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RESUMO 
 

O presente trabalho teve como objetivo abordar aspectos legais, técnicos e normativos sobre a 

utilização do Pregão na sua forma eletrônica pelos Órgãos Públicos, bem como procurar 

demonstrar a economia, ganhos e redução de custos que as unidades podem obter nas 

realizações de aquisições e contratações de materiais e serviços comuns. A pesquisa foi 

classificada, quanto aos objetivos, como descritiva; quanto aos procedimentos é bibliográfica 

e documental; quanto à abordagem do problema é qualitativa. Após a análise dos documentos, 

identificou-se as vantagens e o potencial de redução de custos da modalidade do pregão. A 

Administração Pública deve se utilizar desta nova modalidade de licitação e trazer para a 

realidade das suas Unidades Gestoras tais benefícios, o aperfeiçoamento que o pregão 

eletrônico trouxe ao regime jurídico de licitações da Administração Pública. 

 

 

Palavras-chave: Licitação; Pregão Eletrônico; Redução de Custos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso da Internet tem se tornado cada vez mais um instrumento eficaz para criar 

facilidades para a sociedade. Hoje existe uma ampla rede de serviços que são oferecidos via 

internet, que nos possibilita maior comodidade, segurança, agilidade, economia e praticidade. 

A Administração Pública tem se voltado para esta realidade, visando à automação de 

seus mecanismos de gestão, onde tais mudanças receberam o nome de: “e-gov”, “governo 

eletrônico”. Toda a estrutura da administração do governo brasileiro, nas três esferas do poder 

público, tem direcionado seus serviços à sociedade através da plataforma da internet. Com 

destaque para o Governo Federal, que tem liderado a iniciativa de implantar seus portais, 

tornando o modelo de governo eletrônico aqui adotado um modelo de sucesso com o 

reconhecimento internacional.  

Neste sentido, os diversos órgãos públicos da Administração Pública de forma geral, 

como partes integrantes da mesma, devem se ajustar às inovações que a tecnologia 

proporciona, criando formas de incorporar as evoluções tecnológicas para suas atividades fim, 

utilizando-se das ferramentas colocadas à disposição através do “e-gov”. 

Essas transformações na Administração Pública, no campo tecnológico, com as 

implementações citadas acima, foram evidenciadas, sobretudo, no início dos anos 90 

(noventa), onde neste período, paralelamente, ocorre uma reformulação na Administração 

Pública. Esta passou, na verdade, por várias transformações, que redefiniu o seu papel e 

representou uma mudança significativa no planejamento e na execução orçamentária. Foi uma 

tentativa de reforma “gerencial” com ênfase nas responsabilidades dos agentes da 

administração, na eficiência, na cobrança de resultados, e na aplicação racional e transparente 

dos recursos alocados aos diversos órgãos públicos, tudo em benefício da sociedade. Buscou-

se adequar os avanços da tecnologia da informação, especificamente os proporcionados pela 

utilização da internet; e, a automação que ocorreu no segmento bancário, na indústria e no 

comércio; para a Administração Pública. 

Um aspecto importante foi a criação, em junho de 1999, do portal de compras do 

Governo Federal, o “Comprasnet”. A peça-chave para se realizar compras eletrônicas, que foi 

criado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), o qual permite o 

cadastro de fornecedores, catálogo de produtos e divulgações de atos administrativos e 

legislação referente ao assunto. 

Outro aspecto, não menos importante, foi a evolução da base normativa que rege o 

assunto em tela e tema deste trabalho, a qual sofreu várias alterações para permitir a 



 

 

concretização da nova modalidade de licitação, e que traduz a evidente preocupação com a 

transparência e controle dos recursos públicos: 

- Lei 8.666, de 21 de julho de 1993, lei de licitações e contratos administrativos, que 

constitui a principal norma que regula a matéria; 

- MP 2.026, de 04 de maio de 2000, que institui o pregão como nova modalidade de 

licitação; 

- MP 2.026 (reedição) que incorpora alguns aperfeiçoamentos da redação anterior, e 

trata de aspectos para se esclarecer o rito do pregão; 

- Dec 3.555, de 08 de novembro de 2000, que regulamenta o pregão; 

- Dec 3.693, de 20 de dezembro de 2000, que dá nova redação à modalidade pregão; 

- MP 3.874, de 06 de abril de 2001, que convalida a MP 2.026; 

- Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, institui o pregão presencial, após quase dois anos 

de sua criação, e estende sua utilização para Estados e Municípios;  

- Dec 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta o pregão na forma eletrônica. 

Neste contexto é que surge uma nova modalidade de licitação: o Pregão Eletrônico, 

que é a materialização de diversas ações do governo no sentido de modernizar a 

Administração Pública; fruto de um esforço conjunto da evolução da legislação que rege a 

matéria e dos avanços no campo da tecnologia da informação, aplicados à Administração 

Pública.  

Este trabalho pretendeu analisar, dentro do princípio constitucional da isonomia e do 

princípio básico da impessoalidade de licitações e contratos (principal vantagem do pregão 

eletrônico) a seguinte temática: quais os principais reflexos na utilização da nova modalidade 

de licitação, pregão na sua forma eletrônica nas aquisições das Unidades Gestoras da 

Administração Pública? 

 

 

 



 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho teve como objetivo abordar aspectos legais, técnicos e normativos 

sobre a utilização do Pregão na sua forma eletrônica pelos Órgãos Públicos, bem como 

procurar demonstrar a economia, ganhos e redução de custos que as unidades podem obter nas 

realizações de aquisições e contratações de materiais e serviços comuns. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Com a finalidade de atingir o objetivo geral de estudo, foram estabelecidos objetivos 

específicos para desencadeamento de melhor raciocínio lógico do tema em estudo. 

a) Identificar a nova modalidade de licitação, o pregão na sua forma eletrônica, para as 

aquisições de bens e serviços comuns no âmbito dos Órgãos Públicos da administração 

pública federal. 

b) Identificar o potencial de redução de custos para administração dos Órgãos Públicos. 

c) Identificar as vantagens, limitações e ganhos na adoção dessa modalidade licitatória para 

administração pública em geral, para os fornecedores e para a sociedade. 

d) Identificar as características e peculiaridades do Pregão Eletrônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 LICITAÇÕES 

As Licitações são procedimentos administrativos em que a Administração Pública 

seleciona a proposta mais vantajosa, nas aquisições, alienações de bens, contratação de 

serviços ou obras. 

Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles define da seguinte forma: 

 

[...] Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração 

Pública, seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Visa 

proporcionar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o poder público, 

dentro dos padrões previamente estabelecidos pela Administração, e atua como fator 

de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. (Meirelles, 2002, p. 25) 

 

As contratações no âmbito da Administração Pública exigem licitação prévia, 

podendo, entretanto, ser dispensável nos casos expressamente previstos em lei. Ainda 

conforme Meirelles, 2005 licitação é o meio técnico-legal de verificação das melhores 

condições para a execução de obras e serviços, compras de materiais e alienação de bens 

públicos e irá desenvolver-se por meio de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a 

Administração e para os licitantes, proporcionando, assim, igual oportunidade a todos os 

interessados e atuando como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. 

Ainda conforme Meirelles, 2005 a licitação é o procedimento administrativo pelo qual a 

Administração Pública procura conseguir a proposta mais vantajosa, seja para a execução de 

obras e serviços, seja para a compra de materiais e gêneros, seja, até, para alienação de bens 

patrimoniais (Meirelles, 2005). 

O fim específico das licitações é assegurar a igualdade de condições a todos os 

interessados em contratar com a administração e garantir a isonomia prevista no Art. 37 da 

Constituição Federal, bem como cuidar para que, do ponto de vista da melhor técnica, melhor 

preço ou a melhor técnica e preço a administração contrate a proposta que mais atenda aos 

interesses públicos. 

A Licitação é, portanto, a regra. A ordem é que todos os órgãos da Administração 

Pública direta e indireta realizem licitação ao realizarem compras ou contratarem obras e 

serviços. É uma ordenança prevista pela própria Constituição Federal. Sendo somente 

dispensada, em casos específicos ressalvados pela lei, em que não seja possível ou 

conveniente a concorrência. Essa exigência é imposta, sendo expressamente estabelecida pelo 

artigo 37, XXI da Constituição Federal de 1988, in verbis:  

 



 

 

 
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 temos da 

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

indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. (Brasil, 1998) 

 

 

3.2 PRINCÍPIOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Princípios Básicos de Licitações e Contratos:  

 

De acordo com o que prescreve o art. 3º, caput, da Lei n º 8.666 de 1993, Lei de 

licitações e contratos (Brasil, 1993), as licitações e contratos visam garantir o princípio 

constitucional da isonomia e a melhor proposta para a Administração Pública.  No intuito de 

fazer valer este dispositivo constitucional, tem como fundamentos oito princípios básicos 

aplicáveis às licitações e contratos, os quais são listados a seguir: (I) legalidade; (II) 

impessoalidade; (III) moralidade; (IV) igualdade; (V) publicidade; (VI) probidade 

administrativa; (VII) vinculação ao instrumento convocatório; e (VIII) julgamento objetivo. 

 

3.2.1.  Princípio da Legalidade 

 

O Princípio da Legalidade é proveniente do próprio Estado de Direito, que tem como 

pressuposto básico a submissão às leis de um país. Ou seja, é a fiel observância, por parte do 

agente público a sujeição das leis.  

“Na Administração Pública não liberdade nem vontades pessoais. Enquanto na 

administração privada é licito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza” (Meirelles, 2003, p.86). 

O ato licitatório é uma ação administrativa, portanto, alguns dos princípios aplicáveis à 

toda Administração Pública são igualmente aplicáveis às Licitações e Contratos. É o caso do 

princípio da legalidade. No âmbito da Administração Pública, não se deve confundir a 

legalidade estrita, que lhe é aplicável, com o igualmente denominado princípio da legalidade 

inscrito no art. 5º, inciso II da CF/88 (Brasil, 1988), que determina que ninguém será obrigado 

a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Para a administração, a 

legalidade deve antes ser entendida como a impossibilidade de a administração praticar 

qualquer ato, salvo se houver expressa previsão legal. Assim sendo, no campo do direito 



 

 

privado, um particular pode praticar qualquer ato, exercer qualquer atividade, exceto se 

alguma lei proibir a sua prática. No campo do direito administrativo, a administração somente 

pode praticar os atos autorizados por lei. Se não existir lei autorizando o administrador a 

praticar determinado ato, ele está proibido de exercê-lo, e, se ainda assim o fizer, o ato será 

nulo. 

No âmbito das licitações, são encontradas diversas manifestações desse princípio. A 

Lei de Licitações e Contratos define, por exemplo, as modalidades de licitação que serão 

vistos mais adiante, e o seu processamento. Assim, se um administrador realiza uma licitação, 

não pode, simplesmente, criar uma modalidade de licitação não permitida por lei. Nem pode 

fazer uma combinação de duas modalidades existentes para criar uma nova. O mesmo deve 

ser dito em relação aos critérios que serão utilizados para julgar as propostas. Esses são 

estabelecidos na lei de Licitações e o administrador não pode criar outro critério para julgar 

propostas distintas dos previstos em lei (Furtado, 2001). 

 

3.2.2.  Princípio da Impessoalidade 

 

O Princípio da Impessoalidade diz respeito à supremacia do interesse da 

Administração Pública sobre o interesse particular. Por esse princípio, o administrado público 

deve perseguir a todo custo o interesse geral. Com isso é vedado ao administrado público 

basear suas ações e decisões em interesses próprios ou de terceiros. 

Justen Filho (2005) informa que esse princípio significa a superioridade sobre os 

demais interesses. E ainda diz: “(...) os interesses privados não podem prevalecer sobre os 

interesses públicos, pois a indisponibilidade indica a impossibilidade de transigência quanto 

ao interesse público, e é uma decorrência de sua supremacia (Justen Filho, 2003, p. 35). 

Conforme o art. 37 da Constituição Federal, ao contratar não pode favorecer ou 

estabelecer direcionamento da licitação a pessoas, empresas ou grupos. Deve-se buscar 

sempre o interesse público. A licitação deve ser imparcial e impessoal, dirigida a todos, em 

igualdade de condições. O processo licitatório não pode tratar com distinção ou descriminação 

empresas ou pessoas, estabelecendo privilégios ou a exclusões de pessoas ou empresas. 

De acordo com o critério da impessoalidade, as licitações devem ser conduzidas de 

forma a não ferir o próprio interesse público. A lei prevê, entretanto, em algumas situações, 

que se contrate determinado técnico ou empresa em decorrência de sua notória especialização. 

Essa é na verdade uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Pela impessoalidade não se 

deve entender que todos devem ser sempre tratados de forma absolutamente idêntica. Em face 



 

 

das peculiaridades do contrato, a lei autoriza a imposição de requisitos de qualificação técnica 

e econômica. Assim, quem não preencher os requisitos de qualificação expressamente 

mencionados no edital, será inabilitado na licitação: 

Essas exigências de qualificação, no entanto, não vão permitir que o administrador 

possa utilizá-las de modo a dirigir a licitação. As exigências de qualificação técnica 

ou econômico-financeira devem ser definidas no edital a partir da necessidade do 

objeto do contrato a ser licitado. Do contrário, impor exigências descabidas para 

direcionar a licitação implicaria em violação, desse princípio e, ainda, do da 

moralidade (Furtado, Lucas Rocha  2001, p.46). 

 

3.2.3.  Princípio da Moralidade 

 

O princípio da moralidade, guarda estreita relação com a conduta ética e moral que o 

administrado público, quando investido de cargo público, deve ter, entretanto, essa conduta 

moral não pode ser confundida com a moral comum, tratasse nesse caso da moral 

administrativa: “conjunto de regras de condutas tiradas da disciplina do interior da 

administração pública” (Hariou apud Meirelles, 2003, p.87). 

O administrador público deve sempre buscar praticar atos em estrita conformidade com a lei. 

Da mesma forma, não pode dispensar tratamento que favoreça ou prejudique qualquer dos 

licitantes. Ainda que sua conduta esteja de acordo com a lei, o administrador não pode agir de 

modo a ofender a ética e a moral. Ele deve agir legalmente e moralmente, conforme ensina o 

grande doutrinador: “a moralidade soma-se à legalidade. Assim, uma conduta compatível com 

a lei, mas imoral, será inválida. ” ( Marçal Justen Filho, 2001, p.71) 

A partir deste princípio, o administrador público deve nortear toda a sua atuação, 

inclusive, no que se refere a própria origem da licitação, que deve ser realizada, dentro da 

modalidade correta, do tipo correto. Lembrar sempre que o administrador ao gerir os recursos 

públicos e deve buscar atingir o interesse público. Este deve ser intransigente na busca do 

interesse público. Deve balizar seus atos pela ética e pela moral.  Celebração contratos e 

realização de despesas à luz da moralidade, da eficiência, economicidade, boa-fé e lealdade. 

Este princípio vincula tanto a conduta do administrador quanto a dos particulares que 

participam do processo de contratação.  

 

 

 

 



 

 

3.2.4.  Princípio da Igualdade 

 

A igualdade afasta qualquer discriminação ou favorecimento do processo 

licitatório, sendo dever da Administração dispensar tratamento igual a todos os 

concorrentes. 

Ademais, a exigência de igualdade de condições aos concorrentes está contida na 

Constituição Federal de 1988 em seu art.37, inciso XXI.  

Nenhuma espécie de desigualdade pode ocorrer, exceto nos casos devidamente 

especificados na legislação. 

Uma forma permitida de favorecimento está contida no art. 170, IX, onde fica 

evidenciado que, no tocante a localização territorial, a Administração deve prestigiar e 

favorecer empresas brasileiras de pequeno porte, que tenham sua sede e administração no 

país. 

  O renomado administrativista, Marçal Justen Filho, destaca que: a impessoalidade 

é a emanação da isonomia, da vinculação à lei e ao ato convocatório e da moralidade. 

Indica vedação a distinções fundadas em caracteres pessoais dos interessados. (Marçal 

Justen Filho , ano 2001, p.70) 

           Diante deste entendimento, observa-se que a igualdade caminha paralelamente com 

o princípio da impessoalidade, coibindo qualquer tipo de preferência ou discriminação de 

qualquer interessado. 

Sendo assim, até mesmo nos casos de empate no processo licitatório, o 

administrador não pode utilizar-se de sua livre escolha a fim de estipular o vencedor do 

certame, pois neste caso a decisão deverá ocorrer por meio de sorteio, conforme determina 

o art.45, §2°, da Lei de Licitações e Contratos. 

 

3.2.5.  Princípio da Publicidade 

 

Este princípio consiste na obrigatoriedade de a Administração Pública dar publicidade, 

pleno conhecimento, de seus atos praticados. Publicidade, no dizer de Hely Lopes Meireles é: 

A divulgação oficial do ato para conhecimento público e início de seus efeitos 

externos. Daí por que as leis, atos e contratos administrativos, que produzem 

conseqüências jurídicas fora dos órgãos que os emitem, exigem publicidade para 

adquirirem validade universal (Meirelles , 2003, p. 92). 
 



 

 

 A administração deve manter plena transparência de seus atos. A divulgação do que 

ocorre no âmbito da administração é condição indispensável à realização de outro princípio, o 

da moralidade. Ademais, a eficácia dos atos administrativos fica condicionada à sua 

publicidade. A esse respeito o parágrafo único do art. 61 da Lei de Licitações e Contratos que 

dispõe que: 

 
 [...] a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na 

Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada 

pela administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 

ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que 

sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta lei (Brasil , 1993). 

 

Não se deve, no entanto, confundir publicação com publicidade. Esta não deve ser 

confundida com a mera publicação de atos em órgão oficial. A publicidade significa a 

possibilidade de o cidadão obter da administração o acesso à informação. A publicação é 

apenas uma das formas de se dar divulgação a atos administrativos. Em matéria de licitação e 

contratos administrativos, diversos dispositivos legais disciplinam a aplicação desse princípio, 

como por exemplo, o art. 16 da Lei de Licitações e Contratos: 

 
Art. 16. Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de divulgação oficial ou em 

quadro de avisos de amplo acesso público, à relação de todas as compras feitas pela 

Administração Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem 

comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor 

total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa 

e inexigibilidade de licitação. (Brasil , 1993) 

 

Conforme descrito no §3º do art. 3º da Lei de Licitações e Contratos, a única exceção 

ao princípio da publicidade, em matéria de licitação, diz respeito ao conteúdo das propostas 

apresentadas pelos licitantes - expresso em sigilo do conteúdo das propostas. O conteúdo das 

propostas apresentadas somente pode ser conhecido no momento processual em que se 

procede ao seu julgamento. Até então, ninguém pode conhecer o seu conteúdo. 

 

 

3.2.6.  Princípio da Probidade Administrativa 

 

A doutrina jurídica tem entendido que o conceito de moralidade abrange o de 

probidade. Desta feita, o princípio da moralidade seria o gênero, enquanto que o da 

probidade, espécie deste. 

Sendo assim, a agressão ao princípio da moralidade nem sempre ensejaria violação 

ao da probidade. No entanto, ao ser violado o princípio da probidade, o da moralidade 



 

 

também seria agredido. 

Impõe-se ao administrador não apenas a fiel observância das normas legais 

específicas, devendo, ainda, acomodar sua conduta dentro dos valores morais e éticos 

acolhidos pelo ordenamento jurídico. 

A licitação deve ser orientada pela honestidade e seriedade tanto da Administração, 

quanto dos licitantes, e sempre o interesse público deve sobrepor-se ao particular. 

A fim de assegurar a observância da probidade, a Constituição impôs sanções à seu 

infiel cumprimento. Assim, a não observância da moralidade pode resultar na suspensão 

dos direitos políticos, a perda da função pública e o ressarcimento do Erário, sem prejuízo 

da ação penal (art. 37 "caput" e §4º). 

 

3.2.7.  Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório 

 

Conforme o grande doutrinador do assunto, Hely Lopes Meirelles, em seu dizer, alude 

que:  

“A vinculação ao edital significa que a Administração e os licitantes ficam sempre 

adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento convocatório da 

licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, às propostas, 

ao julgamento e ao contrato. ” (Meirelles, 2002, p. 35) 
 

 Além desse princípio ser mencionado no art. 3º da Lei de Licitações e Contratos, é, 

também, enfatizado no art. 41 da mesma lei, que dispõe: administração não pode descumprir 

as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada (Brasil, 1993). 
 

Esse princípio é particularmente importante porque, ainda que o mencionado artigo 

faça referência apenas à administração, é evidente que vale para todos, inclusive para aqueles 

que participam da licitação. Nesse sentido, é interessante verificar a esse respeito a regra 

contida no art. 41, § 2º, da Lei de Licitações e Contratos, que fixa prazo para o licitante 

impugnar os termos do edital. Expirado o prazo previsto, cessa o direito de impugnação.       

Na hipótese de alteração do conteúdo das propostas, a lei prevê, expressamente, a 

obrigatoriedade de nova divulgação do instrumento convocatório (edital ou convite), nos 

mesmos termos em que se deu a divulgação anterior, e a reabertura de novo prazo para 

apresentação de propostas. Portanto, segundo esse princípio, o edital ou o convite não são 

imutáveis. Havendo a real e efetiva necessidade de retificação no edital, inclusive no conteúdo 

das propostas, a administração pode fazê-lo, na forma do § 4º do art. 21 da Lei de Licitações e 

Contatos: 

 



 

 

[...] § 4º. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se 

deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. Exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas (Brasil, 

1993). 

 

 

3.2.8.  Princípio do Julgamento Objetivo 

 

 

             “Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os 

critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e 

princípios estabelecidos por esta lei” (Brasil, 1993). 
 

A Lei de Licitações e Contratos estabelece critérios objetivos de atuação 

administrativa, retirando do administrador toda a subjetividade possível. Define, então, os 

critérios para julgamento de propostas apresentadas em licitações. Em seu art. 44, são 

estabelecidas as regras gerais relativas ao julgamento objetivo, nos seguintes termos: 

Esses critérios são estabelecidos a partir do tipo de licitação a ser adotado, conforme o 

art. 45. Nesse artigo são especificados todos os critérios para julgamento: menor preço, 

melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta. 

Como complemento, a regra é que a licitação deve ser sempre julgada pelo critério do 

menor preço - licitação do tipo menor preço. A Lei de Licitações Contratos indica em que 

hipóteses alguma é possível a adoção de outro tipo de licitação [técnica ou técnica e preço]. 

De acordo com as jurisprudências e julgados do TCU: 

Os responsáveis pela elaboração dos editais devem detalhar e especificar muito bem 

o objeto a ser licitado. Portanto, é da mais alta importância para a boa gestão dos 

gastos públicos dar especial atenção à elaboração do edital, em especial no que 

concerne à descrição do produto ou serviço que se busca contratar (TCU, 2010, p.  

260). 
 

Além dos princípios citados acima, outros princípios que são aplicados à modalidade 

licitatória do Pregão.  

 Pois, sendo, o Pregão Eletrônico, uma das modalidades licitatórias, ele está sujeito à 

Legislação que regem as licitações e contratações da Administração Pública, devendo, 

portanto, o administrador público observar todo o ordenamento jurídico ligados ao assunto de 

licitações, o que inclui: os princípios gerais que regem a administração pública, aplicáveis, no 

que couber, às licitações e contratos; os princípios básicos das licitações e contratos 

administrativos; e, os princípios correlatos aplicáveis à modalidade do Pregão, que são os 

seguintes: (I) Celeridade; (II) Finalidade; (III) Razoabilidade; (IV) Proporcionalidade; (V) 

Competitividade; (VI) Justo Preço; (VII) Seletividade; e (VIII) Comparação Objetiva das 

Propostas. 



 

 

3.3 MODALIDADES DE LICITAÇÃO 

 

A Lei 8666, de 21 de junho de 1993, regulamenta o artigo 37, XXI, da Constituição 

Federal, e institui normas para licitação e contratos administrativos no âmbito da 

Administração Pública. 

 Em seu artigo 22 e seus parágrafos, inicialmente previa cinco modalidades de 

licitação, a saber: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. 

As três primeiras modalidades, concorrência, tomada de preços e convite, entretanto, já 

haviam sido previstas inicialmente pelo decreto-lei 200/67. Essas três modalidades destinam-

se à contratação de obras, compras e serviços, inclusive serviços de engenharia, sendo cada 

uma indicada segundo o valor da licitação. 

 O Decreto Nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, regulamentou a modalidade licitatória 

denominada pregão, estabelecendo normas e procedimentos relativos a esta modalidade para 

aquisição de bens e serviços comuns  

Cabe destacar que cada modalidade possui características próprias, seguindo 

procedimentos com mais ou menos exigências e requisitos conforme o objeto da licitação e o 

interesse público envolvido. 

 

3.3.1. Concorrência 

 

A concorrência é a modalidade de licitação que se realiza, com ampla publicidade, 

para assegurar a participação de quaisquer interessados que preencham os requisitos previstos 

no edital convocatório. Está prevista no artigo 22, § 1º da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, 

que: 

 [...] concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na 

fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 

qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. (Brasil, 1993) 

 

 

 A concorrência visa a ampliar a disputa ao máximo possível, por esse motivo seus 

prazos de divulgação são maiores e as exigências de qualificação, menores. Conforme o art. 

23, Inciso I, alínea “c”, e Inciso II, alínea “c’, da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, os valores 

previstos pela legislação atual são para licitações acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e 

cinqüenta mil reais) para obras e serviços comuns, e valores acima de R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos reais) para obras e serviços de engenharia. (Brasil, 1993).  

 



 

 

Concorrência é a modalidade de licitação própria para contratos de grande valor, em 

que se admite a participação de quaisquer interessados, registrados ou não que 

satisfaçam as condições do edital, convocados com antecedência mínima de 45 ou 

30 dias (Meirelles, 2002, Pg. 73). 

 

 

A concorrência é a modalidade obrigatória em razão de determinados limites, que por 

sua vez se sujeitam a revisões periódicas. Entretanto, independentemente do valor, a lei prevê 

que a modalidade concorrência deve ser adotada nos seguintes casos: compra de bens 

imóveis; alienações de bens imóveis para as quais não tenha sido adotada a modalidade leilão; 

concessões de direito real de uso, serviço ou obra pública e licitações internacionais. (Brasil, 

1993). 

Outro caso específico que o Estatuto das Licitações e Contratos Públicos prevê a 

concorrência como sendo obrigatória, é quando há a possibilidade de parcelamento, e o valor 

das parcelas, em conjunto, corresponda ao montante igual ou superior ao previsto para a 

modalidade Tomada de Preços. 

 

A concorrência exige que haja publicação de um extrato resumido de sua convocação 

na imprensa oficial e jornais de grande circulação local e nacional, visando dar a mais ampla 

divulgação possível. 

 

3.3.2. Tomada de Preços 

 

 Segundo que rege as licitações e contratos, a tomada de preços é a modalidade de 

licitação realizada entre interessados previamente cadastrados ou que preencham os requisitos 

para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada 

a necessária qualificação. BRASIL, 1993. É a licitação para contratos de valor estimado 

imediatamente inferior ao estabelecido para a concorrência. Esta espécie licitatória possui 

previsão legal no artigo 22, § 2º do a da lei de licitações, que estabelece o seguinte: 

 
[...] tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente 

cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até 

o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 

qualificação. (Brasil, 1993) 
 

Tem por finalidade tornar a licitação mais sumária e rápida. O objeto evidente da 

alteração que a nova lei introduziu foi o de abrir as portas para um maior número de licitantes. 

 Os valore para a tomada de preços nas contratações de obras, serviços e compras 



 

 

comuns são: de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta 

mil reais) e nas contratações de obras e serviços de engenharia: de R$ 80.000,00 a R$ 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos reais). (Brasil, 1993). 

O grande diferencial dessa modalidade, que a distingue da concorrência é a existência 

de habilitação prévia dos licitantes, através dos registros cadastrais. Esses cadastros são 

registros dos fornecedores de bens, executores de obras e serviços que ali se inscreveram, 

mantidos por órgãos e entidades administrativas que freqüentemente realizam licitações. 

O prazo mínimo, entre a publicação e a data fixada para o recebimento das propostas, 

na modalidade tomada de preços é de 15 (quinze) dias. Entretanto, se o certame for julgado 

pelo tipo técnica e preço, ou seja, pelos critérios de "melhor técnica" ou de "técnica e preço", 

este prazo será de trinta dias.  

É importante de destacar que as tomadas de preços exigem publicação na imprensa 

oficial e jornais de grande circulação local. (Brasil, 1993). 

 

3.3.3. Convite 

 

O § 3º do artigo 22 da Lei de Licitações e contratos estabelece que Convite é a 

modalidade de licitação entre, no mínimo, três interessados do ramo pertinente a seu objeto, 

cadastrados ou não, que são escolhidos e convidados pela unidade administrativa. Podendo 

também participar aqueles que, mesmo não sendo convidados, estiverem cadastrados na 

correspondente especialidade e manifestarem seu interesse com antecedência de 24 horas da 

apresentação das propostas. De acordo com o artigo supramencionado: 

 

[...] Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu 

objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) 

pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento 

convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade 

que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 

apresentação das propostas. (Brasil, 1993) 

 

 Dentre todas as modalidades de licitação, o convite é a mais simples, para valores de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para compras, obras e 

serviços comuns e de R$ 8.000,00 (oito mil reais) até 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) 

para obras e serviços de engenharia. Sendo adequada a pequenas contratações, cujo objeto não 

contenha maiores complexidades, ou seja, de pequeno valor. É a única modalidade de 

licitação que não exige publicação de edital, já que a convocação é feita por escrito, e 



 

 

divulgada também por meio de cartazes afixados nos órgãos de sua realização. Obedecendo a 

uma antecedência legal de cinco dias úteis, por meio da carta-convite. (Meirelles, ano 2002, 

Pg. 91) 

Uma inovação da lei de licitações e contratos é a garantia da participação de outros 

interessados, desde que cadastrados e havendo manifestação nesse sentido, formalizada em 

até 24 horas antes da apresentação das propostas. Essa medida possibilitou um aumento do 

número de licitantes. É importante destacar que, mesmo aqueles que “não tenham sido 

convidados” podem participar do certame, desde que satisfaçam as condições estabelecidas no 

edital. 

Em princípio o convite deverá contar com, no mínimo, três licitantes qualificados, 

ou seja, em condições de contratar com a Administração. O § 7º do art. 22 dispõe 

que: quando por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, 

for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigido no § 3º do mesmo 

artigo, deverão ser devidamente justificados no processo, sob pena de repetição do 

convite (Meirelles, ano 2002, Pg. 91). 
 

E por último, Hely Lopes Meirelles ressalta o que se segue:  

 

Cumpre alertar que é vedada a utilização de convite ou tomada de preços, conforme 

o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviços de mesma natureza e no 

mesmo local, que possam ser realizados conjunta e concomitantemente, sempre que 

o somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de preços ou 

concorrência, respectivamente (Meirelles, ano 2002, p. 92). 
 

3.3.4. Concurso 

 

De acordo com a legislação, concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de 

prêmio ou remuneração aos vencedores, segundo critérios constantes de edital publicado na 

imprensa oficial. É comumente utilizado na seleção de projetos, onde se busca a melhor 

técnica, e não o menor preço. Foi acolhido pelo § 4º da referida lei das licitações que abaixo é 

transcrito: 

 Conforme o grande doutrinador Hely Lopes Meirelles, o concurso é uma modalidade 

de licitação de natureza especial, porque, apesar de se reger pelos princípios da publicidade e 

da igualdade entre os participantes, objetivando a escolha do melhor trabalho, dispensa as 

formalidades específicas da concorrência. 

Esta modalidade prevê uma ampla divulgação, na imprensa oficial e jornais de grande 

circulação, através de edital, publicado no prazo descrito no ato convocatório, para a 

realização do evento. A qualificação exigida aos participantes será estabelecida por um 



 

 

regulamento próprio do concurso, que conterá também as diretrizes e a forma de apresentação 

do trabalho, bem como as condições de realização e os prêmios a serem concedidos. (Brasil, 

1993). 

Conforme o disposto no § 5º do art. 51 da lei de licitações e contratos, através de 

critérios fixados no edital, regulando o concurso, realiza-se o julgamento, por intermédio de 

comissão especial, integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da 

matéria, sejam ou não servidores públicos. (Brasil, 1993). 

Para que se realize o pagamento do prêmio ou da remuneração é necessário que o autor 

do projeto, ceda os direitos a ele relativos, a fim de que a Administração possa utilizá-lo de 

acordo com o prescrito no regulamento ou no ajuste para sua elaboração. 

Os trabalhos apresentados no concurso são classificados em ordem, de acordo com os 

critérios técnicos de habilitação, finalizando assim o processo, e em seguida, realizando o 

pagamento do prêmio ou da remuneração, não sendo conferido qualquer direito a contrato 

com a Administração.  

 

3.3.5. Leilão 

 

De acordo com a legislação, o leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a Administração ou de produtos 

legalmente apreendidos ou penhorados, ou ainda para a alienação de bens imóveis cuja 

aquisição haja derivado de procedimento judicial ou de dação em pagamento. Trata-se da 

forma licitatória prevista no último parágrafo, do artigo 22, da lei das licitações, e vence quem 

oferecer maior lance, igual ou superior ao da avaliação.    

Existem dois tipos de leilão: o comum e o administrativo. O leilão comum, que é 

privativo do leiloeiro oficial, é regido pela legislação federal pertinente, podendo a 

Administração estabelecer as condições específicas. Já o leilão administrativo é feito por 

servidor público. 

De acordo com o inciso I, do art. 17 da lei de licitações, são necessários que a 

administração a avaliação prévia dos bens a serem leiloados, fazendo constar no edital a oferta 

mínima a ser vendidos. A administração deve providencia a correta especificação e 

identificação dos bens; indicar o local onde se encontram, possibilitando o exame por parte 

dos interessados; e, o dia, horário e local do leilão são especificados também pelo instrumento 

convocatório. (Brasil, 1993) 

Não se exige qualquer tipo de habilitação prévia dos licitantes, para o leilão, exigindo-



 

 

se, no entanto, um depósito percentual do preço, a título de garantia, quando o pagamento não 

for feito à vista. 

No leilão deverão ser verbais, entre os ofertantes, em disputa pública, e enquanto durar 

a disputa. Vence o leilão aquele que, ao final, oferecer maior lance, de valor igual ou superior 

ao avaliado previamente pela administração. 

 

 

3.3.6. Pregão 

 

É a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, promovida, qualquer 

que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio 

de propostas e lances sucessivos, em sessão pública. (Brasil, 2002) 

 

3.3.7. Pregão Eletrônico 

 

O Pregão Eletrônico é a modalidade de licitação para aquisições de bens e serviços 

comuns. (Brasil, 2000).  Promovida para quaisquer que sejam os valores estimados de 

contratações e em que a disputa pelos fornecedores dos bens e serviços seja realizada em 

seções públicas, via internet, através do portal de compras públicas do Governo Federal 

(www.comprasnet.gov.br) e funciona como um leilão às avessas, no qual a disputa ocorre 

com o envio de propostas e lances sucessivos de forma “on-line” pela internet. O vencedor é 

aquele que oferecer o menor preço ou a proposta mais vantajosa para a administração pública.  

 Sobre as duas últimas modalidades, serão abordadas mais amiúde, nos 

próximos dois capítulos. 

 



 

 

3.4 PREGÃO 

 

3.4.1 Origem 

O pregão é uma nova modalidade de licitação, criada pela Medida Provisória (MP) 

2.026, de 04 de maio de 2000, já reeditada 18 vezes e hoje renomeada para Medida Provisória 

2.182, regulamentado pelo Decreto 3.555, de 08 de agosto de 2000, e transformada em lei em 

17 de julho de 2002 (Lei nº 10.520), destinado à aquisição de bens e serviços comuns, 

qualquer que seja o valor da contratação.  

Trata-se de um procedimento mais célere e simplificado, colocado ao lado das 

modalidades enumeradas pela Lei 8.666/93, que conjuga propostas escritas e orais, invertendo 

as fases de classificação das propostas e habilitação dos licitantes. 

O pregão teve origem com a Lei 9.472/97, que disciplinou os serviços de 

telecomunicação e criou a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), estando 

previsto nos artigos 54, parágrafo único, 55 e 56. 

A utilização do pregão no âmbito da ANATEL mostrou-se bastante eficaz, 

propiciando maior rapidez nos processos licitatórios, diminuição dos custos da licitação e 

produzindo significativa redução do preço final da contratação, com grandes benefícios 

econômicos. 

A adoção do pregão para Administração Pública, além de proporcionar os benefícios 

alcançados no âmbito da ANATEL, poderá colaborar para a desburocratização e agilidade. 

 

3.4.2 Conceituação  

O conceito de pregão é dado pelo artigo 2.º da MP n.º 2182-18/2001, da seguinte 

forma: 

[...] a modalidade de licitação para a aquisição de bens e serviços comuns, 

promovida exclusivamente no âmbito da União, qualquer que seja o valor estimado 

da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e 

lances em sessão pública. 

 

Do conceito legal do pregão, pode-se extrair as seguintes características: destina-se 

para a aquisição de bens e serviços comuns; aplicável exclusivamente no âmbito da União; 

não possui limite de valor para a contratação; e prevê a possibilidade de propostas e lances em 

sessão pública. 

Para compreender a primeira dessas características, é necessário definir o que são bens 

e serviços comuns, uma vez que essa expressão, por si só, é genérica e indeterminada. 



 

 

A Medida Provisória que instituiu o pregão, em razão disso, ocupou-se no § 1.º do 

artigo 1.º, em definir a expressão bens e serviços comuns como sendo “aqueles cujos padrões 

de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado”. 

Entretanto, a definição legal é insuficiente e até mesmo inócua, já que o objeto de toda 

a licitação deve ser objetivamente definido no edital, por exigência do inciso I do artigo 40 da 

Lei 8666/93, que é a lei geral aplicável a todas as espécies de licitação, inclusive para o 

pregão. 

Para Marçal Justen Filho, o que de fato caracteriza um bem ou serviço como comum 

“é a padronização de sua configuração, que é viabilizada pela ausência de necessidade 

especial a ser atendida e pela experiência e tradição no mercado” e, ainda, que a indicação do 

pregão nesses casos de bens facilmente localizados no mercado se justifica por não haver 

necessidade de trâmites tão minuciosos. 

O ponto nuclear relaciona-se com a ideia de que a licitação para contratação de objeto 

‘padronizado’ não necessita sujeitar-se a trâmites tão minuciosos como os necessários para 

fornecimento de objetos singulares e específicos. Ou seja, há casos em que a Administração 

necessita de bens que estão disponíveis no mercado, configurados em termos mais ou menos 

variáveis. São hipóteses em que é público o domínio das técnicas para produção do objeto e 

fornecimento à Administração, de tal modo que não existe dificuldade em localizar um 

universo de fornecedores em condições de satisfazer plenamente o interesse público.  

Desta forma, o pregão é indicado para a aquisição de todos aqueles bens e serviços que 

podem ser facilmente encontrados no mercado, e para os quais praticamente todos os 

fornecedores satisfazem as exigências da administração, como por exemplo: água mineral, 

combustível, material de limpeza, bem como, os serviços de digitação, motorista etc. 

O Decreto n.º 3.555/00, para facilitar a aplicação do pregão, enumera por meio de 

anexo, alterado pelo Decreto 3.784/01, os bens e serviços considerados comuns, proibindo, no 

art. 5.º do Regulamento, a utilização do pregão para contratação de obras e serviços de 

engenharia. 

A segunda característica do pregão a ser considerada é o seu âmbito de aplicação, 

limitado à esfera federal. 

A redação dos artigos. 1.º e 2.º, da Medida Provisória 2.182, ao se referir 

simplesmente à União quanto ao âmbito de aplicação, e não, à Administração Pública Federal 

que seria a expressão mais indicada, causou inicialmente alguma dúvida acerca da 

possibilidade de sua utilização por todos os entes da Administração direta e indireta de âmbito 



 

 

Federal, ou, restritivamente, pelo Poder Executivo Federal. 

A falha, entretanto, foi sanada pelo Regulamento aprovado pelo Decreto 3.555/00 que 

no parágrafo único de seu artigo 1.º, confirmou sua aplicação a todos os “órgãos da 

administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, 

as sociedades de economia mista e as entidades controladas direta e indiretamente pela 

União”. (Brasil, Decreto 3.555/00, 2000, p. 406). 

A restrição imposta pela Medida Provisória 2.182 exclui, em princípio, possibilidade 

de Estados, Municípios e Distrito Federal utilizarem o procedimento do pregão para seleção e 

escolha de seus contratantes. 

Outra característica relevante, é a de que para o pregão não existe qualquer limite de 

valores, ao contrário do que ocorre no convite, tomada de preços e concorrência, prestando-se 

a aquisição e contratação de bens e serviços comuns seja qual for o seu valor. 

Do exposto no parágrafo acima, não há a possibilidade de “fracionamento de despesa”, 

que acontece quando a Unidade Gestora excede o limite para compra por convite, por 

exemplo, cujo valor máximo é de até R$ 80.000,00 por item de despesa, dentro do exercício 

financeiro.  

Contudo, deve-se ressaltar o caráter de prioridade na utilização da modalidade de 

pregão, de maneira que mesmo tendo outras condições para aplicação das diversas 

modalidades de licitação, o administrador por conveniência e oportunidade deverá se valer 

dessa modalidade.  

Na modalidade pregão, inicialmente, os licitantes oferecem propostas escritas em 

envelopes lacrados como normalmente ocorre nas demais modalidades de licitação. Em um 

segundo momento, o autor da melhor proposta e aquele que tenha apresentado proposta 

superior em até dez por cento (assegurando-se no mínimo a participação dos licitantes que 

apresentaram as três melhores propostas, independentemente dos seus valores), passarão 

propriamente para a fase seguinte do pregão, que são os lances. 

Nessa segunda etapa, que muito se assemelha ao leilão, os pré-classificados oferecem 

lances, sucessivamente, do pior ao melhor classificado. 

A conjugação de propostas escritas com lances é um mecanismo de grande eficácia na 

diminuição do valor dos bens e serviços ofertados à Administração, uma vez que os 

concorrentes “pré-classificados” têm a possibilidade de conhecer a melhor proposta e oferecer 

outra, ainda mais vantajosa à Administração. Ou seja, há a tendência de diminuição acentuada 

dos preços.  

 



 

 

3.4.3 Procedimento 

 

O procedimento do pregão trouxe como principal inovação a inversão das fases de 

classificação e habilitação, propiciando grande agilidade em relação aos procedimentos 

previstos na Lei 8.666/93. 

Nas outras modalidades de licitação, antes de se avaliar as propostas apresentadas 

procede-se a habilitação de todos os licitantes, verificando se atendem às exigências do edital 

quanto à regularidade jurídica, qualificação técnica e econômica financeira, mediante a 

análise de infindáveis documentos, o que gera, além de uma demanda de tempo enorme para a 

conferência da documentação, várias impugnações que tumultuam o procedimento. 

No pregão somente se procede à habilitação do licitante que apresentou a melhor 

proposta, passando ao subsequente na ordem de classificação se este não atender as 

exigências de habilitação. Com isso, a quantidade de papel a ser verificada é bem menor, 

gerando uma economia de esforços e tempo. 

A Medida Provisória 2.182/00 também inovou ao criar a figura do pregoeiro, servidor 

público especialmente designado pela autoridade competente para presidir o procedimento do 

pregão, a quem cabe receber, examinar, classificar as propostas, decidir os recursos 

eventualmente interpostos, e, inclusive, adjudicar a proposta vencedora. 

O pregoeiro funcionará no lugar da chamada comissão de licitação e será auxiliado por 

uma equipe de apoio também designada pela autoridade competente. 

O pregão ainda traz várias modificações tendentes à simplificação e desburocratização 

do procedimento, como: a simplificação das publicações do aviso de convocação com redução 

dos prazos; a proibição de exigência de garantia da proposta ou aquisição do edital pelos 

licitantes; a interposição de recursos somente ao final da sessão etc. 

Destaca-se, por fim, a criação do pregão eletrônico (regulamentado pelo Decreto n.º 

3.697/00), cujo procedimento é realizado por meio da Internet. 

 

3.4.4 Agentes do Pregão 

 

O pregão em sua realização possui uma série de agentes para manter a ordem e o 

controle dos procedimentos. 

 

3.4.5 Autoridade Competente 

 



 

 

Designada, nos termos do artigo 7º do Decreto 3.555/00, de acordo com as atribuições 

previstas no regimento ou estatuto do órgão ou da entidade. Compete à autoridade competente 

promover a realização do pregão, justificando a necessidade de realização do contrato, assim 

como definir "o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das 

propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação 

dos prazos para fornecimento" (art. 3º, I, da MP 2.108/00). 

Cabe também à autoridade competente designar o pregoeiro e sua respectiva equipe de 

apoio, determinar a abertura de licitação, decidir os recursos contra atos do pregoeiro e 

homologar o resultado da licitação e promover a celebração do contrato (art. 3º, IV MP n.º 

2.108/00 c/c art. 7º do Decreto n.º 3.555/00). 

 

3.4.6 O Pregoeiro 

 

Novidade nessa modalidade licitatória, o pregoeiro substitui as comissões de licitação 

previstas na Lei n.º 8.666/93, sendo requisito para realizar tal função: ser servidor que tenha 

realizado capacitação específica para exercer a função (art. 7º parágrafo único, do Decreto 

3.555/00). 

As atribuições do pregoeiro estão previstas no art. 9º do Decreto, tais como credenciar 

os interessados em participar do pregão; receber envelopes das propostas de preços e da 

documentação da habilitação; abrir os envelopes das propostas de preços, examinando-as e 

classificando os proponentes; conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da 

proposta ou do lance de menor preço; adjudicação da proposta de menor preço; elaborar a ata; 

conduzir os trabalhos da equipe de apoio; receber, examinar e decidir sobre recursos; e, 

finalmente, encaminhar o processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade 

superior, visando a homologação e a contratação, sendo tudo previsto no art. 9º do Decreto n.º 

3.555/00. 

 

3.4.7 Designação 

 

Para Justen Filho deve-se formalizar a designação do pregoeiro através de ato 

administrativo especifico produzido pela autoridade competente. Dentro da estrutura 

administrativa não caberia. Não é possível recorrer a pregoeiros estranhos ao corpo de 

servidores. A vontade legislativa é o universo de escolha da autoridade superior apenas aos 

servidores do próprio órgão. Nada impede que se designe sujeito titular ao cargo.  



 

 

A questão de se criar cargos específicos, dentro da estrutura administrativa de 

pregoeiros é, ao limite da Medida Provisória, uma questão que escapa, dependendo de 

circunstâncias outras, tais como a dimensão das contratações realizadas pela administração e 

assim por diante. 

Não é necessário que a designação do pregoeiro se faça casa a caso. É perfeitamente 

possível adotar ato regulamentar, fixando que os pregões da entidade serão conduzidos por 

determinado sujeito, nem há impedimento a que se estabeleça um elenco de diferentes 

pregoeiros, fixando critérios de rotatividade da sua atuação pessoal. 

 

3.4.8 Competência 

 

Foi atribuída ampla competência ao pregoeiro para condução do certame. Incumbe a 

ele as tarefas reservadas na Lei n° 8.666/93, as quais citamos a seguir: 

 a) presidir a sessão de recebimento dos envelopes;  

 b) decidir sobre a habilitação preliminar;  

 c) promover a abertura das propostas; 

 d) decidir sobre a admissibilidade e classificação das propostas; 

 e) conduzir os lances e apurar o vencedor; 

 f) promover a abertura dos envelopes de habilitação e julgar os documentos; 

 g) promover a classificação definitiva; 

 h) processar os recursos; e 

 i) adjudicar o objeto ao vencedor. 

As peculiaridades do pregão impedem afirmar que a competência do pregoeiro é 

idêntica à da comissão de licitação. Não se trata de uma espécie de “comissão unipessoal”. A 

competência do pregoeiro é mais ampla do que a de uma comissão de licitação, justamente 

porque o procedimento do pregão é distinto e mais complexo. Há diferenças, no tocante 

especialmente à fase de lances, que exige uma atuação incentivadora do pregoeiro. 

 

3.4.9 Poder de Polícia do Pregoeiro 

 

A dinamicidade do pregão pode dar oportunidade a eventos os mais imprevisíveis. 

Todos eles deverão ser solucionados de imediato. O pregoeiro é investido de poder de polícia 

para condução dos trabalhos, o que significa dispor de competência para regular a conduta dos 

sujeitos presentes na evolução dos eventos. O exercício desse poder de polícia não envolve 



 

 

peculiaridades distintas daquelas que se verificam usualmente, no curso da licitação. 

Por isso, o pregoeiro dispõe de poderes para impor silêncio, como determinar que os 

participantes cessem práticas aptas a impedir o bom andamento dos trabalhos. 

 

Justen Filho, afirma ainda que: 

 

[...] o pregoeiro dispõe da competência para advertir os presentes, inclusive para 

alertá-los acerca do risco de sanções mais severas. Pode impor, inclusive, a retirada 

compulsória de sujeitos que perturbem o certame.  

 

Existe a possibilidade de desclassificar um licitante em virtude de conduta 

inadequada? A resposta é positiva, mas a competência é norteada pelo princípio da 

proporcionalidade. Não se admite que uma questão irrelevante ou de pequena monta acarrete 

sanção de gravidade desproporcional. A desclassificação do licitante poderá ocorrer quando 

ele praticar um ato de grande gravidade. É o caso, por exemplo, da prática de conduta 

tipificada como crime. Suponha-se que o licitante promova agressão física contra outrem, no 

recinto em que se promove o certame. O crime consumado ou tentado deve acarretar não 

apenas a imediata prisão do sujeito, mas também sua desclassificação do certame. Lembre-se 

que a conduta de perturbar o certame licitatório é tipificada como crime no artigo 93 da Lei 

8.666, podendo haver inclusive a prisão em flagrante. 

Indo mais adiante, se destaca a atribuição do poder de polícia ao pregoeiro, 

produzindo a caracterização de uma autoridade, no exercício de sua função. Vale dizer que o 

pregoeiro não tem a faculdade de omitir-se acerca da boa condução dos trabalhos. Não se 

admite a pusilanimidade, situação em que o pregoeiro, intimidado por um presente, acabaria 

por comprometer o desenvolvimento dos trabalhos. 

 

 

 

3.4.10 Responsabilidades do Pregoeiro 

 

Exige-se deste a atenção aos princípios básicos que orientam toda atividade estatal, 

dentre os quais aqueles inscritos no art. 37 da Constituição Federal. Atuar com diligência, 

competência e eficiência, é dever inafastável dessa condição que por lei é atribuída ao 

pregoeiro. 

Ao desatender às obrigações confiadas, submeter-se-á o pregoeiro às 



 

 

responsabilidades nas esferas administrativa, cível e criminal. A primeira implica em ter que 

avaliar no plano meramente funcional o cometimento de irregularidades que resultem, direta 

ou indiretamente, na afronta a normas e regulamentos que prestem a orientar condutas que 

deva observar. No âmbito cível, apurar-se-á a ocorrência de danos a serem reparados em 

razão de eventual irregularidade que lhe seja imputada. Na área criminal a repercussão estará 

adstrita ao exame de cometimento de fato tipificado, presente na legislação em vigor. 

 

3.4.11 Equipe de Apoio 

 

O pregoeiro contará com uma equipe de apoio que será indicada e nomeada pela 

autoridade competente ainda na fase preparatória da licitação. Essa equipe deve ser composta, 

em sua maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da Administração, 

sendo, portanto, preferencialmente, pertencentes ao quadro permanente do órgão ou da 

entidade promotora da licitação. Colhe-se, assim, a partir da orientação que se acha na Lei 

10.520/02 (art. 3º, parágrafo 1º), que poderá essa equipe contar com a participação de pessoas 

estranhas aos quadros da administração, quando haja justificativa para tanto. 

Assim, inscrita a equipe de apoio, ela deverá auxiliar o pregoeiro, recebendo as 

propostas e os lances, analisando sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a 

habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor (art. 3º, IV, da MP nº 

2.108/00). 

A equipe de apoio, mesmo não tendo as mesmas atribuições do pregoeiro, não está 

isenta de responsabilidades, uma vez que, os membros da equipe terão o dever de comunicar 

irregularidades levantadas, pois não o fazendo, respondem por omissão. O envolvimento em 

algum dano causado à Administração, importará em dever de responsabilização, como ocorre 

com o pregoeiro. 

Por último, registra-se a possibilidade de serem as funções de pregoeiro ou membro da 

equipe de apoio exercidas por militares, no caso da nova modalidade licitatória ser realizada 

no âmbito do Ministério de Defesa, consoante art. 3º, §2º, da MP 2.108/00 e parágrafo único 

do art. 10 do Decreto 3.555/00). 

 

3.5 PREGÃO ELETRÔNICO 

 

3.5.1 Características e Peculiaridades do Pregão Eletrônico 

 



 

 

O pregão eletrônico trata-se de uma das formas de realização da modalidade licitatória 

de pregão, apresentando as mesmas regras básicas do pregão presencial, acrescida de 

procedimentos específicos. Caracteriza-se especialmente pela inexistência da “presença 

física” do pregoeiro e dos demais licitantes, uma vez que toda interação é feita por meio do 

sistema eletrônico de comunicação via Internet (Comprasnet). Possui como importante 

atributo a potencialização de agilidade aos processos licitatórios, minimizando custos para a 

administração pública, estando, cada vez mais, consolidado como principal forma de 

contratação do governo federal. 

O uso e a aplicabilidade do pregão eletrônico, no âmbito da Administração Pública 

Federal imprimiu, desde o início, um impacto positivo nas contratações governamentais, 

redundando em grandes vantagens aos entes públicos, notadamente em virtude de suas 

características de celeridade, desburocratização, economia, ampla divulgação e publicidade e 

eficiência na contratação. 

Até a edição da primeira medida provisória do pregão, em 2000, não havia, em âmbito 

nacional, nenhuma norma disciplinando as licitações por intermédio do meio eletrônico, 

sendo que, na melhor das hipóteses, os órgãos públicos apenas disponibilizaram seus editais 

pela Internet, em seus sites, não os utilizando para nenhum outro fim. 

Neste contexto, faz-se necessário destacar que o primeiro instrumento a prever a 

possibilidade de realização do pregão eletrônico em nosso ordenamento jurídico foi a Medida 

Provisória nº 2.026/00, em seu art 2º, parágrafo único. 

A Lei nº 10.520/2002, que instituiu a modalidade de licitação denominada pregão, 

prevê, em seu Art 2º, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 

realizar o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, bastando 

para isso, de regulamentação específica. 

O Decreto nº 3.555/2000 (que regulamenta o pregão) também exige regulamentação 

específica para a utilização de recursos eletrônicos ou de tecnologia da informação para a 

realização de pregão. Esta regulamentação veio por meio do Decreto n.º 3.697 de 21 de 

dezembro de 2000. 

Para a adequação do regulamento, o Governo Federal editou o Decreto nº 5.450, de 31 

de maio de 2005, que foi publicado no Diário Oficial da União do dia 1º de junho de 2005. 

Com o novo regulamento do pregão eletrônico, finalmente pode ser atualizado o seu 

procedimento e adequado às incongruências do tratamento normativo dado pelo Decreto nº 

3.697/2000, relativamente aos dispositivos da Lei nº 10.520/2002. 

 A modalidade em questão consagra inúmeras inovações que estão repercutindo 



 

 

positivamente no amadurecimento desse procedimento, destacando-se como a mais relevante 

o dispositivo que instituiu a obrigatoriedade de adoção do pregão, nas aquisições de bens e 

serviços comuns, adotando-se o pregão eletrônico de forma preferencial, a fim de consolidá-

lo, definitivamente, como forma de licitação para a Administração Pública Federal. 

O Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 estabeleceu, ainda, a obrigatoriedade da 

realização do pregão na sua forma eletrônica (pregão eletrônico), ficando a forma presencial 

(pregão presencial) reservada aos casos em que se comprove a inviabilidade da aplicação da 

forma eletrônica. 

A forma presencial pressupõe a presença física da pessoa que o conduz e dos 

representantes das pessoas que participam do procedimento, sendo, portanto, realizado nos 

moldes tradicionais.  

Na forma eletrônica, os atos são praticados num ambiente virtual, por meio de 

recursos da tecnologia da informação, já que os atos são praticados por meio da Internet. O 

procedimento do pregão eletrônico é específico e está disciplinado no Decreto nº 3.697/2000. 

  O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico 

que promova a comunicação pela Internet. Este sistema utilizará recursos de criptografia e de 

autenticação que assegurem condições adequadas de segurança em todas as etapas do 

certame. 

O pregão eletrônico será conduzido pelo órgão promotor da licitação, com apoio 

técnico e operacional do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, representado pela 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI, que atuará como provedor do 

sistema eletrônico, para os órgãos integrantes do Sistema Integrado de Serviços Gerais - 

SISG. 

Serão previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico a autoridade 

competente do órgão promotor da licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio, os 

operadores do sistema e os licitantes que participam do pregão eletrônico. O credenciamento 

dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para 

acesso ao sistema eletrônico. 

No caso de pregão promovido por órgão integrante do SISG (Sistema Integrado de 

Serviços Gerais), o credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de 

registro cadastral atualizado no SICAF (Sistema de Cadastro de Fornecedores), que também 

será requisito obrigatório para fim de habilitação. 

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do 

licitante ou seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização 



 

 

das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, ficando 

responsável também pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

Do aviso e do edital deverão constar o endereço eletrônico onde ocorrerá a sessão 

pública, a data e hora de sua realização e a indicação de que o pregão será realizado por meio 

de sistema eletrônico. 

Aplicam-se ao pregão eletrônico os mesmos procedimentos do pregão presencial 

quanto à publicação do edital, resultado da licitação, assinatura do contrato e publicação de 

seu extrato, montagem do processo e designação do gestor do contrato. 

 

3.5.2 Principais Diferenças entre o Pregão e as Demais Modalidades 

 

A aplicação desta modalidade licitatória tem demonstrado na prática as seguintes 

facilidades que ela proporciona: 

- Todas as fases do Pregão Eletrônico são realizadas eletronicamente; não há a 

necessidade da presença física dos licitantes e nem contato entre pregoeiro e licitantes; pois 

como todo o processo é realizado pela Internet, por meio do Comprasnet, não há o contato 

prévio do pregoeiro com licitantes, nem durante a sessão pública. Isso evita qualquer 

possibilidade de fraude da licitação (acordos prévios) e de eventuais “tumultos” no certame, 

característicos do pregão presencial. Acrescido a isso há uma redução de gastos com 

passagens, estadias e alimentação dos licitantes, exatamente porque eles não precisam mais ir 

ao local do certame, gerando, com isso, uma redução dos custos de participação dos 

fornecedores e facilitando a participação de micro e pequenas empresas. 

- É o mais seguro e transparente do ponto de vista da contratação; na medida em que o 

pregoeiro não sabe quem são os fornecedores, e os fornecedores não sabem quem é o 

pregoeiro. O pregoeiro só vai saber quem ganhou a licitação após a fase de lances. Então há 

uma segurança e uma transparência maior, já que todos esses procedimentos ocorrem via 

Internet. 

- Agilidade na confecção de documentos; uma vez que o sistema Comprasnet, ao final 

do certame, já confecciona automaticamente todos os documentos e atas relativos à licitação 

(mapas comparativos e de adjudicação, termo de adjudicação e de homologação e a ata do 

pregão), gerando, com isso, uma maior agilidade e simplificação do procedimento licitatório e 



 

 

uma diminuição de mão-de-obra para a confecção dos citados documentos. 

- Democratização do acesso ao pregão por parte da sociedade; pois qualquer cidadão, 

em qualquer lugar do país onde esteja, pode acompanhar o desenrolar do pregão, em tempo 

real, via Internet.  

- Habilitação apenas do licitante vencedor, ou seja, inversão das fases da licitação de 

habilitação e de análise das propostas; nas outras modalidades licitatórias, é bastante comum a 

perda de tempo nesta fase com discussões de cunho meramente superficiais, principalmente 

por parte de licitantes, quando este se apercebe de que não tem o preço necessário para poder 

competir de igual para igual com os outros concorrentes, de forma honesta e cordial. Então, 

tentam a todo custo frustrar o procedimento licitatório com observações em demasias da 

legislação e verdadeiros caprichos formais. O pregão veio para acabar com esse impasse. 

Pois, só ganha realmente aquele que tem preço para competir, os que não tiverem preços 

competitivos não chegam nem a passar para a próxima fase. Isso evita alguns absurdos 

formais como, por exemplo: a administração deixe de comprar um material por um preço 

excelente, simplesmente porque o licitante não prestou atenção no tamanho da fonte, na 

formatação do papel, etc. Na verdade, esse é a grande sacada do pregão. 

 

3.5.3 Obrigatoriedade da utilização da modalidade pregão 

 

Inicialmente a lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, lei que regula toda a forma de 

contratação e aquisição na administração pública, não trazia a previsão legal para esta 

modalidade, contudo a lei 10.520, de 17 de julho de 2002 criou essa nova modalidade, 

denominada: pregão, primeiramente apenas na forma presencial e devido ao grande sucesso 

que está nova modalidade de licitação trouxe às aquisições e contratações de bens e serviços 

comuns; houve a sua consequente extensão para a forma eletrônica graças aos recursos da 

tecnologia da informação e também ao aperfeiçoamento da legislação normativa sobre o 

assunto, que evoluiu de igual modo.  Assim o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, 

regulamentou em definitivo a sua utilização, onde o mesmo determinou que esta modalidade 

fosse usada em detrimento das outras modalidades e preferencialmente na sua forma 

eletrônica. 

 

3.5.4 Doutrinas e Jurisprudências sobre o uso do Pregão Eletrônico 

 



 

 

Segundo Jorge Ulisses Jacoby embora a lei faculte a adoção do pregão, o Chefe do 

Poder Executivo, com base no poder hierárquico, tem a prerrogativa de limitar a 

discricionariedade de todos os órgãos e agentes que lhe são subordinados, sendo dessa forma 

obrigatória a sua utilização e, quanto à inviabilidade de sua execução, ele ressalta não ser 

possível a alegação de falta de domínio da tecnologia e de recursos de informática para não 

adotar a modalidade na forma eletrônica. 

Já para Marçal Justen Filho é considerada válida a utilização de um decreto para impor 

a adoção do pregão como modalidade obrigatória para a contratação de bens e serviços 

comuns. Não há necessidade de lei para disciplinar a escolha de modalidade pela 

Administração, basta que a norma seja de iniciativa do mais alto nível hierárquico da 

organização. Desta forma, embora a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 diga que o pregão 

deva ser usado preferencialmente em detrimento das demais modalidades, o Dec. 5.420, de 31 

de maio de 2005 o torna obrigatório para a administração pública federal. 

E de acordo com Diógenes Gasparini, organizador da obra Pregão Presencial e 

Eletrônico, citando Carlos Pinto Coelho Mota, Jessé Torres Pereira Junior, Adilson Dallari, 

entre outros: 

 [...] Enfim, para abater qualquer dúvida, o art. 4° do Dec. 5450 de 2005 é textual no 

sentido de determinar, para aquisição de bens e serviços comuns, a obrigatoriedade 

do pregão, sendo preferencial a forma eletrônica.  

 

E, por fim, o entendimento do Tribunal de Contas da União, que não deixa dúvidas 

sobre a obrigatoriedade do assunto em tela em sua obra: Licitações e Contratos, Orientações 

Básicas: 

[...] Com a publicação do Dec. 5450 de 2005, o pregão passa a ser obrigatório no 

que se refere a aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da Administração 

Pública Federal, devendo ser, preferencialmente, realizado na forma eletrônica. 

Assim, merece atenção a definição da natureza do bem. Acaso seja comum, o órgão 

deve, necessariamente, adotar o Pregão, sob pena de estar afrontando o regulamento 

que trata do assunto.  

Acórdão 1064/2005 -Plenário. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Em relação à natureza o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do tipo 

descritiva exploratória, cujo seu objetivo de gerar conhecimentos dirigidos à aplicação prática. 

E de forma pragmática ajudar na solução de problemas relacionados à utilização do pregão 

eletrônico pelas Unidades da Administração Pública.  

Com relação ao método de abordagem, utiliza-se do método de pesquisa foi 

bibliográfica e documental, ou seja, a partir de livros, obras, teses, dissertações, etc. 

Bibliográfica porque a pesquisa se desenvolverá a partir de livros, manuais, normas e 

documentos diversos sobre o assunto. Serão investigados, principalmente, os assuntos 

referentes à utilização do pregão, em especial a sua utilização pelos Órgãos Públicos. E 

documental por pretender investigar matérias relativas ao tema em estudo, tais como: estudos, 

relatórios, leis, decretos e outros. 

Quanto aos fins, a pesquisa será descritiva e explicativa, ou seja, aquela que é baseada 

a partir de critérios pré-estabelecidos, métodos e técnicas visando a descrever e explicar o 

objeto de estudo, sem a intervenção do pesquisador. Descritiva porque pretende proporcionar 

uma visão da utilização com sucesso da modalidade licitatória em questão por outros órgãos 

da Administração Pública. E explicativa no sentido de analisar os principais reflexos que a sua 

utilização poderá trazer para administração como um todo.  

A coleta do material bibliográfico e documental foi realizada por meio de consulta de 

bibliotecas e sites do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG) e Ministério 

da Fazenda. 

Bem como a seleção de fontes será baseada em autores e autoridades referente ao 

assunto em tela, de reconhecida importância, com publicações, artigos e periódicos no meio 

acadêmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. VANTAGENS PARA A ADMINISTRAÇÃO 

 

As principais vantagens para a Administração Pública trazidas por esta modalidade de 

licitação, segundo os pesquisadores são as que se seguem: 

- Maior celeridade no procedimento licitatório: ou seja, redução no tempo médio de 

aquisições e contratações, enquanto que nas demais modalidades o prazo que vai da 

solicitação do material até a assinatura do contrato leva em torno de 30 a 60 dias, no pregão 

eletrônico esse prazo pode cair para até 17 dias; 

- Pode ser utilizado para quaisquer valores estimados: o que não ocorre nas outras 

modalidades que tem seus limites definidos em lei; 

- Habilitação apenas do licitante vencedor: com essa mudança apenas o fornecedor 

vencedor é que deverá apresentar a documentação exigida. A contratação é confirmada se ele 

comprovar que está apto a fornecer aquele determinado bem ou serviço para a Administração; 

caso contrário, a empresa que ofertou o segundo menor preço é chamada a apresentar sua 

documentação. 

- Maior transparência nos gastos dos recursos públicos: uma vez que todos os passos 

do pregoeiro e dos fornecedores ficam registrados eletronicamente, por meio de atas 

eletrônicas. Todo o processo de negociação dos preços fica registrado, desde o primeiro até o 

último lance, e o preço final de cada item ofertado; 

- Maior rigor na punição de infrações: através de penalidades que são registradas no 

sistema o fornecedor que não cumpre os requisitos formais e legais pode receber multas, 

deixar de participar de licitações públicas e até mesmo ficar impedido de contratar com a 

Administração Pública; 

- Redução do trabalho burocrático: com atas, mapas e resultados, uma vez que esses 

relatórios serão disponibilizados eletronicamente no sistema; 

- Proteger a administração e as comissões de licitações: pelo fato de não ter contatos 

com fornecedores;  

- Permitir a participação em escala de fornecedores de todas as partes do país: a 

licitação não fica regionalizada e, conforme legislação específica, até mesmo fornecedores 

internacionais o que amplia o mercado e colabora na redução de custo. 

 

 

 

 



 

 

6. POTENCIAL DE REDUÇÃO DE CUSTOS 

 

 Medir o custo médio operacional do Governo e dos fornecedores para participar das 

licitações em cada modalidade de contratação tem sido o foco de mapeamento de processos 

nas contratações públicas, realizadas por diversos pesquisadores. Quando o pregão foi lançado 

em 2002, estimava-se que as compras por meio de pregões pudessem alcançar 40% das 

licitações ou 18% das despesas licitadas, um total equivalente a R$ 1,54 bilhões por ano. 

Estimava-se, ainda, que poderia ser feita uma economia da ordem de 20% com a redução de 

custos nas despesas públicas ou o equivalente a R$ 308 milhões, anual. 

 Hoje se sabe que esses números são muitos maiores, o que corrobora para o seu uso 

em definitivo. Só o governo federal, economizou R$ 597 milhões (12,7%) do preço de tudo 

que adquiriu com o uso do pregão eletrônico nas compras públicas, realizadas no primeiro 

semestre de 2007.  

 Outros R$ 78 milhões (8,8%) foram economizados com o pregão presencial, 

totalizando uma redução de cerca de R$ 675 milhões. Esses valores são a diferença entre o 

valor de referência dos bens e serviços (o valor que foi estimado para a compra ou 

contratação) e o que efetivamente foi pago pela Administração Pública.  

 O pregão eletrônico representou 66% dos R$ 4,1 bilhões bens e serviços comuns 

adquiridos entre janeiro a junho de 2007 por meio dessa modalidade. 

  Em número de processos de compras de bens e serviços comuns, a modalidade 

eletrônica também foi a mais utilizada com 10.210 procedimentos dos 13.789 realizados em 

2007. Um percentual de participação de 74%. Depois do pregão eletrônico, a segunda 

modalidade licitatória mais utilizada esse ano foi a concorrência com R$ 1 bilhão em 

aquisições - 16,2% do adquirido. Depois vem o pregão presencial com uma participação de 

cerca de R$ 805,3 milhões - 12,9% do contratado (dados que se referem às aquisições 

realizadas pela Administração Federal Direta, Autárquica e Fundacional, as aquisições das 

demais entidades da Administração Federal Indireta como empresas e fundações públicas e 

sociedades de economia não estão incluídas nesse levantamento). 



 

 

  Em 2006, essa economia foi de R$ 1,8 bilhões, onde dos R$ 19,6 bilhões 

contratados, R$ 11,1 bilhões foram através da modalidade eletrônica - 57% do total 

contratado, balanço esse, que confirmou a tendência verificada ao longo do ano, na qual a 

modalidade eletrônica tornou-se a preferida pelos órgãos públicos federais em suas 

aquisições. O desempenho tem melhorado a cada ano, em 2002, por exemplo, o seu 

desempenho significou apenas 0,8% do valor contratado. Percentual que subiu para 3,8% em 

2003, 5,8% em 2004 e 20,8% em 2005. Com esses resultados, o seu crescimento acumulado 

em 2006 em relação ao ano de 2002 foi de 17.926%. 



 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Pregão Eletrônico tem resultado em uma série de benefícios, tanto para 

Administração Pública, tanto para os fornecedores e também para a sociedade, e, 

principalmente, conforme a ideia central deste trabalho traz principalmente a redução de 

custos tanto para os fornecedores quanto para a administração.  

Aos fornecedores de bens e serviços traz a redução de custos, já que os fornecedores 

não precisam se deslocar com a sua equipe de tomada de decisões para tentar vender seus 

produtos e serviços ao governo, bastando apenas estar conectado à internet e credenciado para 

participar do pregão.  Vários setores da iniciativa privada receberam o pregão de forma 

favorável, segundo os especialistas, pois devido à popularização desta modalidade, muitas 

empresas que não atuavam diretamente em licitações governamentais, e que o fazia por meio 

de empresas de representação, passaram a atuar diretamente, quebrando esse paradigma. 

Outros fatores foram a desburocratização do procedimento, simplificação, agilidade, 

segurança, transparência e democratização das licitações públicas, graças à internet.  

Também, deve-se ressaltar que uma grande conquista com a utilização dos pregões 

eletrônicos, foram as que tiveram as micro e pequenas empresas, pois com a promulgação da 

Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, estas também passam a obter uma 

série de benefícios, advindas com essa nova lei, onde o governo se mostrou sensível à 

situação dessas empresas, que sofriam com a concorrência esmagadora das grandes empresas 

e das multinacionais. Os principais fatores que contribuíram para que essa lei provocasse 

modificações nas licitações governamentais foram as seguintes: 

- O Brasil possui aproximadamente cinco milhões de micro e pequenas empresas; 

- Elas representam 99,2 das empresas brasileiras e respondem por 56,8% dos 

empregos formais; 

- As participações das MEP nas compras federais eram de apenas 6% e nas 

governamentais de 17%; 

- O somatório das compras governamentais nas esferas federal, estadual e municipal 

gira em torno de R$ 260 bilhões; 

Com a nova lei das MPE o governo pretende fortalecer o mercado interno, garantido a 

competição, dando um tratamento diferenciado para essas empresas, (como por exemplo, o 

que cria a obrigatoriedade das compras no valor abaixo de R$ 80.000,00 serem 

exclusivamente para essas empresas), e com isso exercendo a função social de fomento e da 

promoção do desenvolvimento social e econômico em âmbito local e regional. Pode-se dizer 

que o governo perde um pouco economicamente, pois deixa de comprar com um preço mais 



 

 

em conta das grandes empresas e multinacionais, mas em compensação ele promove uma 

alavancagem no mercado interno. 

Para a administração, a redução de custo que essa nova modalidade trouxe, 

revolucionou as aquisições públicas. O fator decisivo para o sucesso foi a combinação da 

evolução da base legal que regulamenta a matéria e do aperfeiçoamento dos sistemas de 

suporte. 

A constante evolução tecnológica do Governo Eletrônico foi fundamental nesse 

processo, pois aperfeiçoou a interoperabilidade entre sistemas, o chamado e-ping (padrões de 

interoperabilidade do governo eletrônico), permitindo as interligações entre sistemas de 

compras diferentes e portais de compras de diferentes estados e municípios interligados entre 

si, sistemas unificados de catalogações de materiais e serviços e sistemas de registros de 

preços praticados no mercado. Tem-se na verdade um banco de dados, riquíssimo, e que 

auxilia bastante o administrador no momento da compra.  

Uma das áreas mais beneficiadas com as inovações do pregão eletrônico foi a da 

saúde, particularmente nas aquisições de medicamentos e insumos hospitalares, uma vez que 

inovações com o pregão eletrônico para “registro de preços praticados” (uma evolução na 

forma de contratação por pregão e concorrência) trouxeram para essa área uma boa base de 

preços de referência para as aquisições de materiais hospitalares e medicamentos para o SUS 

(Sistema Único de Saúde), facilitando as aquisições públicas nessa área. Assim um 

determinado município pode reduzir bastante os seus custos de aquisições de medicamentos, 

uma vez que ele pode usufruir de pregões realizados pelo sistema registro de preços de outras 

localidades. Estima-se que com isso possa se ter uma economia de R$ 1 bilhão na compra de 

medicamentos. 

E, em última análise, pode-se dizer que quem mais lucra com toda essa economia e 

com a redução de custos é a sociedade brasileira, pois em um país onde 34% da população 

vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, 53 milhões de brasileiros vivem na miséria, 

segundo dados do IBGE, não se pode desperdiçar o dinheiro público realizando-se aquisições 

acima do preço ou até mesmo superfaturadas. É preciso brigar centavo a centavo. E somente 

com mecanismos eficientes do tipo do pregão eletrônico, que permitem que a população tenha 

uma maior participação no controle da utilização de recursos públicos e tenham de forma 

acessível, as informações gerenciais sobre os gastos do governo, é que será possível que a 

utilização indevida do dinheiro público seja eliminada e seja tratado, até mesmo como crime 

social, pois tiram daqueles que mais dependem do Estado, as condições mínimas para que se 

tenha dignidade e esperança para se construir um futuro melhor com autonomia e liberdade. 



 

 

A Administração Pública deve se utilizar desta nova modalidade de licitação e trazer 

para a realidade das suas Unidades Gestoras tais benefícios, o aperfeiçoamento que o pregão 

eletrônico trouxe ao regime jurídico de licitações da Administração Pública. 
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