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RESUMO

Este  artigo busca apresentar  claro  e objetivamente quais  as  percepções que as

pessoas que participam da parte  externa dos processos licitatórios  têm de seus

executores. Realizou-se um estudo de caso com esses profissionais, aplicando-se

um roteiro de entrevista para que suas opiniões fossem demonstradas dentro de um

contexto  em  sincronia  com  o  objetivo  do  artigo.  Trata-se  de  uma  pesquisa

exploratória  com  uma  abordagem  qualitativa.  A metodologia  utilizada  segue  as

orientações do Centro Universitário de Horizonte – UNIBH, normas de apresentação

da ABNT. Com os resultados advindos das pesquisas aqui demonstradas, pode-se

constatar  que,  segundo  os  entrevistados,  grande  parcela  dos  elaboradores  e

executores dos processos licitatórios ainda não estão totalmente preparados para

exercerem as funções a eles investidas.
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento desse trabalho buscou compreender a visão externa dos

profissionais que prestam serviços ou fornecem produtos para órgãos públicos por

meio  de  processos  licitatórios.  Buscou-se  demonstrar  a  percepção  que  essas

pessoas têm dos elaboradores desses processos. 
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Nem sempre os melhores preços oferecidos nas propostas vão ser os mais

vantajosos, mas, amparados por lei, são as opções que vêm a ser escolhidas.  A

escolha de produtos de baixa qualidade acarreta a manutenção ou a substituição

dos mesmos, em um curto prazo, o que implica em mais custos, prejudicando a

saúde financeira do licitante. 

Através das pesquisas bibliográficas e entrevistas, será demonstrado como

a falta  de  detalhamento  na elaboração  dos processos  licitatórios  pode acarretar

grandes transtornos. As organizações que mais se utilizam do processo de licitação

são os órgãos de Administração Pública. 

A licitação, enquanto processo formal para aquisição de serviços e bens ou

vendas, é dividida em seis modalidades que são regidas por duas leis: Lei Federal nº

8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002. Algumas empresas particulares também

se utilizam do processo licitatório, embora ainda em pequena parcela. A maior parte

das organizações que se utilizam do processo licitatório são os órgãos obrigados por

lei,  conforme  o  princípio  constitucional  estampado  no  art.  37,  item  XXI  da

Constituição Federal que diz: 

ressalvados  os  casos  especificados  na  legislação,  as  obras,  serviços,
compras  e  alienações serão  contratados mediante  processo  de  licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas  que  estabeleçam  obrigações  de  pagamento,  mantidas  as
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia
do cumprimento das obrigações. (BRASIL, 1988).

Os que devem cumprir essa obrigatoriedade são os órgãos da administração

direta,  os  fundos  especiais,  as  autarquias,  as  fundações  públicas,  as  empresas

públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta

ou  indiretamente  pela  União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios.  Essas

entidades devem ser geridas dentro dos princípios da legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência,  visando ao bem comum da comunidade, pois

seus  serviços  e  sua  gestão  são  de  suma  importância  para  o  desenvolvimento

socioeconômico do País (Art. 37, VII da Constituição Federal).

Diante do apresentado,  o problema desta pesquisa é descrever quais as

percepções  das  pessoas  que  participam dos  processos  licitatórios  têm de  seus

elaboradores.
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 O  objetivo  geral  deste  artigo  é  vislumbrar  a  percepção  dos  envolvidos

externamente  nos  processos  licitatórios  para  que  se  possa  identificar  se  os

elaboradores dos processos o executam de maneira eficaz, conforme o ponto de

vista externo. 

Os objetivos específicos são: identificar se os elaboradores dos processos

licitatórios  estão  preparados  para  as  atividades  exercidas;  se  ocorrem  muitos

gargalos nos processos; quais empresas utilizam mais essa ferramenta de compra e

venda e se esses processos podem ser mais eficazes.

Como justificativa tem-se o interesse em pesquisar sobre essa ferramenta

de compra e venda que é utilizada em diversas organizações para, assim, agregar

uma  visão  ampla  em  um  contexto  externo  dos  processos  licitatórios.

Profissionalmente, esse artigo contribuirá para que se possa construir uma gama de

conhecimento para a instituição de ensino e para os autores.   

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O  Processo  Licitatório é  executado  por  instituições  que  têm em vista  a

aquisição e venda de bens ou serviços utilizados para atendimento da demanda

existente. 

Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração
Pública  seleciona  a  proposta,  mais  vantajosa  para  o  contrato  de  seu
interesse.  Como procedimento,  desenvolve-se  através  de  uma sucessão
ordenada de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes, o
que propicia igual oportunidade a todos os interessados e atua como fator
de  eficiência  e  moralidade  nos  negócios  administrativos.  (MEIRELLES,
2007, p. 272).

Esses processos têm em vista, na maioria das vezes, selecionar a oferta

mais  vantajosa para  a  realizadora  do  certame,  através  de  modalidades  próprias

definidas  por  lei,  e  os  ofertantes  entram  em  processo  de  análise.  Licitação  é

conceituada por vários autores que demostram pontos de vista diferentes, mas com

características alinhadas. O conceito de Sayagues (1978, p.  9) é voltado para o

procedimento e sua finalidade como se observa:
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Licitação pode ser  definida como um procedimento relativo  ao modo de
celebrar  determinados  contratos,  cuja  finalidade  é  a  determinação  da
pessoa que ofereça à Administração condições mais vantajosas, após um
convite  a eventuais  interessados para que formulem propostas,  as quais
serão submetidas a uma seleção. (SAYAGUES LASO,  1978. p. 9).

Medauar (1996, p. 205) aborda a licitação tendo como pilar o ordenamento

brasileiro:

Licitação, no ordenamento brasileiro, é processo administrativo em que a
sucessão de fases e atos leva à indicação de quem vai celebrar contrato
com a Administração. Visa, portanto, a selecionar quem vai contratar com a
Administração, por oferecer proposta mais vantajosa ao interesse público. A
decisão final do processo licitatório aponta o futuro contratado. (MEDAUAR,
1996. p. 205.) 

As licitações são fiscalizadas por uma Comissão permanente ou especial

dentro da administração que tem como base o conjunto de normas que formam a Lei

Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993. Essa comissão pode vetar ou anular

qualquer processo que não conste dentro das normas previstas. As organizações de

Administração Pública detêm a grande parcela de utilizadores dessa modalidade de

compra.

Têm  o  dever  de  promover  licitação  todos  os  entes  estatais,
independentemente do caráter  público ou privado  de sua  personalidade.
Destarte, são por ele colhidas tanto as pessoas governamentais de direito
público  (União,  Estados  e  Municípios,  suas  autarquias  e  fundações
governamentais  de  direito  público)  como  as  pessoas  governamentais
privadas (empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações
governamentais provadas). (SUNDFELD, 1994. p. 36.)

Elas utilizam desta forma por serem obrigadas por lei, conforme o Art. 1° da

Lei 8.666/1993. 

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da
administração  direta,  os  fundos  especiais,  as  autarquias,  as  fundações
públicas,  as  empresas  públicas,  as  sociedades  de  economia  mista  e
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios.  (BRASIL, 1993).

Em princípio, trata-se de um processo burocrático que deve ser trabalhado

com  atenção  pelos  participantes.  Com  intuito  de  ser  transparente  e  fazer  um

processo consistente que respeite todas as normas previstas em lei, a licitação é
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vista  como um sistema de compras responsável  e  ético.  Todas as  indicações e

caminhos para elaboração são norteados por lei para que não haja contrapontos.  

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional  sustentável  e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade,
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa,  da vinculação ao instrumento convocatório,  do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos. (BRASIL, 1993).

2.1. MODALIDADES

O objetivo a qual se destina o certame e a quantia monetária a ser utilizada

é  determinante  para  que  eles  sejam  enquadrados  dentro  de  uma  modalidade

licitatória. Conforme a  redação  dada  pela  Lei  nº  9.648  de  1998 que  regula  as

modalidades nos processos licitatórios,  são previstas seis  modalidades conforme

Art. 22 Lei 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002. São modalidades de licitação: 

I – Concorrência é uma modalidade ampla de licitação que permite qualquer
licitante  interessado  na  realização  de  obras  ou  serviços  e  aquisição  de
produto, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos
no edital para execução de seu objeto. 
II -  Tomada  de  preços  é  a  modalidade  de  licitação  entre  interessados
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação. 
III – Convite  é  a  modalidade  de  licitação  entre  interessados  do  ramo
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em
número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em
local  apropriado,  cópia  do  instrumento  convocatório  e  o  estenderá  aos
demais  cadastrados  na  correspondente  especialidade  que  manifestarem
seu  interesse  com  antecedência  de  até  24  (vinte  e  quatro) horas  da
apresentação das propostas. 
IV – Concurso  é  a  modalidade  de  licitação  entre  quaisquer  interessados
para  escolha  de  trabalho  técnico,  científico  ou  artístico,  mediante  a
instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios
constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima
de 45 (quarenta e cinco) dias. 
V – Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a
venda de  bens móveis  inservíveis  para  a  administração  ou  de produtos
legalmente  apreendidos  ou  penhorados,  ou  para  a  alienação  de  bens
imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior
ao valor da avaliação. (Redação dada pela Lei. 8.883 de 1994). (BRASIL,
1993).
VI – Pregão: Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos
deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais
no mercado. (BRASIL, 2002).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9648cons.htm#art23i
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2.2. TIPOS 

Diante do acima exposto, as definições de cada uma das modalidades de

licitação  encontram-se  descritas  nos  parágrafos  de  acordo  com  o  Art. 45  da

8.666/1993, abaixo transcritos:

O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação
ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de
licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de
acordo  com  os  fatores  exclusivamente  nele  referidos,  de  maneira  a
possibilitar  sua  aferição  pelos  licitantes  e  pelos  órgãos  de  controle. .
(BRASIL, 1993).

Seguindo essa linha de coerência foram denominados os seguintes tipos:

I - a  de  menor  preço - quando  o  critério  de  seleção  da  proposta  mais
vantajosa para a Administração determinar que será vencedor o licitante que
apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite
e ofertar o menor preço;
II - a de melhor técnica;
III - a de técnica e preço.
IV - a  de  maior  lance  ou  oferta - nos  casos  de alienação de  bens  ou
concessão de direito real de uso. .  (BRASIL, 1993)

Por mais que tente cercar  e  não permitir  que os objetivos da legalidade

impostos por  lei  sejam violados,  a Constituição Federal  de 1988 é muitas vezes

descumprida,  quando  alguns  contratados  se  beneficiam  da  situação  de  forma

displicente para com o objetivo dos contratantes. Os problemas sociais que afetam a

maioria dos municípios de pequeno porte devem ser sanados de forma eficaz. A

baixa arrecadação para a manutenção de alguns municípios não dá espaço para o

desperdício de capital por falta de planejamento. 

3 METODOLOGIA

A pesquisa utilizada neste trabalho é exploratória,  com método qualitativo,

utilizando-se como instrumento de pesquisa um roteiro de entrevista, com foco no

ponto  de  vista  dos  entrevistados  sobre  o  assunto  já  pré-determinado.  Os

entrevistados foram escolhidos de forma aleatória uma vez que a quantidade total

ser inestimada. O modo como vai ser realizado o levantamento dos dados deve ser

escolhido de forma criteriosa, observando se o mesmo atenderá de forma eficaz aos
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objetivos almejados. Segundo Gil (2002, p 17), “a pesquisa é desenvolvida mediante

o concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos,

técnicas e outros procedimentos científicos”. 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a
complexidade  de  determinado  problema,  analisar  a  interação  de  certas
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos
sociais.  (Richardson, 1999, p. 80).

A fonte  das  informações  qualitativas  deve  ser  alinhada  com  o  objetivo

trabalhado,  motivo  pelo  qual  se  deve  selecionar  de  maneira  cautelosa  o

entrevistado. Desta forma, a análise de suas respostas será avaliada e tratada como

resultados  de  pesquisas  que  influenciam  diretamente  a  conclusão  do  trabalho.

“Qualquer  que  seja  o  instrumento  utilizado  convém lembrar  que  as  técnicas  de

interrogação  possibilitam  a  obtenção  de  dados  a  partir  do  ponto  de  vista  dos

pesquisados”. (GIL, 2002, p. 115).

Para  elaboração de um trabalho coerente,  que contenha informações de

qualidade, é necessária a utilização de fontes confiáveis e que agreguem conteúdo

de credibilidade. 

Segundo Barros e Lehfeld (2000), a metodologia corresponde a um conjunto

de procedimentos que são utilizados para obter  determinado conhecimento.  É a

aplicação do método por meio de técnicas e processos que garantem a legitimidade

do saber adquirido.

Para França e Vasconcelos, 

É aqui que se traça o delineamento da pesquisa que pode ser: descritiva
(descoberta  e  observação  de  fenômenos  procurando  descrevê-los,
classificá-los  e  observá-los),  experimental  (descoberta  do  modo  e  das
causas  que  levam  o  fenômeno  a  ser  produzido).  (FRANÇA;
VASCONCELOS, 2009, p. 83).

A coleta  dos  dados  para  a  realização  desta  pesquisa  será  desenvolvida

através de entrevista com pessoas que lidam diariamente com processos licitatórios

voltados  para  a  área  de  Engenharia.  A  realização  de  pesquisas  bibliográficas

doutrinárias  acerca  da  contratação  de  obras  de  engenharia  executadas  por

empresas do Poder Público irá colaborar de maneira positiva dentro do projeto. Um

detalhado  levantamento  documental  da  legislação  vigente  sobre  contratação  de
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obras  de  engenharia  (Lei  8.666/1993)  é  também,  em  conjunto  com  as  outras

pesquisas, de suma importância já que é a provedora das regras licitatórias. 

A pesquisa se constitui em um longo processo e requer “métodos, técnicas e

outros procedimentos científicos” que são realizados em diferentes fases que vão da

“formulação do problema até a satisfatória apresentação”, diz (Gil, 2002, p. 17). Ela

é um “processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico, já que

o objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante

o emprego de procedimentos científicos” diz o autor (Gil, 2002, p. 42). 

Ela  pode  ser  qualitativa,  quando  existe  interpretação  de  fenômenos  e

atribuição de significado, ou quantitativa, quando é possível traduzir os dados em

números, opiniões e informações.

Para esse trabalho foi escolhida a pesquisa bibliográfica qualitativa que se

constitui em um conjunto de fundamentações e dados bibliográficos encontrados em

livros, revistas especializadas, artigos científicos com estudos e respostas e sites

científicos da web fundamentados para entender, esclarecer e propor soluções para

diversos e variados problemas.

Pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em
material  publicado  em  livros,  revistas,  jornais,  redes  eletrônicas,  isto  é,
material  acessível  ao  publico  geral.  Fornece  instrumental  analítico  para
qualquer  outro  tipo  de  pesquisa,  mas  também  pode  esgotar-se  em  si
mesma.  O  material  publicado  pode  ser  fonte  primária  ou  secundária.
(VERGARA, 2010, p. 43).

Os  dados  colhidos  para  a  pesquisa  bibliográfica  são  considerados

secundários pelo tipo de objetos de estudo e análise escolhidos para esse trabalho.

4 ANÁLISE DE DADOS

Realizou-se um estudo de caso com profissionais que atuam na parte externa

dos  processos  de  licitação  para  identificar  as  questões  levantadas  por  esta

pesquisa,  tendo  como  objetivo  verificar  se  os  envolvidos  internamente  nos

processos atendem  às  expectativas  e  necessidades  conforme  o  objetivo  do

problema de pesquisa. Foi aplicado um roteiro de entrevista previamente elaborado.

O  questionário  foi  aplicado  a  partir  do  dia  15  de  abril  de  2016  e  contou  com

colaboração de cinco profissionais entrevistados.
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Quanto aos dados sociodemográficos, 20% dos entrevistados são do sexo

feminino e os outros 80% são do sexo masculino. A maioria possui idade acima de

26 anos,  totalizando 60% da amostra.  Em relação ao grau de escolaridade dos

entrevistados, 80% possuem ensino superior completo, conforme Quadro 1.

Quadro 1 – Perfil dos Respondentes
1 - SEXO 
Feminino 20%
Masculino 80%
2 - IDADE 
20 a 25 anos 40%
26 a 30 anos 20%
Mais de 30 anos 40%
3 - ESCOLARIDADE
Ensino Superior Incompleto 20%
Ensino Superior Completo 80%
4 - PROFISSÃO 
Engenheiro Civil 80%
Aux. Administrativo 20%
5 - TRABALHA COMO  
Autônomo 80%
Presta Serviços Através de Empresa 20%
6 - TEMPO DE ATUAÇÃO NA AREA
1 a 5 anos 40%
6 a 10 anos 20%
Mais de 11 anos 40%

Fonte: Dados da Pesquisa

Os entrevistados serão mencionados como “Entrevistado 1, Entrevistado 2,

Entrevistado  3,  Entrevistado  4,  Entrevistado  5”,  e  assim  sequencialmente,  para

melhor  identificá-los  e  para  a  manutenção  do  sigilo  solicitado  pelos  mesmos.  A

maioria  dos  entrevistados  possui  mais  de  seis  anos  de  atuação  no  atuando  no

segmento de consultoria e assessoria técnica em elaboração, execução de projetos

de engenharia civil e processos licitatórios. (Gráfico 1).
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Gráfico 1 - Tempo de atuação na área.

 

                                        Fonte: Dados da Pesquisa

Esses projetos visam à captação de recursos junto aos órgãos concedente,

tanto para o setor  público quanto para o setor privado,  porém o maior  foco dos

entrevistados são os órgãos públicos, conforme Gráfico 2. 

Gráfico 2 - Atende empresas privadas ou públicas

Fonte: Dados da Pesquisa

As prefeituras, às quais pertencem 60% dos entrevistados prestam serviços

têm perfis semelhantes: são de municípios com a média de 10.000 habitantes e

localizados  na  região  central  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Estes  municípios  são

responsáveis por grande parte dos serviços prestados pelos entrevistados. Apesar

disto, eles não deixam de atender os clientes privados, tanto pessoas físicas quanto

jurídicas, interessados nos serviços de regularização de imóveis junto à prefeitura,

execução de projetos de edificação, fiscalização de obras, construção, levantamento

de área construída,  desmembramento  de lotes  ou reformas.  O nível  hierárquico

destes  profissionais  entrevistados  se  divide  em  dois  tipos  Engenheiros  Civis  e

Auxiliares Administrativos. 

Gráfico 3 - Área de atuação

Fonte: Dados da Pesquisa.

As  empresas,  onde  os  entrevistados  não  autônomos trabalham,  têm um

perfil  semelhante.  São  empresas  que  têm um quadro  de  colaboradores  enxuto,

tendo em vista o objetivo de simplificar os processos e agilizar o atendimento com

qualidade. Dentro desse quadro de funcionários, as empresas contam, na maioria

das vezes,  com um projetista,  um engenheiro  civil  e  outros  assistentes  para  as
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demais  funções  administrativas.  Demais  processos,  como  a  contabilidade  das

empresas,  são  feitos  de  forma  terceirizada,  assim  como  as  demais  atividades

especializadas.  Os  profissionais  entrevistados  já  possuem  um  reconhecimento

considerável por estar há algum tempo no mercado em seu ramo de atividade, tanto

pelos clientes quanto pelos seus fornecedores e parceiros diretos ou indiretos.

 Foi questionado na entrevista, tendo por base o problema de pesquisa, se

os processos licitatórios são elaborados de forma eficaz dentro das empresas de

direito  público.  Percebeu-se,  a  partir  das  respostas  coletadas,  que  90%  dos

processos licitatórios são elaborados com displicência,  causando gargalos dentro

dos mesmos.  

Gráfico 4 - Os processos licitatórios são elaborados de forma eficaz dentro

das empresas de direito público?

Fonte: Dados da Pesquisa

Dando  sequência  à  entrevista,  abordou-se  a  questão  da  postura  das

pessoas  perante  a  elaboração  dos  processos  licitatórios  e  se  elas  tinham

conhecimento e discernimento para fazê-lo. Foi constatado que 60% das pessoas

que  exercem  funções  dentro  dos  órgãos  públicos  não  obtinham  conhecimento

suficiente para a elaboração e execução dos processos (Gráfico 5), o que significa

que  mais  da  metade  dos  processos  não  recebem  a  devida  atenção  dos

responsáveis pelas licitações. 

Gráfico 5 - Os processos licitatórios são elaborados de forma eficaz dentro

das empresas de direito público?

Fonte: dados da pesquisa

A postura e a capacidade técnica dos encarregados e gestores envolvidos

na comissão de licitação foram questionadas, tendo em vista a sua contribuição na

elaboração  dos  certames.  Constatou-se  que  poucas  pessoas  possuem  em  sua

formação  acadêmica  a  abordagem  para  a  licitação  dentro  do  plano  curricular

constatado.  (Gráfico 6).  Algumas pessoas que são encarregadas de auxiliar  nas

comissões de licitação estão em cargos de confiança e não são indicados por terem
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conhecimento concreto na área. Como consequência, cria-se um cenário onde o

despreparo dos elaboradores dos processos licitatórios é visível.

Gráfico 6 - Como você percebe a postura das pessoas que elaboram 

os processos licitatórios?

Fonte: dados da pesquisa.

Os gargalos são resultantes da má elaboração dos processos licitatórios de

acordo  com os  dados  obtidos  pelas  entrevistas.  E  para  saber  quais  são  esses

gargalos, a questão 10 do Roteiro de Entrevista abordou o entrevistado da seguinte

forma:  “Quais  os  gargalos  que  mais  ocorrem  nos  processos  licitatórios  na  sua

opinião?”. A resposta do “Entrevistado 3” representa melhor a visão geral da maioria

dos entrevistados conforme a analise obtida: 

Muitas  vezes  os  processos  não  detalham  com  coerência  o  objetivo,
deixando brechas para empresas agirem de má fé executando com baixa
qualidade o objetivo almejado. Visando um lucro maior ao agirem de tal
forma.  (ENTREVISTADO 4).

 A falta de detalhamento, segundo os entrevistados, é um gargalo que afeta

diretamente na execução do objetivo do processo. Quando uma empresa entra em

um certame com baixo preço em relação às demais concorrentes, ela pode usufruir

de brechas como a falta de especificação de um determinado material para oferecer

um produto de baixa qualidade após vencer o processo. A empresa, ao adquirir esse

produto  ou  serviço  de  baixa  qualidade,  pode  se  deparar  com  problemas  como

manutenção inesperada com antecedência, o que acarreta gastos que poderiam ter

sido evitados se colocassem claramente as especificações do produto, serviço ou

obra. Isso fica mais claro na resposta do Entrevistado 3:
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Quando  a  licitação  deixa  brechas  para  que  a  empresa  haja  de  má  fé
pensando somente no seu lucro, ela oferece um produto com preço mais
competitivo e de baixa qualidade, e por ter o melhor preço e não necessitar
detalhar  a  fundo  o  que  será  fornecido,  ela  vence  a  concorrência.
Consecutivamente deixando de cumprir  de forma esperada o objetivo do
processo licitatório. (ENTREVISTADO 4),

Os  erros  desencadeiam  problemas  futuros  e,  vislumbrando  os  pontos

negativos  que  os  gargalos  causam  dentro  dos  processos  licitatórios,  trazem  à

organização muitas vezes danos irreversíveis. Na pesquisa, 80% dos respondentes

acreditam que os gargalos no processo licitatório podem ser evitados com uma clara

elaboração, estimulando  a  padronização  dos  métodos  utilizados, normas  e

legislação, sem deixar brechas para que instituições possam se beneficiar de forma

inadequada, e 20% acreditam que não é possível serem evitados, conforme indicam

as informações obtidas e demonstradas no Gráfico 7.

Gráfico 7 - Você acredita que os gargalos podem ser evitados?

Fonte: Dados da Pesquisa

Diante da pesquisa, foi possível observar que os entrevistados acreditam que

o processo licitatório impacta na economia de uma organização, seja ela pública ou

privada. O impacto na economia das empresas pode ser positivo ou negativo, e isso

vai demandar da forma que o processo licitatório foi elaborado e executado.

Gráfico 8 - De que maneira a busca para melhor eficácia do processo

licitatório pode impactar na economia de uma empresa?

Fonte: dados da pesquisa

Conforme o gráfico acima é possível  notar  que a busca por uma melhor

execução  do  processo  licitatório,  de  acordo  com  os  entrevistados,  vai  trazer

benefícios para o órgão licitante.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 



14

Este artigo se propôs elaborar um estudo onde fosse possível conhecer a

percepção dos envolvidos externamente nos processos licitatórios, para que se

pudesse identificar  se os elaboradores dos processos os estão executando de

maneira  eficaz,  conforme  o  ponto  de  vista  da  parte  externa  do  processo.  As

entrevistas  realizadas  auxiliaram para  que  se  alcançasse  uma maior  visão  do

ponto  de  vista  das  pessoas  envolvidas,  e  isso  envolveu  objetivos  específicos

como: identificar se os elaboradores dos processos licitatórios estão preparados

para as atividades exercidas; se ocorrem muitos gargalos nos processos; quais

empresas utilizam mais essa ferramenta de compra e venda e se esses processos

podem  ser  mais  eficazes.  A busca  por  entrevistados  que  não  apresentassem

resistência a responder sobre o roteiro de entrevistas foi uma das limitações, e

mesmo os que aceitaram responder pediram anonimato. Diante da análise dos

resultados das pesquisas realizadas, pode-se chegar a algumas conclusões.

As pessoas que elaboram os processos licitatórios não estão preparadas para

exercer estas responsabilidades, o que se comprova pelos resultados aferidos nas

entrevistas realizadas que indicaram o elevado índice de 90% dos funcionários das

empresas trabalharem com displicência, provocando atrasos nos serviços.

Outro dado importante refere-se à demanda do atendimento prestado pelos

funcionários  das prefeituras,  simultaneamente  para os  setores público e privado,

tanto  pessoa  física  quanto  pessoa  jurídica.  Observa-se  que  esse  fator  pode  se

constituir em problemas e trazer dificuldades para os funcionários devido à demanda

diversificada  de  clientes  e  serviços  no  atendimento.  Pela  peculiaridade  de  cada

cliente e, principalmente, de cada serviço prestado, como regularização de imóveis

junto  à  prefeitura,  execução  de  projetos  de  edificação,  fiscalização  de  obras,

construção,  levantamento  de  área  construída,  desmembramento  de  lotes  ou

reformas,  pode  haver  atrasos  no  atendimento,  devido  aos  diferentes  públicos

atendidos,  e,  principalmente,  à  solução  dos  problemas.  Seria  mais  adequado

separar estes serviços para grupos diversificados de funcionários preparados para

cada público. 

Também pode ser ressaltado nas respostas dos entrevistados que 90% dos

processos  licitatórios  são  elaborados  com  displicência,  causando  atrasos  nas

respostas e solução dos casos previstos e,  consequentemente,  na elaboração e

execução de obras e serviços pendentes. Isto, possivelmente, pode ser explicado
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pela diversidade de público atendido e pela falta  de treinamento específico para

cada atividade, o que já foi discutido acima.

Um  número  alto  de  entrevistados,  60%,  afirmou  que  não  possuem

conhecimento e treinamentos suficientes para elaborar os processos de licitação,

gerando falta de atenção adequada para a sua execução e qualificação, causando

impactos negativo ou positivo, dependendo de quem os elabora, ou seja, quem tem

treinamento executa de forma mais correta e aqueles que não têm dependem de

outra pessoa para ensiná-los o que fazer e como fazer. O resultado é o índice de

80% negativo nos resultados finais. Nesse caso, o treinamento adequado poderia

trazer  mais  conforto  aos  funcionários,  celeridade  na  execução  dos  processos  e

atendimento suficientemente favorável para todas as partes.

Estes  resultados  confirmam  a  importância  do  trabalho  qualificado  na

implantação e finalização dos processos licitatórios.  A prestação de serviços aos

públicos alvos  deve estar  de acordo com as normas legais vigentes e deve ser

transparente  e  consistente  para  que  o  processo  seja  finalizado  com

responsabilidade e ética. E com base nesses dados indicou-se às empresas que

utilizam  do  processo  licitatório  que  treinem  os  encarregados  de  elaborá-los  e

executá-los  para  que  os  mesmos  passem  mais  credibilidade  aos  envolvidos

externamente.
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