou na 

forma eletrônica (pregão eletrônico). Na forma eletrônica é realizado 

através da internet.  
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Com relação aos recursos, diversamente do que ocorre nas tradicionais 

modalidades de licitação (tomada de preços e convite), em que há uma etapa 

recursal após a habilitação e outra após o julgamento das propostas, no pregão os 

licitantes inconformados com algum ato do pregoeiro, que eventualmente tenha sido 

praticado em dissonância com o que prevê a legislação, deverão manifestar sua 

discordância somente após a efetiva declaração do vencedor do certame. 

  
Conforme previsto em lei, declarado o vencedor do certame, qualquer 

licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer sobre 

qualquer ato praticado durante as etapas do pregão, devendo registrar verbalmente 

na sessão quais são os atos de que discorda, bem como o motivo da discordância. 

Estas manifestações deverão ser consignadas em ata, e ao recorrente deverá ser 

concedido o prazo de três dias corridos para que, se desejar, apresente por escrito 

as razões de recurso ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para 

apresentar as contra razões (impugnações aos recursos) em igual número de dias, 

que começam a fluir do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. Considerando os prazos legais de publicação e prazos 

recursais, o tempo que a administração leva para concluir um processo de licitação 

na modalidade pregão é em torno de dezessete dias. 

 

 

3.2.3.1 O Caso do Pregão Eletrônico  

 
 

O pregão na forma eletrônica é realizado em sessão pública, que durante 

o transcurso da mesma, os licitantes são informados, em tempo real, do valor do 

menor lance oferecido, podendo oferecer outro de menor valor, recuperando ou 

mantendo a vantagem sobre os demais licitantes, podendo baixar seu último lance 

ofertado. 

  

O pregão é caracterizado pela inversão das fases no processo de 

licitação e pelo leilão inverso, no qual o vencedor é aquele que oferecer o menor 

preço. Possui duas modalidades, na forma eletrônica a disputa de preços ocorre 

com o envio sucessivo de lances pela internet e na forma presencial as propostas e 
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lances são apresentados em sessão pública presencial com a participação dos 

licitantes. 

  

Segundo Niebuhr (2005) o pregão eletrônico é uma espécie de leilão ao 

contrário, que os participantes do leilão oferecem seguidas propostas, com preços 

maiores do que os precedentes, uma vez que o vencedor é aquele que ofertar o 

maior valor, enquanto que no pregão os valores dos lances vão baixando, e o 

arrematante é aquele participante que oferece o menor valor. 

  

No pregão eletrônico a maldição do vencedor dar-se-á quando o licitante 

ofertar um preço tão baixo, tornando inexequível a sua proposta. Neste caso é 

prudente que o pregoeiro anule o certame licitatório.   

 
 

3.2.3.2 Pregão Eletrônico no Estado do Ceará 

 
 

A administração atual, ao assumir o Estado, encontrou uma política de 

compras essencialmente descentralizada. Cada órgão da administração possuía 

uma comissão de licitação encarregada de processar seus convites, pregões, suas 

tomadas de preços e as tomadas de preços das entidades vinculadas. 

  

Cada uma das comissões era composta de presidente, membros e 

secretário. Como havia 902 comissões, 3.608 servidores era o contingente de 

agentes públicos desempenhando a política de compras de forma descentralizada.  

  

Através de Decreto, em 29 de janeiro de 2007, foi dispensado do 

exercício de suas funções todos os componentes das comissões de licitações, 

permanentes e especiais, da administração pública direta e indireta do Estado do 

Ceará. Também através de Decreto do mesmo ano, foram designados pregoeiros e 

membros de apoio para realizar a fase externa dos pregões presenciais e 

eletrônicos, sendo o Procurador Geral do Estado a autoridade competente para 

homologar tais licitações. Cabendo aos órgãos e entidades a competência da fase 

preparatória dos pregões.  
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A política de compras governamentais ficou definida da seguinte maneira:  

 

• a Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG, órgão gestor do 

sistema de compras e responsável pela definição e implantação de 

normas, diretrizes e da política de compras e pelos sistemas 

informatizados de apoio; 

• a Procuradoria Geral do Estado, como órgão executor de tal política, 

processando as licitações; e 

• os usuários do sistema de compras são todos os órgãos da 

administração direta, fundos especiais, autarquias, fundações, 

empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades 

direta ou indiretamente controladas pelo governo, sendo responsáveis 

por definir as especificações técnicas de suas contratações e também 

pela pesquisa de preço dos referidos serviços. 

 

VANTAGENS ESPERADAS 

  

Com o pregão eletrônico espera-se que tenha vantagens comparativas da 

seguinte forma: 

 

• otimização da diferença entre o preço máximo aceito pela 

administração por cada produto ou serviço e o que efetivamente será 

contratado após a disputa on-line entre os fornecedores; 

• oportunizar (viabilizar) a participação de produtores, podendo 

conseguir preços menores para o Estado dado que estes, por ganhos 

de escala, podem estar dispostos a vender a melhores preços sem 

interferência de atravessadores;   

• nas aquisições corporativas, menores custos resultam em menores 

preços e em aumento das vendas; 

• facilidade na fiscalização (diminuem o efeito do conluio comparado 

com a tomada de preços e o convite) pelos órgãos de controle interno e 

externo;  

• padronização dos procedimentos, como por exemplo o Edital; 
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• maior controle sobre os gastos; 

• melhor conhecimento do perfil dos fornecedores;  

• facilidade na geração de dados estatísticos sobre 

compras/contratações; 

• agilidade nas soluções de processos judiciais; e 

• transmissão, via web, do desenrolar das sessões presenciais, dando 

transparência aos atos praticados. 

 

Portanto, a utilização de pregões eletrônicos pode melhorar as economias 

para o setor público nos seus processos licitatórios, pois tende principalmente a: i) 

melhorar a transparência do processo, o que pode forçar os participantes a 

revelarem seus verdadeiros preços de reservas, ii) aumentar a concorrência e o 

número de lances, o que pressiona o preço para baixo, iii) melhorar qualidade dos 

participantes (permitindo a participação de produtores e não apenas de 

distribuidores), e iv) reduzir o tempo de atuação.  

  

Este trabalho testa a hipótese que os pregões eletrônicos realmente 

produzem uma economia maior para o Estado.  
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4 METODOLOGIA 
 
 
4.1 O Modelo Econométrico 

 
 

Para investigar se o pregão eletônico de fato aumenta a economia para o 

governo esta dissertação utiliza um modelo de regressão múltiplo estimado por 

mínimos quadrados ordinários. A variável dependente do modelo é a diferença 

percentual do valor estimado pela administração e o valor contratado pela secretaria. 

Ou seja, ela reflete a economia em favor da administração pública. 

 

O valor estimado é aquele resultante de uma pesquisa de mercado, com 

no mínimo três propostas do objeto a ser licitado. Faz-se a média, e o resultado é 

um valor assegurado através de uma ferramenta chamada intenção de gastos, que 

se encontra numa ação, do limite anual orçamentário do órgão, no caso a Secretaria 

da Saúde do Estado.   

 

Quando o pregão eletrônico é homologado, existe uma economia, ou 

seja, uma diferença entre o valor estimado e o valor contratado.  

 

Como a intenção de gastos é o valor comprometido e estimado, que ao 

concluir o pregão eletrônico, resulta uma economia, esse montante retorna a ser 

computado na ação do limite anual orçamentária a que pertencia, refletindo assim a 

ampliação da capacidade de investimento.    

 

Três modelos econométricos foram estimados com vistas a verificar o 

efeito do pregão eletrônico nesta variável. Os modelos econométricos são: 

 

Y PE PE PEi i= + + + +α α α α ε0 1 207 08 3 09_ _ _                                        (1) 

 

Y PE PE PE yi i= + + + + +α α α α α ε0 1 2 4 007 08 3 09_ _ _                                 (2) 
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Y PE PE PE y Xi i= + + + + + +α α α α α β ε0 1 2 4 007 08 3 09_ _ _                           (3) 

 

onde, a variável dependente (Y) é a diferença percentual entre o preço estimado e o 

contratado no i-ésimo pregão (%); y0 é o valor inicial do preço estimado; Χ é uma 

matriz de variáveis de controle incluindo número de lances, número de fornecedores 

participantes na disputa e tempo de duração; PE_07, PE_08 e PE_09 são variáveis 

dummies indicadoras da modalidade de pregão eletrônico para os anos de 2007, 

2008 e 2009, respectivamente, e εi é o distúrbio aleatório. Os coeficientes α1, α2, e α3 

se estatisticamente significantes e positivos, mostram que a modalidade pregão 

eletrônico, de fato, melhorou as economias do governo nas licitações, comparando 

com os modelos tradicionais de tomada de preços e convite. 

 

Três modelos foram gerados para investigar como a inclusão de variáveis 

explicativas altera os coeficientes de impacto do pregão eletrônico. A intenção, neste 

caso, é investigar se o efeito do pregão eletrônico vai além do aumento da 

concorrência pública. Ou seja, deseja-se investigar se o efeito do pregão eletrônico é 

significante, mesmo quando se controla por co-fatores de concorrência.  
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5 BASE DE DADOS 
 
 

O presente estudo utilizou dados de licitação na modalidade convite e 

tomada de preços, realizados pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará no ano 

de 2004, em um total de 92 observações documentais. A base de dados de 2007 a 

março de 2009 foi obtida através de 639 licitações, totalizando então 731 licitações 

com valores até R$ 300.000,00 na situação homologada, realizados pela Central de 

Licitações/Procuradoria Geral do Estado, tendo como beneficiária a Secretaria da 

Saúde do Estado, base esta gerada pelo sistema Licitar (www.pge.ce.gov.br)3. 

 

De cada processo licitatório através das atas (convite e tomada de 

preços) e dos relatórios das disputas (pregão) foram extraídos os seguintes dados: 

 

• o número do Sistema de Protocolo Único (SPU); 

• o número, a modalidade e o tipo da licitação; 

• a especificação do objeto a ser licitado;  

• a data da realização e a data da conclusão do certame licitatório; 

• o valor médio estimado no mapa comparativo, desenhado com no 

mínimo de 3 (três) propostas, que é o valor máximo admitido pela 

administração, cuja intenção de gastos tem garantia de execução na 

dotação orçamentária do órgão a ser beneficiado, no caso a Secretaria 

da Saúde do Estado;  

• o valor contratado; 

• a diferença do valor estimado com o valor contratado e o respectivo 

percentual; 

• o número de lances da disputa; e 

• o número de fornecedores participantes da disputa. 

                                                            
3 O limite de valor até R$ 300.000 foi para tornar comparável as modalidades convite e pregão 
eletrônico, dado que esta última pode ocorrer com valores bem mais altos. É oportuno também 
destacar que 104 licitações em convite e tomada de preços foram levantas, porém apenas 92 destas 
tiveram informações completas e consistentes.   
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Como a variável de interesse é a economia medida em diferença 

percentual, não foi realizada nenhuma discriminação quanto aos objetos licitados. As 

variáveis explicativas utilizadas estão expostas na Tabela 1.  

 

A variável do valor inicial do objeto foi incluída para controlar o efeito 

percentual maior para valores iniciais menores. Dessa amostra verifica-se que o 

tempo de duração médio observado para todas as licitações foi de 1,83 meses, com 

um número médio de lances igual a 5, e com uma grande proporção de licitações 

com um número de concorrentes abaixo de 6.  

 
Tabela 1 – Variáveis Explicativas  

Variável  Definição  Média 
D_2004 1 se o pregão foi tradicional realizado em 2007, 0 de outra forma 0.12
D_pe07 1 se o pregão foi eletrônico e realizado em 2007, 0 de outra forma. 0.27
D_pe08 1 se o pregão foi eletrônico e realizado em 2008, 0 de outra forma 0.51
D_pe09 1 se o pregão foi eletrônico e realizado em 2009, 0 de outra forma 0.08
r_estimk Valor estimado inicial do objeto licitado (em Mil reais) 31,61
temp_durm Tempo de duração da licitação em meses 1.83
N_lances Número de lances da licitação 5.03
N_fornec_3 1 se o número de fornecedores for igual a 3, 0 de outra forma 0.34
N_fornec_4 1 se o número de fornecedores for igual a 4, 0 de outra forma 0.17
N_fornec_5 1 se o número de fornecedores for igual a 5, 0 de outra forma 0.13
N_fornec_6 1 se o número de fornecedores for igual a 6, 0 de outra forma 0.12
N_fornec_7 1 se o número de fornecedores for igual a 7, 0 de outra forma 0.08
N_fornec_8 1 se o número de fornecedores for igual a 8, 0 de outra forma 0.10
N_fornec_9_ 1 se o número de fornecedores for maior ou igual 9, 0 de outra forma 0.05

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados da pesquisa  
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6 ANÁLISES DOS RESULTADOS 
 

 
A Tabela 2 mostra os resultados dos modelos estimados, e é possível 

verificar que os coeficientes do pregão eletrônico, apesar de reduzirem suas 

magnitudes entre modelos, continuam significantes mesmo quando incluímos 

variáveis de controle.  

 

No modelo 1 (primeira coluna), que inclui apenas as dummies referentes 

ao pregão eletrônico, a média de economia desta modalidade é significativamente 

mais alta em relação às médias das modalidades tradicionais. No modelo 2 (coluna 

do meio), as variáveis indicadoras de pregão eletrônico continuam estatisticamente 

significantes apesar de incluída uma característica importante: o valor estimado do 

objeto licitado. Como quanto menor o valor inicial, mais alto é a mudança percentual, 

esta variável controla o efeito do valor inicial projetado pela Secretaria. Observa-se, 

no entanto, que a magnitude dos coeficientes do leilão eletrônico diminuiu um pouco 

com relação ao modelo 1.  

 

No modelo de referência (modelo 3 – última coluna) têm-se os seguintes 

resultados: nos pregões eletrônicos em 2007 a economia foi de 26,60 pontos 

percentuais a mais do que as modalidades tradicionais de licitação em 2004, de 

28,73 pontos percentuais a mais dos pregões eletrônicos de 2008 e de 27,23 pontos 

percentuais a mais de economia dos pregões eletrônicos de 20094.  

 

Um fato interessante verificado foi que as variáveis indicadoras do 

número de lances ou de participantes, apesar de positivos, não se mostraram 

estatisticamente significantes. Este resultado difere daquele encontrado em Silva 

(2007). O pregão eletrônico normalmente induz a uma participação maior de número 

de empresas. 

 

Entretanto, esse maior número de participação de empresas não foi 

observado nas aquisições para a Secretaria da Saúde do Estado, por existir no 

                                                            
4 Cabe mais uma vez mencionar que a amostra para 2009 cobre o período até março. 
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Edital a exigência da apresentação da licença de funcionamento da licitante no ramo 

do objeto a ser licitado, ou seja, os produtos controlados pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA (medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos 

e correlatos). Esta especificidade dos leilões da saúde pode estar contribuindo para 

este resultado com relação às variáveis de número de participantes e lances. 

 

Outro resultado interessante foi a relação quadrática entre o tempo de 

duração da licitação e a economia. Quanto maior o tempo de duração, maior será a 

economia até certo ponto.  Um maior tempo de duração pode ocorrer quando 

acabada a disputa, antes da homologação, o processo retorna ao órgão de origem 

que por sua vez atesta se o objeto da proposta vencedora está condizente com a 

demanda. 

 

Esta mudança de direção, com a relação ao tempo, é um efeito 

interessante e merece estudo mais detalhado em trabalhos complementares. 

  
Tabela 2 – Regressão MQO - Variável Dependente: Economia dos pregões eletrônicos (%)  
 (1) (2) (3) 
d_PE07 31.06** 29.58** 26.60**
 (19.33) (17.27) (16.04)
    

d_PE08 30.52** 29.22** 28.73**
 (23.73) (20.97) (19.00)
    

d_PE09 27.66** 25.96** 27.23**
 (10.74) (9.73) (9.96)
    

r_estimk 0.01** 0.01*
 (2.66) (2.06)
    

temp_durm  3.55**
  (4.14)
    

temp_durm2  -0.22**
  (3.64)
    

N_lances  -0.52
  (0.76)
    

N_fornec_4  3.55
  (1.63)
    

N_fornec_5  3.62
  (1.23)
    

N_fornec_6  3.35
  (1.06)
    

N_fornec_7  4.02
  (1.24)
    

N_fornec_8  1.26
  (0.32)
    

N_fornec_9_  -0.53
  (0.12)
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 (1) (2) (3) 
Constante 5.02** 4.44** 1.26
 (7.32) (6.08) (0.50)
    

Observations 731 731 731
    

R-squared 0.12 0.22 0.25
Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados da pesquisa  
Nota: Categoria base: aquisições por convite ou tomada de preços em 2004, e número de 
fornecedores igual a 3. Robust t statistics in parentheses + significant at 10%; * significant at 5%; ** 
significant at 1% Economia das licitações definida como o diferencial percentual entre o preço 
estimado e o preço final de contratação. 

 

Portanto, os resultados dos modelos evidenciaram que os pregões 

eletrônicos aumentaram significativamente as economias das licitações, e que este 

efeito da automação vai além do aumento da concorrência, com uma mudança 

comportamental de todos os participantes.      
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7 CONCLUSÃO 
 
 

O modelo empírico investigado mostrou que a modalidade pregão 

eletrônico gera uma economia comparativamente maior que outras modalidades 

tradicionais de licitação, como convite e tomada de preços. Pôde-se observar 

diferenças comparativas significativas de economia entre o preço estimado pela 

administração pública e o preço final de contratação nos pregões eletrônicos que 

variam entre 25 e 27 pontos percentuais.  

  

As licitações sempre foram consideradas um processo burocrático e 

longo. Porém, com a chegada do pregão, em 2002, os processos começaram a 

melhorar e o tempo médio de contratação, que era de no mínimo meses, foi 

reduzido para menos de 20 dias, em alguns casos. 

  

O pregão eletrônico tem se apresentado como a modalidade de licitação 

mais utilizada, por ser uma ferramenta que apresenta agilidade, transparência e 

economia para as administrações públicas. E esta economia tem permitido ao 

Estado ampliar sua capacidade de investimento. 

  

A economia foi crescente nos últimos anos, não só na Secretaria da 

Saúde do Estado. Em 2007, a União economizou R$ 3,2 bilhões com o pregão 

eletrônico nas aquisições de bens e serviços, e em 2006 a economia foi de R$ 1,8 

bilhão (www.capitalpublico.com.br). 

  

O advento do pregão eletrônico e sua obrigatoriedade de aplicação é o 

principal marco quando se refere à licitação pública. No entanto, mesmo com tantos 

avanços e benefícios, ainda há muito o que melhorar em prol da qualidade das 

compras públicas. E, para os estudiosos legalistas, a principal medida é a revisão da 

Lei das Licitações. É de público o conhecimento do envio de um projeto para o 

Senado propondo algumas modificações. A mencionada Lei foi escrita e está 

baseada nas tecnologias do passado, e isso, impossibilita a evolução que precisa 

para se acompanhar a modernidade dos tempos.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A – Princípios Constitucionais das Modalidades de Licitação 
 

 

Conforme dispõe o art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93, a licitação destina-

se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em 

estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

O citado artigo apresenta excepcional relevância, devendo-se reconhecer a ele um 

destaque superior aos demais dispositivos da Lei. O art. 3º consagra os princípios 

norteadores da licitação. 

 

Princípio da isonomia (Art. 37, da C.F./88 art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93) 
  

O princípio da igualdade gravada na Constituição de 1988, instituindo no 

país um novo estado democrático, destinado a assegurar a igualdade, como um dos 

valores supremos da sociedade, aplica-se igualmente ao procedimento licitatório, 

impedindo o favoritismo, resultante das discriminações.  

 
Princípio da Legalidade (Art. 5º inciso II, C.F./88 e art. 3° da Lei Federal 
8.666/93) 

  
Significa que somente será legítimo, aceitável, qualquer ato 

administrativo, pertinente ao processo licitatório, se obedecer, rigorosamente, ao 

roteiro dado pela Lei. 

 
Princípio da Publicidade (Art. 37, caput, da C.F./88 e art. 3°da Lei Federal n° 
8.666/93) 
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A publicidade é requisito absolutamente essencial à regularidade de 

qualquer licitação. Esse princípio desempenha duas funções principais – permitir 

amplo acesso dos interessados ao certame e facultar a verificação da regularidade 

dos atos praticados no processo. 

  

A Lei do Pregão (Lei nº 10.520/02) determina que as licitações na 

modalidade pregão devem, obrigatoriamente, ser publicadas na Rede Mundial de 

Comunicação (Internet). 

 
Princípio da moralidade (art. 37, da C.F./88 e art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93) 

  
A consignação constitucional no art. 37, parágrafo 4º, da improbidade 

administrativa, que implica suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, 

indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal 

cabível, deixa mais arraigado o princípio da moralidade, que traz, também a 

obrigação do administrador e do servidor serem probos, honestos. 

  

Caso o administrador público realmente esteja imbuído dos princípios 

morais e éticos, todos os outros princípios serão automaticamente cumpridos. 

Portanto, a moralidade engloba os demais. 

  

Na licitação, a conduta moralmente reprovável acarreta a nulidade do ato 

ou do procedimento.  

 
Princípio da Impessoalidade (art. 37 da C.F./88 e art. 3° da Lei Federal n° 
8.666/93) 

  

O princípio da impessoalidade decorre do abrandamento da rígida 

legalidade, como permissivo ao atuar ágil, eficiente e eficaz da Administração, seja 

pela impossibilidade da lei consignar todos os fatos, seja em decorrência das 

situações de urgência, que obrigam a tomada de medidas iminentes. A chamada 

discricionariedade administrativa, que utiliza os conceitos de oportunidade e 

conveniência, deu margem a condutas pessoais, que implicam favorecimento, em 
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desrespeito aos princípios da legalidade, que a todos iguala, e da moralidade, ao 

qual está vinculada. 

 
Princípio da vinculação ao instrumento convocatório 

  
Nele traduz a afirmação de que a licitação é um processo vinculado e não 

discricionário. Por conseguinte, apenas as regras previamente estabelecidas no 

edital podem ser aplicadas pela Administração e apenas elas orientam a todos os 

licitantes ou interessados no certame. 

  

Tanto a Administração quanto os licitantes estão limitados ao que for 

permitido ou pedido pelo edital, quer quanto ao procedimento, à documentação, às 

propostas, quer quanto ao julgamento e contrato. O edital é peça fundamental do 

procedimento licitatório; funciona como sua lei interna, que traça as diretrizes dos 

interessados em todos os momentos ulteriores. 
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ANEXO B – Fases dos Processos Licitatórios 
 
 

O processo inicia com a publicação do aviso do edital. Cada modalidade 

tem o prazo mínimo estabelecido em lei para a realização da licitação. 

  

Cumprido o prazo mínimo entre a publicação do edital e a abertura da 

licitação, o primeiro estágio do progresso é chamado fase de habilitação. 

  

A habilitação é a verificação da idoneidade e capacidade do interessado 

para contratar com a Administração Pública. 

  

Dos art. 27 a 31 da Lei Federal nº 8.666/93 estão previstos os 

documentos que o edital (ato convocatório) pode exigir na fase de habilitação. 

  

Divulgado o julgamento sobre a fase de habilitação, abre-se o prazo 

recursal contado a partir da data da sessão ou da intimação aos interessados. 

  

O direito de recurso é assegurado pela Constituição Federal de 1988 (art. 

5º inciso XXXIV, alínea “a”) como instrumento de defesa dos direitos pessoais, 

especialmente contra atos inválidos. O prazo recursal tem efeito suspensivo, o que 

significa dizer que a Administração fica obrigada a suspender todos os atos até o 

transcurso do prazo. 

  

Os prazos definidos por lei para interposição de recurso contra o 

julgamento da fase de habilitação e fase de julgamento das propostas são de cinco 

dias úteis para as modalidades concorrência e tomada de preços (art. 109, inciso I, 

alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93) e de dois dias úteis em se tratando de licitação 

efetuada na modalidade convite (§6º do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93). 

  

Impetrado o recurso, a lei determina que o mesmo seja comunicado aos 

demais licitantes para conhecimento e apresentação de impugnação, os quais terão 

igual prazo para fazê-lo (§3º do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93). 
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O prazo para a Comissão de Licitação analisar e responder os recursos é 

de cinco dias úteis (§4º do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93). 

  

Encerrada a fase de habilitação, a licitação prossegue com os licitantes 

habilitados. O prosseguimento da habilitação significa a abertura dos envelopes 

contendo as propostas de preços. 

  

A fase de exame das propostas envolve diversas atividades decisórias, as 

quais estão definidas nos art. 44 a 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 

  

Examinadas as propostas, a Comissão deverá realizar o seu julgamento, 

desclassificando aquelas que não atendem as exigências do edital e classificando as 

que preencham todas as condições previstas no mesmo. 

  

Previsto no art. 38 inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, a Comissão de 

Licitação, para o julgamento das propostas, poderá solicitar pareceres técnicos ou 

jurídicos com vistas a subsidiar o julgamento. Na prática, os setores técnicos 

demoram muito na conclusão dos pareceres, fato esse que contribui para a demora 

na conclusão da licitação. 

  

Contra a decisão do julgamento das propostas cabe recurso da mesma 

forma do assegurado na fase de habilitação (§6º do art. 109 da Lei Federal nº 

8.666/93). 

  

Encerrada a fase de julgamento das propostas, o processo é 

encaminhado à autoridade superior que se reconhecer a validade dos atos 

praticados e a conveniência da contratação, homologará a licitação, ficando assim a 

Administração autorizada a realizar a aquisição do objeto licitado. 

 


