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RESUMO DA TESE (ABSTRACT) 

 

No cenário brasileiro, existe um protocolo que deve ser usado na Administração Pública, 

embasado em legislação, para todas as compras públicas a serem realizadas. Essa Lei, 

8.666/93, é conhecida como Lei de Licitações e Contratos (LLC) prevista no Art. 15 da 

Constituição Federal brasileira desde 1988. No setor da saúde deste país não é diferente, e 

na tentativa de otimizar as compras de material e medicamento realizadas para a atenção 

básica à saúde, o Estado do Espírito Santo (Brasil), implementou um projeto piloto de 

compra conjunta, sendo este um registro formal de preços desses produtos, precedido de 

uma ampla pesquisa de mercado, para posterior licitação do quantitativo desses itens 

demandados. A compra conjunta, com vigência para 12 meses de contratação entre as 

partes envolvidas, ou seja, fornecedor e unidades municipais de saúde deste Estado, e a 

possibilidade de substituição entre produtos similares, são apontados como a razão pela 

qual os preços praticados para esses produtos sejam menores através desse sistema do que a 

compra realizada por cada município separadamente ou isoladamente. O Serviço Estadual 

de Registro de Preço (SERP) demonstrou ganhos em seu primeiro ano de implantação, e os 

resultados alcançados na gestão das compras através do mesmo é o tema de discussão deste 

trabalho, a medida que são aplicados conceitos econômicos existentes na literatura sobre 

poder de mercado, mecanismos de formação de preços, poder de compensação e outras 

influências que podem justificar os resultados observados. O fator economia de escala, 

quando em fase de projeto foi apontado como sendo um dos motivos que justifiquem os 

melhores preços praticados para os medicamentos cotados através do sistema, entretanto a 

análise dos dados obtidos nesse trabalho demonstrou que esse não foi o fator determinante 

para a economia alcançada. 

 

  



In the Brazilian context, there is a protocol that should be used in public administration, 

based on legislation for all public purchases to be made. This Law 8.666/93 is known as the 

Law of Bids and Contracts (LLC) under Article 15 of the Brazilian Federal Constitution 

since 1988. The health sector in this country is no different, and in an attempt to optimize 

purchasing of materials and medicine held to basic health care, the state of Espirito Santo 

(Brazil) implemented a pilot project of joint purchase, which is a formal record of prices of 

these products, preceded by an extensive market research for subsequent bidding of 

demanded items. The joint purchase, valid for 12 months between contracting parties, in 

other words, supplier and municipal health units of this State, and the possibility of 

substitution between similar products are pointed out as the reason why the prices for these 

products are smaller through that system than through the purchase made by each 

municipality separately or alone. The State Service for Registration Price (SERP) showed 

gains in their first year of implementation, and the results achieved in the management of 

purchases through it is the topic of discussion of this work, as they apply to economic 

concepts in the literature on power market pricing mechanisms, power compensation and 

other influences that may explain the observed results. The economy of scale factor, that in 

the design phase was appointed as one of the grounds for the best prices for the drugs listed 

through the system, however the analysis of data obtained in this study showed that this 

was not the determining factor for savings achieved. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS  

 

A sistemática do Registro de Preços, prevista na Lei 8.666 de junho de 1993, que 

regulamenta o artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal Brasileira, institui normas para 

Licitações e Contratos da Administração Pública e dá outras providências é uma poderosa 

ferramenta para o procedimento de compras e contratação de serviços na Administração 

Pública. Sendo o Estado um potencial comprador, detentor do poder de mercado e uma 

instituição que requer um controle dos gastos, este Sistema representa uma ferramenta 

importante quando se trata de medidas a serem adotados para a redução das contas 

públicas, proporcionando condições de compras por parte da administração, com melhores 

preços, como será abordada e discutida a sua utilização na área da saúde. 

 

Paiva (2007) resume: “O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de 

procedimentos para o registro formal de preços, para contratações futuras, sendo de 

especial utilidade na busca de eficiência na Administração Pública. Consta do ordenamento 

jurídico há vários anos, porém sua implantação ocorreu efetivamente nos diversos órgãos 

após a criação da modalidade de licitação pregão. Tal modalidade agilizou o processo 

licitatório e suas vantagens, combinadas às do Sistema de Registro de Preços, 

proporcionam a desburocratização de procedimentos, agilidade, celeridade, economia 

processual, bem como auxiliam no planejamento organizacional.”  

 

Nesse sentido, esse trabalho será realizado com o objetivo de se conhecer melhor a 

sistemática do Registro de Preços, seu conceito, sua inserção no processo da licitação, quais 

são as vantagens e desvantagens do sistema, bem como demonstrar a experiência de 

instituições como a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo (SESA), no Brasil, 

através do Serviço Estadual de Registro de Preço.  

 

Essa secretaria utiliza o Sistema de Registro de Preços na compra de material e 

medicamentos para instituições de saúde do Estado bem como municípios que aderem ao 

sistema, sendo exemplos a serem seguidos na procura da melhor utilização dos recursos 



2 

 

públicos, conforme publicação em 14 de janeiro de 2010 no site do governo do Estado: “A 

SESA disponibilizou para os municípios o Sistema Estadual de Registro de Preços (SERP), 

destinado à aquisição de medicamentos da atenção básica. Sua implantação representa uma 

economia de recursos públicos da ordem de R$ 14,3 milhões ao ano, na compra de 139 

remédios diferentes e proporciona ainda mais agilidade no processo de compra destes 

produtos.”  

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 exige que a Administração Pública realize 

procedimento licitatório para a compra ou alienação de bens e a contratação de obras e 

serviços de qualquer natureza, visando a assegurar a igualdade de condições a todos os 

interessados em vender ou comprar do Estado. As modalidades, procedimentos e requisitos 

legais de compra e venda por meio de licitações públicas estão especificados na Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993. “De espectro amplo, os dispositivos dessa lei alcançam também a 

aquisição de bens e serviços pelas entidades da administração indireta e pela Administração 

Pública dos Estados e dos Municípios.” (Paiva, 2007) 

 

“Considerando a importância do atendimento do interesse público e a escassez dos recursos 

públicos, a Lei de Licitações e Contratos incluiu em seus dispositivos o Sistema de Registro 

de Preços (SRP), mecanismo que a Administração deve adotar, sempre que possível, para 

aquisição de bens e serviços rotineiros.” (Paiva, 2007) 

 

“O SRP é um conjunto de procedimentos para o registro formal de preços relativos à 

prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras, sendo de especial 

utilidade na busca de eficiência na Administração Pública. Esse registro é efetuado após a 

realização de procedimento licitatório, nas modalidades concorrência ou pregão, gerando 

uma Ata de Registro de Preços. O fornecimento do bem ou serviço ocorrerá quando da real 

necessidade do órgão público, que poderá se servir dessa ata quantas vezes forem 

necessárias, podendo solicitar acréscimos nos quantitativo até o limite de 25%, permitido 

em lei, evitando, assim, a manutenção de estoques e a realização de múltiplas licitações, do 
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que resulta utilização racional dos recursos públicos.” Paiva (2007). O que está previsto no 

Art. 65, §1º, da Lei nº. 8.666/93. 

 

A SRP torna-se especialmente apropriado, entre outros motivos como consta no Art. 4º do 

Decreto Estadual 1.790-R/2007, para aqueles objetos que não permitem precisar 

antecipadamente um quantitativo a ser demandado:  

 

“Art. 4º Será adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro de Preços nas seguintes 

hipóteses: 

 

I - Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 

freqüentes; 

 

II - Quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas 

ou contratação de serviços necessários à Administração para desempenho de suas 

atribuições; 

 

III - Quando for conveniente a aquisição de bens ou contratação de serviços para 

atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou programas de governo; 

 

IV - Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a 

ser demandado pela Administração.” 

 

Neste sentido, um exemplo típico é a aquisição de medicamentos, em que existe a questão 

da perecibilidade, o prazo de consumo e não há como definir antecipadamente as 

necessidades que irão existir. 

 

Este trabalho tem por objetivo realizar um estudo acerca do funcionamento do Sistema de 

Registro de Preços, os procedimentos para sua implantação, as características desse 

sistema, quais as suas vantagens e desvantagens, bem como procurar analisar se o sistema 
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pode tornar as compras de medicamentos mais eficientes para os que aderem ao sistema. 

Objetivando amparar as conclusões advindas, procurar-se-á analisar se existe economia de 

recursos públicos e agilidade no processo de compra com o aprimoramento dos 

procedimentos relacionados ao Sistema de Registro de Preços.  

 

Inicialmente, o trabalho vai enquadrar o tema na teoria econômica. Posteriormente, 

explanar-se-á o histórico da licitação e do registro de preços no contexto brasileiro. 

Seguidamente, abordar-se-ão as diferenças entre tipo e modalidade de licitação, dando 

ênfase para as modalidades Concorrência e Pregão, utilizadas no Sistema de Registro de 

Preços. Bem como serão abordadas os tipos de licitação usados no SRP: Menor Preço e 

Técnica e Preço para que a sistemática do SRP seja entendida. O terceiro momento tratará 

especificamente do Sistema de Registro de Preços, seu conceito, definição, vantagens, 

desvantagens, procedimentos para implantação, entre outros. Por fim, será feita a descrição 

dos procedimentos adotados Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo (SESA), no 

Brasil, sendo também abordadas as conclusões obtidas, através dos dados disponibilizados 

pela SESA, com o objetivo de analisar quais são os principais fatores que influenciam os 

melhores preços praticados através desse sistema, e quais as compensações envolvidas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

Existe uma série de trabalhos na literatura da organização industrial explicando e 

analisando como compradores de grande porte ou um maior número de empresas 

comprando em conjunto, conseguem ter mais “countervailing power”, ou seja, maior poder 

de mercado, que compradores de pequeno porte, através de preços mais baixos praticados 

pelos fornecedores envolvidos.  

 

Esses modelos foram testados empiricamente no setor da saúde. Um exemplo, é o trabalho 

de Ellison et al. (2001) que, usando dados de preços no atacado para os antibióticos 

vendidos através de cadeia de distribuição, em farmácias, hospitais, com planos de saúde 

diferentes e independentes, nos EUA, durante a década de 90, demonstra que os descontos 

nos preços dependem mais da capacidade de substituição entre fornecedores alternativos, 

concorrências entre si, do que propriamente do tamanho absoluto do comprador, ou seja, do 

poder de mercado que este último detém.  

 

Segundo abordagem de Ellison et al. (2001) nesse trabalho, as teorias podem ser divididas 

em duas categorias: aquelas que envolvem um fornecedor monopolista e aquelas que 

envolvem fornecedores concorrentes. As duas categorias de teorias, em suma, têm 

implicações para contrastar se o efeito do tamanho da compra emerge mesmo com um 

fornecedor monopólista (como na primeira categoria), ou se, o efeito do tamanho da 

compra só surge quando os compradores são capazes de substituir os itens a serem 

comprados entre os fornecedores concorrentes (como na segunda categoria).  

 

Em síntese foi observado por Ellison et al. (2001) que medicamentos protegidos por 

patentes e adquiridos pelas redes de farmácia dos EUA, são praticados por preços sem 

grandes variações, ao passo que aqueles que já não se encontram protegidos por patentes, 

conseguem ser facilmente substituidos por outros de marcas diferentes, com preços 

menores. Bem como, outra fonte de variação nos dados obtidos nesse estudo encontra-se 

nas oportunidades de substituição nos compradores. Mediante a emissão de formulários de 
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restrições, hospitais e planos de saúde podem controlar quais medicamentos os médicos 

prescrevem, permitindo que os gerentes de compra possam substituir os medicamentos com 

indicações similares, medicamentos sob patente, os fabricantes de marca, e/ou 

medicamentos genéricos, sem patente. 

 

Outra experiência na área da saúde, por Raventos et al. (2009), no que diz respeito à 

aquisição de produtos médicos e farmacêuticos, através de plataforma de contratação 

eletrônica, foi desenvolvida no Chile em 2004, e estudos realizados analisando dados 

recolhidos antes e depois da implantação dessa plataforma demonstraram que o 

Chilecompra economizou para o Governo chileno, mais de 8% nessas aquisições, e que a 

maior agregação de compra economizou mais de 3% nesse sentido. Resultados consistentes 

são encontrados quando os preços do governo são comparados com os das três diferentes 

cadeias de farmácias do Chile. De acordo com Raventos et al. (2009), Chilecompra 

resultou em benefícios econômicos quantificáveis que são relacionados com o volume de 

compra e os efeitos da plataforma de contratação eletrônica facilitadora em termos de 

controle e processo, do que propriamente com um número de fornecedores concorrentes 

envolvidos.  

Outro dado bastante interessante disponibilizado relativamente aos hospitais públicos do 

Chile é que a maioria dos medicamentos (97.5%) estava fora de patente e foram comprados 

por seu nome genérico, enquanto que a maioria dos dispositivos médicos foi importada. O 

fato de tais hospitais trabalharem com produtos que podem ser substituídos, ou seja, que 

não são protegidos por patentes, segundo o estudo abordado, é um fator determinante para 

os melhores preços que o governo do Chile consegue praticar com o Chilecompra. 

Outro trabalho nesse sentido foi realizado em junho de 2005, por Ruffle (2005) e aborda o 

poder de barganha dos mega-varejistas, onde existe uma considerável abordagem teórica 

oferecendo uma gama de fontes de compradores poderosos com capacidade para extrair 

descontos nos preços, que é abordado nesse artigo através de análise da literatura existente 

sobre poder de mercado desses chamados mega-varejistas. A relevância política crescente 

do tema e do florescimento de modelos teóricos em contraste com a escassez de testes 
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experimentais apontam para direções frutíferas para pesquisa nessa área. De acordo com 

esse trabalho, Ruffle (2005), aponta que existe uma lacuna entre a rica literatura existente 

sobre o poder de mercado e os testes experimentais. O conteúdo empírico deixa a desejar, 

apesar da facilidade existente em testar essa teoria, na prática. Independentemente dos 

efeitos globais de bem-estar e eficiência do poder de mercado, segundo o artigo, o aumento 

da relevância política do tema é indiscutível, por duas razões: primeiro que segundo este 

trabalho, “Steuer (2004) afirma que o fenômeno da terceirização cria poder de 

compensação.” (Ruffle, 2005) 

“Quando existem empresas em crescimento, existe um esforço para redução de custos, e da 

sua produção especializada, através de terceirização de alguns aspectos do seu negócio (por 

exemplo, distribuição de produtos, fornecimento de insumos, etc). Dessa forma essas 

corporações assumem o papel de compradores poderosos em relação a seus novos 

fornecedores, trazendo à tona seu poder de compra, o conhecimento da estrutura de custos e 

capacidade de auto-abastecimento ou fornecedores substitutos.” (Ruffle, 2005) 

Em segundo lugar, de acordo com Ruffle (2005), as tendências mundiais que caminham 

para o aumento da concentração industrial, resultando principalmente da chamada onda de 

fusões horizontais em curso, que conforme Pryor (2001), é explicado através do impacto de 

fusões e aquisições (F&A) sobre a concentração industrial, segundo ele e seus interessantes 

resultados apresentados para os EUA, em grande parte motivada pela flexibilização da 

legislação de defesa de concorrência, iniciada a partir dos anos 80, o que desafia 

compradores a responder estrategicamente e exercer uma força de compensação neste 

contexto.  

O estudo mostra que a literatura sobre Organização Industrial sempre esteve focada na 

estratégia dos vendedores. No entanto, não há nenhuma razão teórica ou intuitiva que nos 

faça acreditar que os compradores deveriam ter menos influência em estabelecer preços de 

mercado que os vendedores. Segundo Ruffle (2005), um exemplo foi uma recente 

incorporação entre as quatro maiores empresas farmacêuticas dos EUA, esta junção foi 

autorizada sob o argumento de que a economia na ordem de 306.9 milhões de dólares seria 
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repassada aos devidos compradores, basicamente hospitais e grandes redes de varejo como 

WalMart, na forma de preços mais baixos. 

Outro grande trabalho, bastante recente, que será de grande valia para o tema a ser 

desenvolvido, foi realizado pela São Paulo School of Economics (Barbosa et al., 2011). A 

aquisição em grupo tem um papel importante na redução dos preços de aquisição de 

mercadorias. Um pool de compradores, que agrega a demanda por seus membros, aumenta 

o poder de negociação desse grupo e permite que os fornecedores possam obter economias 

de escala e escopo na produção. O efeito de tal demanda de grupo faz reduzir os preços 

pagos pelos compradores. Usando um conjunto de dados sobre compras públicas brasileiras 

de produtos farmacêuticos e suprimentos médicos, esse estudo evidenciou os efeitos dessa 

demanda.  

Foi mostrado por Barbosa et al. (2011) que os preços pagos pelos órgãos públicos no Brasil 

são mais baixos quando compram através de contratos agrupados do que individualmente. 

Por outro lado, as agências federais (ou seja, considerados bons compradores), pagam 

preços mais altos para os produtos quando eles são unidos por agências estatais (ou seja, 

considerados os compradores ruins), isso devido ao tipo de contrato que os fornecedores 

são obrigados a seguir, como por exemplo, sendo o fornecedor obrigado a continuar o 

fornecimento mesmo quando a agência não pague o fornecedor por um determinado 

período de tempo. Nesse sentido, tais evidências sugerem que os contratos agrupados 

devem ser cuidadosamente concebidos para evitar que os preços pagos aumentem para seus 

membros.  

Nesse seguimento e de acordo com o artigo publicado no International Journal Of Systems 

Science, em 2010, segundo alguns autores, Baltacioglu et al (2007) e Smith e Correa 

(2005), citados no referido artigo, um estudo sobre tendências da indústria de saúde e 

análise de mercado realizada por Plunkett Research relata que a saúde nos EUA responde 

por 16% do PIB, enquanto a EU a média é de cerca de 8%. Sendo o mercado de saúde a 

maior industria de serviço nos EUA. Os autores desse artigo, Ketikidis et al (2010), alegam 

que os hospitais têm motivos de sobra para usar aquisição online. Estoques e preços em 
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tempo real permitem departamentos de compras planejarem as mesmas e compararem os 

preços. Informações precisas sobre preços podem fluir a partir de fontes online para 

sistemas hospitalares. Acompanhamento online das encomendas permite um melhor 

planejamento de estoques bem como coordenação de entrega oportuna do material. Daí a 

importância que os autores do artigo destacam para a gestão de contratos dentro de um 

sistema ou módulos de gestão (SCM), pois influencia tanto para redução dos custos nos 

processos de aquisição e controle, quanto para aumento da vantagem competitiva, já que a 

empresa tem acesso às informações relevantes que possibilitam tomadas de decisões 

coerentes e seguras, através do banco de dados que se cria. 

Nesse sentido, o objetivo dos autores desse artigo gira em torno de demonstrar e / ou 

implementar um protótipo de sistema de e-procurement otimizado (EPOS) para o setor da 

saúde. A solução que EPOS propõe é um procedimento otimizado de leilão reverso. 

Segundo esse trabalho, hospitais e fornecedores farmacêuticos em toda a UE são os 

principais usuários-alvo para um mecanismo eficiente de e-procurement. Com uma 

população de cerca de 493 milhões de pessoas na UE27 e mais de 14.000 hospitais da 

UE15, a UE constitui o segundo maior mercado de oportunidades no comércio de materiais 

hospitalares (com os EUA sendo o primeiro).  

O sistema EPOS foi projetado, desenvolvido e testado nos seguintes locais piloto: PESY 

(Autoridade Regional de Saúde Pública) de Tessália, na Grécia. Hospital De Vic (Espanha). 

Hospital Papageorgiou (Grécia). Monica Hospital (privado) na Bélgica, oferecendo um 

mecanismo eficiente de e-procurement, onde os hospitais e fornecedores de produtos 

farmacêuticos, podem trocar informações pré-contratuais (ordens e características de 

ordens), pela utilização de meios electrónicos. EPOS procura demonstrar e quantificar as 

poupanças que acontecem a partir de economias de tempo e recursos na busca de itens 

especiais, enquanto os fabricantes e distribuidores estão desesperadamente à procura de 

clientes. (Ketikidis et al, 2010) 

Os testes feitos para discutir a viabilidade do sistema EPOS foram divididos em 2 

vertentes: O primeiro conjunto de indicadores correspondia à utilização do sistema e 
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medidas incluídas, tais como número de usuários, acessos, leilões, logins, etc. De acordo 

com os resultados verificou-se que os usuários efectivamente utilizaram o sistema com 

sucesso. O segundo e mais importante conjunto de medições foi verificar e quantificar a 

capacidade de EPOS em simplificar eletronicamente os procedimentos atuais e reduzir o 

tempo e esforço necessário para completar um e-procurement, em comparação com o 

processo de aquisição convencional. “Os resultados em relação ao tempo decorrido foram 

os seguintes: O tempo necessário para completar determinadas tarefas é significativamente 

reduzido, mas a quantidade de poupança de tempo difere de hospital para hospital.” 

(Ketikidis et al., 2010) 

Ketikidis et al. (2010) destacam como alguns dos beneficios do EPOS: “comunicação fácil, 

disponível para todas as partes interessadas, gestão eficiente da cadeia de abastecimento, 

redução dos custos operacionais, unificação do mercado, maior flexibilidade, minimização 

do tempo necessário para aquisição, licitação de preços.” Outro beneficio apontado por 

Ketikidis et al. (2010) através da utilização de EPOS é promover competição entre os 

fornecedores. Entretanto, nas discussões e resultados são consideradas as especificidades do 

setor de saúde, cujas necessidades provaram ser bastante especializadas. Apenas um 

produto ou serviço de software não satisfaz as necessidades desse setor, mesmo que seja 

integrado e personalizado para as necessidades de cada cliente. O setor de saúde exige que 

o e-service seja combinado com experiência em questões legais e outros serviços, tais como 

catálogo de fornecedores com certificação, manutenção e consultoria, sendo estes 

regulamentos os principais obstáculos para aplicar EPOS nesses mercados. 

Em 2005, foi publicado por Tordoff, J. M., Norris, P. T., & Reith, D. M., um estudo 

realizado para determinar os efeitos do primeiro ano do "Pool de aquisição” baseado em 

três anos de negociações de preços para 90% dos hospitais de produtos farmacêuticos 

existentes, em nome de todos os hospitais públicos da Nova Zelândia. De acordo com as 

conclusões deste trabalho, “o primeiro ano de aquisição em grupo sob a Estratégia Nacional 

dos Hospitais de Produtos Farmacêuticos (2002-2003) resultou em uma economia 

moderada. Para todos os 29 principais hospitais públicos relacionados, uma poupança de 

cerca de NZ 5,2 milhões de dólares ou 3,7% foram projetadas para 2003-2004. Os efeitos 
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são a longo prazo, no entanto, os resultados dos pacientes e disponibilidade de produtos 

farmacêuticos, bem como sobre as despesas farmacêuticas, ainda têm de ser avaliadas.” 

(Tordoff et al., 2005) 

Sigulem e Zucchi (2009) retratam bem a aquisição de medicamentos pelos hospitais do 

sistema de saúde brasileiro. O objetivo desses autores foi avaliar o uso de e-procurement 

para abastecimento de uma rede de sete hospitais universitários com um sistema de compra 

conjunta.   

O estudo foi realizado entre outubro de 2003 e outubro de 2005. Foram analisadas nove 

compras conjuntas de 37 itens farmacêuticos. Todos os itens foram comprados em pelo 

menos dois terços das nove ocasiões e / ou estavam entre os 10 itens com a maior despesa. 

Os seguintes aspectos foram avaliados: preço, número de fornecedores que ofereceram 

lances, tipo de fornecedor (distribuidor ou fabricante), valor de referência (preço mais baixo 

pago por item por cada hospital antes do estabelecimento do sistema de compra conjunta), 

preço por unidade de primeira compra, e o preço unitário para última compra. A variação 

percentual no preço foi comparada em relação ao valor de referência, primeiras e últimas 

compras, e o preço médio unitário, para as nove compras. 

De acordo com as conclusões de Sigulem e Zucchi (2009), foi observada uma diminuição 

no preço maior que 10% em 47% dos medicamentos analisados. Uma queda maior que 

20% foi registrada em 32% dos 37 itens. Cinco itens tiveram uma diminuição no custo 

unitário maior ou igual a 50% na primeira compra comparada com o valor da última 

aquisição, ou seja, da compra conjunta. O preço unitário para 26 itens (70% do total) teve 

uma redução média de 23%. Dessa forma, “E-procurement foi bem sucedido em atingir 

economias reais. Os resultados mostram que a incorporação de novas tecnologias de gestão, 

tais como e-procurement no cenário da saúde, pode ajudar a superar a lacuna de gestão no 

setor da saúde.” (Sigulem e Zucchi, 2009) 

Todos esses artigos e estudos abordam conceitos econômicos de influência, nomeadamente 

a concorrência, o poder de compensação dos consumidores, a substituição de itens 

similares, o poder de mercado do comprador, o mecanismo de formação do preço, que são 
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usados para explicar os resultados alcançados e requeridos, também e principalmente na 

área da saúde, que possui peculiaridades que devem ser levadas em consideração quando da 

implantação de sistemas de gestão facilitadores dos processos de compra. 

Conforme a literatura aborda, um mercado em concorrência perfeita é considerado um 

modelo teórico, a referida concorrência é de preços, onde existe apenas um preço de 

mercado, que não é influenciado por nenhum agente de mercado. Nesse modelo todos os 

produtos são iguais independentemente do produtor, e todos os compradores são 

conhecedores das mudanças de mercado. Cada produtor tem uma quota ínfima de mercado 

e não existem barreiras à entrada no mercado. 

Neste contexto todos os compradores e vendedores estão em situação de igualdade diante 

do mercado e o preço do produto é definido apenas pela interação entre a oferta e a procura. 

Sem barreiras à entrada no mercado, qualquer produtor poderá entrar. Entretanto só 

permanecerão no mercado os produtores que consigam produzir com menores custos, e, 

portanto em concorrência perfeita o mercado será mais eficiente. 

Normalmente, o mercado opera em concorrência imperfeita, ou seja, não se verificam as 

condições anteriormente explicadas e dessa forma os produtores não se encontram em 

igualdade de situação. Na concorrência imperfeita alguns produtores têm algum poder de 

mercado, o que lhes dá a possibilidade de influenciarem diretamente o preço de mercado. O 

poder de mercado pode ser atribuído em especial por restrições à entrada de outros 

produtores e/ou práticas monopolistas.  

Como mecanismo de restrições a entrada, e neste sentido podemos citar como exemplo a 

produção em grande escala, que normalmente é bastante eficiente e dificulta 

consideravelmente a entrada de uma empresa de menor capacidade, já esta não tem a 

mesma capacidade técnica de produção e como tal terá maiores custos unitários de 

produção, não sendo competitiva. 

Outro exemplo são as barreiras legais, e estas provavelmente são as maiores barreiras à 

entrada de produtores no mercado. As concessões, as patentes, com as quais os seus 
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detentores são defendidos pela lei contra qualquer utilização por concorrentes, e são bons 

exemplos a serem mencionados. Estas restrições ou barreiras, de acordo com a respectiva 

natureza, podem ser naturais ou legais, a medida que a sua origem seja a evolução natural 

do mercado ou qualquer imposição legal. 

Esses conceitos são alguns dos quais explicam a sistemática do Registro de Preço, para a 

melhor prática de preços encontrada em seus resultados de implantação. A formação de 

preço por parte dos fornecedores que concorrem ao fornecimento em massa, somados ao 

poder de compra que o Estado juntamente com os municípios aderentes ao sistema possui, 

faz desse sistema uma boa ferramenta de controle dos gastos em saúde. Bem como as 

barreiras legais associadas à sistemática e a lei que rege o Registro de Preço, constituem 

fatores a serem abordados para o seu entendimento, e de seus resultados de implantação. 

Algumas bibliografias mais específicas acerca do tema que serão utilizadas no trabalho 

abordam esses mecanismos e os inserem de forma explicativa no contexto do registro de 

preço. Fernandes (2008) aborda o Sistema de Registro de Preço, e a sistemática econômica 

envolvida, de forma clara e consistente.  

O tema a ser tratado no trabalho aborda princípios da Licitação, cuja definição, de acordo 

com Meirelles (2007), pode ser compreendida como um “procedimento administrativo 

mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o 

contrato de seu interesse. Como procedimento, desenvolve-se através de uma sucessão 

ordenada de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes, o que propicia igual 

oportunidade a todos os interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos 

negócios administrativos.” 

Diante deste conceito dado por Meirelles (2007), o que seria a proposta mais vantajosa para 

a Administração? Seria aquela mais econômica? Será este, o maior objetivo afinal? Deve-se 

ter o cuidado necessário ao afirmar que a Administração deverá sempre buscar o preço mais 

vantajoso, entendendo-se por este, o menor preço ofertado. Filho (2005) cita Francis Paul 

Benoit, que define em sua obra Le Droit Administratif Français, como objetivo das 



14 

 

licitações a contratação como “o particular melhor qualificado, em melhores condições e 

para obter o melhor resultado possível.” 

“A eficiência em licitação pública gira em torno de três aspectos fundamentais: preço, 

qualidade e celeridade. Daí que do princípio da eficiência, mais abrangente, decorrem 

outros princípios, entre os quais o do justo preço, o da seletividade, o da celeridade e o da 

finalidade. O princípio do justo preço demanda que a Administração não assuma 

compromissos com preços fora de mercado, especialmente com preços elevados. O 

princípio da seletividade requer cuidados com a seleção do contratante e da proposta, 

relacionando-se diretamente com a qualidade do objeto contratado. O princípio da 

celeridade envolve o tempo necessário para realizar a licitação, que deve ser o mais breve 

possível. E o princípio da finalidade presta-se a enfatizar que a licitação não é um fim em si 

mesmo, mas instrumento para que a Administração celebre contratos e, com eles, receba 

utilidades de terceiros, para que possa satisfazer aos interessados da coletividade e cumprir 

a sua missão institucional. Logo, tais princípios (do justo preço, da seletividade, da 

celeridade e da finalidade), remetem ao princípio mais abrangente da eficiência. Ora, a 

observância de todos eles, em conjunto, revela a tão almejada eficiência” (Niebuhr, 2008) 

Em contrapartida, quando tratamos dos princípios adotados para os processos licitatórios, 

temos divergências de opinião entre os conhecedores. No entanto, há consenso de que os 

mesmos devem ser encarados como fundamentais para que o processo seja bem sucedido 

para todos os participantes.  

Nesse sentido temos de considerar as observações de Marçal Justen Filho sobre o princípio 

da eficiência: “É necessário insistir em que o princípio da eficiência não se superpõe aos 

princípios estruturantes da ordem jurídica. Não se pode transigir quanto à configuração de 

um Estado Democrático de Direito, nem pretender validar atos defeituosos mediante o 

argumento das escolhas economicamente mais vantajosas. A adoção da democracia não é 

uma questão econômica. Não se pode escolher eleger através de critério econômico uma 

solução incompatível com a ordem democrática. Os controles impostos à atividade 

administrativa do Estado não podem ser suprimidos através do argumento de sua 
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onerosidade econômica. Todo agente estatal tem o dever de submeter sua conduta aos 

controles necessários à prevalência do Direito, mesmo que isso signifique tornar a gestão 

administrativa mais lenta e menos eficiente. Pode dizer-se que o princípio da eficiência é 

derivado e secundário: apenas se aplica após se verificar a compatibilidade de diferentes 

soluções com os princípios jurídicos fundamentais. A eficiência tem de ser um atributo do 

Estado Democrático de Direito, nunca bastará um estado eficiente, se não for democrático.” 

“O Sistema de Registro de Preços - SRP deve ser encarado como uma importante 

ferramenta licitatória de auxílio que se consubstancia num procedimento especial a ser 

adotado nas compras do Poder Público quando os objetos forem materiais, produtos ou 

gêneros de consumo freqüente, e, ainda, em situações especialíssimas, nas contratações de 

serviços. Antes levado a efeito somente através da modalidade Concorrência, agora, 

felizmente, pode ocorrer por intermédio da inovadora modalidade de licitação Pregão, em 

função da autorização legal estabelecida no art. 11 da Lei nº 10.520/2002.” (Bittencourt, 

2003) 

“A adoção do SRP determina, com absoluta certeza, flagrante economia, além de ganho em 

agilidade e segurança, sendo o mais inovador sistema para compras e contratação de 

serviços pela Administração, principalmente quando adotado em conjunto com o pregão, a 

também mais inovadora modalidade licitatória” (Bittencourt, 2003) 

Inúmeras são as vantagens da utilização da modalidade Pregão, a priori pode-se notar que 

dentre as modalidades previstas na Lei nº 8.666/93 – Concorrência, Tomada de Preços e 

Convite – existe dificuldade e receio pelo atraso do procedimento, caso a modalidade seja 

inadequadamente escolhida, já que o critério de escolha está relacionado ao valor estimado 

da contratação. Já a utilização da modalidade Pregão é independente do valor estimado 

para a contratação, sendo o único critério para sua aplicabilidade a natureza do bem ou do 

serviço que se pretende contratar considerada comum. 

Outra grande vantagem do pregão é a economicidade que ele proporciona. A possibilidade 

das licitantes diminuírem seus preços, aumentando a competitividade, é a marca do pregão, 
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tornando-o de longe o procedimento mais eficiente. Essas e outras vantagens fazem parte 

do Sistema de Registro de Preço e serão abordadas no decorrer do trabalho, bem como suas 

desvantagens e resultados das experiências de implantação existentes, de forma a analisar 

se é viável considerar sua adoção na área da saúde em termos econômicos. 

“É inegável, no entanto, a universalidade dos desafios de gestão a que estão sujeitos os 

sistemas administrativos modernos. Todos requerem, para realização de melhores 

resultados, satisfazer os atributos de velocidade, flexibilidade, integração e inovação, 

tornando mais permeáveis suas fronteiras hierárquicas, verticais; de especializações e 

funcionais, horizontais; externas; e geográficas.” (Jund, 2006) 

“A licitação tem por finalidade propiciar igualdade de oportunidade entre aqueles que 

desejam contratar com a Administração Pública, nos padrões previamente definidos, 

sempre como importante fator de eficiência e moralidade nos negócios públicos.” (Viana, 

2009) 

“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional de avaliar e 

selecionar a proposta mais vantajosa para Administração e será processada e julgada em 

estrita conformidade com os princípios básicos de legalidade, de impessoalidade, de 

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

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe forem correlatos.” (Viana, 

2009) 

Segundo Barros (2009), a aplicação da teoria econômica ao mercado farmacêutico tem 

muitas facetas, sendo especialmente apropriada para analisar situações em que há interação 

estratégica entre as empresas. A utilização da teoria econômica permite identificar efeitos 

que de outro modo poderiam ser ignorados, ou mal compreendidos. 

Em se tratando de Registro de Preço, já sabemos como comentado anteriormente, que para 

sua adoção temos que ter em questão um produto ou bem que seja comum. Uma 

abordagem de Barros (2009) torna claro que num sistema de registro de preço, a 
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condicionante maior para a compra de material e medicamentos, é quase que 

exclusivamente o preço do item a ser licitado pelos interessados, bem como coloca em 

questão a concorrência entre os fornecedores nesses processos de compra: “Sendo dois 

produtos bastante similares em termos da sua qualidade, o preço assume uma importância 

fundamental no processo de escolha, o que leva cada empresa a praticar um preço baixo, 

como forma de levar a que o seu produto seja escolhido. No limite em que os dois 

medicamentos sejam substitutos perfeitos entre si e os consumidores adquiram o 

medicamento de preço mais baixo, o preço praticado seria muito próximo do custo de 

produção.” (Barros, 2009) 

Essa sistemática de formação de preço acontece naturalmente num processo licitatório de 

Registro de Preço, dentre outras que influenciam na aquisição mais vantajosa para o 

comprador, o que acaba sendo vantajoso também para quem fornece pois garante uma 

compra em grande escala, que leva a produção em grande escala com menores custos de 

produção, bem como fornecimento garantido durante a vigência do contrato entre as partes. 
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3. SOBRE COMPRAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LICITAÇÕ ES E 
CONTRATOS) 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), a licitação se torna princípio 

constitucional, de observância obrigatória pela Administração Pública direta e indireta de 

todos os poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme o disposto no 

artigo 37, inciso XXI da Carta Magna, entendida como a lei maior do país, no caso do 

Brasil, a Constituição Federal de 1988, podendo, entretanto ser dispensada ou inexigida em 

determinados casos previstos em lei: 

 

“Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

 

        XXI - 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.” 

 

A Lei 8.666/93 veio regulamentar o referido dispositivo constitucional, sendo conhecida 

como Lei de Licitações e Contratos (LLC), e posteriores alterações, que institui normas 

gerais para licitações e contratos da Administração Pública no âmbito da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

 

De acordo com as considerações feitas por Ramos e Sarquis (2011), “[…] apesar de 

freqüentar intermitentemente leis e regulamentos desde 1922, o sistema encontrou 

utilização firme somente após o ano de 2001, quando, de fato, se formou infraestrutura 

propícia: a rede de computadores tornou a informação registrada disponível; a estabilidade 
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de preços deu utilidade para o tabelamento; e o Decreto Federal 3.931/01 contornou com 

clareza um instituto poderoso e flexível para o procedimento de compras e contratação de 

serviços na Administração Pública.” 

 

Nesse momento, faz-se importante mencionar que a Lei 8.666/93 de Licitações e Contratos 

(LLC) é concebida em âmbito federal, ao passo que os Estados e Municípios que adotam o 

SRP dispõem de Decretos que o regulamentam mais especificamente de acordo com sua 

autarquia.  
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3.1 LICITAÇÃO 

O vocábulo "licitação" provém do latim licitationem, derivado de licitatio ou licitationis, 

cujo significado, segundo Laso (1978), “pode ser definida como um procedimento relativo 

ao modo de celebrar determinados contratos, cuja finalidade é a determinação da pessoa 

que ofereça à Administração condições mais vantajosas, após um convite a eventuais 

interessados para que formulem propostas, as quais serão submetidas a uma seleção”.  

Medauar (2007) entende que, “Licitação, no ordenamento brasileiro, é processo 

administrativo em que a sucessão de fases e atos leva à indicação de quem vai celebrar 

contrato com a Administração. Visa, portanto, a selecionar quem vai contratar com a 

Administração, por oferecer proposta mais vantajosa ao interesse público. A decisão final 

do processo licitatório aponta o futuro contratado”.  

O Direito Administrativo brasileiro atribui-lhe o sentido de procedimento administrativo 

prévio necessário para viabilizar os contratos da Administração, principalmente a partir da 

reforma administrativa. 

Segundo Paiva (2007): “A licitação é, antes de tudo, um procedimento voltado à satisfação 

de uma finalidade de interesse público. A necessidade da busca do negócio mais vantajoso, 

objetivo precípuo da licitação, está ligada ao princípio da economicidade, como previsto no 

artigo 70 da CF/88. Esse princípio cobra a obtenção da melhor relação custo/benefício das 

atividades administrativas.” 

“Art. 70. Constituição Federal 1988: 

[…] 

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e 

das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 
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Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 

Poder. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou 

pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 

pecuniária.” 

Além do princípio da economicidade, o procedimento licitatório vem observar os seguintes 

princípios, que norteiam toda a atividade administrativa, de forma resumida estão:  

 

• Moralidade: comportamento escorreito, liso e honesto da Administração. 

 

• Impessoalidade: proibição de qualquer critério subjetivo, tratamento diferenciado 

ou preferência, durante o processo licitatório para que não seja frustrado o caráter 

competitivo desta. 

 

• Isonomia ou Igualdade: tratamento igualitário a todos os interessados a contratar 

com a Adminsitração Pública. Implica no fato de que devem ser estabelecidas 

condições idênticas de participação aos interessados em participar da licitação. 

 

• Legalidade: disciplina a licitação como uma atividade vinculada, ou seja, prevista 

em lei, não havendo subjetividade do administrador. 

 

• Probidade: estrita obediência às pautas de moralidade, incluindo não só a correção 

defensiva dos interesses de quem a promove, bem como as exigências de lealdade e 

boa-fé no trato com os licitantes. 

 

• Publicidade: transparência dos atos da Administração Pública. 
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• Julgamento objetivo: vedação da utilização de qualquer critério ou fator sigiloso, 

subjetivo, secreto ou reservado no julgamento das propostas que possa elidir a 

igualdade entre os licitantes. Artigo 44, da Lei 8666/93. 

 

• Vinculação ao Instrumento Convocatório: respeito às regras estabelecidas no edital 

ou na carta-convite – artigo 41, Lei 8666/93 

 

• Sigilo das propostas: é um pressuposto de igualdade entre os licitantes. O conteúdo 

das propostas não é público, nem acessível até o momento previsto para sua 

abertura, para que nenhum concorrente se encontre em situação vantajosa em 

relação aos demais. 

 

• Competitividade: o procedimento de licitação deve buscar o melhor serviço pelo 

menor preço. 

De acordo com o Art. 22 da LLC 8.666/93, existem cinco modalidades de Licitação: 

Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Concurso, Leilão, sendo vedada a criação de 

outras ou combinação das existentes conforme o § 8º do mesmo artigo: 

“Art. 22 São modalidades de licitação  

[…] 

§ 8º É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas 

neste artigo.” 

O Pregão foi instituído pela Lei 10.520/02 como sendo uma nova modalidade de licitação 

para compra de bens e serviços, que se estendeu para utilização a Estados, Municípios e 

Distrito Federal. Discorreremos acerca delas, ainda que de forma bastante simples. 

A Concorrência exige requisitos de habilitação (exigidos no edital), na fase inicial, 

comprovados documentalmente. Esta modalidade ocorre quando se trata de concessão de 
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direito real de uso, de obras ou serviços públicos, de engenharia ou não, na compra e venda 

de imóveis (bens públicos), licitações internacionais. A Lei 8666/93 em seu art. 23 define 

os limites de valores para esta modalidade. 

A Tomada de Preços é a espécie que necessita de um certificado do registro cadastral 

(CRC), ou seja, necessita comprovar os requisitos para participar da licitação até o terceiro 

dia anterior ao término do período de proposta. 

O Convite não requer publicação de edital. Trata-se de uma contratação mais célere. Os 

interessados, cadastrados ou não, são escolhidos e convidados em número mínimo de três 

licitantes. Os demais interessados que não forem convidados, poderão comparecer e 

demonstrar interesse com vinte e quatro horas de antecedência à apresentação das 

propostas. 

No Concurso, ocorrerá a escolha de trabalho científico, artístico, ou técnico com prêmio ou 

remuneração aos vencedores, conforme o edital publicado na imprensa oficial com 

antecedência mínima de quarenta e cinco dias. A escolha do vencedor será feita por uma 

comissão julgadora especializada na área. 

A modalidade de licitação denominada Leilão não se confunde com o leilão mencionado 

no Código de Processo Civil. Esta espécie licitatória versa sobre a venda de bens 

inservíveis para a Administração Pública, de mercadorias legalmente apreendidas, de bens 

penhorados (dados em penhor – direito real constituído ao bem) e de imóveis adquiridos 

pela Administração por doação em pagamento ou por medida judicial. 

O Pregão foi instituído pela Lei 10.520/02, e versa sobre a aquisição de bens e serviços 

comuns, serviços cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

É importante mencionar que o processo licitatório é sempre formal e público, exceto quanto 

ao conteúdo das propostas dos fornecedores, que se tornam públicas apenas após sua 

abertura. Segundo Paiva (2007): “Dentre os procedimentos necessários à aplicação da lei, 
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há a necessidade da elaboração de um edital, que é a lei interna do certame, prevendo tudo 

o que pode acontecer nesse processo licitatório.”  

 

Faz-se necessário mencionar algumas considerações feitas por Paiva (2007), como sendo 

alguns pontos que não se encaixam como vantajosos dentro do processo licitatório, já que é 

bastante comum um processo de compra na administração pública demorar meses para ser 

concluído. “Nem sempre é possível atender os princípios da economicidade e da eficiência. 

Controla-se o cumprimento das formalidades criadas para evitar que se favoreçam 

interesses pessoais, engessando o procedimento licitatório, sem que essa rigidez garanta a 

qualidade ou até mesmo o melhor preço para a compra.” (Paiva, 2007) 

 

O Sistema de Registro de Preço insere-se nesse contexto, com objetivo de desburocratizar e 

melhorar a qualidade nos processos de compras e contratações de serviços da 

Administração Pública. 
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3.2 MODALIDADE x TIPO DE LICITAÇÃO 
 

As modalidades de licitação identificam as características e o processamento do certame e 

regulam o procedimento de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração 

Pública. A estrutura atribuída a essa série ordenada de atos pode variar segundo o objetivo a 

ser atingido. 

 

“Os tipos de licitação indicam a forma pela qual as propostas serão julgadas, 

consubstanciando pressuposto básico do princípio do julgamento objetivo e representam o 

cerne do objeto licitado, no que mais interessa à Administração para a sua fiel execução.” 

(Pereira, J., 2003) 

 

Constituem tipos de licitação, exceto na modalidade concurso: 

 

• a de Menor Preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração é determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta 

de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço. 

 

• a de Melhor Técnica. 

 

• a de Técnica e Preço. 

 

• a de Maior Lance ou Oferta - nos casos de alienação de bens ou concessão de 

direito real de uso. 

 

Segundo Motta (2002): “O julgamento objetivo é, pois, princípio inafastável do 

procedimento licitatório e sua concretização só pode viabilizar-se a partir da especificação, 

no edital, do tipo de licitação mais adequado ao objeto pretendido, fundamentando a 

definição precisa dos fatores e critérios a serem utilizados.” Sendo assim os critérios de 

julgamento vincular-se-ão aos tipos de licitação. 
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O SRP é realizado pelo tipo menor preço e excepcionalmente por técnica e 

preço, sendo assim, vamos proceder com algumas considerações sobre os tipos de licitação 

aplicáveis ao Sistema de Registro de Preços: Menor Preço e Técnica e Preço. 

 

Menor preço:  

 

Leva em consideração o preço como fator de julgamento, tendo como critério de 

classificação das propostas o menor preço apresentado, já que o processo licitatório, em 

princípio, busca obter a melhor proposta pelo menor custo possível. Entretanto, não é só o 

menor preço que garante a proposta vencedora. A mesma deve atender a todas as 

especificações estabelecidas no edital. 

 

Técnica e preço: 

Reservada para condições muito especiais, o edital ou carta-convite, quando adotar esse 

tipo de licitação, não estabelece um mínimo de técnica nem um preço máximo. As 

propostas técnicas serão classificadas de acordo com os fatores e critérios previamente 

indicados. Por conseguinte, serão avaliadas as propostas de preço, sendo que a classificação 

final será feita por meio da média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de 

preço. 

Relativamente as modalidades existentes em Licitação, vamos explanar considerações das 

modalidades aplicáveis no Sistema de Registro de Preço, ou seja: Concorrência e Pregão. 

Concorrência: 

É a modalidade de licitação escolhida para valores de grande volume, podendo contudo ser 

utilizada para as faixas de preços inferiores a critério do Administrador. É realizada com 

ampla publicidade, de forma a garantir a participação de todos os interessados que 

preencham os requisitos previstos no edital. A concorrência se diferencia das outras 
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modalidades de licitação por viabilizar máxima amplitude de competição, por não ser 

restrita a cadastrados ou convidados, e não possuir limites máximos de valor, ao contrário 

do convite e da tomada de preços que possuem um teto no valor de aplicação e máxima 

publicidade, sendo o ato convocatório veiculado na imprensa oficial. 

Pregão: 

É a modalidade de licitação realizada através da apresentação de propostas e lances em 

sessão pública, sem limite de valor, para aquisição de bens e prestação de serviços comuns. 

O pregão agrega muitas vantagens para a Administração contratante, definida como uma 

modalidade de licitação mais simples que as demais referidas na Lei 8.666/93. A 

negociação do valor final dos contratos acaba por ser mais vantajosa para a Administração 

Pública. Existe uma flexibilidade maior em relação ao valor final do produto comprado ou 

serviço contratado, que decorre do fato das propostas não serem imutáveis. Os fornecedores 

dão lances iniciais e podem reduzir os valores para “arrematarem” a licitação, podendo, 

inclusive a Administração negociar com os proponentes. O Decreto Federal 5.450, em 31 

de maio de 2005,  regulamenta a realização do pregão na forma eletrônica, instituído pela 

Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002. 
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3.3 O SISTEMA DO REGISTRO DE PREÇO 
 

A Lei 8.666/93 (LLC), ao regulamentar o artigo 37, inciso XXI, da CF/88, tornou 

obrigatório, sempre que possível, a utilização do SRP nas compras efetuadas pela 

Administração Pública, conforme inciso II do artigo 15, da referida lei. 

 

“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

[…] 

II - ser processadas através de sistema de registro de preços;” 

 

Em seu artigo 15, § 3º, a LLC estabeleceu a necessidade de regulamentação do SRP por 

decreto, observando-se as peculiaridades de cada região.  

 

“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

[…] 

§ 3º O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as 

peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições: 

 

I - seleção feita mediante concorrência; 

 

II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados; 

 

III - validade do registro não superior a um ano.” 

 

O Decreto que regulamenta o artigo 15 da Lei 8.666/93 no âmbito da Administração 

Pública do Estado do Espírito Santo é o de nº 1.790-R de 24 de janeiro de 2007. 

 

O Sistema de Registro de Preços é (SRP) o conjunto de procedimentos para o registro 

formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, visando a 

contratações futuras, que consiste na realização de licitação única, na modalidade de 
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concorrência ou pregão, na qual as empresas vencedoras disponibilizam os itens conforme 

preços e prazos registrados em ATA específica. É importante esclarecer que o SRP não é 

uma modalidade ou um tipo de licitação. 

 

O SRP se caracteriza como uma forma simplificada de contratação da Administração 

Pública, precedida de licitação nas modalidades de concorrência e pregão, em que são 

estabelecidos previamente preços para itens de que se venha a necessitar, gerando para o 

fornecedor uma expectativa de venda de acordo com a necessidade futura da 

Administração, até o limite da quantidade prevista no edital em questão. 

 

De acordo com o artigo 1º, parágrafo único do Decreto Federal 3.931/01, temos as 

seguintes definições, características do SRP: 

 

I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos para registro formal 

de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; 

(Redação dada pelo Decreto nº 4.342, de 23.8.2002) 

 

II - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de 

Compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos 

participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no 

instrumento convocatório e propostas apresentadas; 

 

III - Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela 

condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e 

gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente; e 

 

IV - Órgão Participante - órgão ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do 

SRP e integra a Ata de Registro de Preços. 
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Uma das características vantajosas do SRP é a sua flexibilidade e segundo Fernandes 

(2006): “é indispensável que o sistema possua flexibilidade suficiente para aproveitar as 

ofertas do mercado, ao mesmo tempo em que dá garantia aos licitantes do permanente 

equilíbrio de preços, sem perder de vista que essa operacionalização deverá ser 

suficientemente ágil para não trazer prejuízos à Administração com uso de demorado 

processo licitatório.” 

 

Vale ressaltar que a Lei Federal 8.666/93 prevê eventuais mudanças por parte do 

contratante e contratado de acordo com as alterações de preços praticadas no mercado, e o 

Decreto Estadual 1.790-R/2007 regulamenta e estabelece: 

 

“Art. 21 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 

contidas no art. 65 da Lei Federal nº. 8.666, de 1993. 

 

§ 1º - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 

cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos 

fornecedores. 

 

§ 2º - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador ficará obrigado a: 

 

I - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação 

ao praticado pelo mercado; 

 

II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

 

III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
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§ 3º - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento com as justificativas devidamente comprovadas, não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, desde 

que as justificativas sejam aceitas e o requerimento ocorra antes do pedido de 

fornecimento; 

 

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

§ 4º - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

 

§ 5º - A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto, quando houver, 

comprovadamente, necessidade de se manter o equilíbrio econômico financeiro. 

 

§ 6º - Em qualquer caso, a revisão do preço registrado não poderá ultrapassar o preço 

praticado no mercado. 

 

§ 7º - Poderá a Administração solicitar acréscimos nos quantitativos, respeitado o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 65, §1º, da Lei nº. 8.666/93. 

 

§ 8º - Os acréscimos a que se refere o parágrafo anterior somente poderão ser solicitados 

em caráter excepcional, mediante consentimento do fornecedor, e devem ser amplamente 

motivados pela autoridade competente, retratando as razões de interesse público, 

exigindo-se ainda demonstração da vantagem da modificação e comprovação da 

compatibilidade dos preços com os praticados no mercado.” Decreto Estadual 1.790-R de 

janeiro de 2007. 
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Além disso, o Decreto Estadual 1.790-R/2007, preconiza as possíveis negociações, bem 

como respalda a não utilização do Registro de Preço quando couber: 

 

 “Art. 12 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se ao Poder Público, a realização de 

licitação específica para a contratação pretendida ou contratação direta por dispensa de 

licitação, nas hipóteses previstas na Lei nº. 8.666/93. Em todo caso, deverá a 

Administração justificar o motivo da não utilização do registro de preços e será 

assegurada ao beneficiário do registro preferência para contratação em igualdade de 

condições.”  

 

O Art. 12 do Decreto Federal 3.931/01, também prevê as situações consideradas passíveis 

de negociação, através de práticas pré-estabelecidas, conforme o Art. 21 do Decreto 

Estadual 1790-R/2007, que foi detalhado anteriormente. 

E ainda, de acordo com as considerações de Paiva (2007) e com respaldo do Decreto 

Federal: “Não havendo êxito na negociação, a Administração poderá cancelar o item 

registrado, cujo valor esteja acima do praticado no mercado, se entender que é possível 

alcançá-lo de outra forma, nos termos do artigo 13, inciso III do Decreto 3.931/01: 

Art. 13. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

[...] 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado;” 

No caso do Estado do Espírito Santo o Decreto 1.790-R de 24 de janeiro de 2007 dá as 

providências relacionadas ao SRP. 
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Também faz-se importante lembrar que de acordo com § 4º do artigo 15 da LLC: “A 

existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 

legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência 

em igualdade de condições.” 

 

Existindo também na Administração pública, a possibilidade das compras serem realizadas 

com Dispensa de Licitação, cujas situações cabíveis estão consideradas no Art. 24 da Lei de 

Licitações e Contratos 8.666/93.  

 

“Art. 24. É dispensável a licitação: 

 

[...] 

 

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, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 

para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 

 

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não 

puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as 

condições preestabelecidas; 

 

[...] 

 

VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores 

aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos 
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oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e, 

persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor 

não superior ao constante do registro de preços, ou dos serviços;” 
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3.4 IMPLANTAÇÃO DO SRP 
 

Vamos discutir brevemente esse ponto, destacando o que foi considerado de maior 

importância por Fernandes (2008) que reforçou bastante essa etapa como sendo crucial no 

bom funcionamento do sistema, entretanto o foco do trabalho permite passar por esse ponto 

superficialmente, pois o que iremos abordar com maior ênfase se restringe a adoção do 

sistema no setor da saúde e os benefícios que podem ser adquiridos com a implantação do 

mesmo, levando em consideração suas vantagens e desvantagens, bem como viabilidade e 

exemplos. 

 

A primeira etapa para se implantar o SRP deve ser a organização da estrutura de 

planejamento da administração do órgão. O serviço público apresenta peculiaridades: 

atende grandes demandas, os recursos são escassos. E particularmente na área da saúde, 

temos poucos recursos e má distribuição e aproveitamento dos mesmos. A segunda etapa se 

resume ao tratamento dos dados coletados, estatisticamente, na primeira etapa de acordo 

com as demandas da instituição, já que essa coleta deve ser baseada nas necessidades e 

peculiaridades da entidade que adere ao sistema. Dessa forma os dados se tornam 

confiáveis para que a Administração possa estabelecer parâmetros de expectativa de 

consumo. 

Após essa fase de tratamento dos dados, vem uma fase muito importante que é a definição, 

descrição precisa e clara, do objeto pretendido, bem como da qualidade do material ou 

serviço pretendido. Nesse ponto vale comentar a necessidade de padronização de produto 

e/ou serviço, que é um princípio para compras, especificado no artigo 15 da LLC, e de 

acordo com Fernandes (2006): "A padronização pode ter várias vantagens, como o 

treinamento dos servidores para o manuseio do equipamento, barateamento do custo de 

manutenção, pela compra de peças de reposição com economia de escala e facilidade de 

substituição.” 

“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 
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I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações 

técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, 

assistência técnica e garantia oferecidas; 

 

II - ser processadas através de sistema de registro de preços; 

 

III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado; 

 

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as 

peculiaridades do mercado, visando economicidade; 

 

V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração 

Pública”  Lei 8.666/93 

Relativamente à padronização são apresentadas algumas desvantagens, como o 

impedimento do avanço tecnológico e facilitação da formação de cartéis por submeter às 

aquisições a um campo restrito de fornecedores daquele produto e/ou serviço. Vale, 

entretanto lembrar que na área da saúde, quando tratamos da compra de material e 

medicamentos, a padronização é uma forma de normalização que objetiva selecionar e 

tornar mais eficiente o processo de aquisição, com menor número de itens, maior qualidade 

e racionalização dos custos, da quantidade de itens estocados e diversidade dos produtos, de 

acordo com critérios estabelecidos. 

Depois da fase de definição do objeto a ser licitado, vem a fase de definição do quantitativo 

necessário, com base nos dados coletados no início do processo de implantação. Essa 

definição se relaciona diretamente com a determinação do tamanho do lote, devendo 

considerar as expectativas de consumo. É interessante considerar nesse ponto que um 

mesmo produto pode ter dois itens em lotes de quantidades diferentes a serem cotados 

numa mesma licitação. Isso visa maximizar o ganho por economia de escala e permite à 

Administração atender às imprevisibilidades, às suas necessidades mínimas. 
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“É indispensável que as quantidades indicadas apresentem uma honesta e real estimativa do 

órgão, para que o próprio sistema não seja desacreditado. O preço a ser registrado também 

sofrerá interferências da economia de escala e da primeira lei da economia: oferta e 

demanda.” (Fernandes, 2006) 

 

“Art. 15. [...] 

 

§ 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda: 

 

I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca; 

 

II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo 

e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante 

adequadas técnicas quantitativas de estimação; 

III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do 

material.” Lei 8.666/93 

 

Posteriormente segue-se a fase de pesquisa de preço, conforme preconiza o artigo 3º do 

Decreto Federal 3.931/01 e de acordo com o art. 15 da LLC, como requisito fundamental 

para a implantação do SRP, onde para essa ampla pesquisa ser concretizada, recorre-se a 

bancos de dados que funcionam como instrumento de consulta.  

 

“Art. 15. [...] 

 

§ 1º O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. 

 

§ 2º Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da 

Administração, na imprensa oficial. 

 



38 

 

§ 6º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em 

razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado.” Lei 8.666/93 

 

Decreto Federal 3.091/01 

 

“Art. 3º A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência 

ou de pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis nos 8.666, de 21 de julho de 1993, 

e 10.520, de 17 de julho de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.” 

 

O Decreto Estadual 1.790-R/07 também rege sobre a fase de pesquisa de preço em seu 

artigo 6º o seguinte: 

 

“Art. 6º - A licitação para inclusão no Sistema de Registro de Preços, que deverá ser 

realizada pelas Comissões de Licitação e/ou Pregão, deverá utilizar, sempre que for 

tecnicamente viável, o pregão, nos moldes da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do 

Decreto Estadual nº 1.527-R, de 03 de agosto de 2005, e quando não for possível, será 

realizada na modalidade concorrência, na forma do inciso I do § 3º do art. 15 da Lei nº 

8.666/93, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.”  

“Art. 15. [...] 

 

§ 3º O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as 

peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições: 

 

I - seleção feita mediante concorrência; 

 

II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados; 

 

III - validade do registro não superior a um ano.” Lei 8.666/93 
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Outro ponto importantíssimo e que será abordado, é a previsão também no artigo 15 da 

LLC que o sistema de controle originado no quadro geral de preços deverá ser 

informatizado, quando possível, adoção essa que facilita ainda mais a utilização de um 

sistema de registro de preço. 

 

“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

 

[...] 

 

§ 5º O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá 

ser informatizado.” 

 

Sendo assim de acordo com o Art. 1º do Decreto Estadual nº 1.527-R/2005, que dispõe 

sobre normas e procedimentos para licitações na modalidade pregão na forma eletrônica: 

 

“Art. 1º Este regulamento estabelece normas e procedimentos para realização de licitações 

na modalidade pregão, na forma eletrônica, de acordo com o disposto no § 1º do art. 2º da 

Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, destinadas à aquisição de bens e serviços 

comuns, no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual.” 

E de acordo com o § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002: 

 

“Art. 2º [...] 

 

§ 1º Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da 

informação, nos termos de regulamentação específica.”  

Outra consideração importante, que está contemplada na Lei Federal nº 10.520/2002, 

contida no Art. 12, direcionada a bens e serviços da área da saúde, também viabiliza a 

modalidade de licitação Pregão para desburocratizar e agilizar as aquisições dos mesmos: 
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 “Art. 12.  A Lei nº 10.191, de 14 de fevereiro de 2001, passa a vigorar acrescida do 

seguinte artigo: 

“Art. 2-A.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar, nas 

licitações de registro de preços destinadas à aquisição de bens e serviços comuns da área 

da saúde, a modalidade do pregão, inclusive por meio eletrônico, observando-se o 

seguinte: 

I - são considerados bens e serviços comuns da área da saúde, aqueles necessários ao 

atendimento dos órgãos que integram o Sistema Único de Saúde, cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de 

especificações usuais do mercado. 

II - quando o quantitativo total estimado para a contratação ou fornecimento não puder 

ser atendido pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de tantos licitantes 

quantos forem necessários para o atingimento da totalidade do quantitativo, respeitada a 

ordem de classificação, desde que os referidos licitantes aceitem praticar o mesmo preço 

da proposta vencedora. 

III - na impossibilidade do atendimento ao disposto no inciso II, excepcionalmente, 

poderão ser registrados outros preços diferentes da proposta vencedora, desde que se trate 

de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a 

vantagem, e que as ofertas sejam em valor inferior ao limite máximo admitido.” Lei 

Federal nº 10.520/02 

Finalmente depois da etapa de pesquisa de preço, o gestor inicia o chamado ato 

convocatório, que é a elaboração do Edital de Licitação para Registro de Preços, que deve 

obedecer a algumas diretrizes para despertar o interesse dos fornecedores em participar do 

certame. 
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Posteriormente ao procedimento licitatório e adjudicação do objeto, deve-se formalizar o 

compromisso, que é firmada através da Ata de Registro de Preços. Essa Ata, é um 

documento vinculativo, obrigacional, caracterizando compromisso para contratações 

futuras. 
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3.5 DISCUSSÃO SOBRE AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DO SRP  

De acordo com Paiva (2007): “A adoção de um sistema de registro de preço permite um 

desenvolvimento significativo da atividade de planejamento, motivando com isso a 

cooperação e interação entre as mais diversas áreas de um processo. De igual forma, pode 

trazer várias vantagens para a sistemática de contratação, muitas vezes tão complexa...”. 

Isso porque além de promover maior eficiência e flexibilidade na realização das despesas 

públicas, existe a possibilidade de controle dos preços registrados para o processo de 

compra quando esses não são compatíveis com os vigentes no mercado, por qualquer 

cidadão, como prevê o § 6º do artigo 15 da Lei 8.666/93. 

Lei 8.666/93 

 

“Art. 15. [...] 

§ 6o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral 

em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado.” 

Uma das grandes vantagens desse sistema é não ser necessário dotação orçamentária para 

sua realização.  

Decreto Estadual 1.790-R de 24 de janeiro de 2007: 

 

“Art. 14 No pregão ou na concorrência a ser realizada para registro de preços não haverá 

prévia reserva orçamentária, sendo o objeto pretendido indicado em termos estimativos, 

em função do consumo mensal.” 

Paiva (2007) apresenta uma colocação bastante pertinente neste sentido: “Uma das grandes 

vantagens desse sistema é a desnecessidade de dotação orçamentária para sua realização. A 

Lei 8.666/93 exige previsão orçamentária para realização de certame licitatório, no entanto, 

o governo contingencia o orçamento, libera cotas trimestrais e deixa as maiores cifras para 

o final do exercício, o que impossibilita o gestor de concretizar, em curto espaço de tempo, 

o longo percurso burocrático da licitação. Com isso, são devolvidas ao Erário cifras que 
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eram efetivamente necessárias ao bom andamento do serviço público. Com a sistemática do 

SRP, a Administração seleciona a proposta mais vantajosa apresentada no procedimento 

licitatório e aguarda a liberação dos recursos orçamentários para a efetivação da compra ou 

solicitação de serviço. Além do mais o SRP não obriga a Administração, como a licitação 

convencional, em que há um compromisso que só pode ser revogado ou anulado em caráter 

excepcional.” 

São comprados quantitativos realmente necessários, em ocasiões apropriadas, podendo, 

dessa forma, administrar os recursos para as necessidades mais imediatas. Essa 

flexibilidade propicia a redução do volume de estoques, que proporciona economia de 

espaço, recursos pessoais e financeiros.  

“A moderna contabilidade prevê níveis ótimos de estoque, nos quais o ganho de economia 

de escala não é desperdiçado (...). Busca-se, assim, o objetivo do just in time: modernizar os 

estoques, de forma a atender prontamente ou em curto lapso temporal, as demandas 

apresentadas. (...) conforme estudo realizado, (SRP) reduziu, em média, numa só 

instituição, 70% dos estoques, com nível de satisfação entre bom e ótimo das unidades 

requerentes desse órgão.” (Fernandes, 2006) 

Paiva (2007) considera como outra vantagem importante: ”[...] o atendimento de demandas 

imprevisíveis, muito comum no serviço público, que não dispõe de tecnologia e rigor 

científico para a previsão da necessidade de consumo de bens dos diversos setores da 

instituição.” 

“Por isso, o SRP é vantajoso, as margens de fatores imprevisíveis no consumo são 

amplamente toleráveis, podendo ficar muito aquém do limite mínimo permitido ou ir até 

aos 25% previstos em lei.” (Fernandes, 2006) 

 

Algumas observações feitas por Paiva (2007) são importantes para entender a vantagem 

supracitada: “Vale ressaltar que o SRP contribui, também, para a eliminação dos 

fracionamentos de despesa, irregularidade freqüente apontada pelos órgãos de controle 
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interno e/ou externos. Esse problema deixa de existir, já que o órgão pode realizar uma 

ampla licitação, nas modalidades concorrência ou pregão, para aquisição de tudo que 

necessita para o exercício, enquadrando o que faltar na modalidade pertinente de licitação 

ou de dispensa. Essa irregularidade é decorrente, principalmente, da falta de planejamento, 

que induz o administrador a realizar grande número de licitações e, conseqüentemente, 

fracionar a despesa. Nesse sentido, o SRP permite redução de custos operacionais e 

otimização dos processos de contratação de bens e serviços pela Administração.” 

A revista Zênite, um informativo sobre licitações e contratos no setor público, de circulação 

mensal, em março de 2004 publicou que o SRP se torna especialmente apropriado para 

aqueles objetos que não permitam precisar antecipadamente um quantitativo a ser 

demandado, e um exemplo típico é a aquisição de medicamentos, em que existe a questão 

da perecibilidade, o prazo de consumo, e não há como definir antecipadamente as 

necessidades que irão existir.  

Como prevê o inciso IV do Art. 2º do Decreto Federal 3.931/01: 

“Art. 2º Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 

freqüentes; 

 

II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas 

ou contratação de serviços necessários à Administração para o desempenho de suas 

atribuições; 

 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 

atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; e  

 

IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a 

ser demandado pela Administração. 
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Sendo assim o SRP acaba sendo bastante interessante no setor da saúde, por permitir 

margens bem tolerantes de fatores imprevisíveis, podendo atingir até os 25% de alteração 

que estão previstos em Lei.  

Nesse sentido, as considerações feitas por Sarquis e Ramos (2011) são pertinentes: “A Lei 

8.666/93 consentiu variações de 25% como normais em contratos administrativos, 

aceitando até 50% no caso de reformas (...), variações esperadas acima dessas podem, ou 

não, ser assim consideradas. Dito isso, tem-se como surpreendente apenas a demanda que, 

além de imprevisível, exija satisfação imediata ou breve, pois se ela pode aguardar a 

solução de um torneio licitatório regular, então este deve ser o caminho a ser escolhido. De 

igual maneira, deve restar claro que os métodos de previsão usuais na administração não 

socorreriam o administrador a se antecipar. Por exemplo, não poderia se declarar surpreso o 

administrador levado a adquirir nova ambulância por exaustão da vida útil da anterior. Bens 

e serviços cuja demanda seja aleatória são patentes candidatos a serem licitados com a 

utilização do SRP.” (Ramos & Sarquis, 2011) 

 

De acordo com as considerações do auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, Brasil e com a agente de fiscalização financeira desse 

tribunal, Rosemeire da Silva Cardoso Ramos, em seu trabalho “Controvérsias do Sistema 

de Registro de Preços”, publicado em 2011: “Uma clara vantagem do SRP pode ser 

reconhecida na otimização do controle do estoque, sem perda de produtos em função da 

validade ou condições de armazenamento, fatores que contribuem sobremaneira para 

mitigar o desperdício, possibilitando ao gestor público a alocação de recursos em 

necessidades mais urgentes.” (Ramos & Sarquis, 2011) 

 

Para Silva (1971), a principal vantagem era a eliminação de sucessivas licitações, ou seja, 

em seu âmago estava a compreensão de que os preços seriam reutilizados em contratações 

não conhecidas no momento da realização do procedimento.  

Outra vantagem do SRP apontada por Paiva (2007) em relação à licitação convencional: 

“[...] é que nesta a Administração e o licitante ficam obrigados à manutenção do preço 
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adjudicado no processo. Naquele, pode ser previsto o modo de atualização dos preços de 

forma periódica, como dispõe o inciso II do § 3º do artigo 15 da LLC, a fim de garantir a 

sazonalidade dos preços, além de ofertas e promoções.” 

“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

[...] 

§ 3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as 

peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições: 

[...] 

II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados;” 

”Consoante entendimento exarado em decisão do TCE/SP, “a utilização do sistema de 

registro de preços visa, primordialmente, a redução da instauração de diversas licitações 

para o mesmo objeto, porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de 

realizar diversas aquisições, recorrentes e necessárias, durante certo lapso, em face de os 

preços permanecerem à disposição da Administração.” (Ramos & Sarquis, 2011) 

O SRP permite a participação de pequenas e médias empresas nas licitações, “isso devido 

ao parcelamento nas compras, obras e serviços, que passou a ser regra obrigatória desde o 

advento da Lei 8.666/93” (Paiva, 2007), o que garante benefícios para Administração por 

ampliar a competitividade entre os licitantes. 

O artigo 23, § 1º, da Lei 8.666/93 assim dispõe: 

“Art. 23 [...] 

§ 1º as obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas 

parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à 

licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 

ampliação da competitividade sem perda da economia de escala;” 
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Fernandes (2006) explica que “parcelar é dividir o objeto, o que é diferente de fracionar a 

despesa”, de forma mais explicativa ele comenta: “O princípio do parcelamento (...) 

consiste na admissão de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a 

execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, tenham, todavia, 

possibilidade de fazê-lo com referência a itens ou unidades autônomas.” (Fernandes, 1995). 

Outra vantagem a ser considerada, é o tempo recorde de aquisições, definido por Fernandes 

(2006), bem como ele aponta como sendo a maior vantagem do SRP, prevista no artigo 8º 

do Decreto 3.931/01, que permite aos “órgãos não participantes (caronas) do SRP, 

atendidos os requisitos dessa norma, comprarem sem licitação convencional dos 

fornecedores e prestadores de serviços com preços registrados”, abrindo aos fornecedores 

uma importante porta de acesso às contratações com o serviço público. Esta prerrogativa é 

vantajosa tanto para o fornecedor quanto para a Administração. (Paiva, 2007) 

 

“Art. 8º A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente 

comprovada a vantagem.”  Decreto Federal nº 3.931 de 19 de Setembro de 2001 

O inciso XII do Art. 7º do Decreto Estadual 1.790-R de 2007 resguarda a participação dos 

“caronas” nos processos licitatórios, para agilizar os trâmites para estes órgãos e 

fornecedores envolvidos: 

 “Art. 7º Caberá ao órgão gerenciador da Ata a prática de todos os atos de controle e 

administração do SRP, e ainda o seguinte:   

 

XII - autorizar a utilização da Ata de Registro de Preços por órgãos não participantes e 

negociar junto aos fornecedores o atendimento das demandas solicitadas;” 

Essa prerrogativa dos artigos supracitados, faz reduzir consideravelmente o número de 

licitações, caso seja viável para o gestor aderir às atas de registros de preços de outros 

órgãos e que atenda sua demanda da mesma maneira. 
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Além de todas as vantagens já consideradas anteriormente, segundo Paiva (2007): “pode-se 

afirmar que o SRP atende aos princípios constitucionais da isonomia, ou igualdade, 

economicidade, eficiência e publicidade, pois permite igualdade de condições aos 

fornecedores, os preços cotados são acessíveis a todos e periodicamente atualizados, a 

cotação de preços é a principal etapa do processo, precedida de ampla pesquisa de mercado, 

tornando ainda mais público o interesse de licitar, reduz o número de licitações, 

diminuindo, assim, os custos envolvidos no processo licitatório e permite, maior 

aproveitamento de bens, evitando a perda dos deterioráveis. Ainda permite a redução do 

volume dos estoques, facilitando o controle da validade dos produtos.” O que se torna 

bastante interessante quando se trata de gerenciamento de consumíveis, material e 

medicamento, na área da saúde. 

Bittencourt (2003) corrobora com as considerações acima citadas assumindo que “a adoção 

do SRP determina, com absoluta certeza, flagrante economia, além de ganho em agilidade e 

segurança, com pleno atendimento ao princípio da eficiência, recentemente elevado a 

princípio constitucional da Administração Pública”. 

Contudo, a implantação do SRP implica em mudanças organizacionais, e isso acarreta 

alguma resistência por parte dos setores envolvidos. Os argumentos mais usados contra a 

implantação do mesmo giram em torno da concorrência ser uma modalidade encarada 

como bastante complexa, e a necessidade de recursos humanos para realização de pesquisa 

de preços e atualização de tabelas.  

Outra desvantagem considerada do sistema por Paiva (2007) “é a impossibilidade de prever 

a necessidade completa dos itens a serem licitados, bem como a facilidade na formação de 

cartéis.” E para alguns autores como Rodrigues e Oliveira, existe a tendência de se 

perderem oportunidades do mercado, em função da facilidade de utilização de uma ata de 

registro de preços, muitas empresas podem evitar as licitações para SRP, “devido aos riscos 

envolvidos, como greves, aumento da taxa de juros real, colapso na oferta de matérias-

primas, a Administração decidir não comprar nem mesmo uma unidade de um determinado 

item registrado, entre outros.”  
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De acordo com a Cartilha do Registro de Preços elaborada em 2005, pela Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão do Governo do Estado de Minas Gerais, Brasil, e 

abordado por Paiva (2007): “é considerado como desvantagem o fato do Registro de Preços 

não gerar a obrigatoriedade da contratação e a possibilidade dos preços ficarem registrados 

por um período de até um ano, sem atualização, contribuem para uma elevação do preço 

registrado, se comparado ao preço ofertado em uma licitação comum, em que a contratação 

é assegurada. No entanto, esse aumento deve ser neutralizado pelo grande volume do 

quantitativo, que proporcionará a economia de escala. Sendo assim, o Registro de Preços 

não é vantajoso quando o quantitativo é muito pequeno ou quando o bem for de difícil 

padronização, hipótese em que raramente se poderá atender a todos os órgãos da mesma 

forma, recaindo na primeira hipótese, a do quantitativo reduzido.”  

Existem controvérsias a serem estudadas quando se trata das vantagens e desvantagens 

relacionadas à implantação de um Sistema de Registro de Preço a serem discutidas. Nesse 

sentido alguns autores, como Bittencourt (2003), apontam que de acordo com a LLC, 

8.666/93, a Administração Pública é obrigada a comprar produtos de baixa qualidade, em 

função de que a regra geral determina a aquisição pelo menor preço, e de que “haveria um 

agravamento nessa situação com a adoção do SRP, por se tratar de uma forma especial de 

licitação objetivando adquirir e contratar produtos e serviços corriqueiros.” Tais afirmações 

são controversas à medida que “a Administração pode e deve descrever claramente as 

características do objeto a ser licitado, incluindo nesse aspecto exigências quanto à 

qualidade do produto ou serviço.” (Paiva, 2007) 

Vamos tentar abordar as diferentes percepções acerca do Sistema de Registro de Preços à 

medida que analisamos a experiência na prática na área da saúde, através o SERP, Serviço 

Estadual de Registro de Preço, adotado pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo, no 

Brasil, para a compra de material e medicamentos demandados pelas secretarias municipais 

de saúde deste Estado brasileiro. 
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4. O CASO DO SERVIÇO ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO (SERP) NO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

O Serviço Estadual de Registro de Preço (SERP) é uma ferramenta de gestão de compras 

de medicamentos demandados nas unidades de saúde de um Estado brasileiro, de acordo 

com publicação feita em 30 de janeiro de 2009, no site da Secretaria de Saúde do Estado do 

Espírito Santo (SESA), pelo então secretário de saúde: “Trata-se de uma ferramenta que 

atuará na otimização da aplicação de recursos financeiros na compra de remédios da rede 

de atenção básica. A iniciativa possibilitará a aquisição desses produtos pelos gestores 

municipais. Além disso, a ação se tornará uma opção para reduzir a burocracia local e 

promover a conseqüente melhoria da disponibilização de medicamentos pelas prefeituras 

municipais, com maior agilidade e, possivelmente, a preços menores em função da 

economia de escala.”  

 

Com o objetivo de esclarecer os usuários e interessados, a SESA explicou a logística da 

ferramenta: “O sistema funciona da seguinte maneira: os gestores municipais estabelecem a 

quantidade e os tipos de remédios que estão previstos para serem usados no período de 12 

meses. Assim que essas informações são enviadas à SESA, todos os itens comuns aos 

municípios são reunidos em um único processo licitatório. Dessa forma, se, por exemplo, o 

município de Alegre colocar em sua programação que precisará de 150 mil unidades de 

paracetamol e São Mateus indicar que serão necessários 350 mil comprimidos do mesmo 

medicamento para atender aos seus usuários ao longo de um ano, o registro de preço será 

efetuado levando-se em consideração a soma das quantidades dos produtos a fim de obter 

maior poder de barganha.” (Sesa, 2009) 

 

Depois disso, os fornecedores que têm disponível aquele ou aqueles itens e respectivos 

quantitativos para garantir o fornecimento do mesmo durante a vigência da ata em questão, 

se habilita para participar do pregão referente a esta ata, que acontece em um dia marcado 

pela Comissão Permanente de Licitação responsável, e cumprir as eventuais exigências 

requeridas relativamente aos produtos, como laudos, registro nos órgãos de competência, 

manual/certificado de boas práticas, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 
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certidões negativas de débitos com a União, e quaisquer outros documentos que 

comprovem sua legalidade perante aos órgãos de fiscalização.  

 

Segundo pronunciamento do secretário de saúde em termos da economia alcançada: 

“Um comprimido que sai a R$ 0,03 pode sair a R$ 0,01 com o Sistema Estadual de 

Registro de Preços. Além disso, o SERP reserva outras vantagens: os municípios não 

precisam dispor de uma grande área para estoque porque a aquisição da mercadoria pode 

ser feita de acordo com a demanda. A estimativa é que haja uma economia total de até 30% 

do preço médio dos produtos, o que pode representar até R$ 10 milhões em recursos a 

serem otimizados e reaplicados na ampliação do número de atendimento e na melhoria do 

acesso aos remédios da atenção básica.” (Sesa, 2009) 

 

Outra justificativa dada pela Secretaria de Estado de Saúde para a implantação do sistema é 

que “O SERP representa uma modernização no gerenciamento na medida em que o gestor 

estadual não se envolve na logística de armazenamento e distribuição dos itens. O Estado 

faz a administração virtual da ata do registro de preço e preserva a autonomia dos 

municípios. Por outro lado, as prefeituras fazem o pagamento, sem intermediários, ao 

fornecedor que, por sua vez, também entrega a mercadoria diretamente às prefeituras 

municipais.” (Sesa, 2009) 

 

Desta forma, entende-se que os gestores dessas unidades conseguem trabalhar com os 

recursos dos seus fornecedores, no que diz respeito a espaço de armazenamento, por 

exemplo, os ganhos são consideráveis, já que as compras na Administração Pública devem 

ser programadas e válidas por um ano de suprimento, e o Registro de Preço permite que 

esse quantitativo seja solicitado de acordo com as demandas reais, ocasionando assim uma 

economia de recursos, no caso de estoque e um gerenciamento mais adequado das 

validades desses produtos. 

 

Segundo o relatório de gestão de projeto para o Prêmio Inovação Na Gestão Pública Do 

Estado Do Espírito Santo, 2010, o SERP permite reduzir a burocracia na aquisição de 
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medicamentos e a obtenção de preços menores, com o conseqüente uso eficiente dos 

recursos públicos. Para evitar a compra fragmentada de medicamentos pelos diferentes 

municípios, foi proposto uma estruturação do SERP. Houve 74 adesões, de um total de 78 

municípios que agregam o Estado de Espírito Santo, Brasil. Esses municípios elaboraram 

suas estimativas de necessidades para 12 meses de consumo.  De acordo com esse relatório, 

foram consolidadas a partir de então as programações e foi realizado um único processo 

licitatório, por meio de Registro de Preços.  

 

De acordo com os dados provenientes do primeiro ano de implantação deste sistema 

salientam que devido à aquisição em escala maior, foram obtidos preços bem menores na 

compra de 172 medicamentos, com economia de R$ 2,21 milhões em relação aos preços 

praticados por estes municípios, isoladamente. Como resultado principal, além do 

econômico, essa estratégia promove a melhoria do acesso da população aos medicamentos 

básicos, reduzindo desta forma os vazios assistenciais. (Sesa, 2009) 

O objetivo desse trabalho consiste em analisar os dados obtidos para o primeiro ano de 

implantação do sistema, de 2009 a 2010, de acordo com a planilha disponibilizada pelo 

gestor do SERP, na Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo (SESA), 

onde ele foi testado, e confrontar os mesmos com os já publicados para o sistema. 

Conforme os relatórios, dos 78 municípios, 74 aderiram ao sistema, o que abrange uma 

população de aproximadamente 2,97 milhões de pessoas, onde 49 fornecedores participam 

do certame, para licitar um total de 306 especialidades, onde 225 estavam disponíveis para 

aquisição, ou seja, foram licitados. Os 81 restantes, não dispunham de dados dos 

municípios tão pouco de cotação pelo SERP. Desses, apenas 172 foram cotados e 

executados através do sistema. 

Observando o gráfico abaixo, podem-se analisar as possibilidades que sucedem do certame. 

Vale ressaltar, entretanto, que, os produtos relacionados no gráfico, são aqueles que 

permitiram comparar dados, ou seja, que dispõem de preços tanto para os municípios 

comprando separadamente, como para a compra em conjunto dos mesmos. Os resultados 



 

consistem de valores relacionados ao quantitativo que foi efetivamente pedido para cada 

item programado, até a data em que os dados foram recolhidos, ou seja, 14 de outubro de 

2010.  

 

Os itens classificados como 

quando cotados através do sistema, ou seja, obtiveram o mesmo lance quando comprado 

em separado frente à compra conjunta. Os 

cotado pelo município bem como preço cotado através do SERP, relativamente ao 

quantitativo que foi programado, entretanto sem registros de pedidos até a data em que os 

dados foram recolhidos, 14 de outubro de 2010, ou seja, 

economia real observados. 

Os itens classificados como 

SERP com preço superior àqueles preços cotados pelo município, e foram apenas três que 

se enquadraram nessa situação: Flucon

mg/ml, frasco 100 ml e Biperideno lactato solução injetável 5 mg/ml, ampola 1 ml. Os itens 
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Os itens classificados como nulos (zerados) são aqueles que obtiveram nenhuma economia 

quando cotados através do sistema, ou seja, obtiveram o mesmo lance quando comprado 

em separado frente à compra conjunta. Os itens desconsiderados são aqueles que têm pr

cotado pelo município bem como preço cotado através do SERP, relativamente ao 

quantitativo que foi programado, entretanto sem registros de pedidos até a data em que os 

dados foram recolhidos, 14 de outubro de 2010, ou seja, sem 

economia real observados.  

Os itens classificados como sem economias foram aqueles que foram cotados através do 

SERP com preço superior àqueles preços cotados pelo município, e foram apenas três que 

se enquadraram nessa situação: Fluconazol cápsula 100 mg; Carbamazepina xarope 20 

mg/ml, frasco 100 ml e Biperideno lactato solução injetável 5 mg/ml, ampola 1 ml. Os itens 

desertos, são aqueles que não receberam nenhuma proposta dos 
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Gráfico 1: Resultados do Certame
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licitantes. O que acontece nesses casos é que nenhum fornecedor se interessa em cotá-lo, ou 

nenhum fornecedor tem o produto para fornecer. Diferentemente dos fracassados, onde os 

produtos são cotados pelos fornecedores que entram no pregão e/ou concorrência pelo 

fornecimento dos mesmos, mas nenhum deles dá o lance que atenda a pesquisa de preço 

realizada como faixa de menor preço admitida para aquele item, onde todas as propostas 

são desclassificadas e os fornecedores inabilitados. Nesse caso, apenas um item foi deserto, 

o Enalapril, Maleato comprimido 5 mg. 

As demais classificações foram entre os itens que obtiveram economias reais (≥ ou < que 

50%), ou seja, aqueles que foram programados e adquiridos até a data limite de recolha dos 

dados, através do preço cotado com algum percentual de poupança garantido. 

Outra análise feita com os dados obtidos foi relacionar o percentual de ganho, ou economia 

alcançada, em função da quantidade programada para cada um dos produtos. O mesmo 

segue abaixo, de forma interessante. 

 

De acordo com o gráfico 2, é possível observar que a maioria dos itens que obtiveram um 

percentual maior de economia, foram programados em quantidades abaixo de 10.000 

unidades, ou seja, não se aplicando muito nesse contexto o princípio da economia de escala 

que se obtém através da maioria dessas compras conjuntas.  
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A linha de tendência deste gráfico traduz que independentemente da quantidade 

programada, a média de desconto se mantém em torno de 20%, induzindo uma 

interpretação associada aos riscos envolvidos relativamente às quantidades contratadas, já 

que o fornecedor é obrigado a arcar com esse quantitativo em estoque para fornecimento 

sempre que necessário, ao passo que os custos de produção acabam por não se alterarem a 

partir de uma determinada escala dessa produção. Como a Administração não é obrigada a 

solicitar o que foi programado se não houver a demanda, e o fornecedor é obrigado a 

cumprir com o fornecimento, caso esse quantitativo não seja solicitado integralmente, sua 

margem de risco é prevista no preço praticado, somado a isto o fato do fornecedor ter de 

manter o preço negociado em ata, para 12 meses de vigência, sem atualizações deste preço. 

Partiu-se então para uma análise mais direcionada aos fornecedores e produtos fornecidos, 

o percentual de participação de cada fornecedor em termos de arremates de produtos (sua 

representatividade no certame), bem como a média de desconto percentual oferecida. Os 

gráficos a seguir representam os resultados de forma simples. 
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É possível observar nos gráficos 3 e 4, que a média de desconto oferecida por fornecedor 

não coincide com o grau de representatividade que cada um deles desempenha no processo. 

Foram observados fornecedores que praticaram um percentual alto de desconto, em torno 

de 80 a 90%, como a Schering do Brasil SA, entretanto, arrematando um percentual de 1 a 

2% dos produtos, ou seja, ganhou o fornecimento de um produto apenas num total de 172 

produtos programados. Ao passo que o fornecedor Prati Donaduzzi, teve uma média de 

desconto em torno de 24%, distribuídos em um percentual de representatividade de mais ou 

menos 16% no total de produtos programados. 

Ao comparar o gráfico 2, de percentual de ganho (economia conseguida) versus quantidade 

programada dos produtos, com os gráficos de representatividade de fornecedores e 

respectivos descontos ofertados, percebe-se que existe alguma outra razão que explique a 

prática de preços menores nesse sistema. 

Analisando, para tanto, um dos fornecedores que mais se destacaram nesse primeiro ano de 

implantação, de acordo com os resultados apresentados, o Prati Donaduzzi, que é um 

laboratório de medicamentos similares e genéricos, cuja visão aguçada para as novas 

oportunidades de mercado que surgiram no Brasil, a partir da lei de liberação para a 

fabricação de medicamentos genéricos, Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, expandiu-

se. Isto possibilitou para esse laboratório um avanço ainda maior na conquista de um 

mercado promissor, que a cada ano mostra índices ainda mais favoráveis, segundo 

informações fornecidas pelo institucional da empresa. (Prati Donaduzzi, 2010) 

Nesse sentido, foi possível considerar que se aplica o conceito de substituição de produtos 

similares para o mesmo fim, ou seja, a presença da concorrência entre produtos, e/ou 

fornecedores, que explicam os ganhos alcançados através do sistema de compra realizado. 

O gráfico 5 retrata a economia alcançada, em percentual, por cada produto licitado. E 

considerando os produtos que obtiveram maior percentual de ganhos econômicos, temos, 

entre os itens que mais obtiveram economia, em torno de 92,1%, foi a pílula contraceptiva 

oral, Etinilestradiol + Levonorgestrel 0,03+ 0,15 mg, que pertence a lista dos padronizados 



59 

 

na assistência básica em saúde no Brasil e é um medicamento que possui uma vasta gama 

de fórmulas similares e/ou genéricos. 

Outro medicamento que obteve uma economia bastante expressiva, com 90,36% de 

diferença, foi a Fluoxetina cápsula 20 mg, outra fórmula bastante comercializada nas duas 

últimas décadas, cujo investimento em similares e genéricos desse princípio ativo 

aumentou para atender a demanda do mercado, devido o alto custo do medicamento 

referência, PROZAC 20mg, com seu preço de venda em torno de R$ 65,00, isso depois que 

a empresa Lilly, fabricante do medicamento, anunciou uma redução de 58% no seu preço, 

em 2011, para concorrer com os genéricos, já que o mesmo estava perdendo o mercado 

para os similares, concorrentes da marca. (Juliboni, 2011)  
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O gráfico 6, retrata a representatividade de cada fornecedor em termos de valores 

contratados, ou seja, o percentual de participação de cada um deles considerando o valor 

total programado para cada item no SERP. Dessa forma foi possível analisar, qual a 

dimensão de cada um em termos financeiros. 

Neste contexto observou-se que o fornecedor Vidafarma obteve o maior percentual de 

representatividade em disparado dos demais, com 34,97%, enquanto que sua 

representatividade em termos de arremates de produtos, foi baixa, em torno de 1,18%, 

arrematando apenas dois produtos do total, nomeadamente a pílula contraceptiva do dia 

seguinte (Levonorgestrel 0,75mg) e o preservativo masculino. 

A média de desconto praticada pela empresa para esses dois produtos foi de 6,22%, e no 

gráfico 5, que analisa a Economia em Função de Cada Produto, descrito anteriormente, 

mostra que a economia para a pílula do dia seguinte foi em torno de 0,05%, e para o 

preservativo foi em torno de 12,4%. Observando o gráfico 2, confrantando com o gráfico 7, 

é possível verificar que o quantitativo demandado para esses dois produtos não exerce uma 

influência considerável para justificar a alta representatividade da empresa em termos de 

valores contratados. Já os valores agregados para esses dois produtos, respectivamente 0,88 

reais/comprimido e 13,7 reais/caixa, quando se trata do preço praticado para o preservativo, 

possa ter desempenhado um papel fundamental para compreender a representatividade do 

fornecedor Vidafarma em termos de valores contratados. 
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De acordo com o gráfico 7, foi observado que o valor contratado não segue um padrão 

ascendente relativamente à economia conseguida, bem como o gráfico 2 (% Ganho em 

Função da Quantidade Programada) traz essa mesma leitura. E isso nos remete, mais uma 

vez, a influência significativa que a substituição de produtos similares pode ter sobre os 

menores preços praticados através desse sistema de compras, sendo a concorrência o fator 

determinante nesse processo. É importante destacar que isso somente é possível, pois o 

SUS, Sistema Único de Saúde brasileiro, faz a sua padronização de medicamentos pelo seu 

nome genérico, abrangendo dessa forma, toda a gama de medicamentos que contém o 

princípio ativo em questão, determinado pela Lei nº 9.787 de 10 de fevereiro de 1999, que 

estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em 

produtos farmacêuticos. 

Uma das considerações a serem feitas sobre o sistema é que um processo licitatório 

demora, em média, cerca de nove meses a um ano. Isso porque qualquer parte integrante e 

interessada no certame tem o direito de impugnar o processo se julgar que a especificação 

do item a ser licitado está de alguma forma direcionando alguma marca de interesse, o que 

pode acontecer eventualmente. Isso porque é de interesse de cada fornecedor que dispõe 
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daquele produto, colocar o mesmo na disputa do menor preço para ter seu fornecimento 

garantido para o Estado, durante a vigência da ata, que dura exatos doze meses. 

Ao passo que isso torna o processo mais competitivo, aumentando a concorrência, por 

outro lado temos como um ponto negativo o atraso do processo, que muitas vezes acaba 

sendo demasiado demorado, podendo se estender por mais de um ano até que a ata esteja 

disponível para execução dos respectivos itens licitados. 

Sendo assim, a eficiência desse sistema de compra, de acordo com os dados apresentados 

nas análises dos gráficos relacionados, se traduz em sua maioria na possibilidade de 

substituição que existe entre os produtos concorrentes que se apresentam no mercado. Essa 

concorrência para ser garantida, acaba por atrasar, muitas vezes, a tramitação do processo, 

mas segundo o relatório de gestão do projeto desse sistema, ainda se torna mais rápido e 

menos burocrático que a licitação convencional. 

De acordo com os dados apresentados também é possível considerar que a economia de 

escala tem seu papel no processo, principalmente quando se torna interessante para o 

fornecedor, possibilitando o mesmo praticar preços competitivos em função do alto 

quantitativo que lhe permite menores custos de produção para assumir os riscos envolvidos 

num contrato com a Administração Pública, contudo, não configura o principal fator que 

justifica os menores preços praticados dentro do SERP, como é apontado como o sendo 

pelos gestores desse projeto. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante das análises observadas e expostas para os dados disponíveis, concluiu-se que o fato 

de existirem muitos medicamentos similares e substitutos entre si, estimula uma 

concorrência maior entre os fornecedores que dispõem desses itens para participar de uma 

disputa para o fornecimento dos mesmos, sendo essa possibilidade de substituição dos itens 

um fator determinante nos melhores preços praticados através deste sistema. 

 

A economia de escala tem um papel relevante em um processo de compra conjunta, já que 

para o fornecedor o alto quantitativo demandado lhe é interessante, visto que entrar num 

certame para fornecer 100.000 unidades de um produto concorrente a 1.000 unidades desse 

mesmo produto, lhe permite um maior poder de barganha, pois o custo de produção em 

uma escala maior acaba por ser reduzido e os preços menores podem ser mais facilmente 

praticados.  

 

O quantitativo formulado pelos municípios em conjunto através do SERP, tem alguma 

influência nos melhores preços praticados através do sistema quando comparado com os 

preços praticados para o mesmo item quando cotados pelos municípios separadamente. 

Contudo, é visível através das análises dos dados que não existe uma correspondência 

ascendente entre os maiores descontos praticados pelos fornecedores com os respectivos 

quantitativos demandados para cada item, nas compras dentro do sistema, não sendo 

verdade, portanto, que, quanto maior o quantitativo cotado dentro do SERP, maior o 

desconto praticado, apesar deste ser usado pela SESA como um dos motivos principais que 

justifiquem os menores preços praticados dentro do sistema. 

 

São observadas vantagens para a Administração desses estabelecimentos de saúde, visto 

que a economia de espaço físico lhe será conferida, já que o quantitativo programado será 

solicitado à medida que é demandado, na quantidade necessária naquele momento para 

atender a demanda real e imediata, permitindo também, a esses estabelecimentos 
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planejarem melhor suas compras e estimarem melhor sua demanda, já que o acesso a 

informações e o histórico lhe são conferidos de forma atualizada e concreta, garantindo 

assim um maior controle sobre todo o processo de compra desses produtos. 

 

É importante também mencionar que existem pontos a serem melhorados, como o tempo 

para tramitação de um processo de compra nessa sistemática, já que uma licitação feita 

através do Registro de Preços é considerada burocrática e morosa muitas vezes. Acredito, 

entretanto que isso se deve mais às peculiaridades do setor público do que propriamente ao 

processo a ser seguido para realização das compras na Administração Pública. Existe uma 

burocracia que deve ser seguida para que todas as movimentações sejam atreladas e bem 

assumidas pelas partes envolvidas, que é inerente ao setor público, na tentativa de reduzir 

ao máximo qualquer improbidade que possa surgir nesse setor, e garantir que os princípios 

licitatórios sejam devidamente seguidos na observância da melhor gestão dos recursos 

públicos. 
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