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Resumo  
 

 Este artigo visa analisar o pregão eletrônico ao longo dos seus aproximados dez anos 

de existência, a fim de verificar os seus avanços em relação à extinção das fraudes decorrentes 

dos processos licitatórios e se tem cumprido a finalidade de sua criação: transparência, 

agilidade e economia. 

 Todavia apenas a explanação a respeito das modalidades de licitação, o conhecimento 

do marco legal que instituiu o pregão eletrônico e as diferenças básicas entre este e o pregão 

presencial não foram suficientes para se analisar os efeitos desta nova modalidade na 

Administração Pública. Destarte, para alcançar esse objetivo foram coletados dados por meio 

de pesquisa bibliográfica nas legislações, artigos e demais publicações que tratam do assunto 

de modo abrangente para subsidiar o desenvolvimento do artigo, bem como realizou-se 

também uma pesquisa documental (Lei 8.666/93, Decreto 5.450/05 e processos licitatórios 

confeccionados pelo órgão Federal que, por questões de confidencialidade, denominar-se-á de 

“X”). Assim sendo, baseados na análise dos dados colhidos através destas pesquisas pôde-se 

responder às questões levantadas por este artigo, tais como confirmar se o advento desta 

modalidade viabilizou uma maior transparência, facilmente observada através da utilização do 

Portal Comprasnet; se representou uma maior economia aos cofres públicos, possibilitada 

pela ampliação do rol de empresas participantes; se, em comparação às outras modalidades, 

houve uma maior celeridade na conclusão dos processos, possível principalmente pela 

inversão de algumas etapas e desburocratização de outras; e, por último e não menos 

importante, se promoveu a extinção das fraudes, tendo como resultado a observação da sua 

real diminuição, contudo pode-se perceber que outros meios de se fraudar foram criados, mas 

a Administração Pública encontra-se no caminho correto. 
 

Palavras-chave: Pregão eletrônico. Transparência. Agilidade. Economia. Extinção de 

fraudes. 

 

 

1 Introdução 

 

No decorrer das últimas décadas pode-se presenciar uma grande evolução no que 

tange o planejamento, as finanças e o controle concernentes à Administração Pública 

brasileira, evolução esta que se tornou notória no que diz respeito às aquisições de bens e 

serviços, haja vista o surgimento e consolidação do processo licitatório. 

A licitação no direito público brasileiro teve sua primeira menção a partir do Decreto 

nº 2926, de 14 de maio de 1862, que regulamentava as arrematações dos serviços a cargo do 

Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Desde então, veio sofrendo uma 

evolução normativa considerável do tema, incluindo sua consolidação através do inciso XXI 
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do art. 37 da Constituição de 1988 que a coloca como um processo administrativo de 

observância obrigatória pelas entidades governamentais. O referido inciso foi regulamentado, 

em 21 de junho de 1993, pela Lei nº 8.666, responsável por instituir as normas para licitações 

e contratos da Administração Pública, representando um verdadeiro divisor de águas em sua 

trajetória evolutiva. Todavia, a variedade de modalidades por ela prevista e a herança de uma 

administração burocrática ainda latente entra em choque com a nova ideologia de uma 

Administração Pública desburocratizada e mais fluente em seus processos, destarte, então 

surge, através da Medida Provisória nº 2026, de 04 de maio de 2000, uma nova modalidade: o 

Pregão.  

O ápice desta sensível evolução, agora norteada pelo e-goverment – em outras 

palavras a introdução da Tecnologia da Informação na Administração Pública brasileira – 

deu-se com o surgimento do Pregão Eletrônico, por meio do Decreto nº 5450, de 31 de maio 

de 2005, criado “no intuito de dar maior transparência, agilidade e economia nas aquisições 

de bens e serviços comuns” (OLIVEIRA, 2007, p. 13). 

No entanto, mesmo tendo promovido a celeridade a que se propunha, o pregão 

eletrônico ainda não foi capaz de promover a competição justa e limpa, bem como a 

eliminação das fraudes, fato observado por Tolosa (2010): 

No entanto, temos observado um crescente número de licitantes, […], que têm 

tentado fraudar ou pelo menos frustrar a competitividade do certame. 

Eles têm agido basicamente das seguintes formas: 

a) participam da licitação, apresentam ofertas com valores baixos, mas são 

inabilitados por não reunirem condições de habilitação, pois na modalidade de 

pregão as fases são invertidas, colocando em dúvida a lisura da contratação; 

b) procuram os prováveis licitantes antes do certame e tentam extorqui-los, exigindo 

determinada quantia para que se abstenham de participar, sob a ameaça de cotarem 

preços baixos para frustrar o certame.[...](TOLOSA, 2010, p. 1). 

E diante deste quadro apresentado por Tolosa (2010) esse estudo partirá do seguinte 

questionamento: o pregão eletrônico tem cumprido seu papel ao longo dos seus aproximados 

dez anos de criação?  

Sendo assim, para responder tal questionamento este artigo além de realizar um breve 

histórico e detalhar os principais procedimentos, que envolvem a modalidade de pregão 

eletrônico, possui como objetivo central analisar se esses pouco mais de dez anos de 

existência significaram um avanço no que se refere à extinção das fraudes antes recorrentes 

nos processos licitatórios; e, por fim, verificar se o mesmo tem cumprido a finalidade de sua 

criação: transparência, agilidade e economia. 

Colocar em discussão o pregão eletrônico se faz necessário para que os gestores, 

cientes dos pontos fracos desta modalidade, possam atuar de maneira pontual eliminando os 

erros mais comuns e cobrindo as brechas que possam vir a possibilitar fraudes como as 

denunciadas por Tolosa (2010), promovendo, assim, a manutenção de todo o processo de 

aquisição de serviços e bens de forma célere, transparente e legal, cumprindo a finalidade da 

Administração Pública: a supremacia do interesse público. 

Dessarte, este artigo foi estruturado de forma a realizar primeiramente uma breve 

explanação a respeito das modalidades de licitação, sobre o marco inicial do pregão 
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eletrônico, as diferenças básicas entre o pregão presencial e o eletrônico, bem como seus 

efeitos na Administração Pública. De posse destes conhecimentos preliminares básicos 

associados às pesquisas bibliográficas e documentais foi realizada uma análise de como tem 

se comportado efetivamente o pregão eletrônico ao longo de sua existência. 

 

 

2 Referencial Teórico  

 

 Para compreender a origem do pregão eletrônico far-se-á nessa seção uma revisão 

bibliográfica da legislação pertinente às modalidades de licitações anteriores e o marco legal 

que instituiu o pregão eletrônico. Também será contextualizado, com base em autores que 

estudam essa temática, o cenário no qual emanou o pregão eletrônico e os efeitos que o 

mesmo trouxe para a Administração Pública. Destaca-se que a discussão aqui proposta 

auxiliará na análise dos desdobramentos do Pregão Eletrônico nesta década de sua existência 

e, por conseguinte, para verificar se o mesmo vem cumprindo o seu papel. 

 

 

2.1 Modalidades de Licitação 

 

 O processo licitatório está embasado na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 

regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e subordinam-se a este regime não 

só os órgãos da administração direta, mas também os fundos especiais, as autarquias, as 

fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pelos entes da Federação. 

 Autores como Meireles (2007), Mello (2009), Justen Filho (2004) e Di Pietro (2009), 

apesar de terem seus próprios conceitos de licitações, entendem que a mesma tem a forma de 

um processo administrativo, regido pelos princípios do Direito Administrativo, tendo como 

parâmetro a norma constitucional, com dois objetivos bem claros: garantir a observância do 

princípio da isonomia e tendo em vista a escolha da proposta que seja mais vantajosa para a 

Administração Pública. 

 O art. 22 da Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública (lei 8.666/93) 

define como modalidades de licitação a concorrência, a tomada de preços, o convite, o 

concurso e o leilão, utilizando-se como critério para julgamento das propostas, as alternativas 

de menor preço, melhor técnica e a combinação entre técnica e preço. Para Justen Filho 

(2008) o termo modalidade é utilizado para indicar os diferentes procedimentos licitatórios 

que se diferenciam entre si com relação aos seus fins e estrutura, que espelham “a necessidade 

de adequar a disputa ao objeto a ser contratado” (JUSTEN FILHO, 2008, p. 89).  

 Inicialmente a lei 8.666, previa apenas as cinco modalidades previstas acima, todavia 

em 17 de julho de 2002 foi promulgada a Lei n. 10.520, que criou a modalidade de pregão 

tendo como principais objetivos a diminuição da burocracia, promovida através da inversão 

de fases – uma vez que no pregão primeiro realiza-se a disputa de preço para só então 

realizar-se a habilitação do vencedor da fase de disputa de preço, em detrimento das demais 

modalidades onde primeiro realiza-se a habilitação para só então promover-se a disputa de 

preço – e proporcionar uma economia aos cofres públicos, à medida que possibilita a disputa 

de preços através de lances.  
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 Na Tabela 1 reuniu-se de forma concisa as principais características que norteiam e/ou 

diferem cada modalidade prevista no art. 22 da Lei 8.666/93, bem como o Pregão presencial e 

eletrônico, instituídos respectivamente pela Lei 10.520/02 e pelo Decreto 5.450/05. Cabe 

ressaltar que todas estas modalidades foram criadas com o intuito de viabilizar a aquisição de 

bens e serviços comuns sem ferir o princípio constitucional da isonomia e selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração Pública, bem como os princípios 

administrativos previstos no art. 3º da Lei 8.666/93 (a Legalidade, a Impessoalidade, a 

Moralidade, a Igualdade, a Publicidade, a Probidade Administrativa e os princípios 

especificamente voltados para o processo licitatório que são a Vinculação ao Instrumento 

Convocatório e o Julgamento Objetivo), bem como o da Celeridade, Finalidade, 

Razoabilidade, Proporcionalidade, Competitividade, Justo Preço, Seletividade e Comparação 

Objetiva das Propostas que são elencados no art. 4º do Decreto 3.555/00 como sendo 

princípios também norteadores do Pregão, além dos princípios que a doutrina trata como 

princípios implícitos específicos que são o do Procedimento Formal, o do Sigilo das Propostas 

e o da Adjucação Compulsória 
 

Tabela 1 – Modalidades de Licitação (Lei 8.666/93) 

Modalidades  TIPOS OBJETO PREÇO (R$) Prazo de Divulgação 

Carta Convite 

Art. 22, §3º 
“menor preço” 

Art. 21, inciso IV 

Obras Até R$ 150.000,00  
5 dias úteis para a 

apresentação das propostas. Bens e serviços 

comuns 
Até R$ 80.000,00  

Tomada de 

Preço 

Art. 22, §2º 

“menor preço” 

“melhor técnica” 

e “técnica e 

preço” 

Obras Até R$1.500.000,00 30 dias corridos (“técnica e 

preço” e “melhor técnica”) e 

15 dias corridos (“menor 

preço”) 

Bens e serviços 

comuns 
Até R$ 650.000,00 

Concorrência 

Art. 22, §1º 

“menor preço” 

“melhor técnica” 

e “técnica e 

preço” 

Obras 
Acima de 

R$1.500.000,00 
45 dias corridos (“técnica e 

preço” e “melhor técnica”) e 

30 dias corridos (“menor 

preço”) 
Bens e serviços 

comuns 
Acima de 

R$650.000,00 

Pregão 

Lei 10.520/02 

Dec. 5.450/05 
“menor preço” 

Obras Sem limite de preço 

8 dias úteis Bens e serviços 

comuns 
Sem limite de preço 

Leilão 

Art. 22, §5º 

“Licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a 

Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou empenhados, ou para a alienação de 

bens móveis previstas no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 

avaliação.” 

Concurso 

Art. 22, §4º 

“Licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou 

artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 

critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 

dias.” 

Fonte: Elaborada pelas autoras 
 

2.2 Surgimento do Pregão Eletrônico 
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A partir do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, foi regulamentada e estabelecida 

a obrigatoriedade do pregão na forma preferencialmente eletrônica. O Pregão eletrônico 

tornou-se obrigatório para aquisição de bens e serviços comuns independentemente do valor 

estimado, porém, utiliza-se somente o tipo menor preço, sendo esta a modalidade eletrônica 

padrão e prioritária. 

O surgimento do pregão eletrônico ocorreu diante do contexto em que o governo 

estava inserido numa sociedade extremamente consumista, com a necessidade de aumentar a 

transparência e a celeridade, sempre pautadas na estrita observância das leis e ao processo de 

aplicação dos recursos arrecadados. (OLIVEIRA, 2007) 

Cordeiro (2011) entende o seu advento como uma modalidade de licitação nova que 

por meio da Lei 10.520/02 foi instituída abrangendo o âmbito da União, dos Estados, do 

distrito Federal e dos Municípios, no intuito de resguardar a isonomia, a ampla 

competitividade, e a redução de despesas burocráticas relacionadas aos procedimentos 

licitatórios, para que haja a celeridade processual. O Pregão Eletrônico, a ser utilizado tanto 

na Administração Pública Direta quanto na Indireta, passou a contar com um sistema ágil e 

célere para a realização de compras, contratações e aquisições de bens e serviços comuns 

seguindo os padrões de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento vinculatório, 

ou seja, o edital. 

Fonseca (2005) ao relembrar os comentários de Palavéri (ibid, p. 127), assevera que “a 

previsão desse procedimento nada mais é que reflexo da modernidade”, demonstrando que a 

Tecnologia da Informação já tem seu lugar cativo na Administração Pública. Além de 

ressaltar que:  

o Pregão Eletrônico não se trata de uma nova modalidade licitatória diversa do 

Pregão, sendo apenas uma das formas de realização desse tipo de certame 

competitório, entendimento este corroborado por Vera Scarpinella (2003, p. 167), 

que nos leciona que '[...] a forma eletrônica do pregão não equivale a uma nova e 

distinta modalidade licitatória. Trata-se da mesma modalidade licitatória criada e 

descrita na Lei nº 10.520/2002 [...](FONSECA, 2005, p. 3) 

Com relação à disposição das suas fases, tanto o Pregão Presencial quanto o Eletrônico 

dividem-se em duas fases: a interna ou preparatória e a externa. Apesar da Lei 10.520/02 ter 

instituído tais fases, ficou a cargo do Decreto 5.450/05 uma melhor especificação da fase 

preparatória, que é realizada da mesma forma para os dois casos, ou seja, elaboração do 

Termo de Referência, apresentação da justificativa da contratação, confecção do edital e 

designação do pregoeiro e equipe de apoio. A fase externa do Pregão inicia-se com a 

convocação dos interessados e, até a abertura da Seção Pública, não há basicamente 

diferenças entre o Presencial e o Eletrônico, contudo a partir da Seção Pública começam as 

distinções conforme pode-se visualizar através da Tabela 2 elaborada pelo SEBRAE (2014). 
 

Tabela 2 – Diferenças entre Pregão Eletrônico e Pregão Presencial 

Fases Pregão Eletrônico Pregão Presencial 

Sessão 

Pública 
Envio de informações é feita a distância 

via eletrônico. 
Envio de informações se dá com a presença dos 

licitantes. 
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Abertura Os licitantes poderão participar da sessão 

pública na internet utilizando sua chave de 

acesso e senha ao sistema. 

É feito um credenciamento dos licitantes interessados 

em participar. 

Classificação 

das 

Propostas 

O pregoeiro verificará as propostas  

desclassificando aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos 

estabelecidos no edital. 

O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes 

contendo as propostas de preço e classificará o autor 

da proposta de menor preço. 

Fase de 

Lances 
Os licitantes cujas propostas não forem 

classificadas podem oferecer lances. 
O licitante autor de menor proposta e os demais que 

apresentarem preços até 10% superiores a ela estão 

classificados para a fase de lance. Caso não haja pelo 

menos três licitantes que atendam essas condições 

deverão ser convocados para a fase os demais, 

obedecendo a ordem de classificação das propostas e 

até no máximo de três, quaisquer que sejamos preços 

oferecidos. 

Autoria dos 

Lances 
É vedada a indicação dos licitantes 

responsáveis pelos lances. 
Os presentes na sessão pública sabem quem são os 

autores das propostas. 

Ordem dos 

Lances 
Os licitantes podem oferecer lances 

sucessivos independente da ordem de 

classificação 

Os licitantes são classificados, de forma sequencial e 

apresentam lances verbais, a partir do autor da 

proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor. 

Término da 

Fase de 

Lances 

Ocorre por decisão do pregoeiro e o 

sistema eletrônico encaminha aviso de 

fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá período de até 30 

minutos, aleatoriamente determinado. 

Ocorre quando não houver lances menores que o 

último ofertado. 

Habilitação Os documentos deverão ser enviados via 

fax após a solicitação do pregoeiro, ou de 

acordo com o encerramento da fase, 

conforme as cláusulas previstas no edital. 

A documentação deverá ser apresentada em envelope 

lacrado. 

Recurso A intenção de recorrer pode ser realizada 

pelo licitante, de forma imediata e 

motivada, em campo próprio no sistema 

eletrônico. 

A intenção do licitante de recorrer deve ser feita de 

forma verbal, no final da sessão com registro em ata 

da síntese das razões. 

Adjucação A falta de manifestação autoriza o 

pregoeiro a adjucar o item ao vencedor do 

certame. 

A falta de manifestação autoriza o pregoeiro a 

adjucar o item ao vencedor do certame. 

Fonte: Pregão Presencial e Eletrônico – SEBRAE, 2014, p. 16 e 17 
 
 

2.3 Efeitos do Pregão Eletrônico na Administração Pública 

 

Em razão de suas especificidades conforme mencionado no item anterior, o Pregão 

encerra diversas vantagens para a Administração contratante, a começar pela celeridade na 

aquisição e contratação de bens e serviços comuns, haja vista ser uma modalidade de pouca 

complexidade em comparação às demais. Cabe aqui ressaltar que a realização dos lances 

verbais pelos participantes, associada ao aumento do número de concorrentes gerada pela não 
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exigência da habilitação antecipada ou de garantias possibilita a redução do valor das 

propostas iniciais. 

Contudo, voltando-se o olhar às inovações trazidas especificamente pelo Decreto nº 

5.504/05, Alexandrino e Paulo (2009) assinalam duas: 

a) a previsão de obrigatoriedade de realizar licitação pública para entidades não 

integrantes da administração Pública, inclusive as OS e as OSCIP, quando forem 

celebrar contratos que envolvam bens ou recursos voluntariamente repassados pela 

União[…]; e 

b) a imposição do uso da modalidade pregão, preferencialmente o pregão eletrônico, 

nas licitações para aquisição de bens ou serviços comuns, pelos órgãos e entidades 

da Administração Pública dos estados, do Distrito Federal e dos municipios […], e 

pelas pessoas privadas, inclusive as OS e OSCIP […]. (ALEXANDRINO & 

PAULO, 2009, p. 595) 

 O artigo de Freitas e Maldonado (2013) sobre O Pregão Eletrônico e as Contratações 

de Serviços Contínuos traz uma análise a respeito da economia proporcionada pela utilização 

da modalidade de Pregão Eletrônico nas licitações realizadas pelos órgãos públicos no que 

concerne aos seus verdadeiros efeitos com relação às contratações de serviços relativos, 

principalmente com relação aos quesitos de agilidade, transparência e exequibilidade dos 

preços propostos, pois a partir dos dados e informações obtidos, chegou-se à conclusão que o 

Pregão Eletrônico, ao utilizar-se de ferramentas de TI, verdadeiramente proporcionou maior 

celeridade e transparência nos procedimentos e menores custos decorrentes da maior 

competitividade proporcionada pela ampliação no quantitativo de interessados em negociar 

com a União, uma vez que possibilita a participação de empresas dentro de todo o território 

brasileiro, antes restrito a empresas dentro da região do órgão licitante. 

 Tais benefícios da mesma forma foram observados na pesquisa realizada por 

Vasconcelos (2005), tanto na fase interna do pregão quanto na externa, analisando sua 

eficiência e economicidade baseada em números verificados como resultado da utilização 

desta modalidade no Estado de São Paulo. 

 A inserção do Comprasnet comprova a evolução proporcionada pelo Pregão 

Eletrônico, pois esta ferramenta reduziu significativamente o tempo de todo o processo 

licitatório. 

 

 

3 Metodologia da Pesquisa 

 

 Para responder qual tem sido o papel desempenhado pelo Pregão Eletrônico nesse 

período aproximado de dez anos de sua criação, tomando como base as características 

nomeadas por Bogdan e Biklen (1994) sobre o método qualitativo – ter o ambiente natural 

como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento-chave; ser predominantemente 

descritiva; ter maior preocupação com o processo do que com o produto; realizar a análise dos 

dados indutivamente e ter o significado como preocupação essencial – decidiu-se realizar uma 

pesquisa qualitativa. Buscou-se, também, a realização de uma pesquisa exploratória, que 

segundo Gil (2008) possui como objetivo proporcionar uma visão geral aproximada acerca do 
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problema pesquisado, permitindo assim, através de um levantamento bibliográfico e 

documental, verificarmos se o pregão eletrônico realmente criou um cenário onde as licitações 

são realizadas de forma mais célere, transparente, econômica e sem fraudes.  

 Desse modo, decidiu-se realizar numa fase inicial a busca por fontes bibliográficas, 

que segundo Gil (2008) trata-se de pesquisas realizadas em livros e artigos científicos, 

diferindo-se das documentais pelo fato de utilizar fundamentalmente contribuições de 

diversos autores acerca do assunto e por isso tem como vantagem o fato de permitir uma 

cobertura mais ampla do fenômeno. Todavia devido ao seu ponto fraco, também mencionado 

por Gil (2008), residir no fato de ter uma tendência de se repetir ou ampliar erros na 

interpretação dos dados, realizou-se também uma pesquisa em fontes documentais – a Lei 

8.666/93, a Lei 10.520/02, o Decreto 5.450/05 e Termos de Referência, pesquisas de preços e 

Mapas Comparativos elaborados por um órgão Federal que aqui denominaremos de “X”, por 

não poder realizar sua identificação – que permitirão verificar se efetivamente o pregão 

eletrônico tem sido utilizado corretamente e se possibilitou avanços ou retrocessos. 

 Para a análise de dados foi realizada uma análise de conteúdo bibliográfico e seguiu-se 

as etapas enumeradas por Gil (2008) que são, após a obtenção do material, a realização, 

primeiramente, de uma leitura exploratória de todo o material selecionado; após a definição 

dos textos a serem pesquisados realizou-se, então, uma leitura seletiva e como passo seguinte 

a leitura analítica, onde foram identificadas as ideias-chaves dos textos, procedeu-se à sua 

ordenação e às sínteses. Por fim realizou-se a leitura interpretativa e a elaboração das fichas e 

sua ordenação. Assim realizou-se a análise do conteúdo dos livros e artigos levantados, como 

o livro PREGÃO ELETRÔNICO Inovações e Tendências nas Licitações Públicas (Oliveira, 

2007) e os artigos PREGÃO ELETRÔNICO: uma análise de sua evolução histórico-

legislativa e das inovações decorrentes do Decreto nº 5.450/2005 (Fonseca, 2007), Fraude 

nos pregões (Tolosa Filho,2010), Compras Públicas e as Vantagens e Desvantagens do 

Pregão Eletrônico (Moura, Siqueira e Viana, 2013) e As Vantagens e Desvantagens do 

Pregão Eletrônico e Presencial do Ponto de Vista da Administração Pública (RAMOS, J. et 

al, 2006). Já a análise de dados do conteúdo documental deu-se através das três etapas 

elencadas por Gil (2008), que são a pré-análise, a exploração do material e o tratamento de 

dados, inferência e interpretação. Sendo assim, realizou-se a análise do conteúdo dos 

documentos levantados, como a Lei 8.666/93, a Lei 10.520/02, o Decreto nº 5.450/2005 e, 

conforme mencionado anteriormente, os Termos de Referência, as pesquisas de preços e os 

Mapas Comparativos elaborados pelo órgão federal “X”. 

 Tendo em vista que para Gil (2008) a técnica de coleta de dados dotada de maior 

flexibilidade é a entrevista, optou-se, também, por realizar uma entrevista do tipo informal 

com o Gestor de Material e de Subsistência do órgão federal “X”, tendo em vista ser este tipo 

de entrevista indicado para a realização de estudos exploratórios e com a finalidade de obter 

uma visão de quem realmente vivencia a temática aqui pesquisada. 

 A partir disso, foram definidas como categorias de análise do conteúdo as finalidades 

para qual o pregão eletrônico foi criado que são elas: maior agilidade/celeridade, 

transparência e economicidade nos processos de aquisição de bens e serviços comuns no 

âmbito da União e a extinção das fraudes nos mesmos. 
 
 

4 Resultados e Discussões 
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 Ao analisar os procedimentos das várias modalidades para aquisição de bens e 

serviços comuns previstos na Lei 8.666/93 e compará-los com os procedimentos necessários 

para a realização de um pregão eletrônico previsto no Decreto nº 5.450/2005, pode-se 

perceber que houve uma grande redução na burocracia necessária para a montagem dos 

processos relativos às modalidades de licitação tradicionais (numa única sessão pública há a 

integração das principais etapas da licitação: credenciamento, etapa de lances, habilitação, 

fase recursal e fase da adjudicação em um mesmo momento), o que implicou diretamente 

numa redução no tempo necessário para o fechamento da compra ou serviço, onde, no pregão 

eletrônico, todo procedimento leva em média 17 dias enquanto que a mesma compra levaria 

cerca de 22 dias na modalidade de convite e aproximadamente 4 meses no processo de 

compra através da modalidade de concorrência, de acordo com os dados de um estudo 

realizado pelo Banco Mundial, publicado pelo COMPRASNET em 29 nov. 2006. Assim, 

podemos inferir que realmente o advento do pregão eletrônico promoveu maior 

agilidade/celeridade nos processos licitatórios desde sua criação em 2005. 

 De acordo com Tristão (2000) considera-se transparência a democratização do acesso 

às informações, em contraposição ao sigilo das mesmas. Deste modo, o pregão eletrônico 

promoveu maior transparência e agilidade/celeridade nos processos licitatórios pelo fato de 

ser realizado por meio de uma sessão pública efetivada com uso da tecnologia da informação, 

cuja principal característica é a inexistência da presença física dos licitantes e do pregoeiro no 

qual todo o processo ocorre por meio de um sistema eletrônico específico – o Portal 

Comprasnet. 

 Assim sendo, possibilita a ampliação do universo de participantes (qualquer pessoa 

interessada pode acompanhar o desenvolvimento da sessão e ter acesso a todas as etapas do 

certame) antes restrito às empresas de determinada cidade onde o processo licitatório 

transcorria, agora torna-se possível negociar com empresas de todo o território brasileiro. 

 A princípio, como toda mudança, houve uma certa resistência na sua aplicabilidade 

pelos gestores governamentais que alegavam desconfiança na segurança do procedimento, 

além da falta de capacitação e qualificação dos servidores para operar o sistema e indevida 

estrutura tecnológica dentro do órgão ou setor. No decorrer destes dez anos tais entraves 

foram solucionados através de cursos e melhoramentos dos equipamentos de informática, no 

entanto ainda há organizações que carecem de equipamentos e provedores de internet 

melhores. 

 É importante ressaltar que esta modalidade eletrônica ao ampliar o universo de 

participantes, além de promover uma transparência extremamente significativa, viabilizou um 

grande incentivo à competitividade e ampliou a disputa entre os fornecedores, o que somado à 

criação da Lei nº 123/06, que proporcionou a inclusão das Microempresas (ME) e Empresas 

de Pequeno Porte (EPP) para concorrer com as empresas de grande porte, possibilitou uma 

grande redução no custo e valores das propostas, tornando-se mais vantajosa e trazendo 

economia aos cofres públicos. Essa nova forma de gerir a política de compras proporcionou 

também uma redução na corrupção que anteriormente reinava de forma absoluta nas 

modalidades tradicionais, tendo em vista que abrange a participação dos interessados de 

qualquer parte do país e dificulta a formação de cartéis e outros meios de burlar a 

competitividade nos processos licitatórios. Quanto mais transparente e democrático for o 

sistema de compras públicas, menos espaço haverá para a corrupção. 
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 O modelo tradicional manteve na Administração Pública as negociações para 

superfaturar preços e direcionar as compras para fornecedores específicos que se revezavam 

no controle de quem ganharia os processos. Isso ocorre por problemas inerentes ao sistema 

tradicional, que inexistem no eletrônico.  

 Todavia não há possibilidade de se afirmar que ao longo de sua criação as fraudes 

foram extintas, pois, conforme observado na análise efetuada nos Termos de Referência e 

Mapas Comparativos do órgão “X”, uma grande falha do sistema encontra-se no fato do 

funcionário ao realizar a pesquisa de três valores que darão embasamento para estabelecer-se 

o preço médio que constará no Termo de Referência, em vez de utilizar os três menores 

preços encontrados no mercado, utiliza os maiores, ferindo totalmente o princípio da maior 

vantagem/menor preço, à medida que garante às empresas participantes do certame uma 

grande margem para a realização das ofertas, assim o preço final muitas vezes ainda está 

maior do que os praticados no mercado, lesando a Administração. 

 Na análise dos processos pode-se encontrar vícios de formalidades variados, contudo 

tais vícios não são características únicas dos processos do órgão em análise como evidenciou-

se através do Conflito de Competência nº 150.054 – RJ (2016/0312848-8), do STJ, onde ao 

realizar a análise dos Pregões Eletrônicos n. 03/2009 e 05/2011, verificou-se vícios de 

formalidade, após realização de perícia contábil, tais como falta de assinaturas, ausência de 

justificativas e não inclusão de documentos de habilitação. Tal verificação comprova e 

corrobora que a não observação correta dos procedimentos a serem seguidos pelos agentes 

públicos não é algo pontual, mas recorrente na Administração Pública como um todo. 

 Percebeu-se também que na maioria dos processos optou-se por realizar a chamada 

“carona”, ou seja, solicitar a adesão a um pregão já realizado por outro órgão, o que também 

muitas vezes fere o princípio da maior vantagem/menor preço, pois utiliza-se o preço que foi 

aceito no momento da realização do pregão, que, por ter validade de dois anos, pode não 

refletir o preço praticado pelo mercado no momento da adesão e permitir contratações 

ilimitadas (favorecendo o fornecedor, a medida em que permite o aumento do quantitativo 

anteriormente previsto sem a redução do preço unitário pago pela Administração). A 

possibilidade de realização da carona foi instituída pelo Dec. nº 4.342/2002 que introduziu o 

§3º no art. 8º do Dec. nº 3.931/2001, contudo tal decreto foi revogado pelo Dec. nº 

7.892/2013, que regulamenta esta prática em seu Capítulo IX e mesmo sendo um meio legal 

alguns doutrinadores alegam que tal prática fere os princípios da legalidade, da vinculação ao 

edital, da disciplina da habilitação, do limite legal à ampliação dos quantitativos contratados, 

do princípio da República e, do princípio da isonomia, além de promover uma dispensa de 

licitação. A respeito desta prática Justen Filho (2010) faz o seguinte comentário: 

O Regulamento explicitamente admitiu a possibilidade de utilização do registro de 

preços por entidades não vinculadas originariamente à sua instituição (art. 8º). 

Posteriormente, foi introduzido inovação permitindo a superação dos quantitativos 

máximos previstos na licitação original, o que não apenas configura como ofensivo 

ao princípio da legalidade mas também infringe a essência da sistemática 

constitucional e legislativa sobre licitações e contratações administrativas. 

[...] 

A solução desbordou os limites da lei e produziu resultado teratológico, 

especialmente porque propicia contratações ilimitadas com base em uma mesma e 
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única licitação. A figura do ‘carona’ é inquestionavelmente ilegal e eivada de uma 

série de vícios. (JUSTEN FILHO, 2010, p. 206-207) 

 Em entrevista realizada com o Gestor de Material e de Subsistência deste mesmo 

órgão, pôde-se averiguar que por vezes ocorre a formação de “cartel em licitações”, “conluio 

entre licitantes” ou “concertação (ajuste ou combinação) de propostas” que é considerada pela 

Administração Pública como lesão gravíssima à livre concorrência, uma vez que promovem o 

aumento dos preços e restrição da oferta, encarecendo os bens e serviços ou tornando-os 

indisponíveis, sendo esta a forma mais usual encontrada para se fraudar tal modalidade de 

licitação. 

 O Departamento de Proteção e Defesa Econômica define cartel como “um acordo 

explícito ou implícito entre concorrentes para, principalmente, fixação de preços ou quotas de 

produção, divisão de clientes e de mercados de atuação” e a Lei nº 8.884/94 (Lei de Defesa da 

Concorrência ou Lei Antitruste) traz no art. 21 o seu conceito legal. Esta prática configura 

crime com pena prevista de até 5 anos de prisão, contudo, cientes disso, os seus participantes 

realizam várias camuflagens e precauções que dificulta sobremaneira a possibilidade de 

provar documentalmente a sua formação. Tal fato foi confirmado pelo gestor entrevistado que 

citou a fixação de preços, o direcionamento privado da licitação, a divisão de mercado, o 

rodízio e a apresentação de propostas “pro forma”, dentre as formas de atuação dos cartéis 

listadas pelo Departamento de Proteção e Defesa Econômica, como as mais frequentes. 

Contudo, em sua opinião a mais prejudicial é quando o vencedor do certame (aquele que deu 

o lance mais vantajoso para o licitante) deixa de entregar a documentação em tempo viável ou 

a apresenta com incorreções, ficando desclassificado e passa-se, então, ao segundo colocado e 

assim por diante, até chegar ao colocado que entregue a documentação correta em tempo 

hábil, porém, na maioria das vezes, o lance dado por esta empresa não condiz com o preço 

comumente praticado pelo mercado, causando assim um ônus aos cofres públicos. 

 Através da entrevista pode-se averiguar também que muitas empresas utilizam um 

“robô”, ou seja, um software que, em milésimos de segundos, é capaz de invadir o 

Comprasnet e realizar a captura dos lances realizados pelas demais empresas, fazer uma 

análise e enviar uma nova proposta com um lance menor, na maioria das vezes antes mesmo 

da informação chegar aos demais participantes, uma vez que o novo lance é realizado 

milésimos de segundos antes do último lance. Todavia tal prática fere deliberadamente o 

princípio da isonomia, como já se pronunciou o Tribunal de Contas da União a esse respeito 

em oposição ao Ministério do Planejamento que afirma que tal prática não é ilegal haja vista 

não existir proibição para tal prevista na lei. Em todos os casos a Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Planejamento, vem desenvolvendo ferramentas para coibir e 

detectar a utilização destes robôs nos pregões eletrônicos, porém a velocidade com que estes 

programas evoluem ultrapassa sobremaneira a velocidade com que as ferramentas “anti-

robôs” são desenvolvidas, tornando-as obsoletas em pouco tempo. 

 Segundo Fonsêca (2007) apesar da inquestionável melhora em relação ao sistema 

antigo, o Pregão Eletrônico não pode ser tratado como uma panaceia capaz de eliminar a 

corrupção. Deve ser consolidada a mentalidade e consciência de todos os agentes públicos, 

fornecedores e sociedade em geral a respeito da moralização e democratização da gestão 

pública, com a otimização das formas de contratação pública, a fim de efetivamente ser 
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consagrados na prática os valores insculpidos nos princípios norteadores da Administração 

Pública. 

 Couto e Mourão (2011) também esclarecem sobre o assunto ao mencionar que as 

fraudes no processo licitatório podem ocorrer devido a vários quesitos, como a questão da 

grande competitividade em ganhar a licitação e a cartelização. Também o despreparo dos 

servidores, limitação e a falta de estrutura na Administração contratante e a elaboração 

inadequada do edital que acabam dando margem, ou melhor, brechas. 

 Sendo assim, para que haja o combate às infrações nas compras públicas, é necessário 

haver efetiva aplicação das normas e aperfeiçoar os mecanismos de controle através das 

práticas de auditoria dos conceitos de matriz de risco, seletividade e materialidade. Freitas e 

Maldonado em seu artigo afirmam: 

Fica evidenciado que ainda são necessárias melhorias e aperfeiçoamentos nesta 

ferramenta, principalmente no que se refere aos mecanismos de avaliação da 

exequibilidade dos preços propostos pelos licitantes, através do aprimoramento dos 

procedimentos utilizados para elaboração das estimativas de custos das contratações, 

da análise mais criteriosa das planilhas de custos e formação de preços, da realização 

de diligências às futuras contratadas e de consultas a outros órgãos públicos, de 

modo a minimizar a possibilidade de contratação de serviços por preços 

artificialmente reduzidos, que trazem risco não apenas à efetiva execução dos 

serviços contratados, mas, também e sobretudo, aos direitos dos trabalhadores 

terceirizados. Dos oito processos analisados, três tiveram seus contratos rescindidos 

unilateralmente pela Administração, em função de descumprimento de cláusulas 

contratuais e de obrigações trabalhistas por parte das contratadas. (FREITAS & 

MALDONADO, 2013, p. 9) 

 Analisando o Relatório da Pesquisa sobre Fraudes no Brasil em 2009 realizado pela 

KPMG, ficou evidente que o principal detector das fraudes ainda é o Controle Interno seguido 

pelas informações de funcionários, terceiros e anônimos, respectivamente. Assim, levando em 

consideração também que segundo o perfil traçado pelos entrevistados evidenciou que os 

fraudadores são representados pelos próprios funcionários ou recebem informações 

privilegiadas dos mesmos, para se reduzir as fraudes há que se implementar melhorias nos 

Controles Internos das organizações, além de se promover incentivos às melhorias 

comportamentais dos funcionários e a realização de treinamentos pelos mesmos. 

 Após analisar a pesquisa exploratória do conteúdo bibliográfico embasado em leis, 

decretos, artigos e somado ao relato de um gestor atuante na esfera federal, percebe-se que 

ainda há muitas melhorias a serem realizadas para que de fato as fraudes tornem-se extintas 

nos procedimentos licitatórios, em especial no pregão eletrônico. Mesmo com os recursos 

criados no intuito de torná-lo mais seguro, infelizmente todo o processo precisa ser gerido por 

profissionais mais íntegros e honestos que não busquem meios de lesar os cofres públicos 

atribuindo valores muito além do estipulado pelo mercado. Além da necessidade de treinar os 

gestores para conseguirem identificar e coletar provas contra a presença dos cartéis nas 

disputas licitatórias, fato este que, infelizmente, tem se generalizado, como pode-se perceber 

pelos casos de corrupção e fraudes que tem sido denunciados principalmente no estado do Rio 

de Janeiro. 
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5 Conclusão 

 

 A modalidade de Pregão Eletrônico foi uma grande inovação no processo de compras 

de bens, aquisição de serviços e execução de obras dentro da Administração Pública, 

derrubando paradigmas e preceitos, tornando-se, em suma, abrangente, ágil, eficiente, 

econômica, segura, otimizadora e simplificando o referido processo. 

 Desde sua criação é possível perceber o aumento gradativo da aceitabilidade dos 

gestores e agentes governamentais bem como sua execução de modo menos dificultosa e sua 

atuação como um veículo facilitador em prol do combate às fraudes.  

 Diante dos resultados das análises realizadas pôde-se verificar que o pregão eletrônico 

já percorreu grande parte de seu caminho em busca da transparência (propiciada 

principalmente pelo Portal Comprasnet), agilidade/celeridade (uma vez que houve uma 

redução drástica no tempo necessário para a conclusão do processo de compra ou serviço, 

decorrente da diminuição da burocracia) e economia (proporcionada entre outros fatores pelo 

aumento no universo de empresas participantes). Todavia, no tocante à extinção das fraudes 

ainda há uma longa estrada pela frente, pode-se dizer que houve uma redução, porém 

encontra-se muito distante da sua total eliminação.  

 As conclusões aqui encontradas foram relevantes para indicar que o Governo ao 

instituir o pregão eletrônico está realmente na direção correta, porém há a necessidade de se 

realizar novas pesquisas entre os órgãos da Administração Direta e Indireta, principalmente 

nos setores onde os processos de licitação são confeccionados, para pensar-se num meio de 

garantir que os orçamentos utilizados na elaboração dos Termos de Referência espelhem 

realmente os menores preços praticados pelo mercado, além de se criar entraves à realização 

de adesões a pregões já existentes. 

 Tendo em vista que durante a realização desta pesquisa evidenciou-se que a grande 

maioria das fraudes advém da formação dos cartéis, outro aspecto de suma importância é a 

necessidade premente de se criar entraves para a sua atuação, como também fornecer aos 

gestores, pregoeiros e controles internos, meios mais eficientes de se identificar a presença 

dos cartéis, associados à captura de provas a fim de punir adequadamente as empresas 

participantes. Todavia, para se alcançar tais resultados faz-se necessário e premente a 

realização de mais pesquisas com este objetivo, alcançando não só a realidade dos processos 

no âmbito federal, mas no estadual e municipal, além das empresas públicas, autarquias e 

fundações. 

 Não se pode deixar de mencionar também a necessidade de adequações na legislação 

vigente que regulamenta o pregão eletrônico com a finalidade de proibir e atribuir-se 

penalidades às empresas que utilizarem os softwares invasores do Comprasnet, uma vez que 

basta analisar a diferença de tempo entre os lances para perceber quando tal tecnologia está 

sendo utilizada. Faz-se necessário também maiores investimentos em TI, tanto na área de 

pessoal quanto de equipamentos, para que se possa realizar uma blindagem eficiente e eficaz 

da plataforma do Comprasnet. 
 Esse artigo teve a função de realizar uma análise dos avanços alcançados pelo Pregão 

Eletrônico desde sua criação em 2005 e buscou comprovar se efetivamente tal modalidade 

tem cumprido o seu propósito que foi promover maior transparência, agilidade e economia na 
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execução dos processos de aquisição de bens e serviços comuns. E, por conseguinte, prestou-

se ao papel de informar, alertar e incentivar a investigação nos procedimentos de licitação do 

Pregão Eletrônico, pois enquanto essas fraudes não forem evidenciadas, as providências 

cabíveis não serão aplicadas para de fato extinguir qualquer tipo de fraude. Além de 

possibilitar a realização de uma análise dos avanços alcançados por ele desde sua criação em 

2005 e comprovar se efetivamente tem cumprido. 
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