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RESUMO 

 

Teve-se como propósito analisar as modalidades de licitação na prefeitura de Marechal 

Cândido Rondon - PR, no período de 1 de janeiro a 30 de junho de 2015, bem como 

evidenciar, a economia do erário público com a utilização das mesmas. A fundamentação tem 

como base conceituar as modalidades licitatórias, o levantamento das modalidades utilizado 

pelo órgão público acima descrito, a exposição dos valores iniciais e finais dos certames e 

ainda os motivos mais frequentes de desclassificação em processos licitatórios. A 

metodologia utilizada para fundamentação da pesquisa foi extraída através de livros, estudos 

científicos a fim de embasar a pesquisa, na parte prática foram analisados documentos dos 

processos licitatórios, cópia das atas dos certames e material obtido junto a Prefeitura 

Municipal. As licitações fazem parte de um procedimento administrativo aonde os entes 

públicos abrem a todos os interessados a formularem propostas, vencendo a que trará mais 

vantagem a administração, sendo de responsabilidade dos participantes estarem aptos a 

participarem do processo, seguindo as orientações pré-fixadas no edital, estando em dia com 

as documentações que são exigidas. A análise realizada apresenta uma economia considerável 

aos cofres públicos da prefeitura representando um percentual de 14,54% nos processos 

realizados. Essa economia adquirida pode ser empregada para sanar outras necessidades da 

administração pública. 
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INTRODUÇÃO  

A Contabilidade Pública é uma ramificação da ciência contábil, com o objetivo de 

definir ações exercidas pela administração pública. As suas características mais presentes são 

o controle, a transparência e o planejamento, para alcançar tais características a mesma 

utiliza-se de instrumentos previstos em lei, e umas delas é a Licitação, prevista na lei n° 

8666/93. Esse meio legal proporciona ao ente público a possibilidade de aquisição de 

material/serviço para realizar as necessidades da sociedade, buscando alguns princípios como 

a moralidade, a impessoalidade e a economicidade. Neste contexto, a análise das modalidades 

de licitações é fundamental, pois através das licitações a administração busca obter melhores 

valores e propostas. Assim, a pesquisa traz como tema A análise das modalidades de 

licitação, no primeiro semestre de 2015, na Prefeitura de Marechal Cândido Rondon – PR. 

Tem como objetivo geral constatar a existência de economia no erário público, diante da 

utilização das modalidades licitatórias pela Prefeitura em estudo. Tem, ainda, como objetivos 

específicos: conceituar as modalidades de licitação, levantar as modalidades de licitação mais 

utilizadas na Prefeitura de Marechal Cândido Rondon – PR; expor valores iniciais e valores 

finais dos certames das licitações no primeiro semestre de 2015; exibir os motivos mais 

frequentes de desclassificação nos processos licitatórios. O problema abordado neste estudo 

foi, se modalidades de licitação resultam na economia dos recursos públicos na prefeitura de 

Marechal Cândido Rondon – PR. 

Esta pesquisa se justifica por tratar das modalidades das licitações públicas, mais 

precisamente da existência de economia diante da utilização do processo licitatório. A 

licitação é um processo importante no setor público, pois busca as melhores propostas para a 

administração, visando obter uma economia dos recursos. Segundo Araújo e Arruda, (2009), a 

contabilidade pública é aplicada aos entes públicos, e tem como objetivo estabelecer os 

procedimentos administrativos de ordem da gestão orçamentária, patrimonial e financeira da 

entidade. De acordo com as normas da contabilidade pública, determinadas na Lei n° 

4.230/64, a contabilidade deve possibilitar o acompanhamento e o cumprimento das etapas do 

processo orçamentário, estando as licitações incluídas nesses processos. A pesquisa se 

comprova pelo fato de ambas as integrantes serem rondonenses, pois diante dos fundamentos 

da contabilidade pública sobre as modalidades das licitações e da importância que as mesmas 

têm para o orçamento público, pretende-se apresentar a comunidade acadêmica em geral o 

funcionamento do processo licitatório e seus resultados. 



 
 

 

A pesquisa realizou-se em duas partes: teórica e prática. No desenvolvimento teórico 

foram utilizados livros, artigos científicos, periódicos da área de estudo e sites da Internet, na 

Contabilidade Pública. Já, na parte prática, foi realizada uma pesquisa por meio de observação 

em documentos dos processos licitatórios, ou seja, cópias das atas dos certames, no primeiro 

semestre de 2015. Os dados obtidos referentes aos objetivos específicos foram tabulados em 

planilhas eletrônicas do programa Microsoft Office Excel. Por meio dos indicadores, foi 

realizada uma análise para identificar e demonstrar se há uma economia nos cofres públicos, 

conforme objetivos definidos.    

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

A licitação é um procedimento administrativo existente com a finalidade da aquisição, 

por parte da administração pública, de bens e serviços. Tendo como seus princípios a 

economicidade, a moralidade, e a igualdade. A economicidade vem de encontro á economia 

do erário público. A moralidade busca a legalidade do ato, já a igualdade proporciona uma 

maior participação de fornecedores, resultando na quebra do monopólio.  

Di Pietro (2011, p. 356), conceitua a licitação como,  

 

[...] procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício de sua 

função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem as condições 

fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem propostas 

dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de 

contrato.  

 

 Além de este procedimento administrativo visar à economicidade da entidade pública, 

ele busca a transparência nos processos licitatórios, nesses processos se determina os 

interessados e suas propostas as quais necessitam requisitos para poder se habilitar, definindo 

assim qual o beneficiário mais adequado para o fechamento do contrato. 

A licitação pode ocorrer em diversas modalidades, que são as diferentes formas de 

procedimento que irão reger a licitação. Essas modalidades são definidas pelo artigo 22 da lei 

8666/93, que prevê cinco modalidades, entre elas estão a concorrência, tomada de preços, 

convite, concurso e leilão, na medida provisória nº 2026/00 incluiu-se uma nova modalidade, 

o pregão (DI PETRO, 2011). 

A concorrência é uma modalidade destinada para as contratações de valor maior, 

sendo para essa modalidade as licitações acima de um milhão e quinhentos mil reais, quando 

se refere a obras e serviços de engenharia, e acima de seiscentos e cinquenta mil reais, quando 



 
 

 

se refere à compra ou serviços que não sejam engenharia. Esta é uma modalidade cabível para 

todos aqueles que tiverem a intenção de participar. Porém, para a sua efetiva participação, o 

interessado deve comprovar ter as condições e requisitos de qualificação previstos no edital, o 

tornando assim a empresa habilitada (BASTOS, 2002). 

Com o intuito de aumentar os números de participantes e consequentemente visando 

uma maior economia à administração pública, a modalidade de tomada de preços com o 

passar dos anos, modificou-se. A mudança mais determinante para tal objetivo foi a não 

obrigatoriedade de os fornecedores serem previamente cadastrados, instituído pela Lei nº 

8666/93. Essa alteração vem de encontro com a proposta da universalidade, pois amplia a 

participação de todos ao certame (DI PIETRO, 2011). 

 
Tomada de Preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente 

cadastrados ou que atenderem as condições para cadastramento até o terceiro dia 

anterior à data do recebimento das propostas, observadas a necessária qualificação 

(JUND, 2006, p. 385). 

 

Convite é uma das modalidades mais simples, utilizada para contratações de menor 

vulto, mas seu procedimento não isenta a necessidade de seguir todas as exigências da Lei. É 

uma modalidade simplificada que não exige que o convite seja apenas aos cadastrados. 

 

Consiste tão-somente na iniciativa que a Administração toma de dirigir um convite a 

empresas do ramo, pertinente ao objeto licitado, que podem, ou não, estar 

cadastrados sendo que os demais cadastrados também podem poderão manifestar o 

seu interesse em participar dessa modalidade de licitação desde que o façam até 

vinte e quatro horas antes da apresentação das propostas (BASTOS, 2002, p. 194). 

 

 Ela exige no mínimo três interessados para que seja válido o certame. Essa modalidade 

é a única que ocorre sem uma publicação de edital, ela é feita através de uma carta-convite, 

que não exige publicação em diário oficial ou jornais. É necessário apenas a fixação dela em 

lugar apropriado para que os demais interessados que não tenham recebido o convite, possam 

participar manifestando seu interesse em até vinte e quatro horas antes da data prevista para a 

apresentação das propostas (DI PIETRO, 2011). 

A Administração pública utiliza-se da modalidade conhecida como Concurso, quando 

o objetivo da mesma é de contratar um serviço muito específico, que requer habilidades 

diferenciadas, como físico-intelectual, utilizadas normalmente em áreas culturais ou em 

campanhas publicitárias.  Nessa modalidade, diferentemente das demais, o fornecedor 

demonstra o trabalho artístico ou técnico pronto, essa apresentação será avaliada pela 



 
 

 

comissão. Outra característica é de disponibilizar um prazo ideal para que todos possam 

realizar aquilo que se prevê no edital. Por mais que a lei expõe o prazo de quarenta e cinco 

dias, o órgão público poderá adotar prazos mais longos, quando houver necessidade 

(JUSTEN, 2002). 

 

Sua característica principal não consiste em fazer exigências quanto a qualificações, 

ou cadastramentos, pois à Administração basta o exame do objeto licitado, em si 

mesmo, o qual se distingue dos demais pela outorga de um prêmio, ou, mesmo, pela 

remuneração que é ofertada aos vencedores (BASTOS, 2002, p. 194). 

 

A utilização da modalidade de licitação conhecida como leilão, objetiva a venda de 

bens móveis inservíveis ao órgão governamental. Assim administração busca a proposta mais 

vantajosa, ou seja, de maior lance. Outra característica exclusiva é a possibilidade do mesmo 

interessado realizar vários lances. Por isso, não há sigilo quanto as propostas oferecidas. 

 

Os leilões podem ser realizados por leiloeiros oficiais ou por servidor designado pela 

Administração, ficando a utilização desta modalidade na dependência do valor qual 

for avaliado o bem a ser vendido. Deve o edital ser amplamente divulgado, 

principalmente no ente onde será realizado (JUND, 2006, p. 387). 

 

Ao contrário das demais modalidades de licitação, o leilão não obriga aos participantes 

apresentarem habilitação prévia. Regularmente existe uma exigência de pagamento à vista do 

valor final ou um percentual do mesmo, em curto prazo (MEIRELLES, 2010). 

A modalidade do pregão é utilizada pelos entes públicos para a contratação de bens e 

serviços comuns, buscando o menor preço. Até 2002 esta modalidade era de exclusividade da 

União, ou seja, todos os outros entes federativos não poderiam realizá-la. O Pregão tem 

características importantes, já no seu início deve haver uma necessidade plausível para a 

abertura do edital. Essa modalidade utiliza como critério de julgamento das propostas aquela 

que obteve o menor preço, um dos motivos pelo qual a Administração Pública vem 

utilizando-se dessa modalidade, por sua eficácia e economia obtida com sua realização 

(SANTOS, 2015).  

 

A Medida Provisória n° 2.182/2001 havia instituído o pregão apenas para a União 

[...]. A questão ficou superada quando a medida provisória converteu-se na Lei nº 

10.520/2002, que não mais restringiu à União o âmbito da nova modalidade de 

licitação (DI PIETRO, 2011, p. 395). 

 



 
 

 

Ainda, Meirelles (2010), afirma que o órgão público deve designar um servidor 

capacitado para exercer a função de pregoeiro. Ele terá o atributo de conduzir a licitação, 

como também os lances do mesmo, juntamente com sua equipe. 

Segundo Di Pietro (2011), esta modalidade tem a característica de realizar propostas e 

lances em sessão pública, ainda tem permissão, baseada em lei, para a utilização de 

equipamentos tecnológicos na sua efetiva realização. 

A licitação é um certame que as entidades governamentais devem desenvolver para 

aos interessados se inscreverem ao processo licitatório, e assim a administração ou órgãos 

públicos obtenham a proposta mais vantajosa. As licitações se aplicam as contratações para 

obras, serviços, compras, alienações, concessões, permissões e locações. 

A obrigatoriedade da licitação é um procedimento administrativo que vai buscar a 

proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Essa disposição de licitar esta contida 

na Constituição da República e só não será obrigatória em casos específicos. 

 

Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações(BRASIL, 2015apud 

MEIRELLES, 2010, p. 138-139). 

 

A legislação passou a exigir que todas as entidades que são mantidas por recursos 

públicos estarão obrigadas a licitar, as autarquias, as fundações públicas e as empresas 

estatais, todas que são controladas pela União, Estados e Municípios, todas ficam sujeitas a 

licitar, ainda que formalmente não se enquadrem em fundação, ou sociedade de economia 

mista (MEIRELLES, 2010). 

A dispensa da licitação pode ocorrer em algumas situações específicas aonde os 

valores a serem licitados são baixos ou em casos de situação calamitosa e emergencial. Como 

o interesse público é o fim a ser atingido pela Administração Pública, se a competição se 

mostra contrária a este fim, ocorre a dispensa. Conforme Brasil (2015), Art. 24. É dispensável 

a licitação:  

 

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 5% (dez por cento) do limite 

previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a 

parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma 

natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; 



 
 

 

II - para outros serviços e compras de valor até 5% (dez por cento) do limite previsto 

na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos 

nesta Lei; 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 

segurança de pessoas; 

 

A dispensa é uma forma anômala de contratação por parte da Administração Pública, 

que somente podem ocorrer de acordo com o que a Lei prevê, em situações que sejam 

emergenciais para a população, não podendo ser realizado um processo licitatório. 

“A dispensa de licitação decorre de reconhecimento por lei de que os custos inerentes 

a uma licitação superam os benefícios que dela poderiam advir. A lei dispensa a licitação para 

evitar o sacrifício dos interesses coletivos e supra individuais”(JUSTEN, 2002, p. 334). 

A inexigibilidade da licitação ocorre quando não é possível haver a competição entre 

os interessados, quando o fornecedor do produto for exclusivo ou quando se tratar de um 

serviço especializado. Entretanto é preciso haver a comprovação da exclusividade de um 

produto ou de serviços, e também a vedação de preferência de marca, sendo proibida a 

indicação de uma marca específica. 

 

[...] a licitação é inexigível em razão da impossibilidade jurídica de se instaurar 

competição entre eventuais interessados, pois não pode pretender melhor proposta 

quando apenas um é o proprietário do bem desejado pelo Poder Público ou 

reconhecidamente capaz de atender às exigências da Administração no que concerne 

à realização do objeto do contrato (MEIRELLES, 2010, p.157). 

 

Segundo Brasil (2015), Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade 

de competição, em especial: 

 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo; 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 

inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou 

através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou 

pela opinião pública. 

 

A licitação é um processo administrativo e deve passar por trâmite legal para ocorrer. 

A fase interna da licitação ocorre quando a parte interessada abre o processo, sendo autorizada 

pela autoridade competente. Na fase externa a licitação ocorre numa sequência, sendo: “a) 

audiência pública; b) edital ou convite de convocação aos interessados; c) recebimento da 



 
 

 

documentação e propostas; d) habilitação dos licitantes; e) julgamento das propostas; f) 

adjudicação e homologação” (MEIRELLES, 2010, p. 164). 

O procedimento licitatório é composto por atos e fatos jurídicos, o qual consiste na 

adjudicação, ou seja, no ato terminal do procedimento licitatório para o vencedor e para a 

administração pública. Esse procedimento pode ser dividido em varias fases conforme sua 

finalidade (BASTOS, 2002).  

 

[...] a licitação é um procedimento administrativo, isto é, uma sucessão ordenada de 

atos, submetido ao devido processo legal, mediante o qual a Administração 

seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse (MEIRELES, 

2010, p. 163, grifo do autor). 

 

 O procedimento é de responsabilidade de uma comissão podendo ela ser permanente 

ou especial, que deve ser composta de três pessoas, onde duas delas devem ser servidores 

qualificados que façam parte da administração responsável pela licitação. Na modalidade 

convite essa comissão pode ser formada apenas por um servidor encarregado pela autoridade 

competente, já na modalidade do pregão ela é feita por um pregoeiro também encarregado 

pela autoridade competente e que tenha capacitação especifica para esse procedimento, 

ficando ele responsável pela analise e aceitação das propostas e lances, no pregão eletrônico 

fica responsável ao órgão ou entidade promotora da licitação. No concurso a análise pode ser 

feita por uma comissão especializada e com reputação incorrupta, tendo conhecimento à 

matéria, não precisando ser um servidor público (DI PETRO, 2011).  

Nos processos licitatórios todos os participantes precisam estar habilitados com as 

documentações específicas de obrigatoriedade, relativas a regularidade fiscal, capacidade 

jurídica, idoneidade, financeira e de capacidade técnica. Se o licitante estiver habilitado com 

essa documentação prossegue no processo, caso contrário será excluído do certame.  

 

O exame das propostas envolve duas tarefas distintas. Uma delas consiste no exame 

de compatibilidade das propostas com a lei e o ato convocatório. As propostas 

desconformes serão eliminadas. As que estiverem conformes serão mantidas no 

certame e, sob um certo ângulo, poderiam ser ditas como “classificadas”. Mas o 

vocábulo significaria, nesse ponto, apenas que as propostas preenchiam os requisitos 

mínimos de admissibilidade (JUSTEN, 2002, p.403). 

 

A habilitação do licitante é o preenchimento de todos os requisitos para tal licitação, 

assim ficará qualificado a disputa, a inabilitação ocorrerá quando se verificar a falta dos 

requisitos que são exigidos para cada licitação, como documentação específica no edital, 



 
 

 

certidões, entre outros, motivo que o licitante será considerado desqualificado para esse 

certame (MEIRELES, 2010). 

Todos os pré-requisitos para a participação da licitação está contida no Edital de 

publicação, onde aponta toda a documentação necessária para as empresas interessadas no 

certame, dentre alguns dos quesitos estão as provas de regularidade fiscal perante as certidões 

negativas dentro do prazo, os balanços patrimoniais, qualificação técnica, habilitação jurídica, 

provas de regularidade fiscal, dentre outros documentos. 

Já a desclassificação do participante se dá quando ele já estiver habilitado, na fase do 

julgamento das propostas, por defeito formal ou por inexequibilidade. As propostas que 

apresentarem desconformidade com o edital em pontos essenciais são inaceitáveis, portanto 

serão desclassificadas.  Conforme Meirelles (2010, p. 202, grifo do autor), 

 

A inexequibilidade de manifesta da proposta também conduz á desclassificação. 

Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente 

baixos, nos prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis de 

execução diante a realidade do mercado, da situação efetiva do proponente e de 

outros fatores, preexistentes ou supervenientes, verificados pela Administração. 

 

Para Justen (2002), a desclassificação por inexequibilidade ocorrerá somente em casos 

restritos. Os casos de inexequibilidade têm tratamento diferenciado, pois cada proposta deve 

ser examinada separadamente, se pode ser executada ou não, ainda que o valor esteja sendo 

praticado abaixo do valor de mercado, deve ser avaliado se o licitante tem a possibilidade de 

executar o que foi proposto. Envolve também uma avaliação do patrimônio do licitante, se ele 

dispor de recursos suficientes e decidir seguir no processo mesmo com prejuízo, é uma 

decisão privada do licitante. 

Os recursos administrativos são uma forma de revisão das decisões e dos atos que 

foram antes tomados pela Administração. Através desses recursos, revê-se as decisões para 

oportuna anulação. Estas invalidações dos atos administrativos encontram limites na anulação 

de certas situações e que deverá ser verificado em cada caso específico em que ocorrer. 

 

Através dos recursos administrativos, voluntários ou de ofício, a Administração 

pode rever seus atos e decisões, apreciando-lhes a legalidade e o mérito, para 

oportuna anulação. Essa invalidação dos atos administrativos encontra limites e 

irretratabilidade de certas situações que os tornam definitivos para a Administração, 

o que só poderá ser verificado em cada caso concreto (MEIRELLES, 2010, p. 228). 

 



 
 

 

É previsto pela constituição que todas as partes em todos os processos administrativos 

tenham direito ao recurso, porém esses recursos são para algumas situações específicas e 

havendo prazos para a interposição do recurso. Para poder recorrer das decisões 

administrativas devem também ser observados o interesse e legitimidade, para uma decisão 

que inabilitar o licitante, como exemplo, o mesmo não teria direito a recurso, pois não 

participou do certame (JUSTEN, 2002). 

Os prazos para recorrer eram muito limitados, causando algumas dificuldades para os 

licitantes, foram então ampliados para cinco dias, decorrendo nos dias úteis e de expediente 

do órgão público, foi elaborado um pedido de reconsideração do art. 87 inciso IV, que 

ampliasse para dez dias úteis, porém será aceito somente na etapa de execução dos contratos 

(MEIRELLES, 2010). 

Conforme Brasil (2015), dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei 

cabem: 

I - recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata, nos casos de:habilitação ou inabilitação do licitante, julgamento das 

propostas, anulação ou revogação da licitação, indeferimento do pedido de inscrição 

em registro cadastral, rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 desta 

Lei, aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso 

hierárquico; 

III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário 

Estadual ou Municipal, conforme o caso, na hipótese do, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis da intimação do ato. 

 

 O recurso administrativo é um direito garantido pela constituição, de todos os 

licitantes recorrerem à decisão da administração, cumprindo com os prazos e estando também 

habilitados ao pedido de reconsideração. Alguns requisitos devem ser observados para 

conceder o reexame de alguma proposta, como o licitante ter cumprido todos os requisitos 

antes exigidos, para que o recurso possa alcançar o objetivo e permitir uma nova avaliação do 

órgão superior, o requerente deve fundamentar suas razões que considera relevantes em seu 

ponto de vista, apontando os possíveis equívocos da decisão antes tomada. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Marechal Cândido Rondon é um município típico germânico do extremo oeste 

paranaense e tem seus traços voltados à cultura européia.  Sua economia tem como base a 

agricultura e indústria. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 



 
 

 

a população estimada em 2015 de Marechal Cândido Rondon é de aproximadamente 50.808 

habitantes, o Índice de desenvolvimento Humano Municipal de Marechal Cândido Rondon é 

de 0,774. O PIB (Produto Interno Bruto) per capita a preços correntes de Marechal de acordo 

com último censo em 2012 é R$ 25.460,64 reais. O orçamento estimado para o ano de 2015 

segundo site da prefeitura municipal foi de R$ 132 milhões de reais. 

A pesquisa realizada na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon-PR teve 

intuído de levantar quais as modalidades de licitações mais frequentes utilizadas pelo 

município, e principalmente verificar a existência da economia obtida pelo município, do dia 

1 de janeiro até 30 de junho de 2015. Obtivemos a autorização de divulgação desses dados 

pelo setor responsável de licitações da prefeitura em questão. 

As licitações são obrigatórias para todos os entes que dependem de recursos públicos, 

que tem como seu maior objetivo contratar a melhor proposta para o município. 

De acordo com o material obtido pelo site do TCE (Tribunal de Contas do Estado), 

editais e documentos fornecidos pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, podemos 

verificar que a modalidade mais freqüente utilizada pelo município foi o pregão com 49 

processos, seguido da dispensa com 14 e inexigibilidade com 11 que são situações em que 

não foram necessárias a realização do processo licitatório, convite e tomada de preço com 3 e 

concorrência 2 processos, totalizando assim 82 processos licitatórios no primeiro semestre de 

2015. O número percentual de cada processo foram respectivamente 60%, 17%, 13%, para 

convite e tomada de preço 4% e para concorrência 2%, totalizando os 100%. Conforme 

gráfico 1. 

 

GRÁFICO 1 – Quantidade de processos por modalidade vs percentual para cada modalidade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 



 
 

 

 

Os valores em percentual de economia para cada modalidade e total percentual da 

economia em todas as licitações foram para a modalidade convite uma economia de 1,99% 

em relação ao valor inicial, tomada de preços 13,04%, concorrência 11,47%, pregão 15,69%, 

já a dispensa e a inexigibilidade não tiveram economia por se tratar de casos específicos ou 

valores que não exigem uma licitação com vários concorrentes. A Prefeitura de Marechal 

Cândido Rondon teve uma economia total em percentual de 14,54% em todas as modalidades 

de licitações no primeiro semestre de 2015. Conforme gráfico 2. 

 

GRÁFICO 2-Percentual de economia das modalidades. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Percebe-se que os valores economizados na modalidade convite foram de R$ 2.800,00, 

seu valor inicial de R$ 140.800,00 e valor final de R$ 138.000,00. Conforme gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

GRÁFICO 3-Valor inicial vs valor final vs economia no convite. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Na modalidade tomada de preço os valores economizados em reais foram de R$ 

66.417,29, seu valor inicial de R$ 509.235,01 valor final de 442.817,72. Conforme gráfico 4. 

 

GRÁFICO 4-Valor inicial vs valor final vs economia tomada de preço. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Os valores que foram economizados na modalidade concorrência foram de R$ 

456.795,75, que teve seu valor inicial de R$ 3.980.896,69 valor final de 3.524.100,94. 

Conforme gráfico 5. 

 



 
 

 

 

 

GRÁFICO 5-Valor inicial vs valor final vs economia concorrência. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Na modalidade pregão os valores economizados em reais foram de R$ 4.267.121,40, 

que teve seu valor inicial de R$ 27.191.292,87 valor final de 22.924.171,47. Conforme 

gráfico 6. 

 

GRÁFICO 6-Valor inicial vs valor final vs economia pregão. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015)             

 

Os valor de inexigibilidade e dispensa tiveram seus valores iniciais e finais iguais, por 

serem uma forma especial de contratação da administração. Que foram de R$ 449.003,91 e 

700.055,06 respectivamente, não influenciando na economia.  



 
 

 

Podemos verificar a importância de se licitar pois a economia gerada em reais no total 

das licitações foram de R$ 4.793.134,44, obtinham um valor inicial de R$32.971.283,54 e 

valor final de R$ 28.178.149,10. Conforme gráfico 7. 

 

GRÁFICO 7-Valor inicial vs valor final vs economia em todas as modalidades. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015)  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos que há uma importância na utilização adequada dos processos licitatórios, 

pois os mesmos oferecem transparência, controle e economia na busca de um produto/serviço 

por parte da administração pública, nesse caso a Prefeitura Municipal de Marechal Cândido 

Rondon – PR.  

É sabido que as licitações são processos administrativos, aonde se busca a melhor e 

mais vantajosa proposta para a Administração pública, visando também obter a igualdade nas 

condições do certame para todos os interessados, provendo interesses da coletividade. Para tal 

alcance foi realizado uma analise dos processos licitatórios, comparando seus valores iniciais 

aos finais. Com os dados analisados estipulados no objetivo geral de constatar a existência de 

economia no erário público pode-se observar uma economia satisfatória, tendo um total de R$ 

4.793.134,44 (quatro milhões, setecentos e noventa e três mil, cento e trinta e quatro reais e 

quarenta e quatro centavos).     

 Sugere-se um acompanhamento nos próximos anos, do mesmo período, para uma 

comparação com o presente estudo. Ainda recomenda-se uma abrangência dos processos 



 
 

 

licitatórios visando outros órgãos do município, além de atentar-se aos processos licitatórios 

que por diversas vezes resultam em desertos e a administração pública altera a forma de 

aquisição da necessidade, utilizando outra modalidade ou ate mesmo adquirindo o mesmo de 

forma direta. 
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