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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi mensurar a economicidade na aquisição de bens e serviços comuns 

contratados pela Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - FUERN através 

do pregão presencial versus eletrônico. Foram comparadas a economicidade de 3 pregões 

presenciais realizados em 2012 e 3 pregões eletrônicos ocorridos em 2018. A escolha dos 

pregões de 2012 ocorreu pelo fato de ter sido o último ano em que os processos licitatórios dos 

objetos estudados foram contratados através dessa modalidade, e os de 2018 por serem os mais 

recentes. Foi feita uma comparação dos valores estimados na memória de cálculo com os 

realmente contratados. Os resultados evidenciam que os pregões presenciais resultaram em uma 

maior economicidade quando comparados com o eletrônico. Os dados coletados mostram que 

no pregão presencial houve uma economia de 52,97% e no eletrônico 21,21%. Verifica-se a 

necessidade de realização de um novo estudo com um maior número de processos para 

confirmar se realmente na FUERN o pregão em sua forma presencial gera uma maior 

economicidade quando comparado com o pregão eletrônico. 

Palavras-chave: Pregão eletrônico. Pregão presencial. Economia. Licitação. 
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SERVICES BY THE FUERN: PRESENCIAL VERSUS ELECTRONIC 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to measure the cost-effectiveness of the acquisition of 

common goods and services contracted by the State University Foundation of Rio Grande do 

Norte - FUERN through the face-to-face e-session. The economics of 6 bidding processes were 

compared, with 3 face-to-face sessions held in 2012 and 3 electronic trading sessions in 2018. 

A comparison was made of the estimated values in the calculation memory with those actually 

contracted. The results show that the sessions conducted in person have resulted in a greater 

economics when compared to the electronic ones. The data collected shows that in the face-to-

face session there was an economy of 52.97% and in electronic 21.21%. There is a need to carry 

out a new study with a greater number of processes to confirm if the presence of the pre-sale in 

the presence of FUERN is actually more economical when compared to the electronic trading 

session. 

Keywords: Trading system present. Trading system electronic. Economy. Bidding. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A administração pública precisa seguir algumas regras no momento de realizar suas 

contratações. As aquisições precisam passar por um processo licitatório. Segundo Piscitelli e 

Timbó (2014) a licitação pode ser compreendida como procedimentos administrativos, 

embasado em lei, por meio do qual a administração pública, verifica entre os interessados 

habilitados quem apresenta as melhores condições para realização de obras, serviços, 

publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações. 

A licitação está regulamentada pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a lei das 

licitações, onde no artigo 22 foi discriminado 5 modalidades para ocorrer o processo licitatório: 

concorrência, tomada de preço, convite, leilão e concurso (BRASIL, 1993). 

No ano de 2002, foi criada a sexta modalidade de licitação com a intenção de 

desburocratizar o processo licitatório, a Lei nº 10.520, intitulada lei do pregão. De início esta 

modalidade foi implantada na sua forma presencial, cujas especificações estão detalhadas no 

Decreto nº 3.555 de 8 de agosto de 2000. Com a finalidade de tornar mais célere o processo de 

compra, instituiu-se o pregão eletrônico através do Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005. 

Segundo Soares Júnior e Morais (2016) o pregão eletrônico ocorre de maneira mais 

rápida, aumenta o número de participantes por ser feito de forma eletrônica, fazendo com que 



 

 

haja uma maior competitividade e economicidade para a administração pública. Desse modo, 

considerando que o pregão eletrônico é uma modalidade de licitação que gera maior economia, 

surge à problemática: Qual a economicidade na aquisição de bens e serviços comuns 

contratados pela Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte através do pregão 

presencial versus eletrônico? 

Para chegar a uma resposta ao problema exposto, alguns objetivos foram traçados, tendo 

como objetivo geral mensurar a economicidade na aquisição de bens e serviços comuns 

contratados pela FUERN através do pregão presencial versus eletrônico. Como objetivos 

específicos, verificar o número de participantes na modalidade pregão presencial versus 

eletrônico; confrontar os valores estimados na memória de cálculo com os valores que foram 

contratados; quantificar a economicidade gerada pela modalidade de licitação pregão presencial 

versus eletrônico. 

Com os resultados dessa pesquisa espera-se contribuir para o meio acadêmico, visto que 

os dados coletados poderão servir de apoio para futuras pesquisas na área de licitações pública. 

E de forma indireta evidenciar se os agentes públicos estão fazendo a pesquisa mercadológica, 

na hora de estimar os valores do objeto que será licitado, de maneira eficiente. Estudo com 

objetivos similares já foi realizado por Silva (2015) na Fundação Norte-Rio-Grandense de 

Pesquisa e Cultura (FUNPEC), onde os pregões presenciais obtiveram um percentual de 27,98% 

de economia e os eletrônicos 42,03%. Diante dos dados apurados foi constatado que o pregão 

eletrônico é mais vantajoso. Já o levantamento realizado por Soares Júnior e Morais (2016) no 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) sobre a economicidade do pregão eletrônico, 

obteve como resultado uma economia de 20,90% em 2010, 16,02% em 2011 e de 18,46% no 

ano de 2012. 

Por sua vez, Silva (2016) em sua pesquisa realizada na Justiça Federal do Rio Grande 

do Norte, evidenciou que nos pregões realizados em 2014 e 2015, há uma maior tendência na 

utilização do pregão na modalidade eletrônico. Para argumentar sobre a mensuração e 

economicidade na aquisição de bens e serviços comuns contratados, estruturou-se este trabalho 

além destas considerações iniciais com o referencial teórico, necessário ao estudo em questão 

e que está subdividido em 3 pontos que contemplará a administração pública, licitação e pregão. 

No terceiro momento está descrito toda a metodologia que foi utilizada para se atingir o objetivo 



 

 

geral e os objetivos específicos. No quarto tópico apresenta os resultados e discussões e por 

último o quinto tópico com as considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Administrar em sentido amplo significa gerir interesses, em consonância com a lei, à 

guarda de bens do alheio. A administração pública é o controle dos bens e interesses da 

coletividade no âmbito federal, estadual ou municipal, segundo as normas, visando o bem 

comum (ALEIXO; BURLE FILHO; MEIRELLES, 2012). Segundo Pereira (2010) quando se 

fala em administração pública é necessário compreender os conceitos de eficácia, eficiência e 

efetividade. A eficiência está relacionada com a maneira de fazer as ações pretendidas, eficácia 

tem ligação com o resultado final, (se alcançou o objetivo) e efetividade é o grau de qualidade 

do objetivo alcançado. 

De acordo com Costa (2016) a administração pública tem o dever de governar os 

recursos públicos arrecadados, oriundos de receitas de impostos, por exemplo, e, em contra 

partida oferecer saúde, educação, segurança entre outras, o mínimo de condições para o 

desenvolvimento de programas e políticas de bem estar para toda população. Para Paludo (2017) 

a administração pública possui como finalidade principal auxiliar para que os objetivos 

fundamentais da constituição de 1988 descritos no artigo 3º possam ser alcançados, a saber, 

desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; e promover o bem de todos. 

 

2.1.1 Licitação 

 

Na administração pública não se pode realizar uma compra simplesmente procurando 

no comércio mais próximo e adquirindo determinado produto. Para fazer uma compra ou 

aquisição de algum serviço, é necessário que se faça uma licitação para que todos os 

interessados possam participar de maneira igualitária na escolha da proposta mais vantajosa ao 

serviço público. 



 

 

A constituição federal de 1988 no art. 37, inciso XXI, prevê a maneira que a 

administração pública deve realizar o processo de compra, que é através do processo licitatório, 

que assegure igualdade de condições a todos os interessados em fornecer tal produto, 

estabelecendo as regras que deverão ser seguidas, de acordo com a lei (BRASIL, 

1988).  Segundo Martins (2014), a licitação é um processo administrativo utilizado pelos 

agentes públicos para promover contratos com empresas particulares, de acordo com as 

especificações do edital ou convite, que ofereça as melhores condições para administração 

pública.  

As Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002 regulamentam a licitação no Brasil. Enquanto 

esta norma infraconstitucional, denominada Lei do Pregão, estabelece a modalidade de licitação 

alcunhada pregão, para compra de bens e serviços que são facilmente definidos em edital, 

através de especificidades habituais no mercado, aquela norteia de forma geral os processos 

licitatórios e os contratos administrativos referentes a obras, serviços, compras, alienações e 

locações em todo o território nacional. Para que a licitação ocorra de maneira íntegra em 

consonância com a lei, alguns princípios precisam ser observados durante a execução do 

processo licitatório. Os princípios que devem ser seguidos na licitação estão discriminados na 

Lei 8.666/1993, a lei das licitações em seu artigo 3º: 

 

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

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

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

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

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

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

(BRASIL, 1993).  

 

O princípio da igualdade assegura que deve haver um tratamento igualitário a todos os 

interessados em participar da contratação pública. Alves (2014) diz que todos serão tratados de 

maneira igual proporcionando-lhes as mesmas oportunidades de participar da competição. 

As licitações possuem características próprias e cada uma se destina a determinados 

tipos de contratação. A modalidade a ser utilizada será definida internamente no órgão público 

de acordo com o objeto que será licitado. A concorrência é uma modalidade onde quaisquer 

interessados podem participar, cadastrados ou não, desde que estejam de acordo com as normas 



 

 

estabelecidas no edital. Na fase inicial de habilitação precisa comprovar a qualificação técnica 

(ALEIXO; BURLE FILHO; MEIRELLES, 2012).  

Por sua vez, a tomada de preço é a modalidade onde os interessados precisam se 

apresentar devidamente cadastrados ou atender ao que foi exigido em edital até o terceiro dia 

anterior ao recebimento das propostas (MELLO, 2013). O convite é uma modalidade onde no 

mínimo 3 licitantes, que sejam do ramo do objeto a ser licitado, são escolhidos e convidados. 

Outros interessados e cadastrados também poderão participar do processo, desde que 

manifestem interesse num prazo de 24h antes da apresentação das propostas (BRASIL, 1993). 

Já a modalidade concurso para Mello (2013) é uma disputa entre quaisquer interessados 

desde que possuam a qualificação técnica exigida, para a escolha de trabalho técnico, científico 

ou artístico, com uma bonificação aos vencedores, conforme os critérios estabelecidos no edital. 

O leilão, noutro aspecto, é a modalidade utilizada para venda de bens móveis que já não 

estejam servindo para a administração, ou de bens legalmente apreendidos ou adquiridos por 

força de execução judicial. A proposta vencedora será aquela de maior lance ou de avaliação 

superior (COSTA, 2016). Por fim, a Lei nº 10.520/2002 instituiu o pregão que é outra 

modalidade de licitação, que deve valer para bem ou serviço comum, sempre adquirido pelo 

tipo menor preço (BRASIL, 2002). São quatro os tipos de licitação de acordo com o § 1o do art. 

45 da lei de licitações: menor preço, melhor técnica, técnica e preço e de maior lance ou oferta 

(BRASIL, 1993). A regra geral é a licitação de menor preço.  

 

2.1.2 Pregão 

 

A palavra pregão significa “divulgação oral, feita por leiloeiros e corretores, dos 

produtos à venda e das ofertas recebidas” (AULETE, 2009, p. 640). De acordo com Silva (2015) 

o pregão teve início com a Lei nº 9.472/1997 que era utilizada somente pela Agência Nacional 

de Telecomunicações (ANATEL). Posteriormente o então presidente do Brasil, Fernando 

Henrique Cardoso, instituiu a Medida Provisória nº 2.026, de 04 de maio de 2000 estendendo 

o pregão para a União. Essa medida foi regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto 

de 2000. 

Assim como as outras modalidades de licitação, o pregão também precisa se submeter 

aos princípios licitatórios e outros correlatos. Para Silva (2015) a observância aos princípios no 



 

 

pregão é proporcionar uma disputa honesta, onde todos possam participar igualitariamente, 

possibilitando com que a administração pública possa contratar de maneira mais econômica, 

eficiente e segura. De acordo com o Decreto nº 3.555 em seu artigo 2º, o pregão é uma 

modalidade de licitação em que os fornecedores disputam em sessão pública pelo fornecimento 

de bens e serviços comum, onde eles levam a proposta de preços escrita dentro dos envelopes 

e durante a sessão são feitos lances verbais, e aquele que ofertar o menor lance será considerado 

vencedor (BRASIL, 2000). 

Na fase preparatória que é fase inicial do processo, deverá ser definido o objeto a ser 

licitado, justificativa da necessidade da aquisição, estabelecimento dos critérios para aceitação 

das propostas, e, designação do pregoeiro e da comissão que participarão do processo (BRASIL 

2000). Nesta fase inicial onde também é elaborado o edital, é feita uma pesquisa mercadológica 

do objeto a ser licitado para checar se o órgão público possui rubricas orçamentárias suficientes. 

Esses valores também servirão de base ao pregoeiro para o momento da fase de lances.  

Implica-se que a pesquisa de preço deve ter valores atualizados praticados no mercado, 

caso contrário a economia obtida não será reflexo da realidade. Se o valor que for estimado pelo 

responsável da pesquisa mercadológica for superestimado, a redução alcançada não refletirá 

uma economicidade real. Após o esgotamento da fase inicial ter-se-á a fase externa, onde é 

publicado um aviso sobre a licitação. Nesse aviso constará o local ou site para os interessados 

poderem solicitar o edital. 

A FUERN organiza nas pastas de cada processo de licitação os papéis (impressos) com 

o local e a publicação dos avisos sobre a licitação. Esses avisos são divulgados no Diário Oficial 

do Estado do Rio Grande do Norte, no site da Comissão Permanente de Licitação na página da 

UERN e no portal do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte (TCE-RN). Existem duas 

maneiras de ocorrer o pregão: o presencial, que exige a presença física dos licitantes e do 

pregoeiro no momento da sessão dos lances e, o eletrônico que acontece através da internet, à 

distância. Basta que os licitantes e o pregoeiro estejam conectados no site que ocorrerá o pregão. 

Segundo Soares Júnior e Morais (2016), existem vários sites para realização do pregão 

eletrônico. O Governo Federal utiliza o site www.comprasgovernamentais.gov.br. Na 

Fundação em estudo as licitações do tipo pregão eletrônico ocorrem no site www.licitacoes-

e.com.br. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/


 

 

Os interessados em participar do pregão, de acordo com o artigo 4º inciso XIV da Lei 

nº 10.520, deverão fazer um prévio cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou 

Municípios (BRASIL, 2002). O pregão na sua forma presencial foi à primeira maneira de 

utilização dessa modalidade. Está regulamentado pelo Decreto nº 3.555/2000, que conforme o 

artigo 1º era aplicado nas licitações realizadas apenas no âmbito da União (BRASIL, 2000). 

No ano de 2002 com a promulgação da Lei nº 10.520, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios passaram a utilizar o pregão como uma de suas modalidades de licitação. No 

âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, o pregão foi regulamentado pelo Decreto Estadual 

nº 17.144, de 16 de outubro de 2003. No início da sessão os participantes entregam ao pregoeiro 

dois envelopes, em um conterá a proposta de preço do objeto licitado e no outro a documentação 

de habilitação exigida (BRASIL, 2000). 

O licitante que estiver com a menor proposta e os demais que estiverem até 10% acima 

do valor, poderá participar da fase de lances verbais a fim de melhorarem suas propostas e 

ganhar a licitação. Aquele que oferecer o menor preço será classificado em 1º lugar 

(CHIAVENATO, 2016).  Logo em seguida aos lances, o pregoeiro verificará no envelope dos 

documentos da habilitação se o vencedor está com toda documentação especificada em edital. 

Caso não esteja em consonância com o edital, ele ficará inabilitado e o pregoeiro passará a 

verificar a documentação do que estava como 2º colocado, se estiver tudo certo, ele será 

declarado o vencedor (BRASIL, 2002). 

Com o Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, foi regulamentado o pregão eletrônico. 

Conforme seu o artigo 4º “nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será 

obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica” 

(BRASIL, 2005). O pregão possui vantagens em relação às outras modalidades de licitação. 

Uma delas é a inversão da habilitação, isso faz com que a sessão da licitação ocorra de maneira 

mais ágil. No pregão, primeiro ocorre a disputa através dos lances entre os interessados, e depois 

de verificado a melhor proposta para administração, ocorre a checagem da documentação do 

fornecedor que tenha ganhado a licitação. 

De acordo com Silva (2015 apud Scarpinella, 2002) a disputa entre os interessados é de 

certa maneira saudável para a administração pública, faz com que se consiga contratar bens e 

serviços com preços melhores. Essa concorrência entre os fornecedores sempre traz propostas 



 

 

vantajosas para os órgãos públicos. Pesquisa semelhante realizada por Silva (2015) na FUNPEC 

foi verificado que o pregão eletrônico apresentou uma maior economicidade na contratação. De 

acordo com os dados levantados das licitações realizadas no período de 2009 a 2013, no pregão 

presencial houve uma redução de 27,98% na comparação do valor orçado com o contratado, e 

o pregão eletrônico de 42,03%. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este tópico será abordado a trajetória e a metodologia utilizada para alcançar o resultado 

desta pesquisa que tem por objetivo geral mensurar a economicidade na aquisição de bens e 

serviços comuns contratados pela Fundação do Estado do Rio Grande do Norte através do 

pregão presencial versus eletrônico. Beuren (2013) relata que a qualidade dos resultados de uma 

pesquisa científica depende da correta definição dos métodos e procedimentos que serão 

seguidos para a observação e coleta dos dados, mensuração das variáveis e as técnicas 

empregadas para a análise dos dados. 

Quanto aos objetivos o presente estudo classifica-se como descritiva, visto que irá 

comparar a economicidade da modalidade de licitação pregão presencial versus eletrônico. Já 

com relação à tipologia dos procedimentos é classificada como estudo de caso, pesquisa 

bibliográfica e documental. Para Beuren (2013), o estudo de caso é uma pesquisa concentrada 

em um único caso, e serve para aprofundar o conhecimento sobre determinado assunto. Já as 

pesquisas bibliográfica e documental de acordo com a autora são utilizadas quando se fazem 

necessários conhecimentos teóricos baseados em artigos científicos, monografias, livros e, 

consulta aos documentos internos dos processos licitatórios produzidos pela FUERN em estudo. 

Sobre a abordagem do problema a pesquisa enquadra-se como qualitativa, já que se 

pretende comparar a economicidade da memória de cálculo com o que foi contratado das 

licitações de pregão na forma presencial com a forma eletrônica. Na contabilidade apesar de 

trabalhar muito com números, não se pode esquecer que é uma ciência social e não exata, 

justificando a importância da utilização de uma abordagem qualitativa (BEUREN, 2013). Sobre 

a associação com o tempo pode ser definida como transversal já que os dados utilizados foram 

do momento do processo de licitação. 



 

 

Para se chegar ao objetivo da pesquisa foi realizado um levantamento e checagem de 

documentos dos processos de licitação na modalidade pregão presencial – Processo nº 

2523/2012, Dedetização; Processo nº 2575/2012, Material de expediente e limpeza; Processo 

nº 2984/2012, Manutenção de piscina. A escolha desses pregões realizados em 2012 aconteceu, 

pelo fato de ter sido o último ano em que os processos licitatórios dos objetos estudados foram 

contratados através dessa modalidade. 

Na modalidade pregão eletrônico foram analisados os seguintes processos: Processo nº 

3691/2018, Dedetização; Processo nº 737/2018, Material de expediente; Processo nº 2553/2018, 

Manutenção de piscina. A seleção desses pregões foi pelo fato de serem os mais recentes 

licitados pela FUERN. Ao todo foram analisados 6 processos, sendo 3 pregões presenciais e 3 

pregões eletrônicos. Com o intuito de contribuir na análise e discussão dos resultados foram 

confeccionadas tabelas no Excel para auxiliar na visualização e interpretação dos dados. Os 6 

processos estudados na pesquisa estavam organizados em pastas, nos arquivos da FUERN no 

Edifício Epílogo de Campos. Foram analisados os seguintes documentos: o aviso de licitação, 

edital, termo de referência, memória de cálculo dos itens licitados, ata de realização dos pregões, 

quadro comparativo das propostas e o termo de homologação do pregão.  Os processos com 

seus respectivos documentos foram analisados pessoalmente pelos autores, no período de abril 

a novembro de 2018, totalizando 7 meses de pesquisa. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O objetivo geral dessa pesquisa foi mensurar a economicidade na aquisição de bens e 

serviços comuns contratados pela Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

através da comparação do pregão presencial versus eletrônico. Para se alcançar tal objetivo foi 

realizado um levantamento de dados de 3 processos licitatórios na modalidade de pregão 

presencial realizados em 2012 e 3 licitações de pregão eletrônico ocorridos no ano de 2018.  

Tendo em vista a modernização e maior celeridade dos processos licitatórios realizados 

através da modalidade pregão, a Tabela 1 apresenta o levantamento do quantitativo e de suas 

respectivas modalidades de licitação ocorridas em 2012 e 2018 até o mês de outubro. 

 

Tabela 1- Modalidades de licitações ocorridas nos anos de 2012 e 2018 

     



 

 

Modalidades 2012 % 2018 % 

Concorrência 2 4,2% 0 - 

Convite 4 8,3% 0 - 

Tomada de Preço 0 - 6 15,0% 

Pregão Eletrônico 1 2,1% 34 85,0% 

Pregão Presencial 41 85,4% 0 - 

Fonte: elaborada pelos autores, 2018    

 

Percebe-se que a modalidade mais utilizada pela FUERN é o pregão, que no ano de 

2012 o pregão presencial representou um total de 85,4%. Nessa época o pregão eletrônico era 

pouco utilizado, apenas uma licitação ocorreu nessa modalidade. Já em 2018 o cenário dos 

pregões mudou, o eletrônico é que passa a dominar a maior parte das licitações, totalizando 85% 

do total dos processos ocorridos até o mês de outubro, e o presencial deixou de ser utilizado. 

Conforme consta na Tabela 2, estão listados os números dos processos, pregões e o total 

de itens licitados que foram selecionados para o presente estudo: 

 

Tabela 2 - Número dos processos, pregões, total de ítens e objeto licitado 

     

Processo Nº Pregão Nº 
Total de 

itens 
Modalidade Objeto licitado 

2575/2012 017/2012 145 

Presencial 

Aquisição de material de expediente e limpeza 

2984/2012 019/2012 6 Serviços de manutenção e limpeza de piscina 

2523/2012 016/2012 6 Serviços de dedetização 

737/2018 009/2018 63 

Eletrônico 

Aquisição de material de expediente 

2553/2018 025/2018 7 Serviços de manutenção e limpeza de piscina 

3691/2018 033/2018 12 Serviços de dedetização 

Fonte: elaborada pelos autores, 2018 

 

Os processos analisados foram selecionados por serem os últimos realizados até a data 

da pesquisa, tanto na forma presencial (2012) quanto na eletrônica (2018), de alguns dos objetos 

que a FUERN anualmente precisa realizar sua contratação. Então dessa forma, eles foram 

escolhidos para ser possível comparar a economicidade do pregão presencial versus eletrônico 

de um mesmo tipo de objeto contratado em períodos diferentes.  

Pode-se perceber que no processo de aquisição de material de expediente e limpeza 

houve um decréscimo no quantitativo de itens do ano de 2012 para 2018. Compreende-se que 

um dos motivos foi que na última licitação ocorreu apenas aquisição de material de expediente. 



 

 

A Tabela 3 a seguir, demonstra um comparativo da economicidade na licitação de 

material de expediente e/ou limpeza, dos mesmos objetos licitados de anos diferentes do pregão 

presencial versus o eletrônico. 

 

Tabela 3 - Economicidade na licitação de material de expediente e/ou limpeza  

       

Pregão Nº Modalidade 

Qtd. 

Máxima de 

licitantes 

 Valor 

estimado (R$)  

 Valor 

contratado (R$)  
Economicidade 

017/2012 Presencial 8 1.211.859,08  472.018,86   R$ 739.840,22  61,05% 

009/2018 Eletrônico 10 237.056,11  169.579,55   R$ 67.476,56  28,46% 

Fonte: elaborada pelos autores, 2018    

 

De acordo com a Tabela 3 sobre a economicidade na licitação de material de expediente 

e/ou limpeza, os dados demonstram que no pregão presencial ocorrido em 2012, onde 8 

empresas participaram do processo licitatório, o valor foi estimado em R$ 1.211.859,08 e 

contratado por R$ 472.018,86. Para a FUERN representou uma redução de R$ 739.840,22 que 

em termos percentuais significa que houve uma economia de 61,05%. 

Já no pregão eletrônico ocorrido em 2018 o valor foi estimado em R$ 237.056,11 e 

contratado por R$ 169.579,55 com uma redução de R$ 67.476,56 que em termos percentuais 

houve uma economia de 28,46%. Pode-se observar que no comparativo dessas licitações, o 

pregão presencial representou uma maior economicidade aos cofres da FUERN. Divergindo 

assim da pesquisa realizada por Silva (2015) na FUNPEC, onde foi verificado que o pregão 

eletrônico apresentou uma maior economia na hora da contratação. 

Pelas informações colhidas, infere-se que pode ter acontecido uma supervalorização no 

momento de se fazer a estimativa de preço do objeto licitado em 2012. Durante a pesquisa, 

verificou-se no processo que todos os itens que estavam orçados para aquisição na memória de 

cálculo, foram contratados. De acordo com os dados colhidos nos processos licitatórios, a 

pesquisa mercadológica realizada pela FUERN em 2012, acontecia através de uma consulta nas 

empresas especializadas no objeto licitado em Mossoró no Rio Grande do Norte. Essas 

empresas enviavam ao responsável uma proposta, e, de posse delas, o pesquisador montava 

uma tabela com os valores e utilizava a de menor preço para fixar como o valor orçado. 



 

 

Atualmente na Fundação a pesquisa mercadológica para contratação de produtos e 

serviços é realizada através de uma consulta ao site www.bancodeprecos.com.br, e no mercado 

local. Inicialmente na pesquisa é selecionada apenas a região do nordeste e se não for 

encontrado o mesmo objeto já licitado por outro órgão público, a pesquisa passará a abranger 

todo o país. Verifica-se o menor valor, e este será utilizado como referência de preço.  

Quando o objeto licitado não consta no banco de preços, a pesquisa é realizada através 

de um contato telefônico ou presencial pela equipe que trabalha coma pesquisa mercadológica, 

com pelo menos três empresas que trabalham com o objeto a ser licitado. Diante dos orçamentos, 

é feita uma média aritmética dos valores para usar como valor estimado na memória de cálculo. 

A Tabela 4 a seguir, faz um comparativo da economicidade na licitação de serviços de 

dedetização, dos mesmos objetos licitados de anos diferentes do pregão presencial versus o 

eletrônico. 

 
Tabela 4 - Economicidade na licitação de serviços de dedetização  

       

Pregão Nº Modalidade 

Qtd. 

Máxima de 

licitantes 

 Valor 

estimado (R$)  

 Valor 

contratado (R$)  
Economicidade 

016/2012 Presencial 1 212.472,87  193.337,21   R$ 19.135,66  9,01% 

033/2018 Eletrônico 6 122.518,00  109.100,00   R$ 13.418,00  10,95% 

Fonte: elaborada pelos autores, 2018    

 

Conforme dados da tabela, o pregão presencial foi estimado em R$ 212.472,87 e 

contratado por R$ 193.337,21 que representou uma economia de R$ 19.135,66 em termos 

percentuais houve uma economia de 9,01%. No pregão eletrônico de 2018, o objeto licitado foi 

orçado em R$ 122.518,00 e contratado por R$ 109.100,00. Esses valores em porcentagem 

representam 10,95%. Em termos percentuais percebe-se que ambos estiveram com valores bem 

próximos. Um ponto que chamou bastante atenção foi o quantitativo de interessados que 

participaram do processo licitatório. No pregão presencial apenas uma empresa participou, 

fazendo assim com que não houvesse concorrência para disputa dos lances. 

 Para Silva (2015 apud Scarpinella, 2002) essa disputa entre os interessados é uma forma 

que a FUERN tem de conseguir contratar por valores bem mais interessantes. A disputa faz 

http://www.bancodeprecos.com.br/


 

 

com que as empresas baixem seus valores para poder ganhar a licitação. Isso não ocorreu na 

disputa em 2012, visto que apenas uma empresa participou da licitação. 

A Tabela 5 faz um comparativo da economicidade na licitação de serviços de 

manutenção e limpeza de piscina, dos mesmos objetos licitados de anos diferentes do pregão 

presencial versus o eletrônico. 

 

Tabela 5 - Economicidade na licitação serviços de manutenção e limpeza de piscina  

       

Pregão Nº Modalidade 

Qtd. 

Máxima de 

licitantes 

 Valor 

estimado (R$)  

 Valor 

contratado (R$)  
Economicidade 

019/2012 Presencial 2 12.780,00  10.499,94   R$ 2.280,06  17,84% 

025/2018 Eletrônico 5 49.702,20  43.800,00   R$ 5.902,20  11,88% 

Fonte: elaborada pelos autores, 2018    

 

Conforme dados da Tabela 5 o pregão presencial realizado em 2012 foi estimado em 

R$ 12.780,00 e contratado por R$ 10.499,94 conseguindo uma redução de R$ 2.280,06 que em 

termos percentuais significa 17,84% de economia. No pregão eletrônico de 2018 o objeto foi 

orçado em R$ 49.702,00 e contratado por R$ 43.800,00 gerando uma redução de R$ 5.902,20 

significando 11,88% de economia. 

Deste modo, percebe-se que o pregão presencial apresentou uma melhor economia em 

termos percentuais para a FUERN, mesmo tendo participado da licitação apenas duas empresas. 

No pregão eletrônico a porcentagem de economia foi menor, mas em valores monetários 

conseguiu-se mais que o dobro do pregão presencial. A seguir na Tabela 6, são comparados os 

valores estimados e contratados no ano de 2012 dos 3 processos que foram analisados. 

 

Tabela 6 - Economicidade no ano de 2012   

      

Pregão Nº Modalidade 
 Valor estimado 

(R$)  

 Valor 

contratado (R$)  
Economicidade 

017/2012 Presencial 1.211.859,08  472.018,86   R$ 739.840,22  61,05% 

016/2012 Presencial 212.472,87  193.337,21   R$ 19.135,66  9,01% 

019/2012 Presencial 12.780,00  10.499,94   R$ 2.280,06  17,84% 

Total 1.437.111,95  675.856,01   R$ 761.255,94  52,97% 



 

 

Fonte: elaborada pelos autores, 2018           

 

Conforme dados da tabela acima, em 2012 dos 3 processos analisados, a FUERN 

estimou R$ 1.437.111,95 e com a realização do pregão presencial, conseguiu contratar por 

R$ 675.856,01 significando uma redução de R$ 761.255,94 que percentualmente representa 

uma economia de 52,97%. 

Na Tabela 7 consta os valores que foram estimados e os contratados nos 3 processos 

licitatórios que foram analisados do ano de 2018.  

 

Tabela 7 - Economicidade no ano de 2018   

      

Pregão Nº Modalidade 
 Valor 

contratado (R$)  
 Valor contratado  Economicidade 

033/2018 Eletrônico 122.518,00  109.100,00   R$ 13.418,00  10,95% 

025/2018 Eletrônico 49.702,20  43.800,00   R$ 5.902,20  11,88% 

009/2018 Eletrônico 237.056,11  169.579,55   R$ 67.476,56  28,46% 

      
Total 409.276,31  322.479,55   R$ 86.796,76  21,21% 

Fonte: elaborada pelos autores, 2018    

 

De acordo com dados acima, foi estimado nos 3 processos um valor de R$ 409.276,31 

e contratado R$ 322.479,55 gerando uma redução de R$ 86.796,76. Em números percentuais 

gerou uma economia de 21,21% aos cofres da FUERN. 

Coincidentemente, os valores encontrados ficaram bem próximos da pesquisa realizada 

por Soares Júnior e Morais (2016) no IFRN sobre a economicidade do pregão eletrônico nos 

anos de 2010 a 2012, que teve como resultados uma economia de R$ 164.912,61 representando 

20,90% em 2010, de R$ 95.918,53 que representa 16,02% em 2011 e no período de 2012 houve 

uma redução de R$ 204.774,60 representando 18,46% respectivamente. Quando comparados 

os dados de 2012 com 2018, percebe-se que o pregão em sua forma presencial apresenta uma 

economia de 52,97%, maior vantagem econômica para a FUERN em relação ao pregão 

eletrônico, que mostrou uma economicidade de 21,21%. 

Diante dos dados pesquisados, o resultado encontrado diverge da pesquisa realizada por 

Silva (2015) na FUNPEC, onde foi constatado que o pregão eletrônico apresenta maior 



 

 

vantagem para utilização nas contratações públicas. A pesquisa foi realizada no período de 2009 

a 2013 num total de 213 pregões, e verificou-se que o presencial gerou uma economia de 27,98% 

e o eletrônico de 42,03%. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa teve como objetivo principal mensurar a economicidade na aquisição de 

bens e serviços comuns contratados pela Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte através da comparação do pregão presencial versus eletrônico. Após o estudo realizado, 

o objetivo proposto foi alcançado. A amostra foi delimitada com a seleção de 6 processos 

licitatórios, sendo 3 pregões presenciais ocorridos em 2012 e 3 pregões eletrônicos executados 

em 2018, do mesmo objeto licitado que ocorrem anualmente na FUERN. 

Com os resultados encontrados, conclui-se que o pregão realizado de forma presencial 

apresentou uma maior economicidade para a FUERN quando comparado com o pregão 

eletrônico. Os dados coletados mostram que no pregão presencial houve uma economia de 

52,97% e no eletrônico 21,21%. O que não se deve cogitar a crença de que essa pesquisa norteia 

toda a realidade das licitações da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

representando sim um forte indício a ser pesquisada com maior amplitude, visando corrigir uma 

possível não economicidade.  

Isto fica posto, porque a amostra da pesquisa foi limitada há apenas 6 processos 

licitatórios, que representou um percentual de 7,31% do total dos pregões presenciais realizados 

em 2012 e 8,82% do total dos pregões presenciais realizados até o mês de outubro de 2018. 

Como fator limitador dessa pesquisa, pode-se destacar que poderia ser feito um 

levantamento do tempo de realização de todo o processo licitatório. Outro ponto seria um estudo 

mais detalhado de como é realizado as estimativas dos valores dos objetos que serão licitados 

nos pregões. Uma das dificuldades encontradas foi que os processos não estavam disponíveis 

em mídia eletrônica, por isso fez-se necessária à presença física dos pesquisadores no Edifício 

Epílogo de Campus da FUERN, durante vários dias, para que a pesquisa fosse realizada. 

Indícios dessas argumentações sobressaem neste trabalho como direcionamentos para 

novas e futuras pesquisas, que poderão vislumbrar um novo estudo com um maior número de 

processos para verificar se realmente na FUERN o pregão em sua forma presencial gera uma 



 

 

maior economicidade para seus cofres quando comparado com o pregão eletrônico, buscando 

evitar uma possível não economicidade em suas licitações. 
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