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1. ASSUNTO

1.1. Uso de modalidades eletrônicas de licitação pelos Estados e Municípios, convenentes em
transferências voluntárias

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

2.1. Trata a presente nota de análise sobre o histórico e as vantagens do uso de modalidades
eletrônicas de licitação pelos Estados e Municípios para a execução das transferências voluntárias da
União, reguladas pelo Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007.

3. ANÁLISE

3.1. Do pregão eletrônico

3.1.1. A  modalidade  pregão  foi  instituída  pela  Lei  nº  10.520,  de  17  de  junho  de  2002  e
regulamentada, no âmbito da União, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

3.1.2. A Lei nº 10.520/2002, de alcance nacional, instituiu a modalidade pregão tornando-a
facultativa quando da aquisição de bens e serviços comuns – entendidos como aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações
usuais no mercado.

3.1.3. O Decreto nº 5.450/2005, por sua vez, tornou obrigatório o uso do pregão pelos órgãos e
entidades da União quando da aquisição de bens e serviços comuns. O referido Decreto também elege a
modalidade eletrônica como regra, admitindo o pregão presencial apenas quando comprovadamente
inviável a forma eletrônica.

3.1.4. No  âmbito  da  União,  o  Comprasnet  é  o  sistema  que  operacionaliza  os  pregões
eletrônicos dos órgãos que integram o Sistema de Serviços Gerais - SISG, quais sejam, os órgãos e
unidades da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, conforme previsto no §2º do art. 5º
da Instrução Normativa nº 02, de 8 de agosto de 2002.

3.1.5. O uso da ferramenta pregão eletrônico do Comprasnet é franqueado para os órgãos e
entidades não integrantes do SISG, inclusive no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios,
mediante termo de adesão a ser  firmado junto ao Ministério  do Planejamento,  Desenvolvimento e
Gestão, em conformidade com o disposto na Portaria nº 16, de 27 de março de 2012, com as alterações
feitas pela Portaria nº 31, de 18 de junho de 2012.

3.2. Da Cotação Eletrônica

3.2.1. O Decreto nº 5.450/2005 prevê em seu §2º do art. 4º que “na hipótese de aquisições por

dispensa de licitação, fundamentadas no inciso II do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,

as unidades gestoras integrantes do SISG deverão adotar, preferencialmente, o sistema de cotação
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eletrônica, conforme disposto na legislação vigente.”.

3.2.2. A  Portaria  nº  306,  de  13  de  dezembro  de  2001,  editada  pelo  então  Ministério  do
Planejamento, Orçamento e Gestão, regulou o processo de cotação eletrônica no âmbito dos órgãos e
entidades pertencentes ao SISG, que ocorre por meio do sistema Comprasnet.

3.2.3. Na cotação eletrônica no sistema Comprasnet os fornecedores cadastrados na linha de
fornecimento referente ao processo de aquisição são aleatoriamente notificados da ocorrência da futura
cotação de preços, a fim de ampliar a competição e garantir isonomia do processo.

3.2.4. Nos mesmos moldes do pregão eletrônico, é franqueado o uso da cotação eletrônica, sem
ônus, por órgãos e entidades não integrantes do SISG.

3.3. Do Regime Diferenciado de Contratações – RDC

3.3.1. O Regime Diferenciado de Contratações – RDC foi criado pela Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, regulamentado pelo Decreto nº  7.581,  de 11 de outubro de 2011,  para atender  às
licitações e contratos de objetos específicos, tais como aqueles vinculados aos:

a) Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016;

b) Copa das Confederações 2013 e a Copa do Mundo de 2014;

c) Ações do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC; e

d) Obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS ou
relacionadas  a  melhorias  na  mobilidade  urbana  ou  ampliação  de  infraestrutura
logística.

3.3.2. No  RDC  não  há  a  distinção  de  modalidades  de  licitação  como  previsto  na  Lei  nº
8.666/93.  Além disso,  ocorre  no  RDC a  chamada inversão  de  fases,  na  qual  apenas  o fornecedor
vencedor apresenta a documentação para habilitação. Outra característica do RDC é a possibilidade de
disputa por lances sucessivos, tal como permite a modalidade pregão, aumentando a competitividade do
certame.

3.3.3. Para operacionalizar  o disposto nas normas mencionadas,  foi  criado o Sistema RDC
Eletrônico, gerido pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e que contempla os
seguintes regimes de execução:

a) Contratação por tarefa;

b) Empreitada por preço unitário;

c) Empreitada por preço global; e

d) Empreitada integral.

3.4. Das transferências voluntárias da União

3.4.1. As transferências voluntárias da União são regidas atualmente pelo Decreto nº 6.170, de
21 de julho de 2007, que regulamenta no art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 e o
art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Decreto, por sua vez, é regulamentado pela Portaria
Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

3.4.2. O Decreto nº 5.504, de 5 de agosto de 2005 instituiu a obrigatoriedade do uso pelos
convenentes  da modalidade pregão para a  aquisição de serviços  ou bens comuns na execução das
transferências voluntárias da União, preferencialmente em sua forma eletrônica, nos seguintes termos:

Art. 1º  Os instrumentos de formalização, renovação ou aditamento de convênios, instrumentos

congêneres ou de consórcios públicos que envolvam repasse voluntário de recursos públicos da

União deverão conter cláusula que determine que as obras, compras, serviços e alienações a

serem  realizadas  por  entes  públicos  ou  privados,  com  os  recursos  ou  bens  repassados

voluntariamente  pela  União,  sejam  contratadas  mediante  processo  de  licitação  pública,  de
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acordo com o estabelecido na legislação federal pertinente.

§ 1º Nas licitações realizadas com a utilização de recursos repassados nos termos do caput, para

aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o emprego da modalidade pregão,  nos

termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto nº 5.450,

de 31 de maio de 2005, sendo preferencial a utilização de sua forma eletrônica, de acordo com

cronograma a ser definido em instrução complementar.

§  2º  A  inviabilidade  da  utilização  do  pregão  na  forma  eletrônica  deverá  ser  devidamente

justificada pelo dirigente ou autoridade competente.

 § 3º Os órgãos, entes e entidades privadas sem fins lucrativos, convenentes ou consorciadas com

a União, poderão utilizar sistemas de pregão eletrônico próprios ou de terceiros.

(...)

Art. 4º Os Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda expedirão instrução

complementar  conjunta para a  execução deste  Decreto,  no prazo de noventa dias,  dispondo

sobre os limites, prazos e condições para a sua implementação, especialmente em relação ao §

1º  do  art.  1º,  podendo  estabelecer  as  situações  excepcionais  de  dispensa  da  aplicação  do

disposto no citado § 1º.

3.4.3. As transferências voluntárias da União, que compreendem os convênios, contratos de
repasse e termos de parceria firmados com os Estados, Distrito Federal, Municípios e organizações da
sociedade civil, somaram cerca de R$80 bilhões desde 2008, correspondendo a 98.780 instrumentos
assinados e válidos. O gráfico a seguir apresenta o histórico dos instrumentos assinados desde 2008:

Fonte: Siconv

3.4.4. O gráfico a seguir detalha o universo de instrumentos assinados e válidos por tipo de
objeto predominante:
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Fonte: Siconv 

3.4.5. Não menos importante é conhecer o perfil das transferências voluntárias em termos de
faixas de valores, informação que trazemos no gráfico a seguir:

Fonte: Siconv

3.4.6. O gráfico anterior  demonstra que cerca de 80% dos instrumentos  firmados possuem
valores  abaixo  de  R$  750.000,00.  Verifica-se  na  mesma  base  de  dados  que  essa  maioria  de
instrumentos representa, por outro lado, apenas cerca de 20% do total dos recursos repassados.

3.5. Das modalidades de licitação utilizadas nas transferências voluntárias da União

3.5.1. Consta na base de dados do Siconv registro de 100.456 processos para compra de bens
ou contratação de serviços realizados nas transferências realizadas com municípios, assim distribuídos
por modalidade de licitação:
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Fonte: Siconv

3.5.2. Das informações anteriores verifica-se que apenas 8%  dos certames realizados pelos
municípios nas transferências voluntárias são operacionalizados em meio eletrônico, caso do pregão
eletrônico.

3.5.3. A análise dos dados do Siconv permite concluir também que apenas 822  municípios
utilizaram a modalidade Pregão Eletrônico no histórico das transferências voluntárias, contra 3.843 que
se utilizaram da modalidade presencial de Pregão.

3.5.4. Em complemento,  verificamos  que  apenas 390  municípios  estão  atualmente  aptos  a
utilizar o sistema Comprasnet, em que pese a possibilidade de uso por órgãos e entidades que não
compõem o SISG, e conforme mencionado anteriormente.

3.5.5. Quanto ao uso de sistema de licitações públicas alternativo ao Comprasnet pelos entes
federados,  verificamos que,  em dezembro de  2015,  apenas  329  municípios  se  utilizam do  sistema
Licitações-e do Banco do Brasil[1].

3.6. Da viabilidade do uso de modalidades eletrônicas pelos Estados e Municípios nas
transferências voluntárias

3.6.1. Para  as  modalidades  dispensa  de  licitação  e  pregão  presencial,  que  perfazem  um
percentual de 49%  dos certames realizados nas transferências voluntárias, o Comprasnet já oferece
instrumentos para operacionaliza-las  de maneira eletrônica,  utilizando-se do pregão eletrônico e da
cotação eletrônica[2].

3.6.2. Nesse ponto é importante ressaltar a possibilidade do uso do Sistema RDC Eletrônico
para  operacionalização  dos  certames  que  envolvam  as  obras  e  serviços  de  engenharia,  com  as
adaptações que se fizerem necessárias a essas licitações, já que, a priori, não serão operacionalizadas
na  modalidade  RDC,  visto  que  não  se  enquadram  em  sua  totalidade  nas  exigências  da  Lei  nº
12.462/2011.

3.6.3. O uso do sistema RDC Eletrônico seria importante considerando que a contratação de
obras e serviços de engenharia por meio de pregão, na prática não é a regra, por não se tratar muitas
vezes de serviços comuns.

3.6.4. Ademais, em se viabilizando o uso do sistema RDC Eletrônico para as transferências
que envolvam obras e serviços de engenharia, é possível acrescer aos 49% de processos passíveis de
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realização em formato eletrônico parte do percentual de 37% das concorrências, tomadas de preço e
convites realizados no formato tradicional.

3.6.5. Importa  ressaltar  que  o  recente  avanço  do  acesso  à  internet  no  Brasil  possibilita  a
evolução proposta, conforme já demonstrava a pesquisa Perfil dos Estados e dos Municípios, produzida
pelo IBGE em 2014[3], na qual apenas 13  das 5.570 prefeituras brasileiras não possuíam acesso à
internet em sua sede, sendo que 4.126 municípios já possuíam cobertura de internet banda larga em
2015 conforme informações do Ministério da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações[4].

3.7. Dos benefícios do uso de modalidades eletrônicas de licitação

3.7.1. Dos ganhos de confiabilidade das informações e de eficiência e economicidade na
gestão e no controle

3.7.1.1. A utilização de sistema eletrônico unificado de licitações pelos convenentes permitiria
criar interligações com o sistema Siconv eliminando o trabalho de registro dos seguintes itens previstos
no inciso XVIII do art. 7º e Parágrafo Único do art. 50 da Portaria nº 424/2016:

a) extrato do edital de licitação;

b) preço estimado pela Administração Pública para a execução do serviço;

c) proposta de preço total ofertada por cada licitante com a sua respectiva inscrição
no CNPJ[5];

d) termo de homologação e adjudicação; e

e) publicação do extrato do edital de licitação no Diário Oficial da União[6].

3.7.1.2. Cabe ressaltar que o ganho de eficiência mencionado virá acompanhado de um ganho
expressivo de confiabilidade da  informação,  visto  tais  dados serem inseridos  atualmente  de  forma
manual e sem a realização de crítica pelo sistema Siconv.

3.7.1.3. Para tanto, é preciso definir sistema unificado de licitações a ser utilizado pelos estados e
municípios, preferencialmente aqueles já existentes e disponíveis na administração pública federal –
Comprasnet e RDC Eletrônico, evitando produção de tecnologias que implicam em custos de criação e
de integração.

3.7.1.4. Com  a  implementação  da  medida  estariam  disponíveis  em  repositório  único  as
informações  dos  fornecedores  participantes,  inclusive  das  propostas,  permitindo  um controle  mais
eficiente  e  tempestivo  sobre  as  eventuais  fraudes,  por  meio  de  cruzamento  de  bases  de  dados  e
elaboração de trilhas de auditoria.

3.7.1.5. Em  decorrência  da  disponibilidade  das  informações  dos  fornecedores  participantes,
tornar-se-ia mais eficiente, acurado e efetivo o controle, por exemplo, sobre a participação em licitação
de licitantes inidôneos, impedidos e suspensos, conforme mencionado na Portaria nº 424/2016, incisos
do art. 44.

3.7.1.6. Por fim, ressalte-se que os benefícios mencionados do uso das modalidades eletrônicas
de  licitação  pelos  convenentes  permitem  que  se  substituam  controles  administrativos  manuais  e
individualmente realizados por verificações em sistema realizadas de forma maciça, emitindo alertas
aos gestores e aos órgãos de controle.

3.7.1.7. Tal avanço é condição sine qua non para avançarmos do controle processual para o
controle de resultados, mudança de paradigma essa perseguida pela recente Portaria nº 424/2016.

3.7.1.8. Quanto  à  economicidade  das  licitações  realizadas  por  meios  eletrônicos,  dados  do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão apontam para uma economia de 18% em 2014
pelo uso do pregão eletrônico pelos órgãos e entidades da administração pública federal, calculada a
partir dos preços de referência das licitações.
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3.7.2. Do alinhamento às boas práticas internacionais:

3.7.2.1. A  utilização  de  procedimentos  de  seleção  de  fornecedores  por  meio  de  sistema
eletrônico,  denominada  internacionalmente  como e-procurement,  é  uma  prática  já  consolidada  em
diversos países do mundo, a exemplo dos países asiáticos, e encontra-se em franca expansão nos países
europeus[7].

3.7.2.2. Estudos mencionados pela Comissão para o Parlamento Europeu apontam que o uso de
modalidades eletrônicas de seleção de fornecedores gera economia na ordem de 5 a 20% nas compras
públicas, além de afetarem positivamente o Produto Interno Bruto com acréscimos de 0,1 a 0,2% em 5
(cinco) anos[8].

3.7.2.3. De outro bordo, o uso de modalidades eletrônicas de seleção de fornecedores amplia a
transparência sobre o uso dos recursos públicos, permitindo um escrutínio mais efetivo da sociedade
sobre os gestores públicos,  reduzindo o risco de corrupção, conforme mencionado pela OCDE em
Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public Procurement[9].

3.7.2.4. Por fim, o uso de modalidades eletrônicas de licitação em plataforma unificada permitirá
a  disponibilização  das  informações  em formato  de  dados  abertos,  alinhando-se  aos  compromissos
internacionais  firmados  pelo  Brasil,  como  a  iniciativa  Open  Government  Partnership[10]  e  a
Convenção Interamericana contra a Corrupção[11].

[1] Informação baseada em DEZ/2015, considerando as naturezas jurídicas considerando as naturezas
jurídicas, Município, Autarquia Municipal, Fundação Municipal, Órgão Público do Poder Executivo
Municipal.

[2] Consideramos que as dispensas de licitação por limite de valor tendem a ser a maioria das dispensas
realizadas nas transferências voluntárias, tendo em vista a maioria dos instrumentos possuem valores
diminutos.

[3] ftp://ftp.ibge.gov.br/Perfil_Municipios/2014/base_MUNIC_xls_2014.zip

[4] Adicionalmente, 4.127 municípios brasileiros possuíam cobertura de banda larga em 2015, segundo
dados disponíveis em http://dados.gov.br/dataset/dscom/resource/50ad5722-fcb4-400e-
acdd-2939982fb9ba

[5] A interpretação desse dispositivo tem sido no sentido da obrigatoriedade de inserção apenas da
proposta vencedora, sendo a inserção das demais apenas uma boa prática.

[6] O sistema SIASG possui interligação com a Imprensa Oficial, de forma que o comando para a
publicação do edital pode ser iniciado do próprio sistema, feitos eventuais ajustes para uso nos
municípios.

[7] Fonte: World Bank. Disponível em http://bpp.worldbank.org/~/media/WBG/BPP/Documents/Reports
/Benchmarking-Public-Procurement-2017.pdf

[8] Fonte: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0179&from=EN

[9] Disponível em https://www.oecd.org/competition/cartels/42851044.pdf

[10] Disponível em https://www.opengovpartnership.org/about/about-ogp

[11] Disponível em http://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-internacional/convencao-da-oea
/documentos-relevantes/arquivos/cartilha-oea-2016.pdf
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4. CONCLUSÃO

4.1. O  uso  de  modalidades  eletrônicas  de  licitação  pelos  municípios  convenentes  nas
transferências voluntárias da União ainda é reduzido, em que pese a disponibilidade de ferramentas de
uso gratuito como o sistema Comprasnet e e-Licitações.

4.2. As vantagens do uso de modalidades eletrônicas consistem em maior confiabilidade e
transparência  das  informações  das  licitações  e  ganhos  de  eficiência  e  economicidade  na  gestão  e
controle dos recursos públicos transferidos.

4.3. Pelo  exposto,  propomos  envio  desta  Nota  Técnica  ao  Ministério  do  Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão para avaliação das medidas necessárias para instituição da obrigatoriedade
do  uso  de  sistema  eletrônico  unificado  na  operacionalização  das  licitações  realizadas  a  partir  de
transferências voluntárias recebidas.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS CANDIDO DE PAULA REZENDE,

Coordenador-Geral, em 22/06/2017, às 17:39, conforme horário oficial de Brasília, com

fundamento na Portaria 1.664, de 29 de junho de 2015, da Controladoria-Geral da União.

 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cgu.gov.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
código verificador 0394381 e o código CRC 40BC5E45

Referência: Processo nº 00190.101668/2017-30 SEI nº 0394381
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