
A Câmara dos Deputados adqui-
riu, este ano, nove fragmentado-
ras de papel por R$ 3 mil cada.
Dias antes, o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) comprou 48 má-
quinas iguais pelo preço unitá-
rio de R$ 419,41. O que justifica
um gasto três vezes maior, de
um mesmo material, por órgãos
do governo? A resposta, que
tem como origem as mais varia-
das hipóteses, acende um alerta
para a eficiência do sistema bra-
sileiro de compras públicas.

Embora a legislação seja clara
quanto aos modelos possíveis
de licitação, 77% dos gastos
com investimentos, despesas
correntes diversas (como aquisi-
ção de material de escritório) e
inversões financeiras (venda de
imóveis) não passam por siste-
ma algum de concorrência. Se-
gundo informações do Siga Bra-
sil —sistema de consulta do go-
verno a dados do orçamento —
filtradas pela consultoria de or-
çamento do Senado, cerca de
R$ 166,6 bilhões, de um total de
R$ 215,6 bilhões empenhados
entre janeiro e setembro, não
passaram por concorrência.

O modelo de pregão eletrôni-
co, tido como o mais transparen-
te e eficiente da esfera pública,
foi utilizado em apenas 7,9%
dos empenhos, atingindo R$ 17
bilhões. Esse sistema não de-
manda valores mínimos ou má-
ximos para utilização, porém,
não serve para a contratação de
obras e serviços de engenharia.

Para estes casos, a Lei de Lici-
tações (8.666) exige o uso de ou-
tros modelos de compras, como
Concorrência, Tomada de Pre-
ços ou Convite (leia ao lado). Ain-
da assim, somando os três tipos,
as contratações com disputa de
mercado não passaram de 5,8%
dos empenhos (R$ 12,6 bilhões).

Para Inaldo de Vasconcelos
Soares, consultor de gestão e au-
tor de livros sobre licitação, is-
so acontece por um problema
de gestão, e não de legislação, o

que fragiliza o sistema e o torna
mais passível de corrupção —
tendo em vista os recentes ca-
sos dos ministérios do Turismo
e dos Esportes. “Claro que toda
legislação possui brechas, mas a
corrupção no Brasil ocorre em
todas as modalidades de licita-
ção. Falta um pente fino no con-
trole dos contratos”, analisa.

Para ele, não existe, contudo,
vontade no governo de evitar fa-
lhas no modelo de compras pú-
blicas. “Isso fica claro nos trâmi-
tes entre o Congresso e o Planal-
to: o Regime Diferenciado de
Contratações (RDC) para obras

da Copa é um exemplo. Ele pas-
sa por cima de todas as práticas
de transparência e eficiência de
gastos, com a total conivência
do governo.” Outro exemplo,
segundo ele, é a possibilidade
de incluir fornecedores em uma
licitação após a contratação. “A
lei permite um ‘fornecedor ade-
rente’ ao contrato, o que pode
mascarar o verdadeiro vence-
dor da licitação por conchavo
entre os participantes”, conta.
“A prática, tida como exceção
pelos tribunais de contas, virou
praxe no país”, diz.

Briga justa
Mesmo quando a licitação ocor-
re, o princípio da isonomia po-
de não ser respeitado. Esse é o
caso das disputas na modalida-
de de Concorrência. Observan-
do os vencedores desde 2009,
as mesmas construtoras apare-
cem na lista todos os anos, en-
tre as dez mais: Delta, Egesa,

Andrade Gutierrez, Queiroz Gal-
vão e Odebrecht.

“Há mercados que são oligo-
polistas, o que torna o processo
de disputa uma mera formalida-
de legal”, diz Fernando Mouti-
nho, consultor de orçamento do
Congresso. Ele enumera o de
construção civil como o princi-
pal deles. A Odebrecht, inclusi-
ve, foi contratada no modelo de
Dispensa de Licitação pela Mari-
nha para a construção de subma-
rinos e um estaleiro. Ao todo, a
empresa deve receber, com ba-
se nos empenhos cadastrados
até setembro, R$ 770 milhões. A
Marinha esclareceu que a contra-
tação da Odebrecht vem de um
convênio entre os governos bra-
sileiro e francês. A França “desig-
nou a Direction des Construc-
tions Navales et Services (DCNS)
para fornecer o serviço, mate-
riais e transferir tecnologia. Esta
indicou a Odebrecht, com quem
firmou consórcio.” ■

Cidades
é o ministério campeão de
aquisições sem licitação.
Ao todo, 87,8% dos empenhos
(R$ 4,3 bilhões) foram feitos
por meio de contratos diretos.

Agricultura
é a pasta com o maior volume de
empenhos gerados por dispensa
de licitação, ou R$ 679 milhões —
83% dos recursos de custeio,
investimento e gasto financeiro.

Carolina Alves
calves@brasileconomico.com.br

União dispensa
licitação em
80%das compras

RANKING

Índice revela fragilidades do modelo de contratação do
governo, que dá margem à corrupção e ineficiência de gastos

BRASIL

O QUE DIZ A LEI DE LICITAÇÕES

A licitação tem como objetivo proporcionar ao governo uma aquisição, venda, ou prestação 
de serviços da forma mais vantajosa, respeitando os princípios constitucionais da legalidade, 
isonomia, impessoalidade, moralidade e publicidade.

TIPOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO

COMPRAS DO GOVERNO*

7,90%
Não depende de um valor mínimo ou máximo para ser instaurado, porém, não pode
ser utilizado em serviços ou obras de engenharia. A disputa é feita em sessão pública, 
de forma presencial ou eletrônica. O menor lance ganha o contrato

CONVITE 0,07%
Valor: até R$ 150 mil para obras e serviços de engenharia ou R$ 80 mil para os demais.  
O órgão escolhe quem quer convidar, inserido ou não no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores (Sicafi). São necessárias pelo menos três propostas válidas 

TOMADA DE PREÇOS 0,15%
Valor: até R$ 650 mil para obras e serviços gerais. Para as de engenharia, o teto é de 
R$ 1,5 milhão. O órgão divulga edital solicitando propostas, e as empresas cadastradas 
no Sicafi podem participar. A empresa da proposta mais atraente é contratada

CONCORRÊNCIA 5,61%
Valor: cima de R$ 650 mil para obras e serviços gerais. Se forem de engenharia,
o piso vai para R$ 1,5 milhão. Podem participar quaisquer interessados que, numa 
fase de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL 4,00%
Segundo o artigo 25, isso ocorre quando houver inviabilidade de competição — 
somente um fornecedor é capaz de atender a uma demanda específica. Um exemplo 
é a aquisição de uma vacina produzida por um só laboratório

DISPENSA DE LICITAÇÃO 4,92%
Pode acontecer para a contratação de obras ou serviços de valor inferior a R$ 15 mil 
(para o governo federal) e R$ 8 mil (para as demais instâncias)

Fontes: Siafi e Senado    *Contabiliza os empenhos em investimentos, outras despesas correntes 
e inversões financeiras, que totalizam R$ 215,6 bilhões no acumulado de janeiro a setembro/11
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A falta de regulamentação fo-
menta as irregularidades que
estão colocando em xeque os
convênios firmados entre Orga-
nizações não Governamentais
(Ongs) e órgãos públicos. Dados
do Siga Brasil apontam que en-
tre os convênios firmados em
2011, a falta de licitação foi re-
corrente em 85% dos casos. Do
total de R$ 3,3 bilhões de recur-
sos repassados para as entida-
des, R$ 2,8 bilhões foram enca-
minhados sem nenhum tipo de
processo seletivo. “O que falta
nessas relações é uma legislação
que estabeleça processo seletivo
com edital e publicação no diá-
rio oficial”, diz Luís Eduardo Re-
gules, advogado especialista em
gestão de políticas públicas.

Na última semana, o então mi-
nistro do Esporte Orlando Silva
pediu demissão depois de ser
acusado de desvio de recursos
destinados ao programa Segun-
do Tempo, baseado em parceria
com Ongs. Seu sucessor, Aldo
Rebelo, ao assumir a pasta deci-
diu cancelar todos os convênios
com entidades do terceiro se-
tor. A situação não é novidade,
visto que Gastão Vieira ao to-
mar as rédeas da pasta de Turis-
mo, no mês passado, agiu da

mesma maneira. Ele suspendeu
os repasses e a execução de con-
vênios para a promoção de even-
tos e a qualificação profissional,
incluindo todas as ações do pro-
grama Bem Receber Copa, desti-
nado a preparar mão de obra pa-
ra o mundial de 2014.

Segundo Regules, uma das
consequências da ausência de
lei específica é que todas as On-
gs estão sendo classificadas co-
mo se não fossem sérias. “Exis-
tem organizações que fazem um
trabalho sério, mas que podem

eventualmente cometer alguma
imprecisão na hora de prestar
contas. Isso não indica que elas
tenham cometido fraude.”

Para tentar solucionar tempo-
rariamente o problema, a presi-
dente Dilma Rousseff assinou
em setembro um decreto que
procura estabelecer critérios le-
gítimos para balizar decisões
quanto ao estabelecimento de
convênios com Ongs.

Essa medida, que visa impe-
dir a contratação com entida-
des fantasmas também institui
um grupo de trabalho destina-
do a reformar a legislação apli-
cada às Ongs. “A legislação vi-
gente é uma colcha de retalhos.
Embora a elaboração de uma lei
específica para regular os convê-
nios seja urgente, não é possí-
vel fazer isso de maneira rápi-
da”, diz Regules.

O ministro da Controladoria-
Geral da União, Jorge Hage, res-
salta a importância do decreto
presidencial, que exige do con-
tratado o mínimo de três anos
de experiência na área específi-
ca que for objeto do convênio,
sem nenhuma irregularidade co-
metida. Hage destaca ainda as
principais regras novas. “A par-
tir de agora, cada ministro deve-
rá assinar cada convênio e terá
que fazer chamamento público
para selecionar a Ong que vai
contratar. Se não o fizer por al-
gum motivo terá que fundamen-
tar formalmente e assinar sua
decisão. ■ Com ABr

O uso de um modelo de com-
pras públicas pouco eficiente já
tem eco internacional. Por esse,
e outros motivos, o Brasil ocupa
a 69ª posição no ranking de paí-
ses mais corruptos do mundo. A
lista é elaborada pela Transpa-
rency International (Transpa-
rência Internacional), uma orga-
nização de sociedade civil, que
avalia 178 países.

Na comparação com nossos
vizinhos da América Latina, o
Chile (21º) e o Uruguai (24º) es-
tão em situação melhor. Entre-
tanto, a Venezuela está entre os
países mais corruptos do mun-
do (164ª posição).

Quando a base de compara-
ção passa a ser o Brics (sigla de
Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul, em inglês), só es-
tamos piores que a África do Sul
(que ocupa o 54˚ lugar).

De volta à monarquia?
A lista da Transparência Interna-
cional considera como país me-
nos corrupto a Dinamarca, cujo
regime político é a monarquia
constitucional.

Para que o Brasil suba posi-
ções no ranking e, portanto, se-
ja considerado menos corrupto,
não precisamos voltar à monar-
quia — sistema, inclusive, de
idoneidade questionável no âm-
bito da corrupção.

“O Brasil, por ser um país
que possui sistemas transparen-

tes de divulgação dos gastos pú-
blicos na esfera federal, está
muito mal posicionado no ran-
king mundial”, comenta Jovita
José Rosa, diretora do Movi-
mento de Combate à Corrup-
ção Eleitoral (MCCE).

Para ela, sem reforma políti-
ca não será possível melhorar a
visão que o país tem lá fora. “Te-
mos de acabar com o financia-
mento privado de campanhas
políticas, pois este é um sistema
que está intimamente ligado à
corrupção no país”, defende.

Além disso, é preciso que a
população seja mais engajada
na exigência de modelos trans-
parentes. “Sem a manifestação
popular e a participação das pes-
soas na luta por melhorias, na-
da mudará”, diz. ■ C.A. e P.A.

Parceria com Ongs
carece de legislação

Brasil está entre os mais corruptos do mundo

Governo reduz imposto de gasolina e diesel

Falta de lei específica que regule
convênios entre Ongs e órgãos
públicos possibilita fraudes

Para especialista, sem reforma
política, não é possível acabar
com corrupção no país

“

Chris Ratcliffe/Bloomberg

Rafael Andrade/Folhapress

Novo decreto da
presidente Dilma
Rousseff exige
dos ministros
mais cuidado
e transparência
no momento de
fechar convênios
com Ongs

Temos de acabar
com o financiamento
privado das
campanhas
políticas, sistema
intimamente ligado
à corrupção no país

Jovita Rosa
Diretora do Movimento de

Combate à Corrupção

A partir de amanhã, a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide) incidente sobre a gasolina e o óleo diesel será
reduzida por sete meses, até 30 de junho de 2012, informou o Ministério
da Fazenda. As alíquotas da gasolina passarão de R$ 0,192 para
R$ 0,091 por litro, redução de 52,6%. Para o óleo diesel, o tributo cairá
de R$ 0,07 para R$ 0,047 por litro, queda de 32,8%. Porém, a Petrobras
elevará em 10% o preço da gasolina e em 2% o do diesel nas refinarias.
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RANKING DE CORRUPÇÃO

Relatório da Transparência 
Internacional avaliou 178 países
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RÚSSIA

ÍNDIA

CHINA

BRASIL

ÁFRICA DO SUL

154º

89º

78º

69º

54º

Entre os Brics, 
a Rússia é campeã 
no quesito corrupção

Priscilla Arroyo
parroyo@brasileconomico.com.br

O KPMG’s Network of Women (KNOW) 
é um grupo de mulheres executivas 
de destaque no mercado, empenhado 
em promover a troca de conhecimento 
e experiências, bem como o 
networking corporativo feminino.

Saiba mais: kpmg.com/BR
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 out. 2011, Primeiro Caderno, p.  6-7.
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