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Motivação1



Motivação

• CF: atribui à União a competência de legislar sobre as 
normas gerais de licitação e contratação em todas as esferas 
de governo, e para todo tipo de Administração Pública e 
estatais

• Lei 8666/93 está ultrapassada, e é muito criticada e 
remendada.

• Principais críticas nossas: 
• Excessivo foco no processo, burocratizando-o
• Rigidez nas modalidades e critérios de julgamento 

• Principais remendos encontrados:
• Mais e mais situações de dispensa de licitação
• Lei do pregão (10520/2002)
• Lei do RDC (12462/2011)



Origem da atual proposição (1)

• PL 7709/2007 do Poder Executivo foi rapidamente aprovado 
na Câmara e remetido ao Senado com numeração PLC 
32/2007

• Aprovado em três comissões permanentes do Senado em 
2007

• Parado de 2009 a 2013, quando o Pres. do Senado Renan 
Calheiros criou Comissão Especial, com relatoria da Sen. 
Kátia Abreu. Ipea submeteu Nota Técnica (Fiuza e Medeiros, 
2013), que foi revisada e ampliada para Texto para 
Discussão (Fiuza e Medeiros, 2014).

• Substitutivo inicial da Sen. Kátia Abreu passou por mais três 
comissões (duas pela segunda vez) e recebeu um total de 84 
emendas. Versão final do Substitutivo foi relatada pelo Sen. 
Fernando Bezerra em 2015, já renumerado como PLS 559



Origem da atual proposição (2)

• Aprovação do Substitutivo de Fernando Bezerra em Nov/2016 após receber um 
total de 162 emendas de plenário, parcialmente acatadas, e foi enviado à Câmara 
com numeração PL 6814.

• Na Câmara, na prática, ele só começou a ser examinado em 2018, após criação de 
Comissão Especial (27/02/2018), e imediatamente (28/02/2018) foi apensado ao 
mais antigo PL da matéria, o PL 1292/95, seguido de outros 113 PLs (23/03/2018). 
Mas o relator, Dep. João Arruda, reconhece que o ponto de partida para o seu 
trabalho foi o PL 6814.

• O trabalho foi intenso, com várias audiências em Brasília e outras cidades. Já em 
22/05/2018 foi apresentado o Substitutivo do Relator. O Ipea procurou o Relator e 
ofereceu várias sugestões, baseadas nas suas propostas iniciais de 2013, mas mais 
amadurecidas, atualizadas pelas inovações legislativas no Exterior e pelas nossas 
próprias pesquisas posteriores, e já adaptadas à versão corrente do PL.

• Vale notar que a contribuição anterior do Ipea incidia sobre “uma folha em branco”,
pois até então não havia nenhum rascunho de substitutivo, mas tão somente o PL 
original do Executivo. A tônica era deixar o máximo possível para regulamentos 
infralegais (decretos, portarias, instruções normativas, resoluções)



Objetivos desta Nota Técnica

Origem da atual proposição (2)

• Em vista do amadurecimento do texto no Senado, há muito menos espaço para 
alteração. Focamos em correções pontuais para restaurar  o espírito original das 
propostas de 2013, atualizadas. No que é possível, insistimos em deixar a 
matéria para regulamento.

• Muitas das propostas submetidas pelo Ipea foram acolhidas e incorporadas, 
ainda que com adaptações, ao novo Substitutivo apresentado em 20/11/2018, 
que é a versão aprovada pela Comissão

• Outras não foram acolhidas ou seu acolhimento foi insuficiente. Esta Nota tenta 
explicar para a Sociedade e para o Congresso por que elas são tão importantes

• Para muitas sugestões, razões políticas podem obstruir a sua incorporação. Só 
temos argumentos técnicos a contrapor-lhes.

• Outras sugestões, incluindo muitas que já foram oferecidas ao Senado em 2013, 
parecem: 

• Não ter sido plenamente compreendidas; e/ou
• Haver receios (seja por conservadorismo, seja por razões fundamentadas, mas por 

nós desconhecidas) de que sejam inoportunas, inadequadas, ou talvez que precisem 
de mais debates antes de serem introduzidas, em outro projeto



Considerações gerais e 
desenho institucional

2



 Art. 168 introduz controle preventivo. Propomos a supressão, pois 
entendemos que o ideal é:
 Capacitar o servidor, 
 Aperfeiçoar a aplicação de conceitos de integridade e ética, e 

prevenir conflitos de interesse; tendência mundial é empoderar o 
agente de compras, desde que ele seja capacitado, bem 
remunerado e cuidadosamente selecionado

 Consolidar a regulação, incluindo normas e manuais, numa 
agência reguladora, que faria a intermediação mais abrangente 
com os órgãos de controle. Isso esvaziaria boa parte da 
necessidade de correição “no varejo”

 Art. 172 atribui aos tribunais de contas responsabilidade por 
capacitação. Sugerimos que essa atribuição seja da própria 
Administração.

O texto traz excessiva tutela dos 
órgãos de controle



Reorganização da carreira

 O Substitutivo cria a figura do agente de 
licitação, e acolheu sugestões nossas de 
vedar a sua designação quando há 
conflitos de interesses evidentes 
(parentesco, sociedade)

 Sugestão: reiteramos que isso deve se 
aplicar a toda a equipe

 Sugestão: criação de uma carreira 
própria, dentro do movimento mais geral 
de reestruturação e fusão de carreiras 
proposto pela equipe de transição de 
governo. 

 Detectamos que ainda existe uma 
presença muito grande de servidores sem 
nível superior assumindo funções 
importantes como pregoeiros, 
homologadores ou responsáveis por 
dispensa. Ver Figura ao lado. 
Conjeturamos que isso acontece nas 
equipes de apoio em igual ou maior grau.



Modalidades de licitação e 
critérios de adjudicação3



 Concorrência e pregão são as modalidades competitivas por excelência; são 
extintos a tomada de preço e o convite

 Diferentemente do pregão, que tem uma ordem rígida dos modos de disputa 
(primeiro fechado, depois aberto), a concorrência passa a ser uma RDC, no 
sentido que se pode fazer:
 Uma rodada fechada, OU 
 Uma rodada aberta, OU
 Uma combinação das duas anteriores, em qualquer ordem

 Além disso, a concorrência comporta o critério de adjudicação por técnica e 
preço; pregão só permite menor preço ou maior desconto

 Flexibilidade de modos de disputa e de critério de adjudicação são 
avanços, mas resolvem?

 NÃO. Depois de 25 anos de vigência de uma lei talhada para atar as 
mãos do comprador, isso é o máximo que se pode avançar?

 Notar que novamente a lei veda a introdução de qualquer outra 
modalidade (art.27, § 2º)  -- embora não vede a introdução de novos 
modos de disputa nem de novos critérios de julgamento

 O que falta?

O que está no PL 1292/95



1. Leilões reversos para compras não se resumem, nem na literatura 
teórica, nem na vida prática, a modos de disputa “abertos” (open bid) 
e “fechados” (sealed bid)

2. Além disso, o número médio de itens (na literatura econômica, 
“lotes”) em um pregão gira em torno de 30.

3. Os fornecedores podem ter enormes economias de escopo em 
fornecer mais de um item conjuntamente, mas não há, nem na lei 
atual nem no PL 1292, nada que lhes permita submeter lances 
conjuntos por múltiplos itens, condicionados ao arremate também 
conjunto

4. Eles poderiam auferir ganhos de escopo na logística e transferir aos 
preços, mas como os itens são fechados independentemente uns dos 
outros, nada garante que alguém consiga arrematar o conjunto 
pretendido.

5. E a Administração também não consegue comparar os custos 
conjuntos; ela tem que sempre adjudicar cada objeto ao ofertante do 
menor preço do objeto.

O que falta no PL 1292/95: 
modos de disputa (1)



6. Agrupar os itens em lotes (no sentido da legislação brasileira) também não 
resolve o problema, pois pressupõe que todos os fornecedores trabalham 
com todos os bens e serviços daquele lote ou que seja eficiente que o façam.

7. A solução é adotar lances combinatórios: cada fornecedor pode submeter 
lances combinados por múltiplas cestas de itens

8. Usando análise combinatória, numa licitação de dez itens, por exemplo, cada 
fornecedor pode submeter (10!/10!0!)+(10!/9!1!) + (10!8!2!) + .....+ 
(10!/1!9!)  lances por combinações de 10, 9,....até 1 itens. O algoritmo de 
determinação do vencedor pode e deve minimizar o custo (ou maximizar a 
pontuação) sobre todas as combinações possíveis de todos os licitantes

9. Mas não é só isso: nada (a não ser o conservadorismo da relatoria ou da 
comissão) impede que haja OUTROS modos de disputa, tanto para a 
adjudicação de um item (licitação de um item) como para múltiplos itens

10. Importante: TODOS os modos de disputa sugeridos abaixo comportam o uso 
do critério de técnica e preço (e os exemplos são dados já para esse critério)

O que falta no PL 1292/95: 
modos de disputa (2)



O que falta no PL 1292/95: 
modos de disputa (3)

Modo de disputa Licitação de UM objeto Licitação Multiobjetos

Aberto Leilão descendente Leilão descendente 
simultâneo

Fechado Leilão de envelopes
fechados

Leilão combinatório de 
envelopes fechados

Relógio Leilão de relógio Leilão de relógio 
simultâneo

Proxy Leilão proxy Leilão proxy simultâneo

Relógio-proxy Leilão relógio-proxy
Leilão relógio-proxy 

simultâneo



Fases Relógio Relógio-
proxy

Proxy Envelopes fechados – 2 
rodadas

Primeir
a etapa

Comprador cota um valor (ou score) para cada lote e, 
se aplicável, a quantidade máxima de lotes (ou um 
índice de quantidade, caso os lotes não sejam 
simétricos) que um fornecedor pode arrematar

Igual ao leilão 
de relógio

Vai-se direto para a 
fase final

Vendedor submete seus lances 
(propostas) para todas as 
combinações que lhe interessa

A cada rodada, o “relógio” vai baixando 
automaticamente o preço (se o critério for menor 
preço) ou aumentando o score (Se o critério for de 
técnica e preço) a intervalos regulares e com a 
mesma frequência temporal. 

Igual ao leilão 
de relógio

Comprador maximiza o valor 
com relação à alocação dos 
lotes e retorna aos vendedores 
suas quantidades inicialmente 
arrematadas

Cada licitante observa o preço de cada lote e escolhe 
os lotes em que quer continuar participando. e 
oferece a quantidade em cada um. Ou se pode usar 
uma regra (em caso de indivisibilidade do lote) em 
que cada licitante tem que ofertar toda a quantidade 
de cada lote. No primeiro caso, pode haver lances 
intra-rodada.

Igual ao leilão 
de relógio

Enquanto a soma das quantidades ofertadas é maior 
do que a demanda num lote, o preço é baixado nele. 
Se o critério for de técnica e preço, isso equivale a 
aumentar o score (pois o score é sempre decrescente 
em preço) 

Igual ao leilão 
de relógio

Preço para de cair num lote quando oferta iguala 
demanda

Igual ao leilão 
de relógio

Alguns formatos para 
leilões combinatórios



Alguns formatos para 
leilões combinatórios

Fases Relógio Relógio-proxy Proxy Envelopes fechados 
– 2 rodadas

Fase 
final

Envelopes fechados (com lances
combinados); sistema guarda a 
memória dos lances anteriores, e 
pode usá-los na alocação ótima final

Licitantes instruem, cada um, um agente proxy, isto é, um 
robô (fornecido pelo comprador, com alguma chave de 
segurança) informando suas curvas de custo (ou de preços de 
reserva mínimos) para cada pacote que lhe interessa. Estes 
robôs submetem lances combinatórios automaticamente,
seguindo uma regra pré-programada que maximiza seus 
lucros.

Pode ou não haver um filtro 
entre a 1ª e a 2ª rodada, 
selecionando apenas n>3 
propostas

Comprador realiza uma etapa de lances descendentes 
admitindo lances combinatórios (que foram pré-programados 
nos agentes proxies)

Vendedores têm a chance de 
revisar seus preços para baixo 
e ressubmetem-nos ao 
Comprador

Enquanto o lance vencedor informado em cada rodada é 
superior ao custo informado ao agente proxy, este baixa o 
respectivo preço. 
Quando não há mais lances, declaram-se os vencedores.

Comprador maximiza o valor 
com relação à alocação dos 
lotes e retorna aos 
vendedores suas quantidades 
adjudicadas finais



O que falta no PL 1292/95: 
modos de disputa (4)

11. Importante: o PL 1292 impõe que sempre haja modo de disputa aberto 
quando o critério de julgamento não for de técnica e preço

12. Mas não há na literatura nenhum resultado que diga que o modo de disputa 
aberto seja o mais eficiente. Isso é analisado caso a caso. Aliás, o modo de 
disputa aberto dá margem a vários tipos de estratégia colusiva: lances em 
código, em salto (coelhos), robôs e retirada de propostas/lances.

13. A aparente superioridade da disputa aberta é uma ilusão causada por fatores 
confundidores do pregão: anonimato, maior alcance geográfico, simplicidade 
de operação, inversão de fases.

14. Por outro lado, também não é impossível usar técnica e preço em modo de 
disputa aberto; basta que os lances sequenciais envolvam apenas dimensões 
de mensuração precisa e objetiva, tais como preço, duração da garantia, ou 
prazo de entrega (mas não no projeto de engenharia). 

15. Por fim, note que TODOS os modos de disputa e critérios de adjudicação 
podem ser realizados eletronicamente. NADA é capaz de justificar a 
“conveniência” de uma Administração realizar certames presenciais NUNCA 
MAIS. Eles permitem que os concorrentes monitorem uns aos outros, e 
facilitam o conluio. O ANONIMATO É FUNDAMENTAL PARA BLINDAR AS 
LICITAÇÕES contra cartéis. Essa brecha deve, portanto, sair do texto do 
Substitutivo atual.



O que falta no PL 1292/95: 
Resumo das recomendações

1. Suprimir obrigatoriedade da disputa aberta
2. Reforçar a obrigatoriedade (eliminando exceções) do certame ser eletrônico 

e todos os atos, digitais. Objetivo: garantir o anonimato das propostas, para 
fazer cumprir o princípio da impessoalidade e dificultar o conluio

3. Permitir outros modos de disputa e a repetição de fases do mesmo modo 
de disputa.

4. Permitir lances combinatórios
5. Remover mais obstáculos ao uso da técnica e preço, que deve ser a primeira 

opção. Redação atual exige justificativa para o uso, quando deveria exigi-la 
para o não-uso!

6. Enxugar a lista de situações de dispensa de licitação, de 28 para 10. A 
maioria pode e deve ser substituída por mais compras centralizadas 
(Acordos-Quadros e Sistema de Aquisição Dinâmico), mais cotações 
eletrônicas, e uso de set-asides ou bonificação a filantropia, sem jamais abrir 
mão da disputa de propostas. Alguns casos de aquisições devem ser 
reenquadrados em inexigibilidade ou então acoplados às garantias e serviços 
de manutenção (caso de peças de reposição) 



Evolução das dispensas

Previsões
D.L. 2300 e
2360
(1986)

Lei
8666/19
93

Substitutivo
Proposta
Ipea

Dispensa de 
licitação

13 34 28* 10

Inexigibilidade 4 3 5 6

Quadro 5 – Evolução do número de situações de dispensa de licitação e
inexigibilidade na legislação brasileira

* 16 incisos + 1 inciso X 12 alíneas



Dispensa somente quando...

• Situações que naturalmente recomendam o não-uso da licitação 
são situações de emergência, baixo valor ou inexistência de 
substituto, ainda que imperfeito. 

• “Emergência” só é emergência de verdade se o planejamento foi feito e um choque 
exógeno e imprevisível o arruinou. Relator seguiu nossa sugestão de instituir Planos 
Anuais de Contratação. Em janeiro/2019, o próprio Ministério da Economia já os 
introduziu por meio da IN 01/2019, de 10/01/2019. Como veremos mais adiante, 
Acordos-Quadros também servem para isso.

• “Inexistência de substituto” só pode ser validada após um rigoroso planejamento de 
compras que tenha alinhado as necessidades da máquina pública segundo padrões 
de interoperabilidade e objetivando ganhos de escala nas compras de produtos com 
as mesmas especificações. 

• Por fim, “baixo valor” também só acontece após se esgotar todo esse mesmo 
processo de padronização, agregação e centralização. Mesmo se o fornecedor é um 
ente de direito público, NADA, absolutamente NADA justifica que ele seja 
privilegiado em compras. Ele deve competir em igualdade de condições com entes 
privados que possam oferecer o mesmo bem ou serviço. Qualquer ente público tem 
direito a competir em preço e ou qualidade pelos mesmos recursos (inclusive 
eventuais subsídios legalmente previstos) pagos a entes públicos na provisão dos 
mesmos bens ou serviços. 



Margens de preferência NÃO

• A política de margens no Brasil não foi devidamente 
fundamentada com análise baseada em evidências.

• Não houve transparência na seleção dos setores

• Os decretos incluindo setores deixaram de renovados entre 
dezembro de 2016 e junho de 2017

• Já existem outros benefícios (MPE, Processo Produtivo Básico)

• Movimento do Brasil em direção a acordos internacionais que 
abrem mercados de compras governamentais: Peru, GPA (acordo 
de compras governamentais da OMC), EU.



Provisão de garantias4



Argumentos a favor do 
seguro-garantia

• Compartilhamento de risco entre governo e seguradora

• Como fiadora, seguradora tem incentivo a fazer uma boa análise 
de risco da empresa contratada, que se reflete no lance dado por 
esta no certame

• Exigência de contragarantias por parte dos contratada aumenta o 
custo dela abandonar ou descumprir o contrato principal.

1. Sugestão : Aumentar o limite permitido para o valor a ser 
segurado em obras públicas de forma que eventual sinistro 
possa ser plenamente compensado tanto em termos de 
prejuízos diretos como em termos de substituição do 
contratado. Lembrando que as atuais diretrizes sobre 
contratação de seguros dessa natureza foram também 
replicadas na lei 13.303/16, devendo, portanto, também ser 
alterada.



Seguro-garantia (2)

2. Sugestão: Remeter para regulamento do Executivo a definição dos 
percentuais máximos por tipo de obra, setor e região do país.

3. Sugestão: Alocar a decisão acerca da modalidade de seguro no poder 
público. A escolha deve constar de cada edital de licitação, conforme 
melhor se enquadre em cada caso, ou – melhor ainda – seguir 
procedimentos estipulados em regulamento. Relatoria acolheu que a 
escolha será feita no edital, mas só no caso de obras (art. 100).

4. Sugestão: Remeter para regulamento do Executivo a definição dos 
percentuais máximos por tipo de obra, setor e região do país.

5. Sugestão: Propõe-se que haja, no âmbito dos estados e de acordo 
com as características locais, a padronização das cláusulas de 
cobertura e da matriz de risco das apólices. Para isso, devem ser 
realizados estudos específicos para construção da matriz de alocação 
de riscos para cada tipo de obra, que passaria a ser utilizada e 
publicada nos editais de licitação.



Seguro-garantia (3)

6. Sugestão: A obrigatoriedade do seguro-garantia não deve substituir a 
obrigatoriedade da submissão pelos fornecedores de seus indicadores 
econômico-financeiros, que servem para reforçar a sua eficácia.

7. Sugestão: Podem ser previstas regras de proporcionalidade entre o 
desconto do licitante vencedor em relação ao preço de referência do 
edital e o valor a ser garantido por meio de seguro-garantia.

8. Sugestão: Criação de equipe centralizada, vinculada à administração 
direta, que auxilie no controle e execução dos seguros garantia em 
caso de sinistro.

9. Sugestão: Criação de sistema informatizado no âmbito federal e dos 
estados, para cadastramento e controle da documentação necessária 
à execução de garantias quando da eventualidade de ocorrência de 
um sinistro.

10. Sugestão: Aumentar o foco dos tribunais de contas estaduais para 
que verifiquem a execução das garantias em caso de sinistros nos 
contratos de obras públicas.



Seguro-garantia (3)

6. Sugestão: A obrigatoriedade do seguro-garantia não deve substituir a 
obrigatoriedade da submissão pelos fornecedores de seus indicadores 
econômico-financeiros, que servem para reforçar a sua eficácia.

7. Sugestão: Podem ser previstas regras de proporcionalidade entre o 
desconto do licitante vencedor em relação ao preço de referência do 
edital e o valor a ser garantido por meio de seguro-garantia.

8. Sugestão: Criação de equipe centralizada, vinculada à administração 
direta, que auxilie no controle e execução dos seguros garantia em 
caso de sinistro.

9. Sugestão: Criação de sistema informatizado no âmbito federal e dos 
estados, para cadastramento e controle da documentação necessária 
à execução de garantias quando da eventualidade de ocorrência de 
um sinistro.

10. Sugestão: Aumentar o foco dos tribunais de contas estaduais para 
que verifiquem a execução das garantias em caso de sinistros nos 
contratos de obras públicas.



Inovações e encomendas 
tecnológicas5



• As Encomendas Tecnológicas possuem regramento 
próprio e são dispensadas de licitação;

• Mas, o regramento das ETECs é desconhecido, por 
isso é necessário que o substitutivo deixe evidente a 
existência deste regramento próprio;

• É preciso garantir que as aquisições feitas para 
efetivar o art.3-B da lei n°10.973/04 (ambientes 
inovadores) também sejam liberadas de licitação 
(não é possível fazer uma licitação para dar 
continuidade a um acordo de cooperação científica);

• Os diálogos competitivos devem ser realizados 
sempre que a Administração julgar relevante e 
possível. Por isso, não se deve limita-lo a nenhum 
valor ou condições extraordinárias; 

Destaques (1)



1. Sugestão : no inciso que trata da dispensa de licitação para 
aquisições referentes a lei n°10.973/04 inserir o artigo 3-B e 
ao final mencionar, de acordo com regulamento próprio;

2. Sugestão: Ainda no artigo que trata das dispensas de 
licitação, mencionar que as aquisições feitas para cumprir o 
art.20 da lei n°10.973/04 (ETECs) podem ter formas 
alternativas de remuneração, inclusive através de 
reembolso de custos;

3. Sugestão:  Reformular o artigo que permite a realização dos 
diálogos competitivos de forma a que o mesmo possa ser 
realizado sempre que a Administração julgar necessário e 
possível. 

Destaques (2)



Integridade e defesa da 
concorrência

6



Integridade contra 
corrupção (1)

• Retrospecto do Compliance (Integridade):
• SDE/MJ: Programa de Prevenção de Infrações à Ordem Econômica 

(PPI), Portaria nº 14, de 09 de março de 2004, após consulta 
pública. Infrações à Lei da Concorrência.

• Lei Anticorrupção 12.846/2013: “Art. 7º - Serão levados em 
consideração na aplicação das sanções (...) VIII -- a existência de 
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e 
incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de 
códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica”; 



Integridade contra 
corrupção (2)

• Mas os programas não devem se limitar aos fornecedores. Segundo 
a OCDE, devem ser adotados:

• Padrões nacionais de integridade para todos os agentes públicos. Lei 
8112/1990 aplica-se aos servidores federais. E nas outras esferas?

• Padrões específicos para agentes de compras
• Gestão de conflitos de interesse (ex: Lei de Conflito de Interesses, julho/2013 

– Portaria Interministerial 333, de 19/09/2013 
• Declaração de bens, empregos anteriores e trabalhos pagos fora do serviço 

público

• Necessidade de programas de integridade no Serviço Público. No 
âmbito federal, portaria 1089 da CGU dá diretrizes para que cada 
órgão tenha seu programa. 

• A nosso ver, cabe usar a Lei de Licitações, pela sua abrangência a 
todas as esferas, para difundir esses programas, os padrões de 
conduta e a gestão de conflito de interesses em todas elas, para o 
que as outras leis federais citadas não têm poder



Integridade contra 
corrupção (3)

• Auditoria operacional do TCU sobre a existência de controles de 
prevenção e detecção de fraudes e corrupção nos órgãos do Poder 
Executivo Federal: 

• 86% dos respondentes não estabeleciam diretrizes para gerenciar riscos nas 
aquisições

• 88% não fazia nenhuma gestão de riscos

• Outras medidas reiteradas por nós (Fiuza e Medeiros, 2014):
i. Desconcentração do poder decisório;
ii. Desconcentração dos privilégios de acesso aos sistemas;
iii. Evitar-se um contato frequente e por longo período entre os vendedores e 

os funcionários públicos
iv. Desenhar mecanismos para que as firmas revelem se enxergam algum 

direcionamento na fórmula de pontuação (em caso do uso do critério de 
adjudicação por técnica e preço).



Defesa da concorrência (1)
Tabela 4. Receita operacional líquida ou Valor de Vendas segundo as atividades - CNAE 2.0 – atividades selecionadas
Fonte: IBGE - Pesquisa Anual de Serviços (PAS) – Receita Operacional Líquida; Pesquisa Industrial Anual (PIA – Produto) – Valor de Vendas.

Qual a importância relativa das Compras Públicas frente a setores regulados?

Tabela 4. Receita operacional líquida ou Valor de Vendas segundo as 
atividades - CNAE 2.0 – atividades selecionadas

Brasil
Ano - 2016

Atividades
Valor movimentado

(Mil Reais)
Transporte rodoviário 209.909.756,00
Telecomunicações 159.903.389,00
Compras públicas federais 57.600.000,00
Fabricação de medicamentos para uso humano, veterinário, farmoquímicos e 
preparações farmacêuticas

40.005.275,00

Transporte aéreo 38.701.279,00
Esgoto, coleta, tratamento e disposição de resíduos e recuperação de 
materiais

24.867.573,00

Transporte aquaviário 19.018.455,00
Transporte ferroviário e metroferroviário 18.112.798,00
Transporte dutoviário 16.154.726,00

Fonte: IBGE - Pesquisa Anual de Serviços (PAS) – Receita Operacional
Líquida; Pesquisa Industrial Anual (PIA – Produto) – Valor de Vendas; RNCP -
Boletim de Compras Públicas



Defesa da concorrência (2)

• Lei Geral das Agências Reguladoras (PLS 6621/16, Substitutivo 
10/2016 da Câmara): 

• Abrange Aneel, ANP, Anatel, Anvisa, ANS, ANA, Antaq, Ancine, Anac, ANM e 
Inmetro

• Art. 6º requer Avaliação de Impacto Regulatório (AIR)
• Art. 9º atos normativos propostos devem ser precedidos de consulta pública, 

que, por sua vez, devem ser precedidos da divulgação de AIR
• Recentemente ANS fez audiência pública sobre regulação de preços de planos 

de saúde antes que o AIR estivesse disponibilizado
• Ministério da Economia fez consulta e audiência pública sobre mudanças no 

decreto do pregão (jan/2019), mas também sem disponibilizar AIR.

• Assim como Fiuza e Medeiros (2014), propomos:
i. Agência reguladora federal autônoma para compras, sujeita à Lei Geral de 

Agências
ii. Cooperação entre a agência e os órgãos de fiscalização, controle e 

investigação (tribunais de contas, CGU, Ministério Público e CADE)
iii. Essa agência consolidaria todos os regulamentos previstos na Lei de 

Licitações, no âmbito federal. Estados e Municípios poderiam aderir ou não.



Defesa da concorrência (3)

• A cooperação é no âmbito:
• Da advocacia da concorrência
• Da troca de informações (concorrência e corrupção andam juntos e se 

reforçam mutuamente, e os agentes de compras  e seu regulador conhecem 
melhor seus mercados)

• Do treinamento 

• OCDE (2010): “A estratégia ideal para combater o conluio e a
corrupção nos contratos públicos parece exigir uma
abordagem em três frentes:

i. desenvolvimento de regras de melhores práticas para compras
públicas;

ii. extensos esforços de advocacy; e

iii. vigorosa ação de execução tomada contra quaisquer casos de
corrupção e/ou conluio que sejam descobertos.”



Defesa da concorrência (4)

• OCDE (2009) e ICN (2015) - Prevenção de bid-rigging (cartéis de 
licitações):

• Desenho do processo de compra para reduzir o risco de colusão
• Uso de leilões eletrônicos

• Entre as estratégias de desenho do processo de compra listados:
• Usar leilões de envelopes fechados quando houver receio de conluio

• Limitar comunicação entre os concorrentes

• Não divulgar nem limitar de forma desnecessária o número de concorrentes

• Exigir que os concorrentes revelem claramente se pretendem subcontratar outras
empresas, já que a subcontratação pode ser um meio para dividir lucros entre
concorrentes em conluio;

• Prestar atenção especial às propostas conjuntas apresentadas por empresas que já
foram condenadas ou multadas pelas autoridades da concorrência por conluio

• Evitar tratamento especial para determinadas classes ou tipos de fornecedores



Estrutura de 
mercado

Técnica de 
colusão

Sub-contratação
Consórcios/ 
propriedade 

conjunta

Coordenação de 
propostas

Pagamentos 
paralelos 
informais

Monopólio

Supressão de 
Propostas

A

Propostas de 
cobertura

B

Propostas 
conjuntas

C

Falsa competição

Supressão de 
Propostas

D F

Propostas de 
cobertura

E G

Propostas 
conjuntas

Notas: toda dimensão é mensurada, algumas dimensões são
mensuradas, conceitualmente não existentes.

Marcadores colusivos



Riscos da subcontratação

• Subcontratação é um mecanismo consagrado de 
transferências de sobrepreços entre firmas praticantes de 
cartel de licitações. Ela deve ser rigidamente disciplinada. 

• Também deve ser prevenida a obtenção de vantagem 
indevida por servidor público disfarçadamente por meio de 
contratação de parentes e outros prepostos por empresa. 

• O relator acertadamente acatou a nossa sugestão de prever 
regulamento para discipliná-la (art. 120, parágrafo 2º). 



Riscos dos consórcios (1)

• ICN (2015): 
• Em algumas jurisdições, joint ventures e consórcios entre empresas são formas 

tipicamente legítimas de cooperação entre os licitantes. Podem ajudar fornecedores 
novos e/ou menores a superar as barreiras potenciais à entrada.

• Em licitações com altos custos de transação envolvidos na preparação de propostas, eles 
podem superá-los compartilhando recursos (por exemplo, compartilhando um relatório 
especializado sobre um projeto), o que fortalecerá o processo de aquisição. 

• Por conseguinte, um consórcio é geralmente considerado pró-concorrencial se as 
empresas associadas não puderem realizar de forma independente o contrato para o 
qual licitam, porque acrescenta novos concorrentes ao concurso. No entanto, se as 
empresas que colaboraram pudessem executar o contrato independentemente, então, 
em algumas jurisdições, deve haver uma defesa das eficiências geradas (efficiency
deffense) para que a combinação se qualifique como uma forma legítima de cooperação 
do ponto de vista antitruste. 

• Além disso, os consórcios e joint ventures devem ser temporários e estar em 
conformidade com a finalidade de prestar serviços para um processo de licitação 
concreto. Se as partes pretendem criar joint ventures e consórcios com o mesmo 
participante em diferentes processos licitatórios, isso pode ser entendido como uma 
fusão pela agência de concorrência e, consequentemente, esta pode exigir a submissão 
da operação na forma de Ato de Concentração. 



Riscos dos consórcios (2)

• Foi acatada a sugestão do Ipea que obriga o registro do 
consórcio antes da celebração do contrato (nova redação do 
art. 15, § 4º). 

• Isso, porém, ainda é insuficiente. Recomendamos que um 
regulamento, ou, em sua falta, o edital, preveja regras de 
aceitabilidade de consórcios. Ex:

• Impedimento de registro de consórcio em que ao menos um dos 
membros tenha capacidade técnica e financeira para executar o 
contrato sozinho, salvo se o consórcio demonstrar que há eficiências 
compensatórias à redução da competição

• Para apurar seguidos consórcios como Ato de Concentração, o CADE 
precisa de acesso aos dados societários dos consórcios em uma forma 
estruturada. O mesmo se aplica aos dados de subcontratação.

• Se houvesse esse acompanhamento nas bases de dados de compras 
sobre subcontratação, episódios como os investigados pela Justiça 
envolvendo a Argeplan teriam sido detectados há muito mais tempo.



Compras conjuntas e o SRP7



Registro de preços (1)

• Vamos falar bem claro: o PL não muda quase nada sobre o Sistema 
de Registro de Preços e, no máximo, 

• coloca limites aos caronas, 
• permite preços diferenciados e 
• cria o credenciamento

• Isso ainda é insuficiente para tornar as Centrais de Compras (o PL 
manda todas as esferas de governo criarem, e só os Municípios 
pequenos podem ser dispensados disso sob condição de aderirem a 
consórcios).



Registro de preços (2)

• Existem quatro grandes vícios de origem no SRP, que residem:
1. Na sua descentralização e na sua desobrigação: suboferta de atas 

de SRP; frustram-se as economias de escala.
A. Se cada órgão tem liberdade para definir sua compra e não consulta os outros; 
B. Se as Intenções de Registro de Preços são não-obrigatórias; 
C. Se existem impedimentos para compras conjuntas sem licitação; etc.

é claro que não resolveremos o problema da fragmentação das 
compras (Obs: OCDE recentemente recomendou à Colômbia a 
obrigatoriedade de se usar os acordos-quadros da Central de 
Compras)

2. Na sua incapacidade de agregar demandas com pequenas nuanças, 
por se exigir uma especificação completa do bem e das condições 
de entrega

3. Na sua restrição a bens adquiridos por licitação
4. Na proibição de uso de outros critérios de adjudicação que não o 

menor preço e na restrição a múltiplas adjudicações do mesmo 
item/lote



Central de compras (1)

• No último dia 22/03/2019, foi publicada no DOU a Portaria No 103, que 
“institui o Subcomitê de Compras e Contratos Centralizados do Ministério 
da Economia, estabelece diretrizes para a Central de Compras da Secretaria 
de Gestão e a Secretaria de Governo Digital e dá outras providências”.

• ‘Art. 2º A inclusão de projetos no portfólio estratégico da Central de 
Compras da Secretaria de Gestão observará um ou mais dos seguintes 
critérios direcionadores:

I - relevância dos valores contratados para determinada categoria de bens ou 
serviços;
II - custos totais para o atendimento de necessidades por bens e serviços, 
englobando eventuais despesas com contratos e demais gastos necessários ao 
atendimento, como recursos materiais, imóveis e pessoas;
III - possibilidade de centralização da seleção do fornecedor, com ganhos de 
escala;
IV - possibilidade de centralização da gestão contratual;
V - possibilidade de operação centralizada;
VI - necessidade de melhoria da qualidade de bens, serviços, processos e 
procedimentos; e 
VII - oportunidades de padronização de bens e serviços.



Central de compras (2)

• Art. 3º A construção de modelos, mecanismos, processos e procedimentos pela 
Central de Compras da Secretaria de Gestão deve estar fundamentada em 
estudos de diagnóstico da situação atual em órgãos e entidades a serem 
atendidos e em levantamentos de boas práticas dos mercados fornecedor e 
consumidor.

§ 1º Os estudos e levantamentos de que trata o caput deste artigo deverão 
realizar análise comparativa entre os modelos identificados, a partir dos 
seguintes critérios, sem prejuízo de outros relevantes para o objeto em análise:

I - vantajosidade econômica, preferencialmente pela comparação do custo total das soluções 
proposta e atual;
II - ganhos de eficiência administrativa, pela economia de tempo, recursos materiais e pessoas;
III - continuidade sustentável do modelo de fornecimento do bem ou serviço para a 
administração;
IV - sustentabilidade social e ambiental, por meio da consideração de objetivos secundarios da 
política de compras públicas; e
V - incorporação de tecnologias que permitam ganhos de eficiência, exatidão, segurança, 
transparência, impessoalidade, padronização ou controle.



Retrospectiva 
• Propostas anteriores do Ipea (Fiuza e Medeiros, 2013; 2014; Fiuza, 2015) focavam 

excessivamente em agregação de compras e divisão de lotes, mas envolvendo acordos-
quadros com condições completas, e com apenas um fornecedor por lote.

• Fragilidades: dependência do 1º fornecedor. O 2º mais bem colocado não tem um 
compromisso vinculativo para substituí-lo (a não ser quando o 1º não submeteu proposta 
para atender a toda a quantidade estimada)

• Extensão para multifornecedor (presente apenas discretamente nas propostas anteriores)

• Fragilidade: Como escolher entre os multifornecedores? => 2ª fase

• Experiência internacional: falta de transparência na 2ª fase

• Acordo Quadro Multifornecedor com Miniconcorrência (call-off), seja o AQ 
unifornecedor ou multifornecedor.



Motivações para acordos-
quadros

1. Reforçar a eficiência administrativa, baixando custo e prazos
2. Padronização de procedimentos facilita a padronização do 

treinamento dos agentes de compras
3. Melhora do desempenho em compras de emergência, 

evitando uso desnecessário de métodos de contratação 
urgentes numa emergência (primeira fase com concorrência; 
simplicidade e transparência na segunda fase)

4. Melhoria do desempenho em compras simples e de baixo 
valor

5. Reforçar a participação de PME
6. Maior concorrência através da agregação



Tipos de acordos-quadros



Outros nomes para Acordo-Quadro

• EUA: Indefinite Delivery/Indefinite Quantity (ID/IQ) 
ou task order contracts

• Canadá: supply arrangements e standing offers
• África e Caribe de língua inglesa: running and rate 

contracts
• Austrália:  panel arrangements
• UE: acordos-quadros, contratos-quadros e SAD



Sist. Aquis. Dinâmico

Variações nos AQ (1)



Variações nos AQ (2)

• Se há restrição ao número de fornecedores admitidos 
ao AQ quando ele é concluído, seja por regulação, seja 
na prática

• Quão completo é o AQ
• Se ou não o uso do AQ é opcional ou obrigatório para 

os órgãos compradores participantes
• Se o AQ contém ou não um compromisso vinculativo de 

adquirir uma quantidade mínima ou fixa
• Se os fornecedores estão comprometidos a atender aos 

pedidos sob o AQ, ou a fornecer quantidades até um 
limite definido



Características dos AQ

Fornecedores Condições 2ª fase (call-
off)

Critério de 
progressão para 2ª 
fase

SRP Unifornecedor (exceto 
em caso de suboferta)

Completo Não há Não se aplica

AQ fechado Uni- ou 
multifornecedor

Completo ou 
incompleto

Se incompleto, 
minicertame

Qualquer um é 
aplicável

AQ aberto Multifornecedor Completo ou 
incompleto

Se incompleto, 
minicertame

Qualquer um é 
aplicável

SAD Multifornecedor Completo Minicertame Qualquer um é 
aplicável

Credenciamento Multifornecedor Completo 
(“condições
padronizadas”), 
inclusive o valor 
da contatação

“Seleção do 
contratado a 
cargo do 
beneficiário 
direto

???

Listas de fornecedores Multifornecedor Incompleto ??? ???



Características dos AQ

Entrada  após 
seleção na 1ª fase

Duração/valida
de

Pode ser usado 
com monopolista?

Critério de 
adjudicação (2ª 
fase)

SRP Proibida Max. 1 ano Não Não se aplica

AQ fechado Proibida Prevista no 
edital

Sim, procedimento 
negociado

Qualquer critério

AQ aberto A qualquer 
instante, por meios 
eletrônicos, sujeito 
ao limite máximo e 
durante a validade.

Prevista no 
edital

?? Qualquer critério

SAD A qualquer 
instante, por meios 
eletrônicos, sujeito 
ao limite máximo e 
durante a validade

Máx. 4 anos Não Qualquer critério

Credenciamento A qualquer
instante

Cadastramento
permanente...

??? ???

Listas de 
fornecedores

A qualquer 
instante

Indefinida Não há. ???



Opções de acordos-quadros (1)

• Acordos-quadro (AQs) podem ser concluídos com um único fornecedor 
(AQs de fornecedor único) ou com muitos fornecedores (AQs de 
múltiplos fornecedores). 

• Os AQs de um único fornecedor provavelmente serão atraentes para os 
fornecedores, devido à relativa certeza de que o vencedor receberá uma 
boa quantidade de pedidos de compra e, portanto, poderá resultar em 
preços competitivos. 

• Por outro lado, os AQ multi-fornecedores dão, em princípio, uma maior 
segurança de fornecimento aos compradores, uma vez que, se um 
fornecedor não responde a um pedido de compra, pode ser solicitado a 
outro fornecedor. 

• Além disso, as AQs de multi-fornecedores não vinculam as autoridades 
contratantes (ACs) a um determinado fornecedor, mas permitem que 
elas façam a escolha entre diferentes fornecedores com base em 
procedimentos ou critérios pré-acordados específicos. 

• Os AQs também podem ser construídos para permitir a adição ou 
remoção de fornecedores ao longo do tempo.



Opções de acordos-quadros (2)

• Os quatro tipos de AQs são descritos abaixo:

1. AQ com termos fixos, com um fornecedor (CONTRATO-QUADRO)
A Central de Compras entra em um AQ com um fornecedor por um período 
de até quatro anos. O contrato de call-off baseado no AQ é concluído 
diretamente pela AC usando as condições estabelecidas no AQ, sem qualquer 
alteração.

Esse formato gera economia em custos de transação (uma só instrução e um só 
certame) e economias de escala máximas, mas só deve ser usado se não tiver o 
potencial de concentrar demais o mercado.

2. AQ sem termos fixos, com um fornecedor
A Central de Compras entra em um AQ com um fornecedor por um período 
de até quatro anos. O contrato de call-off é celebrado com base em uma 
solicitação por escrito da AC enviada ao fornecedor, solicitando ao fornecedor 
que envie uma nova oferta. 

Um pedido por escrito pode conter, além dos termos originais, condições 
precisamente definidas e outras pequenas alterações aos termos do AQ. Depois de 
receber a nova oferta, a AC e o fornecedor firmarão um contrato. Os termos 
essenciais do AQ não podem mudar na etapa do pedido por escrito.



Opções de acordos-quadros (4)

3. AQ com todas as condições definidas, com mais fornecedores
• O CPB entra em um AQ com três ou mais fornecedores por um período de 

até quatro anos. 
• Se a CPB não obtiver três ou mais propostas que atendam aos critérios de 

seleção, ela poderá entrar em um AQ com um número menor de 
fornecedores adequados, se permitido por lei. 

• Os contratos de call-off no âmbito do AQ serão concluídos diretamente pela 
AC com base nos termos do AQ. 

• No caso de o melhor fornecedor não conseguir entregar, o contrato será 
concluído com o próximo melhor fornecedor disponível. 

• As AC devem, dentro de um prazo razoável - por exemplo, no prazo de sete 
dias após a conclusão do contrato, enviar uma decisão a todos os 
fornecedores no AQ sobre a conclusão de contratos de call-off.

4. AQ sem todas as condições definidas, com mais fornecedores
• A Central entra em um AQ com pelo menos três fornecedores por um 

período de até quatro anos.
• Se não houver três ou mais propostas que atendam aos critérios de 

seleção, a Central poderá entrar em um AQ com um número menor de 
fornecedores adequados, se permitido por lei.



Sist. de Aquis. Dinâmico

• EUA: GSA tem usado há décadas o MAS (Multiple
Award Schedule)

• GSA requer os próprios preços cobrados pelos 
fornecedores em suas transações gerais, numa espécie 
de “cláusula de nação mais favorecida”

• UE: Pelo SAD, para se cadastrarem, os fornecedores 
devem submeter uma proposta para o objeto 
licitado; todos os qualificados são admitidos ao 
sistema. Mas quando o órgão contratante deseja 
adquirir o objeto, deve publicar um edital do SAD 
no Diário Oficial, admitir o credenciamento de 
novos fornecedores, e selecionar a proposta mais 
vantajosa.





ComprasConjuntas: 
Conclusões parciais

 Algumas melhorias pontuais e marginais podem ser implementadas em 
processos de compras e PPP usando-se criativamente o arcabouço legal 
atual

 A oportunidade de ampliar além do proposto no texto atual do 
Substitutivo:
 O leque dos modos de disputa, 
 O escopo e grau de padronização das contratações conjuntas 
 Os critérios de adjudicação
 Modalidades com negociação

não deve ser desperdiçada, senão podemos levar mais 25 anos 
lamentando que a Lei de Licitações já nasceu antiquada.



ComprasConjuntas: 
Conclusões parciais

 Algumas melhorias pontuais e marginais podem ser implementadas em 
processos de compras e PPP usando-se criativamente o arcabouço legal 
atual

 A oportunidade de ampliar além do proposto no texto atual do 
Substitutivo:
 O leque dos modos de disputa, 
 O escopo e grau de padronização das contratações conjuntas 
 Os critérios de adjudicação
 Modalidades com negociação

não deve ser desperdiçada, senão podemos levar mais 25 anos 
lamentando que a Lei de Licitações já nasceu antiquada.



Considerações finais (1)

 O Substitutivo do Dep. João Arruda ao PL 1292/95, ao qual tinha sido 
apensado o PL 6814, originalmente PLS 559, trouxe grandes avanços, 
consolidando e avançando sobre as antigas Leis de Licitações, do 
Pregão e do RDC.

1. Resguarda o sigilo de informações dos processos de compras que, 
quando são disponibilizados, normalmente ajudam os fornecedores a 
se organizarem colusivamente

2. Simplificação das modalidades de licitação, com a ressalva infeliz de 
que as licitações por menor preço devem sempre conter uma fase de 
disputa aberta, quando, na verdade, a superioridade desse modo de 
disputa só ocorre em casos específicos, e outros modos de disputa –
inclusive alguns não incorporados ao Substitutivo -- bem poderiam 
substituí-lo com vantagens. 



Considerações finais (2)

3. Cria-se o Portal Nacional de Contratações Públicas, que atende a uma 
sugestão feita pelo Ipea ao Senado, de criação do Cadastro Nacional 
de Contratações Públicas.

4. O art. 4º disciplina a abrangência da Lei Complementar 123, a Lei das 
Micro e Pequenas Empresas.

5. Os artigos 7º e 8º introduzem a figura do agente de licitação, que 
deve ser do quadro permanente. Blinda essa função da ação de 
pessoas de fora do serviço público, mais suscetíveis a estar a serviço 
de interesses particulares. Também foi acatada a sugestão do Ipea à 
versão de julho/2018, sobre vedar a participação de empresas de 
parentes, por meio do art. 7º, inciso III, e do novo § 1º do art.9

6. Torna os atos preferencialmente digitais, embora ainda deixe margem 
para subterfúgios

7. O art. 15º disciplina a formação de consórcios, mas falha em prever 
mais regras de aceitabilidade que dificultem o uso desse instrumento 
para reduzir a concorrência.



Considerações finais (3)

8. Introduz em lei a obrigatoriedade do Plano Anual de Contratações, 
uma sugestão feita pelo Ipea ao Senado em 2013. 

9. Impõe que os entes contratantes instituam instrumentos de 
centralização de compras e dá prazo para que todos os Estados e 
Municípios criem Centrais de Compras ou adiram a consórcios, 
conforme seus tamanhos.

10. O art. 21 incorpora à legislação principal a figura da Matriz de Riscos, 
antes adstrita ao RDC.

11. Introduz os procedimentos abertos de manifestação de interesse, um 
elemento útil vindo da legislação de Parcerias Público-Privadas.

12. Introduz o diálogo competitivo

13. Incorpora elementos do Custo Total de Propriedade para o julgamento 
de propostas. 



Considerações finais (4)

14. Amplia o uso de técnica e preço e admite o uso do histórico de 
desempenho de fornecedores - sugestão do Ipea, relacionada ao 
chamado Cadastro Positivo de Fornecedores – mas, em vez de 
preferencial, como acontece nos países desenvolvidos, ainda precisa 
ser demonstrado como mais indicado para ser adotado.

15. Define melhor o critério de melhor técnica.

16. Cria a figura do contato de eficiência

17. Permite que o licitante dando um lance inicialmente previsto como 
inexequível ofereça garantias adicionais e se qualifique.

18. Permite preços diferentes de um mesmo fornecedor a diferentes 
membros de uma Ata de Registro de Preços, mas continua vedando o 
seu uso em inexigibilidade, e reduz a compra conjunta ao critério de 
menor preço.



Considerações finais (5)

19. Introduz o registro cadastral unificado – também uma sugestão do 
Ipea ao Senado em 2013.

20. Introduz a possibilidade de o edital exigir a prestação da garantia na 
modalidade seguro-garantia, o que vem ao encontro do que foi 
proposto pelo Ipea ao Senado em 2013. Além disso, o art. 101 alinha-
se à literatura econômica, que ensina que se deve alocar o risco 
àquela parte que tem maior capacidade de mitigá-lo.

21. Remeteu a regulamento a função de disciplinar a subcontratação.

O que ainda poderia melhorar

1. Deixar toda a regulamentação do seguro-garantia fora da lei, prevista 
em regulação infralegal

2. Abandonar a ideia de ressuscitar e cristalizar em lei as malfadadas 
margens de preferências



Considerações finais (4)

3. Ampliar as possibilidades de uso de diálogo competitivo

4. Deixar claro que as encomendas tecnológicas têm seu regramento 
próprio.

5. Adequar o credenciamento ao paradigma de AQ aberto, 
aproximando-o dos Sistemas de Aquisição Dinâmico europeus.

6. Englobar o Sistema de Registro de Preços num arcabouço mais amplo 
de Acordos-Quadros, que permitissem múltiplos fornecedores e 
segundas rodadas (call-offs) para garantir concorrência pelo contrato 
propriamente dito.

7. Neste sentido, AQ seria usado para compras com muita ou pouca 
padronização. Tanto AQ como SAD seriam usados para compras 
agregadas e repetidas. Para compras centralizadas bem padronizadas, 
não é necessário AQ, mas a agregação permite reforçar o poder de 
compra do Estado e buscar metas de eficiência administrativa e 
combater conluio.



Fim

Obrigado!

Eduardo P.S. Fiuza
COAPP/DIRUR

André T. Rauen
DISET


