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RESUMO 
 

 
 

Este estudo tem o objetivo de demonstrar que a utilização do pregão para 

aquisição de insumos em obras de saneamento traz economicidade e celeridade 

para a administração pública, melhorando sua eficiência administrativa. Com a 

entrada em vigor da Lei Federal nº 10.520, instituindo o pregão no âmbito da União, 

dos Estados e dos Municípios em consonância com a Constituição Federal e 

também com a Lei Federal nº 8.666/93, vem ao encontro dos anseios da Sociedade 

Brasileira que está cada vez mais exigente quanto à qualidade dos serviços públicos 

prestados, reclamando por uma maior transparência e controles mais eficientes para 

consecução do chamado controle social. Foi feito uma ampla busca na legislação 

pertinente ao pregão e às licitações tradicionais além de uma pesquisa bibliográfica 

nos principais autores deste tema. Procedeu-se a um estudo comparativo das 

aquisições de tubos para utilização em obras por uma companhia de Saneamento, 

quando adquiridos por pregão, em contraponto às aquisições mediante processos 

licitatórios tradicionais. Para fazer este comparativo foram estudados 26 pregões e 

68 processos licitatórios tradicionais, sendo selecionados 10 tipos de tubos e 

coletados os respectivos preços e observados os prazos de publicidade e 

adjudicação. Com a coleta desse material foi dado um tratamento estatístico para 

possibilitar a comparação da economicidade e celeridade entre o pregão e os outros 

processos licitatórios. Verificou-se com o estudo realizado que a utilização do pregão 

proporcionou uma economia em relação às modalidades tradicionais além de uma 

celeridade significativa em relação à concorrência e à tomada de preços. 
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ABSTRACT  

 

 

 

This study has the objective of demonstrating the use of the bidding to the 

acquisition of the input in sanitaty work which brings saving and velocity to public 

administration, improving its efficiency. The Federal Law nº 10.520, establishing the 

bidding to the State, and District together with the Federal Constitution and also with 

the Federal Law nº 8.666/93, against the anxiety of the Brazilian Society that is each 

time more demmanding to the quality of the public service supplied, claiming for a 

higher transparency and more accurate control for the achievement of the called 

social control. A large search has been done in the relevant legislation to the bidding 

and to the traditional auction besides a bibliographic research in the main authors of 

the theme. A comparative study has been procceeded to the acquisition of tubes for 

the use in the work of a sanitary company, when acquired in a bidding, nevertheless 

to the acquisitions through traditional tender processes. To have this comparision, 26 

bidding and 68 traditional tender processes have been studied, from which 10 types 

of tubes have been selected and collected and their respective prices and deadline 

for publicity and adjudication. After having collected that material, statistic treatment 

has been given to be able to compare the velocity and the saving between the 

bidding and to other tender processes. After the study was done, it was possible to 

notice a more suitable saving with the use of the bidding in relation to the traditional 

categories and even a significant velocity to the competitors in relation to the price 

collection. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Sociedade Brasileira está cada vez mais exigente por qualidade no serviço 

público, através de uma maior transparência, controles mais eficientes e realização 

de accountability, aqui compreendido como prestação de contas dos gestores 

públicos, mais claras para que possa haver o chamado controle social.  

Dentre estes mecanismos de controle temos o processo de licitação pública 

que está citado na Constituição Federal1 em seu artigo 37 inciso XXI que determina: 

 

Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. 

 

Seguindo o que determina a Constituição Federal, o processo de licitação 

pública é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e destina-se a garantir a observância 

do Princípio Constitucional da Isonomia, e ainda, a selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração, sendo processado e julgado em estrita 

conformidade com os princípios básicos que são: Legalidade, impessoalidade, 

moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao 

instrumento convocatório e julgamento objetivo. Desde a sua instituição em 21 de 

junho de 1993, vem sendo atualizada de acordo com as necessidades que o setor 

público exige, propiciando ao gestor público as condições mais eficazes de 

selecionar aquilo que há de melhor, em estrita conformidade com os princípios 

básicos. Exemplo disto foi a instituição de mais uma modalidade – Pregão 

(presencial e eletrônico), a qual trouxe celeridade e controle aos processos de 

compras de bens e serviços comuns. 

                                                 
1 BRASIL, Presidência da República Federativa do Brasil. Constituições. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm.> Acesso em: 04 mar.2008. 
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Os aspectos mais relevantes inseridos na modalidade de licitação pregão em 

relação às demais modalidades tradicionais que foram responsáveis por esta 

celeridade e controle são: 

a) Diferentes prazos entre a publicidade do edital e recebimento das propostas 

ou da realização do evento; 

b) Ocorre a inversão das fases de julgamento da habilitação e das propostas de 

preço; 

 c) Necessidade de o licitante manifestar sua vontade em interpor recurso 

administrativo apenas na fase conclusiva da sessão, devidamente registrada em 

ata e fundamentada. 

O pregão foi inserido em caráter experimental, através da Lei Federal nº 

9.472/97, que ao dispor sobre a organização dos serviços de telecomunicações e 

criar a agência reguladora (ANATEL), instituiu no âmbito das contratações 

realizadas pela agência, a figura do pregão.  

Em 04/05/2000 a União editou a Medida Provisória nº 2.026, instituindo o 

pregão no âmbito da União. Essa Medida Provisória contrariou o disposto no § 8.º do 

art. 22, da Lei 8.666/93, sendo contestada por diversos doutrinadores. 

No ano de 2002, através da Lei nº 10.520 foi instituído o pregão no âmbito da 

União, dos Estados e dos Municípios, pondo um fim as várias críticas apontadas 

pela doutrina, em especial: a utilização de Medida Provisória para instituir norma 

geral de licitações e a restrição da utilização do pregão apenas na esfera federal. O 

Decreto 3.555/00 regulamenta o pregão presencial, enquanto o Decreto 3.697/00 

regulamenta o pregão eletrônico, onde não há a presença física dos representantes 

das empresas licitantes, como na forma do modo presencial. O pregão eletrônico é a 

extensão da modalidade de pregão presencial que visa à aquisição de bens e 

serviços comuns utilizando-se recursos da tecnologia da informação, através de 

interligação via internet. 

Em Pernambuco, o pregão foi disciplinado através da Lei Estadual nº 

12.340/03, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 25.662/03. Este decreto 

estabeleceu a utilização para o pregão das regras constantes dos Decretos Federais 

nº 3.555/00 e nº 3.697/2000. Desta forma, apenas a partir de meados do exercício 



 15 

de 2003 a administração pública estadual introduziu esta ferramenta em seu sistema 

de compras. 

 

As principais diferenças do Pregão em relação a outras modalidades de 

licitação descritas na Lei nº 8.666/93 são as seguintes: 

 

a) Utilizado apenas para aquisição de bens e serviços comuns; 

b) Ocorre a inversão das fases de julgamento da habilitação e das propostas de 

preço; 

c) Conjugação de propostas escrita e verbais; 

d) Condução por pregoeiro (e não por comissão); 

e) Necessidade de o licitante manifestar sua vontade em interpor recurso 

administrativo apenas na fase conclusiva da sessão, devidamente registrada 

em ata e fundamentada; 

f) Possibilidade do uso da tecnologia da informação, para os lances (pregão 

eletrônico); 

g) Entrega dos envelopes apenas na sessão; 

h) Inexistência de restrição quanto a valor; 

i) Inexistência de efeito suspensivo, no caso de interposição de recurso 

administrativo. 

 

 A implementação da modalidade pregão no setor público é tida pelos 

doutrinadores como um avanço no sistema de licitações governamentais devido à 

economia gerada e pela celeridade nos procedimentos, quando comparados com as 

modalidades licitatórias tradicionais. 

 Um exemplo disso é que atualmente encontra-se no Congresso Nacional um 

Projeto de Lei sob o nº 7.709/072 visando alterar a Lei nº 8.666/93 e uma das 

justificativas apresentadas pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, Paulo Bernardo Silva ao Presidente da República para enviar o Projeto de 

Lei é a seguinte: “A utilização dos recursos tecnológicos adotados nos 

procedimentos licitatórios na modalidade de Pregão, instituída pela Lei Federal nº 

                                                 
2 BRASIL, Presidência da República Federativa do Brasil. Projeto de Lei 7.709/2007. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/projetos/expmotiv/mp/2006/272.htm.> Acesso em: 05 mar.2008 
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10.520, de 17 de julho de 2002, resultou em significativa redução do custo 

operacional e financeiro.” 

Portanto, este estudo justifica-se, pois como a Legislação sobre o pregão é 

relativamente nova, a Lei 10.520 foi sancionada em 2002, e no Estado de 

Pernambuco a Lei 12.340 só foi sancionada em 2003, o tempo de utilização do 

pregão é relativamente nova, portanto não têm-se um vasto estudo sobre o tema.  

Outra justificativa é a de que como retro mencionado, as inovações trazidas 

pelo pregão tendem a ser incorporadas às outras modalidades descritas na Lei 

8.666/93, fazendo-se necessário a realização de estudos acadêmicos para aferir se 

realmente a utilização do pregão produz ganhos de economia e celeridade em 

comparação com as demais modalidades.  

 

Os objetivos deste trabalho são: 

1. Levantar o histórico da licitação, fazendo a relação da sua criação com o modelo 

de Estado vigente à época que é o Estado Gerencial; 

2. Verificar se a utilização da modalidade pregão nas compras realizadas por uma 

Companhia de Saneamento para aquisição de insumos utilizados em obras de 

engenharia trouxe economicidade e celeridade para o órgão em relação às outras 

modalidades de licitação praticadas. 

 3. Fazer uma conjugação entre a economicidade e a celeridade, facilitando a 

visualização da escolha da melhor modalidade licitatória a ser utilizada. 

 

Este projeto de pesquisa tem como linha de trabalho verificar se a utilização 

da modalidade de licitação pregão em detrimento das modalidades tradicionais de 

licitação na aquisição de tubos de PVC como insumo para a realização de obras de 

engenharia em uma Companhia de Saneamento conseguiu trazer economicidade e 

celeridade, melhorando a eficiência administrativa desta Companhia. 
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Levando-se em consideração o critério de classificação de pesquisa 

proposto por Vergara3, quanto aos fins e quanto aos meios de investigação, o 

trabalho poderá ser classificado da seguinte forma: 

 

- Quanto aos fins:  

 

a) Descritiva - Uma vez que expõe características peculiares do pregão 

em relação às demais modalidades de licitação e  

b) Explicativa - Pois tenta esclarecer quais os fatores que tornam o 

pregão mais célere em relação às demais modalidades de licitação. 

 

- Quanto aos meios: 

 

a) Estudo de caso - Uma vez que destina-se a investigar se com a 

utilização do pregão, houve um aumento de economicidade e celeridade nos 

processos licitatórios de uma determinada companhia de saneamento; 

 

b) Documental – Haverá uma investigação documental nos processos 

licitatórios realizados pela companhia de saneamento e  

 

c) Bibliográfica - Será feita uma revisão bibliográfica do assunto, onde 

se pretende coletar na literatura atual (livros, artigos publicados, etc...) 

material necessário para subsidiar o trabalho a ser elaborado, bem como será 

realizado um estudo crítico da legislação consultada. A literatura disponível 

deverá ser consultada em bibliotecas pertencentes às instituições de ensino 

além da disponível na internet; 

 

 

O universo da pesquisa é formado pela aquisição, através de licitação 

tanto por pregão como pelas modalidades elencadas na Lei 8.666/93, de 
                                                 
3 VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. São Paulo: 
Atlas, 2006, p.46. 
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insumos para a realização de obras de engenharia em uma determinada 

Companhia de Saneamento, no período de 2004 a 2006.  

 

A amostra não probabilística selecionada por tipicidade é formada pela 

aquisição de tubos de PVC de vários diâmetros e tipos.  

 

A amostra representou um desembolso dos cofres públicos no valor de 

R$ 21.071.997,66 (vinte e um milhões setenta e um mil novecentos e noventa 

e sete reais e sessenta e seis centavos), correspondendo à aquisição de 

742.237 (setecentos e quarenta e dois mil duzentos e trinta e sete) metros 

lineares de tubos. 

 

 Os dados foram obtidos através de ofícios encaminhados aos presidentes das 

duas comissões de licitações existentes (que também eram pregoeiros), solicitando 

uma relação de todas as licitações realizadas no período de 2003 a 2006. 

De posse dos dados fornecidos foram selecionados os insumos que 

fossem relevantes tanto no preço unitário quanto na freqüência em que eram 

licitados tanto na modalidade pregão quanto nas demais modalidades, para 

poder haver possibilidade de comparação. 

Após a seleção, os dados selecionados foram tratados com 

procedimentos estatísticos paramétricos por regressão. 

 

 O trabalho está dividido da seguinte forma: 

 

O capítulo 1 – Revisão de Literatura – Apresenta um apanhado de diversos 

doutrinadores colhendo o ensinamento e a posição deles em relação à licitação, aos 

princípios que regem a licitação, ao pregão e mostrando as vantagens e 

desvantagens da utilização do pregão em relação às outras modalidades de licitação 

descritas na Lei nº 8.666/93. 

 

O capítulo 2 – Histórico da licitação – Aborda o fator histórico da licitação, 

mostrando cronologicamente o início da licitação, passando pela Constituição de 
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1998, pela Lei nº 8.666/93, que veio regulamentar artigo da Constituição, pelo 

Projeto de Lei nº 7.709/07, que pretende substituir a Lei nº 8.666/93 e pelo início do 

pregão no Brasil e em Pernambuco. 

 

O capítulo 3 – Análise dos Aspectos da economicidade – Apresenta um 

estudo estatístico comparando o preço de aquisição dos insumos nas licitações 

realizadas na modalidade pregão com as licitações realizadas nas outras 

modalidades, verificando se houve economicidade. 

 

O capítulo 4 – Análise dos Aspectos da celeridade – Apresenta um estudo 

comparando se com a utilização do pregão há uma maior celeridade nos processos 

de licitações públicas. 

 

O capítulo 5 – Discussão comparativa – Faz uma conjugação entre a 

economicidade e a celeridade, tornando mais clara para o gestor a escolha da 

utilização do pregão ou das outras modalidades licitatórias. 
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CAPÍTULO 1 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 Definição de Licitação Pública  

 

 Antes de qualquer coisa faz-se necessário conceituar o significado do termo 

“licitação pública”.  

Na visão de Bandeira de Mello4, licitação pública entende-se como: 

 Licitação – em suma síntese – é um certame que as 
entidades governamentais devem promover e no qual abrem 
disputa entre os interessados em com elas travar 
determinadas relações de conteúdo patrimonial, para escolher 
a proposta mais vantajosa às conveniências públicas. Estriba-
se na idéia de competição, a ser travada isonomicamente 
entre os que preencham os atributos e aptidões necessários 
ao bom cumprimento das obrigações que se propõem assumir. 

 
 

Meirelles5 conceitua Licitação Pública como sendo um procedimento 

administrativo para selecionar a proposta mais vantajosa, desenvolvendo-se através 

de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a Administração e para os 

licitantes. Para ele, este procedimento administrativo propicia igual oportunidade a 

todos os interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios 

administrativos.  

 
 

Seguindo a mesma linha, a Coletânea do TCU6 faz a seguinte conceituação:  

Licitação é o procedimento administrativo formal em que a 
Administração Pública convoca, mediante condições 
estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas 
interessadas na apresentação de propostas para o 
oferecimento de bens e serviços. 

 

 Como se vê, as conceituações transcritas acima são similares, assim como 

de outros autores consultados. 

 

                                                 
4 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 19 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p.492. 
5 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29 ed. São Paulo: Malheiros, 2003, 
p.264. 
6 BRASIL, Tribunal de Contas da União. Licitações e Contratos: orientações básicas. 3 ed. 
Brasília: TCU, Secretaria de Controle Interno, 2006, p.16. 
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1.2 Objetivo da Licitação Pública 

 

A Administração pública quando pretende realizar uma licitação pública o faz 

com um objetivo. Segundo a Coletânea do TCU7 o objetivo da licitação pública é 

garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, selecionando a 

proposta mais vantajosa para a Administração e possibilitando o comparecimento ao 

certame do maior número possível de concorrentes. 

 

O posicionamento de Bandeira de Mello8 em relação ao objetivo da licitação 

pública é a seguinte: 

 A licitação visa alcançar duplo objetivo: proporcionar às 
entidades governamentais possibilidades de realizarem o 
negócio mais vantajoso (pois a instauração de competição 
entre ofertantes preordena-se a isto) e assegurar aos 
administrados ensejo de disputarem a participação nos 
negócios que as pessoas governamentais pretendam realizar 
com os particulares. 

 

 Portanto, pode-se concluir que o grande objetivo da Administração Pública ao 

realizar uma licitação pública é selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração, garantindo aos licitantes o cumprimento do princípio constitucional da 

isonomia. 

 

1.3 Licitação Pública na Constituição Federal de 1988 

 

A licitação está disciplinada na Lei Maior do País que é a Constituição de 

19889, a que está em vigor. 

No Título III (Da Organização do Estado) Capítulo II (DA UNIÃO) a 

Constituição define no seu artigo 22, que cabe à União legislar privativamente sobre 

as normas gerais de licitação e contratação para a Administração Pública, conforme 

descrito abaixo: 

 

                                                 
7 BRASIL, Tribunal de Contas da União, op.cit., p.16. 
8 MELLO, Celso Antônio Bandeira de, op.cit., p.494. 
9 BRASIL, Presidência da República Federativa do Brasil. Constituições. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm> Acesso em: 05 mar.2008. 
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Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

... 

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas 
as modalidades, para as administrações públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as 
empresas públicas e sociedades de economia mista, nos 
termos do art. 173, § 1°, III;  

... 

 

Já no Capítulo VII (DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) na Seção I 

(DISPOSIÇÕES GERAIS), a Constituição define no seu artigo 37 que as 

contratações da Administração Pública serão precedidas de licitação pública que 

será regulamentada por lei, definindo também seus princípios norteadores. 

O caput deste artigo define os princípios como sendo: legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade. Posteriormente, com a Emenda 

Constitucional nº 19 de 199810 a redação do caput do artigo 37 ficou acrescida do 

princípio da eficiência. 

Já o inciso XXI define a obrigatoriedade da licitação pública para contratação 

de obras, serviços, compras e alienações, ressalvados os casos especificados na 

legislação, assegurando igualdade de condições a todos os concorrentes. 

 

 

 

 

1.3.1 Princípios Destacados na Constituição Federal de 1988 

 

Os princípios citados no artigo 37 da Constituição Federal são: a legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Abaixo vai ser destacado cada 

um deles: 

 

 

 
                                                 
10 BRASIL, Presidência da República Federativa do Brasil. Constituições. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm> Acesso em: 18 mar.2008. 
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1.3.1.1 Princípio da Legalidade 

 

Niebuhr11 nos ensina que o princípio da legalidade está consoante com o 

inciso II do artigo 5º da Constituição Federal que afirma que ninguém será obrigado 

a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Entretanto, na 

Administração Pública, o princípio da legalidade define que o administrador público 

somente pode fazer aquilo que a lei autoriza expressa ou implicitamente. Ou seja, 

eles atuam nos estritos termos da competência que lhes foi atribuída por lei.    

 
 

A Coletânea do TCU12 define o princípio da legalidade de uma forma bem 

objetiva: “Nos procedimentos de licitação, esse princípio vincula os licitantes e a 

Administração Pública às regras estabelecidas nas normas e princípios em vigor.”   

 

Jacoby13 entende que o princípio da legalidade é ao mesmo tempo uma 

garantia de proteção e um dever do Administrador. Proteção frente aos órgãos de 

controle interno e externo, pois o afastamento da norma implica sempre um 

julgamento discrinionário-valorativo das circunstâncias envolvidas e dever porque a 

vontade do administrador não pode colocar-se acima da vontade do povo, refletida 

na norma.  

 

 

1.3.1.2 Princípio da Impessoalidade 

 

Na visão de Jacoby14 o princípio da impessoalidade veda que a ação da 

Administração efetive-se em vista de determinada pessoa. O interesse público está 

acima do interesse particular. 

 

Para a Coletânea TCU15: “Esse princípio obriga a Administração a observar 

nas suas decisões critérios objetivos previamente estabelecidos, afastando a 

discricionariedade e o subjetivismo na condução dos procedimentos da licitação.” 
                                                 
11 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 3 ed. Curitiba: Zênite, 2005, p.43. 
12 BRASIL, Tribunal de Contas da União, op.cit., p.17. 
13 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Sistema de Registro de Preços e Pregão Presencial e 
Eletrônico. 2.ed. Belo Horizonte:Fórum, 2006, p.56. 
14 Idem, p.58. 
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No entendimento de Bandeira de Mello16, o princípio da impessoalidade 

sublinha o dever de que no procedimento licitatório sejam todos os licitantes tratados 

com absoluta neutralidade. Para ele tal princípio não é senão uma forma de designar 

o princípio da igualdade de todos perante a Administração. 

  

 

 

 

1.3.1.3 Princípio da Moralidade 

 

 

Segundo Jacoby17 a conduta administrativa deve pautar-se, 

permanentemente, visando ao atendimento dos valores cultivados no mais alto nível 

de valores morais da sociedade. Para ele, as normas mais importantes na tutela do 

princípio da moralidade são três: 

 
1) O art. 9º da Lei nº 8.666/93, que veda a chamada relação promíscua entre os 

agentes da Administração e contratados; 

 

2) A Lei nº 8.429/92, conhecida como Lei de Improbidade, que nos arts. 10 e 11 

estabelece várias condutas tipificadas como irregular e 

 

3) O Decreto nº 1.171/94 que instituiu o Código de Ética do servidor público federal. 

 

 

O princípio da moralidade na visão de Bandeira de Mello18 impõe que o 

procedimento licitatório se desenvolva conforme padrões éticos prezáveis tanto para 

a administração quanto para os licitantes. Especificamente para a Administração, tal 

princípio está reiterado na referência ao princípio da probidade administrativa.  

  

                                                                                                                                                         
15 BRASIL, Tribunal de Contas da União, op.cit., p.17. 
16 MELLO, Celso Antônio Bandeira de, op.cit., p.500. 
17 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby, op.cit., p.59. 
18 MELLO, Celso Antônio Bandeira de, op,cit., p.501. 
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Segundo Coletânea TCU19: “A conduta dos licitantes e dos agentes públicos 

tem de ser, além de lícita, compatível com a moral, a ética, os bons costumes e as 

regras da boa administração.” 

 

 

1.3.1.4 Princípio da Publicidade 

 

Niebuhr20 define que o princípio da publicidade remonta ao próprio princípio 

republicano, pilar da sistemática constitucional vigente. Segundo este princípio, os 

atos tomados em nome do Estado, inclusive os atos administrativos, são abertos a 

todos. Na visão dele, o princípio da publicidade é de vital importância para a licitação 

pública, sem este princípio já não se poderia falar em licitação pública, mas tão-

somente em licitação privada pois se não há publicidade, se a licitação é destinada a 

grupo restrito de pessoas, não se pode chamá-la de pública. 

 
 

Segundo Coletânea do TCU21: “Qualquer interessado deve ter acesso às 

licitações públicas e seu controle, mediante divulgação dos atos praticados pelos 

administradores em todas as fases da licitação.”  

 

Jacoby22 ensina sobre o princípio da publicidade: 
 

 Há duas acepções imanentes nesse termo, e, sem 
distingui-las, não se pode com segurança definir o alcance do 
princípio. 

Foi sensível a essa distinção, ainda que en passant, o 
saudoso professor Hely Lopes Meirelles, ao acentuar que: 

“publicidade, como princípio da administração pública, 
abrange toda atuação estatal, não só sob o aspecto de 
divulgação oficial de seus atos, como também de propiciação 
de conhecimento de conduta interna de seus agentes. Essa 
publicidade atinge, assim, os atos concluídos e em formação, 
os processos em andamento, os pareceres dos órgãos 
técnicos e jurídicos, os despachos intermediários e finais, as 
atas de julgamento das licitações e os contratos com 
quaisquer interessados, bem como os comprovantes de 
despesas e as prestações de contas submetidas aos órgãos 

                                                 
19 BRASIL. Tribunal de Contas da União, op.cit., p.17. 
20 NIEBUHR, Joel de Menezes, op.cit., p.46. 
21 BRASIL, Tribunal de Contas da União, op.cit., p.17. 
22 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby, op.cit., p.60. 
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competentes. Tudo isso é papel do documento público que 
pode ser examinado na repartição por qualquer interessado e 
dele obter certidão ou fotocópia autenticada para fins 
constitucionais”. 

Verifica-se que, num primeiro momento, a publicidade está 
relacionada com o dever de comunicar ao público em geral e, 
num segundo, permitir ao interessado que conheça um ato do 
processo administrativo. 

... 
Tal princípio só não vigora em relação ao conteúdo da 

proposta, que está submetido a outro princípio: o sigilo da 
proposta até o momento da sua regular abertura. 

 

  

1.3.1.5 Princípio da Eficiência 

 

Segundo Bandeira de Mello23 o princípio da eficiência é juridicamente tão 

fluido e de tão difícil controle à doutrina do Direito que mais parece um simples 

adorno agregado ao art. 37 da Constituição Federal. Tal princípio não pode ser 

entendido senão na intimidade do princípio da legalidade, pois jamais uma suposta 

busca de eficiência justificaria postergação daquele que é o dever administrativo por 

excelência, além deste princípio ser uma particularidade do princípio da “boa 

administração”. 

 

 

Na visão de Niebuhr24 a licitação pública deve ser além de garantidora da 

isonomia, instrumento para que a Administração selecione o melhor contratante, que 

lhe apresente proposta realmente vantajosa e deve ser concluído com agilidade, ou 

seja, a eficiência em licitação pública gira em torno de três aspectos fundamentais: 

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

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

celeridade e o da finalidade. Porém, ele adverte que o princípio da eficiência não 

serve de justificativa para a desobediência à legalidade e aos demais princípios da 

licitação pública, entre os quais, merece menção especial, o da igualdade. Deve-se 

lograr eficiência em consonância aos demais princípios, sem que um exclua o outro. 

 

                                                 
23 MELLO, Celso Antônio Bandeira de, op.cit., p.109. 
24 NIEBUHR, Joel de Menezes, op.cit., p.41. 
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1.4 Lei Nº 8.666/93 

 

A Lei que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal instituindo 

normas gerais sobre licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências é a Lei nº 8.666 que foi sancionada pelo Presidente da República em 

21 de junho de 1993. 

No parágrafo único do artigo 1º é definido que os entes subordinados ao 

regime desta Lei são:  

- os órgãos da administração direta  

- os fundos especiais 

- as autarquias 

- as fundações públicas 

- as empresas públicas 

- as sociedades de economia mista e  

- demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios. 

 

No seu artigo 3º a Lei 8.66625 define os princípios constitucionais e básicos 

norteadores da licitação, que são: princípio constitucional da isonomia e os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

 

1.4.1 Princípios Destacados na Lei Nº 8.666/93 

 

 

1.4.1.1 Princípio Constitucional da Isonomia  

Niebuhr26 afirma que o Princípio da Isonomia é o mais importante para a 

licitação pública, sendo a própria causa da licitação pública. Todos os interessados 

                                                 
25 BRASIL, Presidência da República Federativa do Brasil. Lei 8.666/1993. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm > Acesso em: 10 mar.2008. 
 
26 NIEBUHR, Joel de Menezes, op.cit., p.39. 



 28 

em contratar com a Administração devem ser tratados com igualdade, por força do 

caput do artigo 5º da Constituição Federal.  

Ele acrescenta que, desde a antiguidade é sabido que o princípio não 

demanda igualdade absoluta. Afirma-se, com freqüência, que os iguais devem ser 

tratados com igualdade e os desiguais de maneira desigual. Nessa linha, resta saber 

quem são os iguais e quem são os desiguais, bem como até que ponto é legítimo 

estabelecer um tratamento desigual aos desiguais. Sob esta análise, verifica-se que 

o edital de licitação é um documento que em sua essência desiguala situações e 

pessoas.  

 
A título ilustrativo Niebuhr27 apresenta um exemplo simples de compra de 

cadeiras para um auditório para demonstrar como o edital de licitação pode 

desigualar pessoas, tornando-as ou não pretensos fornecedores para a 

Administração Pública: 

   
Por exemplo: a Administração quer comprar cadeiras para 

um auditório e, em vista disso, exige, no edital, cadeiras 
estofadas em couro. Ao formular essa exigência a 
Administração está discriminando as pessoas que não 
trabalham com cadeiras estofadas em couro. Quem trabalha 
com cadeiras não estofadas ou estofadas com outro material 
não pode participar da licitação. Mas, o ponto é que essa 
discriminação lançada no edital não é necessariamente 
ilegítima, contrária ao princípio da igualdade. Ocorre que como 
dito, é permitido desigualar. No entanto, para que o tratamento 
desigual seja legítimo é necessário que o mesmo seja 
amparado e justificado no interesse público. Continuando no 
exemplo, deve haver justificativa em interesse público, 
mensurada em consonância à razoabilidade, para contratar 
cadeiras estofadas em couro, excluindo da licitação aqueles 
que trabalham com cadeiras não estofadas ou estofadas com 
outros materiais. 

Portanto, o que determina se dada exigência é compatível 
ou incompatível com o princípio da isonomia é o interesse 
público. Se a exigência for amparada e justificada em 
interesse público, ainda que desiguale pessoas e situações, 
será legítima, sem impor qualquer sorte de agravos ao 
princípio da isonomia. Se a exigência não for amparada e 
justificada em interesse público, será ilegítima e ofensiva ao 
princípio da isonomia. 

 

                                                 
27 idem, p.40. 
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Na mesma linha de que a isonomia não é uma igualdade absoluta, nos ensina 

Jacoby28 que no Direito a isonomia é estritamente vinculada à lei, porque a 

igualdade se estabelece ou não, segundo os ditames da norma, mas não se exaure 

na dimensão da legalidade. Podendo ocorrer, e não raro acontece, da violação ao 

princípio da isonomia provir da própria norma. 

Ele cita dois exemplos que ofendem o princípio da isonomia: 
 
a) Exigir-se que o licitante ou contratado apresente 

documento, certidão ou atestado que não se mostre 
diretamente relacionado com a sua capacidade de 
fornecimento, aí abrangidos os aspectos da capacidade 
jurídica e da qualificação técnica, econômica e financeira, 
inserindo-se na primeira a regularidade fiscal. 

 
b) Restringir a competição, estabelecendo objeto com 

indicação de qualidade ou características exclusivas, quando 
essas não forem indispensáveis à satisfação do interesse 
público. 

 

 

1.4.1.2 Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório 

 

Segundo Bandeira de Mello29: “O princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório obriga a Administração a respeitar estritamente as regras que haja 

previamente estabelecido para disciplinar o certame, como, aliás, está consignado 

no art. 41 da Lei 8.666.” 

 

Segundo Coletânea TCU30: “Obriga a Administração e o licitante a 

observarem as normas e condições estabelecidas no ato convocatório. Nada poderá 

ser criado ou feito sem que haja previsão no ato convocatório.” 

 

Indo na mesma linha dos outros autores, temos o ensinamento de Jacoby31: 

 O termo técnico-jurídico vinculação guarda relação com a 
acepção vulgar de sua origem etimológica, significando o ato 
ou efeito de ligar-se por vínculo. A Administração, segundo 

                                                 
28 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby, op.cit., p.54. 
29 MELLO, Celso Antônio Bandeira de, op.cit., p.502. 
 
30 BRASIL, Tribunal de Contas da União, op.cit., p.17 
 
31 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby, op.cit., p.62. 
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esse princípio, deve prender-se à linha que traçou para a 
realização do certame, ficando adstrita às regras que 
estabeleceu. 

 Exemplificando: em licitação promovida pelo Ministério 
Público Militar para a construção de sua garagem, exigiu-se 
que a proposta fosse assinada por profissional habilitado, ao 
invés de ser exigido que o fosse por representante 
credenciado, como é usual. Nesse caso particular, na 
avaliação das propostas, a Administração fica vinculada à 
verificação do cumprimento dessa obrigação. 

  

  

 

1.4.1.3 Princípio do Julgamento Objetivo 

 

Para Bandeira de Mello32 o Princípio do Julgamento Objetivo almeja diminuir 

ao máximo o subjetivismo dos membros da comissão julgadora na licitação. A 

objetividade absoluta só se pode garantir previamente nos certames decididos 

unicamente pelo preço. Quando entram em causa qualidade, técnica ou rendimento, 

desaparece a objetividade absoluta. Porém, utilizando com eficácia o Princípio do 

Julgamento Objetivo o administrador irá diminuir o subjetivismo ao máximo. 

     

 

Indo na mesma linha de pensamento, Jacoby33 considera que o julgamento 

em uma licitação é considerado objetivo quando não existem características 

subjetivas dos avaliadores e dos avaliados. Ele acrescenta que mesmo nas  

licitações do tipo técnica e preço ou melhor técnica, se o edital tiver sido elaborado 

de acordo com a legislação, o licitante deve poder, num exercício de auto-avaliação 

da proposta, aferir com bastante aproximação a nota da proposta técnica que ser-

lhe-á atribuída. Caso a nota técnica seja bastante diferente da nota esperada pelo 

licitante está confirmada a aleatoriedade, a discricionariedade e a desconformidade 

com o julgamento objetivo.  

 

 

 

                                                 
32 MELLO, Celso Antônio Bandeira de, op.cit., p.502 
33 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby, op.cit., p.64. 
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1.4.1.4 Princípios Já Destacados no Artigo 37 da Constituição Federal de 1988 

 
 Os princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, 

Probidade Administrativa e Igualdade descritos no artigo 3º da Lei 8.666 são os 

mesmos já destacados no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e já foram 

descritos anteriormente.  

    

 

1.4.2 Meio de Publicidade 

Os meios de comunicação onde devem ser publicados os avisos dos resumos 

dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões 

previstos na Lei nº 8.66634 estão especificadas nos incisos do artigo 21:  

       I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de 
licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública 
Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial 
ou totalmente com recursos federais ou garantidas por 
instituições federais;  

        II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal 
quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão 
ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, 
ou do Distrito Federal;  

        III - em jornal diário de grande circulação no Estado e 
também, se houver, em jornal de circulação no Município ou 
na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, 
fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a 
Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de 
outros meios de divulgação para ampliar a área de 
competição.  

        § 1o  O aviso publicado conterá a indicação do local 
em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do 
edital e todas as informações sobre a licitação. 

 

 

 

                                                 
34 BRASIL, Presidência da República Federativa do Brasil. Lei 8.666/1993. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm > Acesso em: 11 mar.2008. 
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1.4.3 Modalidades 

As Modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666 estão especificadas no 

artigo 22 e são as seguintes:  

I - concorrência;  

II - tomada de preços;  

III - convite;  

IV - concurso;  

V - leilão.  

 

 Os parágrafos 1º ao 3º definem as modalidades concorrência, tomada de 
preços e convite: 

        § 1o  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. 

        § 2o  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. 

        § 3o  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. 

 

Quando for utilizada a modalidade convite e existindo na praça mais de 3 

(três) possíveis interessados, o § 6o  determina que a cada novo convite, realizado 

para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um 

interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. 

Já se for impossível a obtenção do número mínimo de 3 (três) licitantes, o 
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§ 7o  determina que essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no 

processo, sob pena de repetição do convite.  

 

A definição de Bandeira de Mello35 para as modalidades de licitação é a 
seguinte: 

 A concorrência é obrigatória no caso de valores mais 
elevados; a tomada de preços, tal como o leilão, é prevista 
para os negócios de vulto médio e o convite para os de 
modesta significação econômica. Sem embargo, a 
Administração pode, ao invés de adotar a modalidade 
correspondente ao respectivo patamar de valor, optar pela 
prevista para patamar de valor mais elevado; evidentemente, 
jamais o inverso. 

 

1.4.4 Valor de Contratação 

 

A escolha da modalidade de licitação (concorrência, tomada de preços ou 

convite) a ser utilizada depende do valor do orçamento base da Administração. Os 

limites dos valores estão definidos no artigo 23 da Lei 8.66636. Esses valores estão 

divididos em dois grandes grupos, o primeiro para obras e serviços de engenharia e 

o segundo para compras e serviços que não sejam de engenharia. Os limites estão 

discriminados no quadro abaixo:  

 

 

QUADRO 01: Limite de valores para escolha da modalidade de licitação na Lei nº 8.666/93 
 

 MODALIDADE LIMITE 
Convite Até R$ 150.000,00 
Tomada de Preços Até R$ 1.500.000,00 

Para Obras e Serviços de 
Engenharia 

Concorrência Acima de R$ 1.500.000,00 
Convite Até R$ 80.000,00 
Tomada de Preços Até R$ 650.000,00 

Para Compras e Serviços 
que não sejam de 
Engenharia Concorrência Acima de R$ 650.000,00 
Fonte: BRASIL, Presidência da República Federativa do Brasil. Lei 8.666/1993. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm > Acesso em: 15 mar.2008. 

                                                 
35 MELLO, Celso Antônio Bandeira de, op.cit., p.519 
36 BRASIL, Presidência da República Federativa do Brasil. Lei 8.666/1993. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm > Acesso em: 15 mar.2008. 
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O § 4o define que nos casos em que couber convite, a Administração poderá 
utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência. 

         

1.4.5 Projeto de Lei Nº 7.709/07 

 

Existe atualmente no Congresso um Projeto de Lei tramitando sob o nº 

7.709/07, que visa alterar a Lei nº 8.666/93. Estas modificações foram propostas ao 

Presidente da República, pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, Paulo Bernardo Silva. 

 

 Para apresentar as propostas de modificações na Lei nº 8.666/93 ao 

Presidente da República, o Ministro elencou uma série de argumentos que vêem 

demonstrar a celeridade e economicidade adquirida com a implantação do pregão. 

Abaixo vão ser transcritos alguns destes argumentos37 utilizados pelo 

ministro: 

 
... 

4.          As alterações propostas visam adequar as 
licitações e contratações governamentais às novas tecnologias 
de informações presentes no cenário brasileiro atual, bem 
como atender aos princípios de transparência, economicidade, 
competitividade e celeridade das contratações governamentais 
com vistas a tornar o processo licitatório concomitante com as 
melhores práticas mundiais. 

5.          A utilização dos recursos tecnológicos adotados 
nos procedimentos licitatórios na modalidade de Pregão, 
instituída pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
resultou em significativa redução do custo operacional e 
financeiro. 

6.          As alterações sugeridas estão em consonância 
com a jurisprudência consolidada, bem como incorporam 
experiências acumuladas no período de vigência da lei de 
licitações e contratos.  

7.          Um dos mecanismos de redução nos custos 
propostos no projeto consiste na previsão de substituição da 

                                                 
37 BRASIL, Presidência da República Federativa do Brasil. Projeto de Lei 7.709/2007. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/projetos/expmotiv/mp/2006/272.htm.> Acesso em: 15 mar.2008. 
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publicação na imprensa oficial pela publicação em sítios 
eletrônicos oficiais da administração, desde que certificados 
digitalmente por autoridade certificadora credenciada no 
âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil. 

8.          O sistema de compartilhamento e a centralização 
de informações e dados relacionados às contratações 
governamentais trazem um benefício direto à administração, 
haja vista a maior facilidade de verificação dos dados e 
uniformização dos procedimentos. Nesta esteira fica instituído, 
neste projeto, o Cadastro Nacional de Registros de Preços e o 
acesso compartilhado ao Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores - SICAF. 

... 

 

Este Projeto de Lei é composto por 5 artigos. O artigo 1º modifica a redação 

dos artigos 2o, 6o, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 32, 34, 38, 40, 42, 43, 61, 87 e 109, 

da Lei no 8.666; o artigo 2º acrescenta o artigo 15-A à Lei nº 8.666, instituindo o 

Cadastro Nacional de Registros de Preços; o artigo 3º refere-se à publicação, no 

prazo de 30 dias, da íntegra da Lei no 8.666, com as alterações anteriores e as 

resultantes desta Lei, ressalvadas as alterações decorrentes de medidas provisórias 

em vigor; o artigo 4º define que a Lei entrará em vigor trinta dias após sua 

publicação e, finalmente o artigo 5º revoga o § 4o do art. 41 da Lei no 8.666. 

O Ministro esclarece na justificativa ao Presidente quais são as alterações 

substanciais propostas por ele38: 

Com base nessas justificativas constam da proposta as 
seguintes alterações substanciais: 

          a) estabelecimento da obrigatoriedade da utilização 
da modalidade licitatória de pregão para aquisição de bens e 
serviços considerados comuns; 

          b) introdução dos  conceitos de bens e serviços 
comuns e sítio eletrônico oficial da administração pública; 

                                                 
38 BRASIL, Presidência da República Federativa do Brasil. Projeto de Lei 7.709/2007. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/projetos/expmotiv/mp/2006/272.htm.> Acesso em: 16 abr.2008. 
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          c) instituição do Cadastro Nacional de Registros de 
Preços a ser disponibilizado às unidades administrativas da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

          d) atribuição de eficácia às publicações nos sítios 
eletrônicos oficiais certificados por autoridade certificadora 
credenciada no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira, ICP-Brasil; 

          e) estabelecimento da possibilidade de uso de 
sistemas eletrônicos em todas as modalidades de licitação; 

          f) adequação do número mínimo de propostas 
válidas na modalidade convite ao entendimento consolidado 
do Tribunal de Contas da União e à doutrina dominante; 

          g) inclusão da modalidade de pregão nas hipóteses 
de licitações internacionais visando à contratação de bens e 
serviços comuns; 

          h) inclusão de dispositivo que impossibilite de 
participar em licitações públicas pessoas físicas e/ou 
jurídicas que tenham praticado atos contrários à ordem 
pública e sejam declaradas suspensas de licitar e contratar, 
ainda que participantes de outra pessoa jurídica; 

          i) assegura às unidades administrativas da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a 
possibilidade de acesso ao Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF, administrado pela 
União; 

          j) estabelecimento da possibilidade de inversão das 
fases em todas as modalidades de licitação; 

          l) diminuição dos prazos recursais e inclusão da 
fase saneadora no processo recursal de modo a aperfeiçoar 
e dar celeridade à sistemática licitatória. 
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1.5 Pregão 

 

1.5.1 Legalidade da Lei 10.520/02 

 

Na visão de Bandeira de Mello39 o pregão nasceu viciado, porém, após 

regulação e com a posterior criação da Lei 10.520 este vício foi sanado: 

O pregão, que nascera viciado,(...), ulteriormente foi 
regulado e liberado para toda a esfera Federal, e só para ela, 
pela Medida Provisória 2.026, de 4.5.2000. Por fim, a citada 
Lei 10.520 o fez aplicável a todo o País, com o que ficou, a 
partir daí, sanado o vício original, pois nada se opõe a que dita 
lei seja também havida como “norma geral” superveniente à 
Lei 8.666.  

 

 

 

Justen Filho40 vai na mesma linha de pensamento, quando afirma que 

algumas pessoas questionaram a viabilidade jurídica da adoção de nova modalidade 

licitatória sem alterar a Lei nº 8.666, uma vez que a Lei nº 8.666 veicula normas 

gerais sobre licitações (em todas as suas modalidades), sendo, portanto inválido 

instituir o pregão por outra lei.  

Para ele, essa tese não se afigura como procedente, pois a competência 

federal para editar normas gerais não se exauriu com a Lei nº 8.666/93. Nada 

impede que a União edite outras normas gerais, além daquelas previstas no referido 

diploma, podendo ser em uma única lei ou em vários diplomas. Na escolha da União 

por editar outra lei versando sobre normas gerais de licitação, não é possível 

estabelecer uma espécie de hierarquia superior da Lei nº 8.666, do que derivaria a 

impossibilidade de lei ordinária posterior disciplinar a mesma matéria. Entre leis 

ordinárias, não há cabimento em instituir distinções hierárquicas. A Lei nº 8.666 

constitui-se em uma lei ordinária, que pode ser modificada por lei subseqüente de 

idêntica hierarquia. 

                                                 
39 MELLO, Celso Antônio Bandeira de, op.cit., p.518. 
40 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico. 3.ed. São 
Paulo: Dialética, 2004, p.10. 
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Ele ressalta que até se poderia criticar, sob o ponto de vista da técnica 

legislativa essa alternativa, mas não caberia imputar invalidade à opção de dissociar 

a disciplina das normas gerais em dois ou mais diplomas legais. 

 

 

1.5.2 Subsidiária da Lei Nº 8.666/93 

 

Para Justen Filho41 pode-se utilizar a Lei 8.666 subsidiariamente à Lei 10.520, 

nos casos que esta for omissa: 

A edição da lei especial produz o efeito de subtrair o setor 
específico disciplinado à incidência da lei geral. Esse efeito 
não significa, no entanto, a impossibilidade de aplicação da lei 
geral naquilo que não for incompatível com a lei especial. 

Já a disciplina do pregão envolve legislação especial, cujo 
campo de incidência é delimitado e restrito. De regra, aplicam-
se ao campo do pregão as normas da legislação específica. 
No entanto, o intérprete deverá interpretar os institutos do 
pregão à luz dos princípios e soluções consagradas na Lei nº 
8.666. 

 

Pereira Júnior42 apresenta pensamento análogo: 

 

A Lei nº 8.666/93 forma, com suas alterações posteriores, 
o conjunto normativo a que se devem agregar normas 
supervenientes sobre licitações e contratações da 
Administração Pública. Estas trazem inovações que se 
encaixarão naquela, sob pena de romper-se a harmonia do 
sistema. O que a MP nº 2.026/00 teria desejado enfatizar, no 
seu indigitado art. 8º, é que a nova modalidade de licitação, o 
pregão, porque desconhecido do sistema até então vigente, 
recebeu tratamento normativo próprio, que, na eventualidade 
de omissões, lacunas, dúvidas ou obscuridades suscitadas na 
aplicação, será suprido pelas normas do sistema. Significa que 
o pregão estará sujeito a todas as normas da Lei nº 8.666/93 
que se mostrarem necessárias para viabilizar-lhe a aplicação, 
nos aspectos de que a MP nº 2.026/00 não se ocupou ou de 
que tratou insuficientemente. Significa, também, que, sendo 
expressa a MP, as normas destas excluem as normas da Lei 
que lhe sejam eventualmente contrárias, devendo prevalecer o 
princípio da especialização, já que do pregão não cogita a Lei 

                                                 
41 JUSTEN FILHO, Marçal, op.cit., p.207. 
42 PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Pregão: a sexta modalidade de licitação. Disponível em: < 
http://www.conlicitacao.com.br/sucesso_pregao/pareceres/josetorres08.php>. Acesso em: 03 

abr.2008. 
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nº 8.666/93. Não são claras as razões - se é que existem - de 
se haver preferido editar norma com aparência de autonomia 
em relação à Lei nº 8.666/93. Para manter-se congruente o 
sistema, melhor teria sido inserir-se o pregão e sua disciplina 
no contexto da Lei nº 8.666/93, o que acentuaria a integração 
da nova modalidade no sistema e evitaria a ociosa repetição 
de regras da Lei nº 8.666/93 dentre as normas do pregão, que 
a MP perpetrou. 

 

 

1.5.3 Bem e Serviço Comum 

 

Para Justen Filho43 já existia a necessidade de haver um tratamento jurídico 

diverso para contratação de bens “padronizados” e de bens produzidos “sob 

encomenda”. A implementação do pregão destinou-se a solucionar as necessidades 

administrativas relacionadas a bens “padronizados”, uma vez que existe a idéia de 

que a licitação para contratação de objeto “padronizado” não necessita sujeitar-se a 

trâmites tão minuciosos como os necessários para fornecimento de objetos 

produzidos “sob encomenda”. Ou seja, há casos em que a necessidade da 

Administração pode ser satisfeita por meio de bens que estão disponíveis no 

mercado. São hipóteses em que é público o domínio das técnicas para produção do 

objeto e seu fornecimento ao adquirente de tal modo que não existe dificuldade em 

localizar um universo de fornecedores em condições de satisfazer plenamente o 

interesse estatal. 

 

 

A interpretação de Pereira Júnior44 para bem e serviço comum é a seguinte: 

 

Por ora, é possível entreverem-se como comuns, para os 
fins de aplicação do pregão, compras e serviços que 
apresentem três notas distintivas básicas:  
(a) aquisição habitual e corriqueira no dia-a-dia administrativo;  
(b) refiram-se a objeto cujas características encontrem no 
mercado padrões usuais de especificação;  

                                                 
43 JUSTEN FILHO, Marçal, op.cit., p.21. 
44 PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Pregão: a sexta modalidade de licitação. Disponível em: < 
http://www.conlicitacao.com.br/sucesso_pregao/pareceres/josetorres08.php>. Acesso em: 10 

abr.2008. 
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(c) os fatores e critérios de julgamento das propostas sejam 
rigorosamente objetivos, centrados no menor preço. Tais 
atributos não defluem apenas da definição lançada no § 1º do 
art. 1º. São decorrência lógica dos procedimentos fixados nos 
arts. 3º e 4º da MP.  

Com efeito, não se imagina como se viabilizaria, 
idoneamente, uma competição licitatória, mediante pregão, 
para a contratação de compra ou serviço singular, com 
características especiais, de execução complexa ou 
dependente de domínio técnico especializado, se: 

 
(a) o prazo entre a publicação do aviso de edital e a data de 
apresentação de propostas pode ser de oito dias úteis (art. 4º, 
V), pressupondo, para a elaboração das propostas, 
simplicidade e rapidez somente compatíveis com objeto de 
pronta especificação e apuração no ramo de sua produção ou 
comercialização;  

 
(b) o julgador das propostas e dos documentos de habilitação 
é um servidor isolado (art. 3º, IV), dispensada a existência de 
uma comissão, o que faz presumir tal simplicidade de 
especificações e de exigências que torna o exame do objeto e 
das propostas acessível ao conhecimento médio dos agentes 
da Administração; 
 
(c) prevalece sempre o critério do menor preço, ressalvados 
"parâmetros mínimos de desempenho e qualidade" (art. 4º, 
XI), que primam, portanto, pela simplicidade e objetividade. É 
evidente que, nessas circunstâncias, o objeto da compra ou do 
serviço a ser licitado tem de ser de trânsito habitual na praça, 
em razão de portar especificações simples, passíveis de 
aferição objetiva e de unívoca compreensão pelos licitantes e 
pela Administração. 

 

 

1.5.4 Valor de Contratação 

 

Justen Filho45 explica porque na Lei nº 8.666 o valor de contratação define a 

modalidade licitatória enquanto o pregão pode ser usado para qualquer valor. 

Segundo ele na Lei nº 8.666 se adotou uma espécie de presunção de que a 

ampliação do valor da contratação produz uma maior complexidade do objeto. Logo, 

contratos de pequeno valor seriam relativamente simples, enquanto os de maior 

vulto exigiriam procedimento licitatório mais detalhado e completo. A distinção entre 

                                                 
45 JUSTEN FILHO, Marçal, op.cit., p.39. 
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as modalidades comuns de licitação previstas na Lei 8.666 relaciona-se com a 

extensão dos requisitos quanto à habilitação e ao objeto ofertado.   

Enquanto o pregão não se relaciona com o valor da contratação porque o 

pregão é utilizado para contratações que versam sobre objetos sem maior 

complexidade. Ou seja, o critério de utilização do pregão é qualitativo e não 

quantitativo. A qualificação do objeto como “comum” não depende de seu valor, mas 

da padronização. Portanto, o pregão pode versar sobre bens de pequeno valor tanto 

como sobre contratações de grande vulto. Portanto, não há cabimento de questionar 

o valor da contratação para determinar a aplicabilidade do pregão. Daí a irrelevância 

do critério de valor para fixação do cabimento do pregão. 

 

 

 

1.5.5 Meio de Publicidade 

 

Na visão de Justen Filho46 apesar do Decreto Federal tornar obrigatória a 

publicação do aviso por meio da internet enquanto a Lei nº 10.520 determina que é 

meramente facultativa, o Decreto não é ilegal, conforme visto abaixo: 

 A Lei nº 10.520 determina que a publicação do aviso por 
meio da Internet é meramente facultativa. 

 No entanto, o regulamento federal impôs solução diversa. 
Determinou a obrigatoriedade da publicidade tanto por via da 
Imprensa Oficial como da Internet. Na sistemática do 
regulamento federal, o aviso do pregão deve ser 
obrigatoriamente divulgado no Diário Oficial da União e por via 
da Internet. Ou seja, tornou sem efeito a expressão 
“facultativamente” contida na Lei nº 10.520. Com todo o rigor, 
essa determinação não é ilegal. Se a Lei nº 10.520 determinou 
que certa via de divulgação é facultativa, não existe 
impedimento a que o regulamento federal imponha sua 
obrigatoriedade. Lembre-se que, nesse ponto, o regulamento 
federal disciplina os trâmites da atividade administrativa 
propriamente dita, a propósito de formalidades de publicidade. 
Aquilo que é mínimo segundo a disciplina legislativa pode ser 
ampliado através de atos administrativos cuja natureza 
vinculante se impõe para os agentes administrativos.”  

 

 

                                                 
46 JUSTEN FILHO, Marçal, op.cit., p.99. 
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1.5.6 Inovações do Pregão em Relação à Lei Nº 8.666/93 

 

Segundo Niebuhr47 as modalidades previstas na Lei nº 8.666/93 costumam 

ser criticadas porque, segundo os críticos, induzem a processos licitatórios 

ineficientes. Na visão dele a modalidade pregão traz inovações, cujos propósitos 

são, justamente, propiciar eficiência, especialmente em relação aos aspectos preço 

e celeridade.  

Ele ensina que a inovação trazida pelo pregão quanto ao preço é a 

possibilidade conferida aos licitantes mais bem classificados de renovarem as suas 

propostas oralmente, para que um cubra o preço proposto pelo outro. Esse sistema 

foi criado para que os preços pagos pela Administração fossem reduzidos, para 

evitar que ela arque com preços superfaturados, acima do praticado pelo mercado.  

Acrescenta que quanto à celeridade, no pregão ocorre a inversão das fases 

do processo licitatório tal qual dispostas na Lei nº 8.666/93. Nela, antes de analisar 

as propostas, analisam-se os documentos de habilitação, isto é, se os licitantes são 

ou não aptos para cumprirem o objeto licitado.  

 

Segundo alguns autores, os aspectos mais relevantes inseridos na 

modalidade de licitação pregão que foram responsáveis pela celeridade do processo 

licitatório são: 

a) Diferentes prazos entre a publicidade do edital e recebimento das propostas ou da 

realização do evento; 

b) Inversão das fases de julgamento da habilitação e das propostas de preço; 

c) Necessidade de o licitante manifestar sua vontade em interpor recurso 

administrativo apenas na fase conclusiva da sessão, devidamente registrada em ata 

e fundamentada. 

 

1.5.6.1 Prazos de Publicidade do Edital 

O princípio da publicidade está regulamentado na Lei nº 10.520/02, no seu 

artigo 4º para o pregão e na Lei nº 8.666/93, no seu artigo 21 para as demais 

modalidades licitatórias.  

                                                 
47 NIEBUHR, Joel de Menezes, op.cit., p.27. 
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O artigo 21 da Lei nº 8.666/9348 determina que os avisos contendo os 

resumos dos editais das concorrências e das tomadas de preços, dos concursos e 

dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser 

publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez. 

O parágrafo 2º do artigo 21 especifica o prazo mínimo até o recebimento das 

propostas ou da realização do evento. Abaixo foi feito um quadro para uma melhor 

visualização dos diferentes prazos: 

 

 

QUADRO 02: Prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento de 
acordo com a Lei nº 8.666/93. 

 

 

Prazo Modalidade 

Concurso 45 dias 

Concorrência, quando o contrato a ser 

celebrado contemplar o regime de 

empreitada integral ou quando a licitação 

for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e 

preço” 

Concorrência nos casos que não sejam 

regime de empreitada integral ou do tipo 

“melhor técnica” ou “técnica e preço” 

30 dias 

Tomada de preços, quando a licitação for 

do tipo “melhor técnica” ou “técnica e 

preço” 

15 dias Tomada de preços nos casos que não 

sejam do tipo “melhor técnica” ou “técnica 

e preço”, ou leilão 

5 dias úteis Convite 

Fonte: BRASIL, Presidência da República Federativa do Brasil. Lei 8.666/1993. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm > Acesso em: 15 mar.2008. 
 

                                                 
48 BRASIL, Presidência da República Federativa do Brasil. Lei 8.666/1993. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm> Acesso em: 15 mar.2008. 
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Na Lei nº 10.520/0249 o prazo está estabelecido no artigo 4º inciso V e 

determina que o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir 

da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis. 

 

 Verifica-se que na Lei nº 8.666/93, existe um prazo de publicidade diferente 

para cada tipo de modalidade licitatória. O prazo do pregão é inferior a todos eles. 

Com exceção da modalidade convite. Em compensação, o convite não apresenta a 

mesma abrangência em termos de publicidade da modalidade pregão, segundo Joel 

de Menezes Niebuhr50:  

 Da análise do dispositivo depreendem-se pontos 
positivos, dignos de elogios. O primeiro deles talvez seja o de 
que a Lei que trata do pregão não incorreu no mesmo 
equívoco da modalidade convite, que, sob a escusa de 
imprimir agilidade ao certame, não exige a publicação da 
carta-convite em veículo impresso de circulação, o que dá 
ensejo a toda sorte de direcionamento e atos lesivos ao 
interesse público, com agravos flagrantes aos princípios da 
publicidade e da isonomia. Ainda que se vise à agilidade, na 
modalidade pregão é obrigatória publicação do aviso de edital 
em veículo impresso de circulação. 

 

 

 

1.5.6.2 Inversão das Fases da Licitação 

 

 

Uma das principais características do pregão é a inversão das fases tal qual 

tradicionalmente disposta na Lei nº 8.666/93. Ou seja, enquanto na Lei nº 8.666/93 

deve-se primeiro proceder à habilitação e, só depois de concluí-la, passar a analisar 

as propostas, no pregão, conforme a Lei nº 10.520/02 ocorre exatamente o contrário: 

deve-se proceder primeiro à apreciação das propostas, depois à habilitação. 

 

 

Na Lei nº 8.666/93 o procedimento de primeiro realizar a habilitação e só 

depois de concluí-la passar a analisar as propostas está especificado no artigo 43 ao 

                                                 
49 BRASIL, Presidência da República Federativa do Brasil. Lei 10.520/2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm> Acesso em: 20 mar.2008. 
50 NIEBUHR, Joel de Menezes, op.cit., p.138. 
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afirmar que a licitação será processada e julgada de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

 

I – Abertura dos envelopes e apreciação da documentação de habilitação dos 

concorrentes; 

II – Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, 

contendo as respectivas propostas e 

III – Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes 

habilitados. 

 

Na Lei nº 10.520/02 o procedimento inverso de primeiro apreciar as propostas 

e depois a habilitação está especificado no artigo 4º ao afirmar que a fase externa do 

pregão será iniciada com a convocação dos interessados de acordo com algumas 

regras. As principais regras que explicitam a inversão das fases são: 

 

I – Após abrir a sessão, os interessados apresentarão declaração dando 

ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os 

envelopes contendo o preço oferecido, procedendo-se à sua imediata abertura e à 

verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no 

instrumento convocatório; 

 

II – Encerrada a etapa de competição, o pregoeiro procederá à abertura do 

envelope contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a 

melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital; 

 

III – Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será 

declarado vencedor e 

 

IV – Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro 

examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 

sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
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Ensina o mestre Marçal Justen Filho51, quanto à inversão das fases na 

modalidade pregão:  

 Quando se considera contratação por via de pregão, 
toma-se em vista necessidade estatal relativamente simples, 
que pode ser atendida com alguma facilidade. Daí deriva a 
desnecessidade de investigações profundas ou amplas acerca 
da idoneidade dos interessados. Os requisitos de habilitação 
têm de ser simples – tal como simples são as necessidades 
públicas que podem ser satisfeitas através de ‘bens e serviços 
comuns’. 

  A rapidez e sumariedade do procedimento do pregão 
resultam desses dois motivos fundamentais. Sob um ângulo, é 
possível uma contratação satisfatória sem maiores burocracias 
porque a natureza “comum” do objeto dispensa investigações 
mais detidas acerca da proposta. Por outro lado, não há 
necessidade de impor requisitos mais severos para a 
habilitação. 

 

  

Seguindo a mesma corrente de que a inversão das fases da licitação na 

modalidade pregão traz celeridade e eficiência administrativa, Joel de Menezes 

Niebuhr52 escreve que a ordenação das fases disposta no pregão implica resultados 

práticos altamente favoráveis à eficiência administrativa, principalmente em relação 

à celeridade na condução do certame, sendo esta talvez a grande vantagem da 

modalidade pregão em comparação com as demais previstas na Lei nº 8.666/93.  

Ele acrescenta que a inversão das fases, isto é, no fato de proceder-se à 

habilitação somente depois do julgamento implica desburocratização, celeridade e 

eficiência, sem desproteger ou flexibilizar as formalidades protetoras do interesse 

público. Segundo ele, trata-se de ótima novidade que deve ser bem utilizada pela 

Administração Pública. 

 

 

1.5.6.3 Interposição de Recursos 

 

Na comparação da interposição de recursos da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 

10.520/02, verifica-se que na Lei nº 8.666/93, os licitantes tem 2 (duas) 

                                                 
51 JUSTEN FILHO, Marçal, op.cit., p.39. 
 
52 NIEBUHR, Joel de Menezes, op.cit., p.138. 
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oportunidades de interposição de recursos enquanto na Lei nº 10.520/02, eles só 

tem 1 (uma) oportunidade. 

 

Na Lei nº 8.666/93 o recurso pode ser interposto tanto na fase de habilitação 

quanto na fase de julgamento das propostas, conforme descrito no artigo 109 que 

determina que dos atos da Administração decorrentes da aplicação da lei cabem 

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

da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

 

O recurso na Lei nº 8.666/93 terá efeito suspensivo e será comunicado aos 

demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

O § 6º do artigo 109 determina que nas licitações efetuadas na modalidade de 

carta convite os prazos serão de dois dias úteis. 

 

Na Lei nº 10.520/0253 o licitante só pode interpor recurso quando declarado o 

vencedor. A interposição de recurso está definido no artigo 4º que determina que 

após declarado o vencedor qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer. 

O prazo para apresentação das razões do recurso é de 3 (três) dias, ficando 

os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos autos. 

O recurso na Lei 10.520/02 não tem efeito suspensivo. O acolhimento de 

recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 

pregoeiro ao vencedor. 

 

                                                 
53 BRASIL, Presidência da República Federativa do Brasil. Lei 10.520/2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm> Acesso em: 20 mar.2008. 
 



 48 

Na comparação da interposição de recursos das duas leis, verifica-se que na 

Lei nº 8.666/93, os licitantes tem 2 (duas) oportunidades de interposição de recursos 

enquanto na Lei nº 10.520/02, eles só tem 1 (uma) oportunidade. A quantidade de 

oportunidades de interposição de recursos é inversamente proporcional à celeridade 

do processo licitatório.  

 

Quanto à interposição de recursos, Jacoby54 escreve o seguinte:  

 

Na licitação convencional existem pelo menos duas fases 
recursais, onerando a atividade administrativa e reduzindo a 
celeridade. No pregão, há apenas uma fase de recurso, que se 
dá ao final do certame, logo após a declaração do licitante 
vencedor. 

No momento definido pelo pregoeiro, os licitantes são 
consultados do interesse de recorrer, hipótese em que devem 
declarar o interesse e motivá-lo. A ausência do licitante a essa 
fase, ou o silêncio, importa a decadência do direito de recurso. 

 

 

 

1.5.7 Diferenças entre Pregão Presencial e Eletrônico 

 

Abaixo é apresentado um quadro Segundo Pereira Júnior55 mostrando a 

diferença entre o pregão presencial e o pregão eletrônico: 

 

 

QUADRO 03: Diferenças entre o Pregão Presencial e o Eletrônico 
 
 
 Pregão Presencial Pregão Eletrônico 

Forma de disputa Feita em sessão pública com 
a presença (física) dos 
participantes em local 
determinado pelo órgão 
licitante. 

Feita à distância em sessão 
pública, por meio de sistema 
que promova a comunicação 
pela Internet (presença 
virtual). 

Comunicação entre O pregoeiro dirige-se direta e 
verbalmente ao licitante. 

Toda e qualquer 
comunicação entre pregoeiro 

                                                 
54 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby, op.cit., p.489. 
55 PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Pregão: a sexta modalidade de licitação. Disponível em: < 
http://www.conlicitacao.com.br/sucesso_pregao/pareceres/josetorres08.php>. Acesso em: 10 

abr.2008. 
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pregoeiro e licitante Toda comunicação entre eles 
é feita em sessão pública, de 
forma transparente a todos os 
participantes. 

e licitante deve ser feita de 
forma eletrônica, a fim de 
que todos os licitantes 
tenham conhecimento. É 
vedado o contato particular 
(por exemplo: através do 
telefone ou outro meio de 
comunicação), durante a 
sessão pública. 

Credenciamento 
 

Os licitantes credenciam-se 
antes da abertura do Pregão, 
exibindo os documentos de 
representação legal. 
 

Somente participam os 
licitantes previamente 
cadastrados e que possuam 
senha de acesso ao sistema 
eletrônico. 

Propostas 
 

A apresentação dos 
envelopes contendo as 
propostas ao pregoeiro, é 
feita no início da sessão 
pública. 

Os licitantes possuem um 
prazo que antecede a abertura 
do pregão para apresentar as 

propostas de forma eletrônica 

Seleção das empresas 

para a fase de lances 

Participará da etapa de 
lances, o autor da proposta de 
valor mais baixo e todos 
aqueles com valor até 10% 
acima. Não havendo pelo 
menos três ofertas nas 
condições anteriores, 
poderão os autores das 
melhores propostas, até o 
máximo de três, participarem 

da etapa de lances. 

Todos os licitantes 
participarão da etapa de 
lances, independentemente 
do valor da proposta. 

Etapa de lances 
 

Os lances serão oferecidos 
observando-se o critério de 
menor preço, ou seja, o lance 
ofertado pelo licitante deverá 
sempre ser menor que último 
lance oferecido na licitação. 

O licitante somente poderá 
oferecer lance inferior ao 
último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
Verifica-se, portanto, que o 
licitante não é obrigado a 
oferecer lance inferior ao 
menor lance do pregão. 

Forma para 
apresentação dos 
lances 
 

Os lances são verbais e 
sucessivos. Não existe um 
prazo 
Pré-determinado para cada 
lance ou para o término desta 
etapa. Os licitantes são 
incentivados pelo pregoeiro a 
oferecer novas ofertas até 
que se alcance o melhor 
preço. 

Os lances são encaminhados 
via eletrônica. Em regra, a 
fase de lances do Pregão 
Eletrônico obedece um 
tempo “ordinário” (por 
exemplo: de 20 minutos) em 
que todos os licitantes 
poderão oferecer lances. 
Decorrido o prazo ordinário, 
inicia-se automaticamente o 
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prazo “randômico”, após o 
que transcorrerá período de 
tempo de até trinta minutos, 
aleatoriamente determinado 
pelo sistema eletrônico, findo 
o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de 
lances. 

Negociação 
 

Conhecida a melhor oferta 
(melhor lance), o pregoeiro 
poderá negociar diretamente 
com o proponente para que 
seja obtido preço melhor. 

Após o encerramento da 
etapa de lances, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante 
que tenha apresentado lance 
mais vantajoso, para que seja 
obtida melhor proposta. 

Habilitação 
 

Encerrada a etapa de lances, 
o pregoeiro procederá à 
abertura do envelope 
contendo os documentos de 
habilitação do licitante que 
apresentou a melhor oferta. 
A verificação da habilitação 
poderá ser feita também 
através do sistema de 
credenciamento. 

Concluída a etapa de lances, 
será verificada, pelo 
pregoeiro, a habilitação do 
licitante que tenha oferecido 
o melhor preço, conforme as 
exigências contidas no edital. 
A análise da habilitação será 
feita: a) através de sistema 
de credenciamento; b) via 
eletrônica; ou c) através da 
documentação enviada por 
fax; necessariamente a forma 
da apresentação dos 
documentos de habilitação 
deverá estar prevista no 
edital. 

Recurso 
 

Concluída a habilitação e 
declarado o vencedor do 
certame, o pregoeiro abrirá a 
oportunidade para que os 
interessados possam na 
sessão pública manifestar 
imediata e motivadamente a 
intenção de interpor recurso. 
Havendo manifestação, será 
concedido o prazo de 3 dias 
para apresentação das razões 
e mais 3 dias para 
apresentação das contra-
razões. 

Declarado o vencedor, 
qualquer licitante poderá, 
durante a sessão pública, de 
forma imediata e motivada, 
em campo próprio do 
sistema, manifestar sua 
intenção de recorrer, quando 
lhe será concedido o prazo de 
três dias para apresentar as 
razões de recurso, ficando os 
demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, 
apresentarem contra-razões 
em igual prazo, que 
começará a contar do término 
do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos 
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indispensáveis à defesa dos 
seus interesses. 

Adjudicação 
 

Não havendo manifestação 
de intenção de recurso, o 
Pregoeiro adjudicará o objeto 
da licitação ao vencedor. 
Havendo recurso, a 
adjudicação será feita pela 
autoridade competente. 

Não havendo manifestação 
de intenção de recurso, o 
Pregoeiro adjudicará o objeto 
da licitação ao vencedor. 
Havendo recurso, a 
adjudicação será feita pela 
autoridade competente. 

Homologação 
 

A homologação do processo 
licitatório é atribuição 
exclusiva da autoridade 
competente. É 
imprescindível a publicação 
deste ato na imprensa oficial. 
 

A homologação do processo 
licitatório é atribuição 
exclusiva da autoridade 
competente. É 
imprescindível a publicação 
deste ato na imprensa oficial. 
 

Fonte: PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Pregão: a sexta modalidade de licitação. Conlicitação. 
Disponível em: < http://www.conlicitacao.com.br>. Acesso em 10 abr.2008. 
 

 
 

1.5.8 Economia Conseguida com o Pregão 

 

1.5.8.1 Em Nível Federal 

 

O Ministério do Planejamento56 divulgou em 29 de janeiro de 2008 a 

economia alcançada com a utilização do pregão, conforme descrito abaixo: 

O Governo Federal economizou R$ 3,2 bilhões com uso do 
pregão eletrônico nas aquisições de bens e serviços em 2007. 
O ganho equivale a uma redução de 16,3% obtida na 
contratação de R$ 16,5 bilhões por meio dessa modalidade de 
compra. Em 2006 a economia foi R$ 1,8 bilhão, equivalente a 
14% dos R$ 11,1 bilhões licitados. 

A economia é obtida pela diferença do preço máximo 
aceito pela Administração por cada produto ou serviço - e o 
que efetivamente foi contratado após a disputa on-line entre os 
fornecedores. As aquisições através de pregão eletrônico são 
realizadas por meio do portal www.comprasnet.gov.br e 
podem ser acompanhadas em tempo real pela sociedade. 

                                                 
56 BRASIL, Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão. Governo economiza mais de R$ 3 
bilhões com pregão eletrônico em 2007. Disponível em: < 
http://www.planejamento.gov.br/noticia.asp?p=not&cod=982&cat=94&sec=7>. Acesso em: 10 

abr.2008. 
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A participação do pregão eletrônico correspondeu a 69,4% 
do valor das licitações de bens e serviços comuns que 
alcançaram R$ 23,7 bilhões no ano passado que envolveu 
35.676 processos de compras – 74% do total. É a maior 
participação dessa modalidade nos últimos seis anos, com um 
crescimento da ordem de 26.553% em valores, e de 8.394 % 
em número de processos, com relação a 2002. Naquele ano o 
pregão eletrônico representou apenas 0,8% do valor licitado 
pelo Governo Federal. 

Depois do pregão eletrônico, a segunda modalidade 
licitatória mais utilizada foi a concorrência com uma 
participação de quase R$ 4 bilhões - 16,8% das licitações. Na 
seqüência, vem o pregão presencial com R$ 2,3 bilhões - 
9,9% das aquisições. Juntos, o pregão eletrônico e presencial 
atingiram R$ 18,8 bilhões de bens e serviços comuns licitados 
– 79,3% de tudo o que foi adquirido. 

Abaixo vai ser mostrado uma série de gráficos mostrando a evolução da 

participação do pregão na aquisição de bens e serviços ao longo dos anos. Vai ser 

mostrado também que, dentro do total do valor referente ao pregão, o eletrônico vem 

se destacando ano a ano.   

 
GRÁFICO 01: Participação das modalidades nas compras do Governo Federal em 2002  
 

 
Fonte: BRASIL, Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão. Sucesso Pregão. Disponível em: 

< http://www.conlicitacao.com.br>. Acesso em 10 abr.2008. 
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Do gráfico 01 verifica-se que no ano de 2002 mais da metade das compras 

realizadas pelo Governo Federal foram realizadas pela modalidade concorrência, 

sendo 48,25% na concorrência nacional e 10,6% na concorrência internacional. 

71,8% das compras foram realizadas pelas modalidades tradicionais e 28,2% por 

pregão. Verifica-se também que das compras realizadas por pregão, 97,15% foram 

por pregão presencial e 2,85% foram por pregão eletrônico. 

 

 

GRÁFICO 02: Participação das modalidades nas compras do Governo Federal em 2003 

 
Fonte: BRASIL, Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão. Sucesso Pregão. Disponível em: 

< http://www.conlicitacao.com.br>. Acesso em 10 abr.2008. 

 

 

 

Do gráfico 02 verifica-se que no ano de 2003 quase a metade das compras 

realizadas pelo Governo Federal foram realizadas pela modalidade concorrência, 

sendo 37,00% na concorrência nacional e 11,5% na concorrência internacional. 

63,4% das compras foram realizadas pelas modalidades tradicionais e 36,6% por 

pregão. Verifica-se também que das compras realizadas por pregão, 89,62% foram 

por pregão presencial e 10,38% foram por pregão eletrônico. 
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GRÁFICO 03: Participação das modalidades nas compras do Governo Federal em 2004 

 
Fonte: BRASIL, Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão. Sucesso Pregão. Disponível em: 

< http://www.conlicitacao.com.br>. Acesso em 10 abr.2008. 

 

 

Do gráfico 03 verifica-se que no ano de 2004 quase a metade das compras 

realizadas pelo Governo Federal foram realizadas pela modalidade concorrência, 

sendo 21,8% na concorrência nacional e 20,8% na concorrência internacional. 

52,9% das compras foram realizadas pelas modalidades tradicionais e 47,1% por 

pregão. Verifica-se também que das compras realizadas por pregão, 87,69% foram 

por pregão presencial e 12,31% foram por pregão eletrônico. 
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GRÁFICO 04: Participação das modalidades nas compras do Governo Federal em 2005 

 
Fonte: BRASIL, Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão. Sucesso Pregão. Disponível em: 

< http://www.conlicitacao.com.br>. Acesso em 10 abr.2008. 

 

 

Do gráfico 04 verifica-se que no ano de 2005 a grande maioria (77,4%) das 

compras realizadas pelo Governo Federal foram realizadas por pregão, sendo que 

73,1% das compras por pregão foram por pregão presencial enquanto 26,9% foram 

por pregão eletrônico. As demais modalidades representaram 22,6% das compras 

realizadas. 
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GRÁFICO 05: Participação das modalidades nas compras do Governo Federal em 2006 

 
Fonte: BRASIL, Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão. Sucesso Pregão. Disponível em: 

< http://www.conlicitacao.com.br>. Acesso em 10 abr.2008. 

 

 

 

Do gráfico 05 verifica-se que no ano de 2006 a grande maioria (78,0%) das 

compras realizadas pelo Governo Federal foram realizadas por pregão, sendo que 

73,2% das compras por pregão foram por pregão eletrônico enquanto 26,8% foram 

por pregão presencial. As demais modalidades representaram 22,0% das compras 

realizadas. 
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GRÁFICO 06: Participação das modalidades nas compras do Governo Federal em 2007 

 
Fonte: BRASIL, Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão. Sucesso Pregão. Disponível em: 

< http://www.conlicitacao.com.br>. Acesso em 10 abr.2008. 

 

 

Do gráfico 06 verifica-se que no ano de 2007 a grande maioria (79,3%) das 

compras realizadas pelo Governo Federal foram realizadas por pregão, sendo que 

87,5% das compras por pregão foram por pregão eletrônico enquanto 12,5% foram 

por pregão presencial. As demais modalidades representaram 20,7% das compras 

realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

GRÁFICO 07: Evolução da economia gerada com a utilização do Pregão Eletrônico 

 
Fonte: BRASIL, Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão. Sucesso Pregão. Disponível em: 

< http://www.conlicitacao.com.br>. Acesso em 10 abr.2008. 

 

 

Do gráfico 07 verifica-se a evolução da utilização do pregão nas aquisições do 

Governo Federal. Outro ponto que pode ser verificado no gráfico é o aumento da 

economia conseguida com a utilização do pregão. 

 

 

 

 

1.5.8.2 Em Nível Estadual 

 

Segundo a página do redecompras57 desde 2003 o Governo de Pernambuco 

vem alcançando uma economia bastante significativa nas suas compras devido a 

utilização da modalidade pregão. De 2003 até 2008, o Governo de Pernambuco 

conseguiu uma economia acumulada de R$ 569.226.122,87 (quinhentos e sessenta 

e nove milhões duzentos e vinte e seis mil cento e vinte e dois reais e oitenta e sete 

                                                 
57 PERNAMBUCO, Secretaria de Administração. Governo economiza com pregão eletrônico. 
Disponível em http://www.redecompras.pe.gov.br/>. Acesso em: 02 maio 2008. 



 59 

centavos). Levando-se em conta que no ano de 2008 só foi considerado até o dia 02 

de junho, conforme pode ser visto no quadro resumo abaixo: 

 

 

QUADRO 04: Valores de compras com pregão no Estado de Pernambuco 

ANO Valor estimado 
(R$) 

 

Valor negociado 
(R$) 

 

Economia     
(R$) 

 

Percentual 
(%) 

 

2003 8.554.149,03 6.900.160,72 1.653.988,31 19,34 
2004 154.700.995,01 126.797.077,40 27.903.917,61 18,04 
2005 368.440.317,89 227.827.093,96 140.613.223,93 38,16 
2006 361.259.229,38 256.666.572,47 104.592.656,91 28,95 
2007 421.645.991,81 266.684.230,90 154.961.760,91 36,75 
2008 379.832.818,34 240.332.243,14 139.500.575,20 36,73 
TOTAL 1.694.433.501,46 

 
1.125.207.378,59 
 

569.226.122,87 
 

33,59 
 

Fonte: Livre adaptação do autor da página http://www.redecompras.pe.gov.br/> 

 

 

 Abaixo vai ser apresentada uma série de gráficos para uma melhor 

visualização do quadro resumo apresentado anteriormente: 

 

 

GRÁFICO 08: Valor Estimado 
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Fonte: Livre adaptação do autor da página http://www.redecompras.pe.gov.br/> 
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 Verifica-se do gráfico 08 (valor estimado) que o ano de 2003 por ser o ano de 

início da utilização do pregão em Pernambuco o valor estimado é bastante inferior 

aos demais anos.  

Verifica-se também um acréscimo significativo do valor estimado entre os 

anos de 2004 e 2005. 

Mais um ponto a ser observado é que o valor para o ano de 2008 já supera os 

anos de 2003, 2004, 2005 e 2006, só perdendo para o ano de 2007, porém 

tendendo a também superá-lo uma vez que os dados do ano de 2008 só foram 

considerados até o dia 02 de junho.  

 

 

GRÁFICO 09: Valor Negociado 

0,00

100.000.000,00

200.000.000,00

300.000.000,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Valor Negociado

 
Fonte: Livre adaptação do autor da página http://www.redecompras.pe.gov.br/> 

 

 

 

 Verifica-se do gráfico 09 (valor negociado), assim como no gráfico 08 (valor 

estimado) que no ano de 2003 o valor negociado é bastante inferior aos outros anos. 

Observa-se também um acréscimo significativo entre os anos de 2004 e 2005. O 

ano de 2008 já supera os anos de 2003, 2004 e 2005, sendo superado pelos anos 

de 2006 e 2007. Porém, tendendo a também superá-los uma vez que os dados do 

ano de 2008 só foram considerados até o dia 02 de junho.  
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GRÁFICO 10: Economia em Reais 
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Fonte: Livre adaptação do autor da página http://www.redecompras.pe.gov.br/> 

 

 

 Verifica-se do gráfico 10 (economia em reais) que o ano de 2003 por ter sido 

um ano em que o valor estimado e o valor negociado terem sido bastante inferiores 

aos outros anos, por conseqüência o valor economizado também foi bastante 

inferior. Observa-se também um acréscimo significativo entre os anos de 2004 e 

2005, havendo posteriormente uma redução entre o ano de 2005 e 2006. O ano de 

2008 já supera os anos de 2003, 2004 e 2006 sendo superado pelos anos de 2005 e 

2007. Porém, tendendo a também superá-los uma vez que os dados do ano de 2008 

só foram considerados até o dia 02 de junho.  

 

 

 

GRÁFICO 11: Economia em percentual 
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Fonte: Livre adaptação do autor da página http://www.redecompras.pe.gov.br/> 
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 Verifica-se do gráfico 11 (economia em percentual) que o menor percentual 

alcançado de economia foi registrado no ano de 2004 (18,04%), já o percentual mais 

elevado foi registrado no ano de 2005 (38,16%).  

 

 

GRÁFICO 12: Comparação do Valor Estimado com Valor Negociado 

0,00
50.000.000,00

100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
300.000.000,00
350.000.000,00
400.000.000,00
450.000.000,00

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Valor Estimado

Valor negociado

 
Fonte: Livre adaptação do autor da página http://www.redecompras.pe.gov.br/> 

 

 

 

 O gráfico 12 (comparação do valor estimado com valor negociado) sintetiza a 

visualização do valor estimado, do valor negociado e da diferença entre eles 

(economia alcançada), estratificado ano a ano.  
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CAPÍTULO 2 – HISTÓRICO DA LICITAÇÃO 

 

2.1 – Anterior à Constituição Federal de 1988 

 

 Segundo Maurano58 a licitação foi introduzida no direito público brasileiro bem 

antes da Constituição de 1988, conforme podemos ver adiante: 

A licitação foi introduzida no direito público brasileiro há 
mais de cento e quarenta anos, pelo Decreto nº 2.926, de 
14.05.1862, que regulamentava as arrematações dos serviços 
a cargo do então Ministério da Agricultura, Commercio e Obras 
Públicas. Após o advento de diversas outras leis que trataram, 
de forma singela, do assunto, o procedimento licitatório veio, a 
final, a ser consolidado, no âmbito federal, pelo Decreto nº 
4.536, de 28.01.22, que organizou o Código de Contabilidade 
da União (arts. 49-53). 

Desde o antigo Código de Contabilidade da União, de 
1922, o procedimento licitatório veio evoluindo, com o objetivo 
de conferir maior eficiência às contratações públicas, sendo, 
por fim, sistematizado através do Decreto-Lei nº 200, de 
25.02.67 (arts. 125 a 144), que estabeleceu a reforma 
administrativa federal, e estendido, com a edição da Lei nº 
5.456, de 20.06.68, às Administrações dos Estados e 
Municípios. 

O Decreto-lei nº 2.300, de 21.11.86, atualizado em 1987, 
pelos Decretos-lei 2.348 e 2.360, instituiu, pela primeira vez, o 
Estatuto Jurídico das Licitações e Contratos Administrativos, 
reunindo normas gerais e especiais relacionadas à matéria. 

 

 

2.2 – Constituição Federal de 1988 

 

 Para Maurano59 a Constituição de 1988 representou um notável progresso na 

institucionalização e democratização da Administração Pública. Na sua visão, as 

                                                 
58 MAURANO, Adriana. A instituição do pregão para aquisição de bens e contratação de 
serviços comuns. Disponível em: 
<http://www.conlicitacao.com.br/sucesso_pregao/pareceres/adriana.php>. Acesso em: 10 

abr.2008. 
 
59 MAURANO, Adriana. A instituição do pregão para aquisição de bens e contratação de 
serviços comuns. Disponível em: 
<http://www.conlicitacao.com.br/sucesso_pregao/pareceres/adriana.php>. Acesso em: 12 

abr.2008. 
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constituições anteriores contemplaram dispositivos relacionados ao acesso à função 

pública e ao regime do funcionalismo estatal, porém a verdadeira 

constitucionalização da Administração Pública somente foi realizada pela 

Constituição de 1988. 

 A partir da Constituição de 1988 a licitação recebeu status de princípio 

constitucional, de observância obrigatória pela Administração Pública direta e 

indireta de todos os poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 Segundo ela, ao analisar o disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal, 

pode-se observar que a obrigatoriedade de licitar é princípio constitucional, apenas 

sendo dispensada ou inexigida nos casos expressamente previstos em Lei, estando 

intimamente ligado aos princípios da indisponibilidade e supremacia do interesse 

público que são princípios norteadores da atividade estatal. 

 

 

A Constituição de 1988 faz referência à licitação em vários de seus artigos: 

 

 

No artigo 22, Título III (Da Organização do Estado), Capítulo II (Da União), já 

com a redação da Emenda Constitucional nº 19 de 1998 a Constituição define que 

compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e 

contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, 

autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de 

economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III.  

 

No artigo 37, Título III (Da Organização do Estado), no Capítulo VII (Da 

Administração Pública) na Seção I (Disposições Gerais), já com a redação da 

Emenda Constitucional nº 19 de 1998 a Constituição define que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também que as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, ressalvados os 

casos especificados na legislação, que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes. 
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No artigo 173, Título VII (Da Ordem Econômica e Financeira), Capítulo I (Dos 

Princípios Gerais Da Atividade Econômica), já com a redação da Emenda 

Constitucional nº 19 de 1998 a Constituição define que a exploração direta de 

atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária à segurança 

nacional ou a relevante interesse coletivo, ressalvado os casos previstos na própria 

Constituição. Já o § 1º define que a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa 

pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem 

atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de 

serviços, dispondo sobre licitação e contratação de obras, serviços, compras e 

alienações, observados os princípios da administração pública. 

 

No artigo 175, Título VII (Da Ordem Econômica e Financeira), Capítulo I (Dos 

Princípios Gerais Da Atividade Econômica), a Constituição define que é de 

incumbência do Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 

públicos. 

 

 

2.3 – Lei Nº 8.666/93 

 

A Lei nº 8.666 foi sancionada em 21 de junho de 1993 e regulamenta o art. 

37, inciso XXI, da Constituição Federal, instituindo normas para licitações e 

contratos da Administração Pública. 

O artigo 1º fixa que esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e 

contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 

compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

O Parágrafo único do artigo 1º expõe que estão subordinados ao regime 

desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as 

autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. 
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 O artigo 3º define a função da licitação como sendo a de garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração, explicitando que a licitação será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

dos que lhes são correlatos. 

 

Com o intuito de melhorar a Lei 8.666/93, foram feitas várias modificações na 

redação da referida Lei, conforme podemos observar abaixo: 

 

Lei nº 8.883, de 1994; Lei nº 9.032, de 1995; Lei nº 9.648, de 1998; Lei nº 

9.854, de 1999; Lei nº 10.973, de 2004; Lei nº 11.079, de 2004; Lei nº 11.107, de 

2005; Lei nº 11.196, de 2005; Lei nº 11.445, de 2007; Lei nº 11.481, de 2007; Lei nº 

11.484, de 2007 e Medida Provisória nº 422, de 2008. 

 

 

 

 

2.4 – Projeto de Lei Nº 7.709/07 

 

Existe no Congresso Nacional um Projeto de Lei sob o nº 7.709/07, que visa 

alterar a Lei nº 8.666/93. Estas modificações foram propostas ao Presidente da 

República, pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo 

Bernardo Silva. 

 Para uma melhor visualização das modificações propostas no Projeto de Lei 

foi feito este quadro fazendo um comparativo da Lei nº 8.666/93 com o Projeto de 

Lei nº 7.709/07: 

 

QUADRO 05: Comparativo do projeto de Lei nº 7.709/07 com a Lei nº 8.666/93 

PROJETO DE LEI Nº 7.709/07 LEI Nº 8.666/93 
Art. 2º (...)  Art. 2º As obras, serviços, inclusive de 

publicidade, compras, alienações, concessões, 
permissões e locações da Administração 
Pública, quando contratadas com terceiros, 
serão necessariamente precedidas de licitação, 
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ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 
§ 1º Para os fins desta lei, considera-se contrato 
todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades 
da Administração Pública e particulares, em que 
haja um acordo de vontades para formação de 
vínculo e a estipulação de obrigações 
recíprocas, seja qual for a denominação 
utilizada. 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, 
considera-se contrato todo e qualquer ajuste 
entre órgãos ou entidades da Administração 
Pública e particulares, em que haja um acordo 
de vontades para a formação de vínculo e a 
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual 
for a denominação utilizada.  

§ 2º Os bens e serviços considerados comuns 
deverão, obrigatoriamente, ser licitados na 
modalidade Pregão, nos termos da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002”.(NR) 

 

Art. 6º (...)  Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se: 

XVII - Bens e serviços comuns - aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade possam 
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 
de especificações usuais no mercado; e  

 

XVIII - Sítio oficial da administração pública - 
local, na internet, certificado digitalmente por 
autoridade certificadora credenciada no âmbito 
da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira 
- ICP Brasil, onde a Administração Pública 
disponibiliza suas informações e serviços de 
governo eletrônico."(NR) 

 

Art. 15. (...)  Art. 15. As compras, sempre que possível, 
deverão: 

§ 5º O sistema de controle originado do cadastro 
do registro de preços, quando viável, deverá ser 
informatizado.  

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

§ 6º Qualquer cidadão é parte legítima para 
impugnar preço constante do quadro geral e do 
cadastro do registro de preços em razão de 
incompatibilidade desse com o preço vigente no 
mercado. 

§ 6º Qualquer cidadão é parte legítima para 
impugnar preço constante do quadro geral em 
razão de incompatibilidade desse com o preço 
vigente no mercado. 

§ 7º Nas compras deverão ser observadas, 
ainda: 

§ 7º Nas compras deverão ser observadas, 
ainda: 

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

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

II - a definição das unidades e das quantidades a 
serem adquiridas em função do consumo e 
utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, 
sempre que possível, mediante adequadas 
técnicas quantitativas de estimação; e 

II - a definição das unidades e das quantidades a 
serem adquiridas em função do consumo e da 
utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, 
sempre que possível, mediante adequadas 
técnicas quantitativas de estimação; 

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

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

Art. 16. (...)  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 
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dispensa e inexigibilidade de licitação. 
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica aos 
casos de dispensa de licitação previstos no 
inciso IX do art. 24. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se 
aplica aos casos de dispensa de licitação 
previstos no inciso IX do art. 24. 

§ 2º A publicação referida neste artigo poderá 
ser feita em sítios oficiais da Administração 
Pública, desde que certificado digitalmente por 
autoridade certificadora credenciada no âmbito 
da ICP-Brasil. 

 

§ 3º A publicação formalizada conforme o 
parágrafo anterior substitui a publicação na 
imprensa oficial.(NR) 

 

Art. 20. (...)  Art. 20. As licitações serão efetuadas no local 
onde se situar a repartição interessada, salvo por 
motivo de interesse público, devidamente 
justificado. 

§ 1º O disposto neste artigo não impedirá a 
habilitação de interessados residentes ou 
sediados em outros locais. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não 
impedirá a habilitação de interessados 
residentes ou sediados em outros locais. 

§ 2º Qualquer modalidade de licitação 
estabelecida nesta Lei poderá ser realizada e 
processada por meio de sistema eletrônico que 
promova a comunicação pela Internet, desde 
que certificado digitalmente por autoridade 
certificadora credenciada, no âmbito da ICP-
Brasil, garantindo a qualquer interessado o 
acesso ao processo. 

 

§ 3º O sistema referido no § 2º deverá utilizar 
recursos de criptografia e de autenticação que 
assegurem condições adequadas de segurança 
em todas as etapas do certame. 

 

§ 4º Quando o processo licitatório for realizado e 
processado por meio eletrônico, os arquivos e 
registros digitais a ele relativos deverão 
permanecer à disposição das auditorias internas 
e externas. 

 

§ 5º Os atos constantes dos arquivos e registros 
digitais serão válidos para todos os efeitos 
legais, inclusive para comprovação e prestação 
de contas.(NR) 

 

Art. 21. (...)  Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos 
editais das concorrências, das tomadas de 
preços, dos concursos e dos leilões, embora 
realizados no local da repartição interessada, 
deverão ser publicados com antecedência, no 
mínimo, por uma vez: 

§ 2º (...) § 2º O prazo mínimo até o recebimento das 
propostas ou da realização do evento será: 

IV - oito dias úteis para o pregão;  

V - cinco dias úteis para o convite. IV - cinco dias úteis para convite. 
§ 5º A publicação referida neste artigo poderá 
ser feita em sítios oficiais da Administração 
Pública, desde que certificados digitalmente por 
autoridade certificadora credenciada no âmbito 
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da ICP-Brasil. 
§ 6º A publicação formalizada conforme o 
parágrafo 5º substitui a publicação na imprensa 
oficial. (NR) 

 

Art. 22. (...)  Art. 22. São modalidades de licitação: 
VI - pregão.  

§ 7º Quando, por limitações do mercado ou 
manifesto desinteresse dos convidados, for 
impossível a obtenção do número mínimo de 3 
(três) propostas válidas, essas circunstâncias 
deverão ser devidamente justificadas no 
processo ou repetido o convite. 

§ 7º Quando por limitações do mercado ou 
manifesto desinteresse dos convidados for 
impossível a obtenção do número mínimo de 
licitantes exigidos no § 3° deste artigo, essas 
circunstâncias deverão ser devidamente 
justificadas no processo, sob pena de repetição 
do convite. 

§ 10. Pregão é a modalidade de licitação para 
aquisição de bens e serviços comuns, 
independentemente do valor estimado da 
contratação, em que a disputa pelo fornecimento 
ou prestação de serviço é feita por meio de 
proposta e lances em sessão pública presencial 
ou à distância, na forma eletrônica, mediante 
sistema que promova a comunicação pela 
internet, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002. 
(NR) 

 

Art. 23. (...)  Art. 23. As modalidades de licitação a que se 
referem os incisos I a III do artigo anterior serão 
determinadas em função dos seguintes limites, 
tendo em vista o valor estimado da contratação: 

§ 3º A concorrência é a modalidade de licitação 
cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, 
tanto na compra, alienação ou permissão de uso 
de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 
19, na contratação de parceria público-privada, 
nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro 
de 2004, como nas concessões de direito real de 
uso e nas licitações internacionais, admitindo-se 
neste último caso, observados os limites deste 
artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou 
entidade dispuser de cadastro internacional de 
fornecedores ou o convite, quando não houver 
fornecedor do bem ou serviço no País,ou ainda o 
Pregão nos casos de bens e serviços comuns." 
(NR) 

§ 3º A concorrência é a modalidade de licitação 
cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, 
tanto na compra ou alienação de bens imóveis, 
ressalvado o disposto no art. 19, como nas 
concessões de direito real de uso e nas 
licitações internacionais, admitindo-se neste 
último caso, observados os limites deste artigo, a 
tomada de preços, quando o órgão ou entidade 
dispuser de cadastro internacional de 
fornecedores, ou o convite, quando não houver 
fornecedor do bem ou serviço no País. 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do 
art. 17 e nos incisos III e seguintes do art. 24, as 
situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento 
previsto no final do parágrafo único do art. 8º, 
deverão ser comunicadas dentro de 3 (três) dias 
à autoridade superior, para ratificação e 
publicação na imprensa oficial ou em sítios 
oficiais da Administração Pública, desde que 
certificado digitalmente por autoridade 
certificadora credenciada no âmbito da ICP-
Brasil, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do 
art. 17 e nos incisos III a XXIV do art. 24, as 
situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento 
previsto no final do parágrafo único do art. 8º, 
deverão ser comunicados dentro de três dias a 
autoridade superior, para ratificação e publicação 
na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como 
condição para eficácia dos atos. 
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de eficácia dos atos.” (NR) 
Art. 28. (...)  Art. 28. A documentação relativa à habilitação 

jurídica, conforme o caso, consistirá em: 
VI - Declaração do licitante de que não está 
incurso nas sanções previstas nos incisos III e IV 
do art. 87 desta Lei, bem como dos diretores, 
gerentes ou representantes das pessoas 
jurídicas, nos termos do § 4º do mesmo artigo. 

 

Parágrafo único. Não poderá licitar nem 
contratar com a Administração Pública a pessoa 
jurídica cujos diretores, gerentes ou 
representantes, inclusive quando provenientes 
de outra pessoa jurídica, tenham sido punidos na 
forma do § 4º do art. 87 desta Lei, nos limites 
das sanções dos incisos III e IV do mesmo 
artigo, enquanto perdurar a sanção.(NR) 

 

Art. 32. Os documentos necessários à 
habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou por 
servidor da Administração, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial ou impresso de sítios 
oficiais do órgão emissor, desde que certificados 
digitalmente por autoridade certificadora 
credenciada no âmbito da ICP-Brasil. 

Art. 32. Os documentos necessários à 
habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou por 
servidor da Administração ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 

§ 7º As consultas a documentos diretamente 
realizadas pela administração em sítios oficiais 
dos órgãos emissores, desde que certificados 
digitalmente por autoridade certificadora no 
âmbito da ICP-Brasil, substituirão quaisquer 
outros meios de prova para fins de procedimento 
licitatório.  

 

§ 8º A autenticidade e validade do documento 
apresentado por meio eletrônico deverá ser 
certificada por membro da Comissão de 
Licitação, servidor público ou pregoeiro.(NR)  

 

Art. 34. (...)  Art. 34. Para os fins desta Lei, os órgãos e 
entidades da Administração Pública que realizem 
freqüentemente licitações manterão registros 
cadastrais para efeito de habilitação, na forma 
regulamentar, válidos por, no máximo, um ano. 

§ 3º O Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF, instituído e sob 
responsabilidade da União, fica disponibilizado 
aos demais órgãos da Administração 
Pública.(NR) 

 

Art. 38. (...)  Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado 
com a abertura de processo administrativo, 
devidamente autuado, protocolado e numerado, 
contendo a autorização respectiva, a indicação 
sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a 
despesa, e ao qual serão juntados 
oportunamente:  

VII - atos de homologação e de adjudicação 
do objeto da licitação. (NR) 

VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e 
da sua homologação; 

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número Art. 40. O edital conterá, no preâmbulo, o 
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de ordem em série anual, o nome da repartição 
interessada e de seu setor, a modalidade, a 
forma de realização da licitação - presencial 
ou eletrônica, o regime de execução e o tipo da 
licitação, a menção de que será regida por esta 
Lei, o local, dia e hora para recebimento da 
documentação e proposta, bem como para início 
de sua abertura, e indicará, obrigatoriamente, o 
seguinte:(NR) 

número de ordem em série anual, o nome da 
repartição interessada, e de seu setor, a 
modalidade, o regime de execução e o tipo da 
licitação, a menção de que será regida por esta 
Lei, o local, dia e hora para recebimento da 
documentação e proposta, bem como para início 
da abertura dos envelopes, e indicará, 
obrigatoriamente, o seguinte: 

Art. 42. Nas licitações de âmbito internacional o 
edital deverá ajustar-se às diretrizes da política 
monetária e do comércio exterior e atender às 
exigências dos órgãos competentes.(NR) 

Art. 42. Nas concorrências de âmbito 
internacional o edital deverá ajustar-se às 
diretrizes da política monetária e do comércio 
exterior e atender às exigências dos órgãos 
competentes. 

Art. 43. (...)  Art. 43. A licitação será processada e julgada 
com observância dos seguintes procedimentos: 

§ 1º A Administração poderá inverter as fases de 
habilitação e propostas, observando os 
seguintes procedimentos: 

 

I - abertura dos envelopes contendo as 
propostas de todos os participantes, verificando 
sua conformidade na forma do inciso IV do 
caput, desclassificando as propostas 
desconformes ou incompatíveis; 

 

II - julgamento e classificação das propostas de 
acordo com critérios de avaliação constantes do 
edital; 

 

III - abertura do envelope e verificação da 
documentação relativa à habilitação 
exclusivamente do primeiro classificado; 

 

IV - inabilitado o primeiro classificado, a 
Administração analisará a documentação relativa 
à habilitação do segundo classificado, e assim 
sucessivamente, na ordem da classificação, até 
que um licitante classificado atenda às condições 
fixadas no edital; 

 

V - deliberação da autoridade competente 
quanto aos recursos interpostos; 

 

VI - devolução dos envelopes aos licitantes 
inabilitados que não interpuseram recurso; e  

 

VII - deliberação da autoridade competente 
quanto à homologação e adjudicação do objeto 
da licitação. 

 

§ 2º A abertura dos envelopes contendo a 
documentação para habilitação e as propostas 
será realizada sempre em ato público 
previamente designado, do qual se lavrará ata 
circunstanciada, assinada pelos licitantes 
presentes e pela Comissão. 

§ 1º A abertura dos envelopes contendo a 
documentação para habilitação e as propostas 
será realizada sempre em ato público 
previamente designado, do qual se lavrará ata 
circunstanciada, assinada pelos licitantes 
presentes e pela Comissão. 

§ 3º Todos os documentos e propostas serão 
rubricados pelos licitantes presentes e pela 
Comissão.  

§ 2º Todos os documentos e propostas serão 
rubricados pelos licitantes presentes e pela 
Comissão. 

§ 4º As licitações processadas por meio de 
sistema eletrônico observarão procedimento 
próprio quanto ao recebimento de documentação 
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e propostas, sessões de apreciação e 
julgamento e arquivamento dos documentos, nos 
termos dos parágrafos 2º a 5º do art. 20. 
§ 5º É facultada à Comissão ou autoridade 
superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente 
da proposta. 

§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade 
superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente 
da proposta. 

§ 6º O disposto neste artigo aplica-se à 
concorrência e, no que couber, às demais 
modalidades de licitação. 

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se à 
concorrência e, no que couber, ao concurso, ao 
leilão, à tomada de preços e ao convite. 

§ 7º Ultrapassada a fase de habilitação dos 
concorrentes e abertas as propostas, não cabe 
desclassificá-los por motivo relacionado com a 
habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento. 

§ 5º Ultrapassada a fase de habilitação dos 
concorrentes (incisos I e II) e abertas as 
propostas (inciso III), não cabe desclassificá-los, 
por motivo relacionado com habilitação, salvo em 
razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 
após o julgamento.  

§ 8º Não cabe desistência de proposta durante o 
processo licitatório, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão ou pelo pregoeiro. 

§ 6º Após a fase de habilitação, não cabe 
desistência de proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão. 

§ 9º Quando a Administração adotar a inversão 
de fases deverá exigir do representante legal do 
licitante, na abertura da sessão pública, 
declaração, sob as penas da lei, de que reúne as 
condições de habilitação exigidas no edital. 

 

§ 10. Na hipótese referida no § 9º deste artigo, 
se o licitante vencedor não reunir os requisitos 
de habilitação necessários a sua contratação, 
será aplicada a sanção de suspensão temporária 
de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, nos termos do 
inciso III do art. 87 desta Lei. (NR) 

 

Art. 61. (...)  Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes 
das partes e os de seus representantes, a 
finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o 
número do processo da licitação, da dispensa ou 
da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às 
normas desta Lei e às cláusulas contratuais. 

Parágrafo único. A publicação resumida do 
instrumento de contrato ou de seus aditamentos 
na imprensa oficial ou em sítios oficiais da 
Administração Pública, desde que certificados 
digitalmente por autoridade certificadora no 
âmbito da ICP-Brasil, 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 até o final desse mês, qualquer que 
seja o seu valor, ainda que sem ônus, 
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei."(NR) 

Parágrafo único. 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. 

Art. 87. (...)  Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do 
contrato a Administração poderá, garantida a 
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prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 

§ 4º As sanções previstas nos incisos III e IV 
aplicam-se também aos diretores, gerentes ou 
representantes das pessoas jurídicas de direito 
privado contratadas, quando praticarem atos 
com excesso de poder, abuso de direito ou 
infração à lei, contrato social ou estatutos, bem 
como na dissolução irregular da sociedade. (NR) 

 

Art. 109. (...)  Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes 
da aplicação desta Lei cabem: 

I - recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis a 
contar da intimação do ato ou da lavratura da 
ata, nos casos de: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação do ato ou da lavratura da 
ata, nos casos de: 

II - representação, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis da intimação da decisão relacionada com o 
objeto da licitação ou do contrato, do que não 
caiba recurso hierárquico; 

II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis da intimação da decisão relacionada com o 
objeto da licitação ou do contrato, de que não 
caiba recurso hierárquico; 

III - pedido de reconsideração, de decisão de 
Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou 
Municipal, conforme o caso, na hipótese do 
inciso IV do art. 87 desta Lei, no prazo de 5 
(cinco) diais úteis da intimação do ato.  

III - pedido de reconsideração, de decisão de 
Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou 
Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4º 
do art. 87 desta Lei, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis da intimação do ato. 

§ 2º Os recursos não terão efeito suspensivo.  § 2º O recurso previsto nas alíneas a e b do 
inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, 
podendo a autoridade competente, 
motivadamente e presentes razões de interesse 
público, atribuir ao recurso interposto eficácia 
suspensiva aos demais recursos. 

§ 3º Os recursos previstos nas alíneas "a" e "b" 
do inciso I, tempestivamente interpostos, serão 
julgados antes da homologação e da 
adjudicação do objeto da licitação. 

 

§ 4º O deferimento do recurso importará a 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

§ 5º Interposto, o recurso será comunicado aos 
demais licitantes que poderão impugná-lo no 
prazo de 2 (dois) dias úteis. 

§ 3º Interposto o recurso, será comunicado aos 
demais licitantes que poderão impugná-lo no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 6º O recurso será dirigido à autoridade 
superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 2 (dois) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, 
contado do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. 

§ 4º O recurso será dirigido à autoridade 
superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. 

§ 7º Nenhum prazo de recurso, representação ou 
pedido de reconsideração se inicia ou corre sem 
que os autos do processo estejam com vista 
franqueada ao interessado. 

§ 5º Nenhum prazo de recurso, representação ou 
pedido de reconsideração se inicia ou corre sem 
que os autos do processo estejam com vista 
franqueada ao interessado. 

§ 8º Não caberá recurso contra o julgamento da 
habilitação e das propostas, nos casos de erros 
ou falhas que não alterem a substância das 
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propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica saneados pela Comissão ou pregoeiro, 
mediante decisão fundamentada e registrada em 
ata.(NR) 
Art. 2º A Lei nº 8.666, de 1993, passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 15-A: 

 

Art. 15-A. Fica instituído o Cadastro Nacional de 
Registros de Preços, sob responsabilidade da União, 
que será disponibilizado às unidades administrativas 
da Administração Pública. 

 

Parágrafo único. Os órgãos ou entidades da 
Administração Pública que utilizarem o cadastro de 
que trata o caput deverão informar no sítio oficial da 
Administração Pública Federal os preços registrados 
em Atas e as contratações formalizadas. (NR) 

 

Art. 3º O Poder Executivo fará publicar no Diário 

Oficial da União, no prazo de trinta dias, a íntegra da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 
alterações anteriores e as resultantes desta Lei, 
ressalvadas as alterações decorrentes de medidas 
provisórias em vigor. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor trinta dias após sua 
publicação. 

 

Art. 5º Fica revogado o § 4º do art. 41 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. 

Art. 41. (...) 
§ 4º A inabilitação do licitante importa preclusão do 
seu direito de participar das fases subseqüentes. 

Fonte: Livre adaptação do autor da página http://www.planalto.gov.br/> 

 

 

2.5 – Pregão no Brasil 

 

A Lei 8.666 de 1993 previa no seu parágrafo 5º do artigo 42 para as 

concorrências de âmbito internacional que os editais deveriam ajustar-se às 

diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos 

órgãos competentes. 

No § 5º a Lei determinava que para a realização de obras, prestação de 

serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou 

doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo 

financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas na respectiva 

licitação, mantidos os princípios basilares desta lei, as normas e procedimentos 

daquelas entidades e as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções 

ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional. 
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Com a Lei nº 8.883 de 1994 que modificou a Lei nº 8.666, o parágrafo 5º do 

artigo 42 sofreu nova redação, ficando da seguinte forma:    

        § 5o  Para a realização de obras, prestação de serviços 
ou aquisição de bens com recursos provenientes de 
financiamento ou doação oriundos de agência oficial de 
cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de 
que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas, na respectiva 
licitação, as condições decorrentes de acordos, protocolos, 
convenções ou tratados internacionais aprovados pelo 
Congresso Nacional, bem como as normas e procedimentos 
daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração, o qual poderá 
contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação, desde 
que por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou da 
doação, e que também não conflitem com o princípio do 
julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do 
órgão executor do contrato, despacho esse ratificado pela 
autoridade imediatamente superior. 

 

Conforme descrito acima, a Lei nº 8.666/93 no seu § 5º do artigo 42 permite 

que as licitações para contratos financiados por organismos internacionais sejam 

regidas por seus próprios regulamentos internos, desde que não conflite com o 

princípio do julgamento objetivo. Ocorre que muitos regulamentos de organismos 

internacionais apresentam o julgamento das propostas anterior à fase de habilitação. 

Então, tais regulamentos, podem ter inspirado a inversão das fases dispostas na Lei 

nº 8.666/93. 

 

Em 1997, o Governo Federal publicou, no Diário Oficial da União, anteprojeto 

para nova lei que disciplinasse a licitação pública e o contrato administrativo, 

solicitando sugestões da comunidade jurídica para o aperfeiçoamento dele, antes 

que fosse remetido definitivamente ao Congresso Nacional. 

Segundo Niebuhr60: “O fato é que propostas foram encaminhadas ao Governo 

Federal, merecendo destaque a de inverter as fases do procedimento licitatório 

previsto na Lei nº 8.666/93. Aliás, o anteprojeto do Governo Federal não vingou, haja 

vista tantas críticas e sugestões a ele lançadas.” 

 

                                                 
60 NIEBUHR, Joel de Menezes, op.cit., p.24. 
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Não obstante o anteprojeto de lei não ter vingado, o pregão foi inserido em 

caráter experimental através da Lei Federal nº 9.472, de 16 de junho de 1997, que 

ao dispor sobre a organização dos serviços de telecomunicações e criar a agência 

reguladora, ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), instituiu no âmbito 

das contratações realizadas pela agência, a figura do pregão.  

Porém, esta Lei era aplicada exclusivamente no âmbito da ANATEL. Segundo 

Niebuhr61: 

 Depois disso, o Regulamento Geral de Contratações da 
própria ANATEL (Resolução nº 005/98) regrou em detalhes 
essa nova modalidade de licitação, já com as suas 
características conceituais, entre as quais, repita-se, (a) a de 
destinar-se a licitações cujos objetos sejam comuns; (b) a 
inversão do procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, 
procedendo-se ao julgamento das propostas antes da 
habilitação; (c) e a divisão da fase de julgamento em duas 
etapas, permitindo a renovação oral delas pelos licitantes 
inicialmente mais bem classificados. Registre-se que o aludido 
Regulamento prevê duas espécies de pregão: um, restrito, do 
qual podem participar apenas os interessados previamente 
cadastrados; e, outro, amplo, do qual pode participar qualquer 
interessado. 

 

 

Em 04 de maio de 2000 o Presidente da República expediu a Medida 

Provisória nº 2.026, instituindo o pregão no âmbito da União. Essa Medida Provisória 

foi reeditada mês a mês, tendo sofrido algumas modificações, até que foi re-

enumerada e passou a apresentar-se sob o nº 2.182. Essa Medida Provisória 

contrariou o disposto no § 8.º do art. 22, da Lei 8.666/93, sendo contestada por 

diversos doutrinadores. 

O artigo 22 da Lei 8.666/93 é quem define as modalidades de licitação, que 

são: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. E o seu § 8.º veda a 

criação de outras modalidades de licitação ou a combinação delas. 

Segundo vários juristas as Medidas Provisórias nº 2.026 e nº 2.182 eram 

eivadas de inconstitucionalidade já em suas origens, haja vista que a criação de 

nova modalidade de licitação não supre com os requisitos de urgência e relevância 

que condicionam o uso das Medidas Provisórias, de acordo com redação do caput 

                                                 
61 idem, p.25. 
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do artigo 62 da Constituição Federal que dá poderes ao Presidente da República 

para adotar medidas provisórias, com força de lei, em caso de relevância e urgência, 

devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, 

será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias. 

 

 Além dessa discussão, as Medidas Provisórias de nºs 2.026 e 2.182 

trouxeram outra grande questão em torno da abrangência da modalidade pregão. 

Ocorre que, de acordo com elas, o pregão era restrito aos órgãos federais, o que 

negava a incidência delas na órbita dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Para 

vários juristas, a modalidade de licitação pública sempre fora qualificada como 

norma geral e, portanto, a aplicação delas deveria dar-se de maneira uniforme em 

todo território nacional, por todos os entes da Federação, sem distinção. 

 A Medida Provisória do pregão foi regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 

08 de agosto de 2000, que é dividido em dois anexos: o primeiro estabelece normas 

complementares a respeito do pregão e o segundo veicula a lista dos bens e 

serviços qualificados como comuns. Esse Decreto foi alterado pelos Decretos nº 

3.693, de 20 de dezembro de 2000, e nº 3.784, de 06 de abril de 2001. 

 

 A Medida Provisória do pregão já previa no seu artigo 2º a utilização de 

recursos de tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica. 

         Em 21 de dezembro de 2000 o Presidente da República expediu o Decreto nº 

3.697 regulamentando o parágrafo único do artigo 2º da Medida Provisória, 

estabelecendo normas e procedimentos para a realização de licitações na 

modalidade de pregão, por meio da utilização de recursos de tecnologia da 

informação, denominado pregão eletrônico, onde não há a presença física dos 

representantes das empresas licitantes, como na forma do modo presencial. 

Em 17 de julho de 2002, a Medida Provisória nº 2.182, sucessora da Medida 

Provisória nº 2.026, de 04 de maio de 2000, foi convertida na Lei Federal nº 10.520 e 

institui o pregão no âmbito da União, dos Estados e dos Municípios, pondo um fim 

as várias críticas apontadas pela doutrina, em especial: a utilização de Medida 

Provisória para instituir norma geral de licitações e a restrição da utilização do 

pregão apenas na esfera federal.  



 78 

Em 31 de maio de 2005 o Presidente da República expediu o Decreto nº 

5.450, que passou a disciplinar o pregão eletrônico no âmbito da União revogando o 

Decreto nº 3.697, de 21 de dezembro de 2000. 

O Decreto nº 5.450 apresentou algumas inovações, tendo como principais as 

seguintes: 

 

1 – tornou obrigatório o pregão para bens e serviços comuns; 

2 – a forma preferencial passou a ser a eletrônica; 

3 – não vedou o uso da forma eletrônica para serviços de engenharia comum e  

4 – determinou o uso preferencial da cotação eletrônica para os casos de dispensa 

de licitação amparados no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

 

 

2.6 – Pregão em Pernambuco 

 

Em Pernambuco, o pregão foi disciplinado através da Lei Estadual nº 12.340 

de 27 de janeiro de 2003, no âmbito da administração direta e indireta, inclusive 

fundacional, do Poder Executivo Estadual. 

 

Em 18 de julho de 2003 o Governador do Estado de Pernambuco expediu o 

Decreto Estadual nº 25.662/03 regulamentando a Lei Estadual nº 12.340/03. Este 

decreto estabeleceu a utilização para o pregão das regras constantes dos Decretos 

Federais nº 3.555/00 (Pregão Presencial) e nº 3.697/00 (Pregão Eletrônico). 

 

Em 17 de março de 2006 foi sancionada a Lei nº 12.986, revogando a lei 

anterior e tornando obrigatório o uso da modalidade pregão na aquisição de bens e 

serviços comuns, conforme determina o artigo 4º: “Nas licitações para aquisição de 

bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade pregão.” 
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CAPÍTULO 3 - ANÁLISE DOS ASPECTOS DA ECONOMICIDADE 
 
 

 Desde que a utilização do pregão foi ampliada para o âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios através da Lei Federal nº 10.520 em 

17 de julho de 2002 e tendo sido também equacionados os problemas das argüições 

de inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.026 de 04 de maio de 2000 

observa-se a administração pública relatar que está tendo ganhos com a utilização 

do pregão em detrimento das outras modalidades licitatórias.  

Com o intuito de confirmar a possível economicidade produzida com a 

utilização da modalidade pregão nas compras realizadas pela administração pública, 

procedeu-se a um estudo comparativo das aquisições de tubos de PVC como 

insumo para utilização em obras por uma companhia de saneamento, quando 

adquiridos por pregão em comparação às aquisições mediante processos licitatórios 

tradicionais descritos na Lei Federal nº 8.666/93 (carta convite, tomada de preços e 

concorrência). 

 

3.1 Parâmetros para escolha do Tamanho e Seleção da Amostra 

  

A escolha do tamanho e seleção da amostra observou os seguintes 

parâmetros: 

● A Lei Federal nº 10.520, que instituiu o pregão no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios começou a ter vigência a partir de 17 

de julho de 2002, enquanto em Pernambuco, no âmbito do poder executivo, o 

pregão só foi disciplinado através da Lei Estadual nº 12.340, de 27 de janeiro de 

2003, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 25.662, de 18 de julho de 2003. A 

companhia de saneamento estudada só realizou 2 (dois) pregões no ano de 2003 e 

nenhum dos dois foi relativo a aquisição de insumos para utilização em obra, tendo 

começado a compra de insumos para obras através da modalidade pregão a partir 

do ano de 2004; 
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● Os insumos utilizados em uma companhia de saneamento para realização 

de obras apresenta uma diversidade muito grande. Alguns insumos que apresentam 

valor significativo apresentam também uma especificação bastante peculiar, 

tornando a licitação para aquele tipo de insumo bastante específica, como por 

exemplo, as bombas que para caracterizar suas especificações dependem de vários 

fatores, entre eles, a altura manométrica a ser vencida e a vazão a ser utilizada. 

Portanto, a utilização de bombas no estudo mostrou-se inviável pois apesar de ter 

havido várias licitações (tanto por pregão como por modalidades tradicionais) e  o 

preço unitário das bombas apresentar um valor significativo, a quantidade de 

licitações realizadas para aquisição de uma bomba que contêm as mesmas 

especificações apresentou-se bastante insignificante, na maioria das vezes até 

unitária, o que impossibilita estatisticamente a comparação entre modalidades 

licitatórias. No outro extremo temos, como exemplo os parafusos e arruelas, que 

apesar de terem número de licitações suficientes para que seja feito o estudo, o 

valor deles é irrisório quando comparado com o valor de outros insumos adquiridos 

para realização de uma obra de saneamento; 

 

● O insumo que se apresentou relevante tanto no valor quanto na quantidade 

de licitações (pregão e tradicionais) realizadas tornando possível a comparação, 

foram os tubos. Porém, foi observado que na aquisição dos tubos, eles 

apresentavam diversos tipos de materiais (ferro fundido, aço, PVC, PRFV, etc.) e 

diâmetros (50, 100, 200, 300 mm, etc.) e  

 

● Utilizando-se os mesmos critérios de relevância do valor e do número de 

ocorrências de licitações realizadas, foi selecionado apenas os tubos de PVC em 

alguns diâmetros e especificações. 

 

3.2 Amostra Selecionada 

Seguindo os parâmetros retro citados, foram selecionados 10 (dez) tipos de 

tubos de PVC e coletados os respectivos preços observados em 26 (vinte e seis) 

pregões e 68 (sessenta e oito) processos licitatórios tradicionais. 

As compras, objeto do estudo, advindas da aquisição por pregão ou por 

processos licitatórios tradicionais corresponderam a um desembolso dos cofres 
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públicos no valor de R$ 21.071.997,66 (vinte e um milhões setenta e um mil 

novecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos). Este valor 

correspondeu à aquisição de 742.237 (setecentos e quarenta e dois mil duzentos e 

trinta e sete) metros lineares de tubos de PVC de diversas especificações e 

diâmetros. 

A amostra selecionada, conforme os parâmetros determinados está 

representada no quadro 04 a seguir: 

 

QUADRO 06 – Descrição dos materiais selecionados com o número de ocorrências nos 

pregões e processos licitatórios selecionados 

Nº itens adquiridos 
Item Descrição 

Diâmetro 
(mm) Pregão 

Licitação 
Tradicional 

1 Tubo PVC PB JE PN 10 p/ esgoto 150 4 7 
2 Tubo PVC PB JE PN 10 p/ esgoto 250 4 3 
3 Tubo PVC PB JE PN 10 p/ esgoto 200 3 6 
4 Tubo PVC PBA classe 12, com anel 50 5 28 
5 Tubo PVC PBA classe 12, com anel 75 6 30 
6 Tubo PVC PBA classe 12, com anel 100 6 31 
7 Tubo PVC DEFOFO JE 1 MPA c/ anel 300 12 8 
8 Tubo PVC DEFOFO JE 1 MPA c/ anel 150 5 28 
9 Tubo PVC DEFOFO JE 1 MPA c/ anel 200 10 17 
10 Tubo PVC DEFOFO JE 1 MPA c/ anel 250 8 14 

Fonte: própria do autor 

 

 

3.3 Estudos Realizados 

Já explicitado os parâmetros utilizados para selecionar a amostra e 

demonstrado-a no quadro 04, parte-se agora para apresentar a análise dos estudos 

realizados nela: 

 

Inicialmente, a necessidade de se estudar conjuntamente os preços dos 

serviços selecionados, face ao número não muito elevado de ocorrências, levou a 

referenciar os materiais como apresentado a seguir: 

 

j

ij

ij
p

p
PM =  
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onde: 

 

PMij – é o preço do material referenciado correspondente a  i-ésima ocorrência do j-

ésimo material. 

 

ijp
- é o preço unitário da i-ésima ocorrência do j-ésimo material. 

 

jp
- é o preço médio do j-ésimo material. 

 

 

3.3.1 Evolução Histórica das Compras 

A primeira análise realizada referiu-se à evolução histórica das compras tanto 

na modalidade pregão quanto nas outras modalidades tradicionais, em relação ao 

preço de aquisição dos tubos (Gráfico 13): 

 

 

GRÁFICO 13: Evolução histórica das compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria do autor 
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Analisando o gráfico 13, observa-se, através das linhas de tendências 

resultantes, que os preços advindos dos processos licitatórios tradicionais tendem a 

ser superiores aos observados nos pregões. 

 

 

3.3.2 Quantidade Adquirida 

Além da evolução histórica dos preços, outra análise realizada foi verificar se 

o comportamento dos preços sofre influência em função da quantidade adquirida, ou 

seja, se há uma economia de escala quando se adquire quantidades relevantes. 

Este resultado é apresentado no gráfico 14. 

 

GRÁFICO 14: Quantidade adquirida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: própria do autor 

 

As linhas de tendência resultantes da análise demonstram haver uma 

vinculação dos preços com a quantidade para ambas as modalidades de aquisição 

como esperado, existindo uma proporção inversa entre a quantidade adquirida e o 

preço, ou seja, quanto maior for a quantidade adquirida, menor será o preço, 

mostrando claramente existir uma economia de escala.  
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3.3.3 Comparação do Preço por Pregão x Modalidades Tradicionais 

O próximo estudo apresentado refere-se à análise comparativa entre as 

médias dos preços nas aquisições dos insumos por pregão e pelas licitações 

tradicionais. Este estudo está representado no gráfico 15:  

 

 

GRÁFICO 15: Média dos preços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria do autor 

 

Analisando o gráfico 15, observa-se que a diferença entre a média dos preços 

advindos da aquisição por pregão e a média dos preços observados nos processos 

tradicionais foi de 38,46% (trinta e oito vírgula quarenta e seis por cento), ao nível de 

confiança de 95%. 

 

3.3.4 Preço por Tubo 

Aprofundando a análise dos preços médios, a próxima comparação foi 

estratificada sendo feita a comparação de preços por tipo de tubo selecionado, 

conforme amostra apresentada no quadro 05, ao invés da totalidade dos tubos como 

na análise anterior. O resultado deste estudo está demonstrado no gráfico 16: 
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GRÁFICO 16: Preço por material adquirido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria do autor 

 

 

Verifica-se do gráfico 16 que o comportamento apresentado de forma 

agregada no gráfico 15, também é observado individualmente por material estudado, 

ou seja, o preço médio de aquisição dos insumos através do pregão é inferior à 

aquisição através das modalidades tradicionais, em todos os 10 (dez) tipos de tubos 

da amostra selecionada. 

Do gráfico 16 podemos observar também que a diferença entre a média dos 

preços advindos da aquisição por pregão e a média dos preços observados nos 

processos tradicionais não é igual para cada tipo de tubo. Esta flutuação na 

diferença pode estar sendo influenciada pela variação no número de dados 

observados no pregão e no processo tradicional, de material a material, fazendo 

com que a diferença apontada de 38,46% não possa ser assegurada com sendo 

devida exclusivamente à modalidade de licitação. 

 

3.3.5 Influência das Variáveis Estudadas de Forma Conjunta 

A impossibilidade de assegurar-se se o comportamento observado nos preços 

era realmente em função do atributo “modalidade de aquisição” ou se resultante da 
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combinação de vários outros fatores, resultou na necessidade de se analisar a 

influência das variáveis estudadas, porém de forma conjunta.  

 

Para fazer a análise da influência das variáveis estudadas de forma conjunta 

nos preços dos materiais fez-se necessário a utilização de um tratamento estatístico 

inferencial. 

 

O estudo busca a convicção sobre o comportamento dos preços contratados 

para os materiais, ao explicar as variações dos valores obtidos nas aquisições 

através do ajustamento de uma equação de regressão múltipla, que se baseia em 

parâmetros com significância comprovada. 

Atualmente, a análise de regressão é um dos ramos da teoria estatística mais 

utilizada na pesquisa científica. Apresenta-se como uma técnica eficaz, quando se 

pretende verificar o comportamento de uma variável (variável dependente) em 

relação a outras variáveis que são responsáveis pela sua formação (variáveis 

independentes); isto é, é uma técnica estatística para investigação e modelagem das 

relações entre variáveis. A variável dependente, cuja variação se pretende explicar, 

é o preço de aquisição de tubos para utilização em obras de engenharia.  

 

Foram selecionados vários parâmetros, objetivando explicar as variações de 

preços através da construção do modelo de regressão. Estes encontram-se  

apresentados a seguir, explicitando-se a forma como foram quantificados: 

 

MODALIDADE DE AQUISIÇÃO – Variável utilizada para caracterizar a 

modalidade de aquisição do material: por pregão ou por processo licitatório 

tradicional para realização de uma obra. 

MATERIAL – Variável utilizada para caracterizar o material objeto da 

aquisição. 

QUANTIDADE ADQUIRIDA - Variável utilizada para caracterizar o efeito da 

economia de escala sobre os preços dos materiais, caracterizada em metros 

lineares. 

DATA DA LICITAÇÃO - Variável utilizada para explicitar a data da realização 

do processo licitatório - variável quantitativa medida em meses, tomado-se como 

base o mês de dezembro de 2002 (data zero). 
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Após a análise da influência das variáveis estudadas de forma conjunta nos 

preços dos materiais com a utilização de um tratamento estatístico inferencial, 

verificou-se que o efeito da variação dos preços função da modalidade de aquisição 

em uma mensuração agregada com outras variáveis significativas foi de 29,87%. 

 

No gráfico 17 é apresentado o comparativo das médias dos preços dos 

materiais e o comparativo das médias dos preços dos materiais em função da 

modalidade de aquisição em uma mensuração agregada com outras variáveis 

significativas.  

 

GRÁFICO 17: Comparativo de médias 
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Fonte: própria do autor 

 

 

3.3.6 Comparação por Faixa de Valores 

 

Nos estudos anteriores a comparação dos preços era feita com a totalidade 

dos pregões da amostra (vinte e seis). Agora, o estudo foi feito comparando cada 

modalidade de licitação tradicional com o pregão que apresenta a faixa de valores 

equivalente a cada modalidade tradicional. 
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O artigo 23 da Lei 8.666/93 explicita a faixa de valores equivalente a cada 

modalidade de licitação estando dividido para: obras e serviços de engenharia e 

compras e serviços que não são de engenharia. As faixas de valores são as 

seguintes:  

 

I - para obras e serviços de engenharia:  

a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais); 

b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);   

c) concorrência - acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reias); 

 

II - para compras e serviços que não sejam de engenharia: 

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);   

b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais);  

c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais). 

 

A Lei Federal 10.520/2002 diferentemente da Lei 8.666/93 não disciplinou 

patamares de valores para utilização do pregão, limitando apenas seu uso para as 

aquisições de bens e serviços comuns.  

Portanto, neste estudo vão ser feitas três comparações, conforme 

discriminado a seguir: 

● A primeira comparação vai ser feita entre os preços dos insumos nas 

licitações realizadas na modalidade convite e os preços das licitações realizadas na 

modalidade pregão que se enquadram no patamar de valores do convite, 

determinado pelo artigo 23 da Lei 8.666/93 (até R$ 80.000,00); 

 

● A segunda comparação vai ser feita entre os preços dos insumos nas 

licitações realizadas na modalidade tomada de preços e os preços das licitações 

realizadas na modalidade pregão que se enquadram no patamar de valores da 

tomada de preços, determinado pelo artigo 23 da Lei 8.666/93 (até R$ 650.000,00) e  
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● A terceira comparação vai ser feita entre os preços dos insumos nas 

licitações realizadas na modalidade concorrência e os preços das licitações 

realizadas na modalidade pregão que se enquadram no patamar de valores da 

concorrência, determinado pelo artigo 23 da Lei 8.666/93 (acima de R$ 650.000,00).  

 

Estas três comparações realizadas estão visualizadas no gráfico 18: 

 

GRÁFICO 18: Redução do preço por modalidade 

30,19%

33,19%

28,79%

26,00%

27,00%

28,00%

29,00%

30,00%

31,00%

32,00%

33,00%

34,00%

Carta Convite Tomada de Preços Concorrência

ENQUADRAMENTO PREGÃO

R
E

D
U

Ç
Ã

O
 M

É
D

IA
S

 D
O

S
 P

R
E

Ç
O

S
 

 
Fonte: própria do autor 

 

 

Olhando o gráfico 18 podemos observar que os pregões enquadrados na 

faixa de valores da tomada de preços foram os que apresentaram o maior 

percentual de redução em relação às modalidades tradicionais, enquanto os pregões 

enquadrados na faixa se valores da concorrência foram os que apresentaram o 

menor percentual de redução. 

 

3.3.7 Por Totalidade da Amostra 

Neste último estudo foi feito a comparação dos preços com a totalidade das 

modalidades tradicionais da amostra (sessenta e oito) em relação à modalidade 
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pregão enquadrada na faixa de valores equivalente a cada modalidade tradicional. 

Estas comparações estão demonstradas no gráfico 19: 

 

GRÁFICO 19: Redução do preço pela totalidade da amostra 
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Fonte: própria do autor 

 

Observando o gráfico 19 conclui-se que diferentemente do gráfico anterior, os 

pregões enquadrados na faixa de valores da concorrência foram os que 

apresentaram o maior percentual de redução em relação às modalidades 

tradicionais, enquanto os pregões enquadrados na faixa se valores do convite foram 

os que apresentaram o menor percentual de redução. 
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DOS ASPECTOS DA CELERIDADE 

 

 Assim como no capítulo anterior, análise dos aspectos da economicidade, 

que tem como objetivo demonstrar a economicidade advinda da utilização da 

modalidade pregão nas compras realizadas pela administração pública, procedeu-se 

a um estudo comparativo das aquisições de tubos de PVC como insumo para 

utilização em obras por uma companhia de saneamento, quando adquiridos por 

pregão em comparação às aquisições mediante processos licitatórios tradicionais 

descritos na Lei Federal nº 8.666/93 (carta convite, tomada de preços e 

concorrência), neste capítulo a análise foi feita em relação à comparação da 

celeridade entre as modalidades licitatórias. 

 

4.1 Datas de Referência 

Para tornar possível a aferição da celeridade comparativa nas diversas 

modalidades de licitações foi tomado como base as respectivas datas de publicação 

dos avisos contendo os resumos dos editais ou do convite como data inicial e a data 

de adjudicação como data final. 

A escolha da data de publicação dos avisos contendo os resumos dos editais 

ou do convite como data inicial deveu-se a ser esta a data que marca o início da 

fase externa da licitação, conforme ensina Celso Bandeira de Mello62: 

As licitações possuem uma etapa interna e uma externa. 
A interna é aquela em que a promotora do certame, em seu 
recesso, pratica todos os atos condicionais à sua abertura; 
antes, pois, de implementar a convocação dos interessados. A 
etapa externa – que se abre com a publicação do edital ou 
com os convites – é aquela em que, já estando estampadas 
para terceiros, com a convocação de interessados, as 
condições de participação e disputa, irrompe a oportunidade 
de relacionamento entre a Administração e os que se propõem 
afluir ao certame. (grifo meu) 

 

Quanto à escolha da data de adjudicação como data final foi embasada nos 

ensinamentos de Jacoby Fernandes63: “Adjudicar é formalizar a definição do 

vencedor, é um ato administrativo com efeitos externos ao certame. O principal 
                                                 
62 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 19 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p.523. 
 
63 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby, op.cit., p.695. 
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efeito é tornar certo o ato, nascendo nesse momento, para todos os licitantes, o 

direito de recorrer ao Poder Judiciário, pois é iminente a possibilidade de 

contratação futura.” 

 

 

Para nortear a data de publicação, temos o princípio da publicidade que está 

regulamentado na Lei Federal nº 8.666/93 nos seus artigos 3º, 21 e 22 para as 

modalidades licitatórias tradicionais e na Lei Federal nº 10.520/02 no seu artigo 4º 

para o pregão.  

 

Adiante será feito uma comparação dos artigos referentes ao princípio da 

publicidade contidos nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02 para uma melhor 

compreensão: 

 

 

- LEI Nº 8.666/93: 

 

O artigo 3º define que o objetivo da licitação é garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração, detalhando que ela será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

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

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 O artigo 21 fala da publicação dos avisos contendo os resumos dos editais 

das concorrências e das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, definindo 

nos artigos I, II e III que esta publicação se dará dependendo da situação, no Diário 

Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou em jornal diário de grande 

circulação no Estado e se houver em jornal de grande circulação no Município. A Lei 

faculta à Administração utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área 

de competição. Os resumos dos editais deverão ser publicados com antecedência e, 

no mínimo, por uma vez. 

 O § 2º define os prazos mínimos até o recebimento das propostas ou da 

realização do evento que será de: 
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I – quarenta e cinco dias para: 

a) concurso; 

b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de 

empreitada integral ou quando a licitação for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e 

preço”; 

II – trinta dias para: 

a) concorrência que não seja por empreitada integral ou “melhor técnica” ou “técnica 

e preço”; 

b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e 

preço”; 

III – quinze dias para a tomada de preços que não seja do tipo “melhor técnica” ou 

“técnica e preço”, ou leilão; 

IV – cinco dias úteis para convite”. 

 

 

 O artigo 22 determina que deva ser convidado em número mínimo de 3 (três) 

interessados e  define que o meio de publicação do convite se dará através da 

fixação, em local apropriado, da 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. 

 

 

- LEI Nº 10.520/02:  

 

O artigo 4º da Lei nº 10.520/02 define que a fase externa do pregão será 

iniciada com a convocação dos interessados. O inciso V determina que o prazo 

fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, 

não será inferior a 8 (oito) dias úteis. 

 

 

Como o objetivo deste estudo é analisar a aquisição de insumos em obras de 

saneamento comparando a modalidade pregão com as outras modalidades 
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tradicionais, a amostra coletada ficou restrita às licitações por execução indireta, sob 

regime de empreitada por preço unitário sendo do tipo menor preço. Portanto, para 

uma melhor visualização, foi confeccionada o quadro 05 abaixo: 

 

QUADRO 07: Prazos mínimos entre a publicidade do Edital e do convite e a 

realização do certame. 

MODALIDADE PRAZO MÍNIMO  

Concorrência 30 dias 

Tomada de Preços 15 dias 

Convite 5 dias úteis 

Pregão 8 dias úteis 

Fonte: própria do autor 

 

 

 Do quadro 07 apresentado, verifica-se que na Lei nº 8.666/93, existe um 

prazo mínimo entre a data da publicidade até o recebimento das propostas ou da 

realização do evento diferente para cada tipo de modalidade licitatória. O prazo do 

pregão é inferior a todos eles. Com exceção da modalidade convite. Em 

compensação, o convite não apresenta a mesma abrangência em termos de 

publicidade da modalidade pregão, segundo Joel de Menezes Niebuhr64: 

Da análise do dispositivo depreendem-se pontos positivos, 

dignos de elogios. O primeiro deles talvez seja o de que a Lei 

que trata do pregão não incorreu no mesmo equívoco da 

modalidade convite, que, sob a escusa de imprimir agilidade 

ao certame, não exige a publicação da carta-convite em 

veículo impresso de circulação, o que dá ensejo a toda sorte 

de direcionamento e atos lesivos ao interesse público, com 

agravos flagrantes aos princípios da publicidade e da 

isonomia. Ainda que se vise à agilidade, na modalidade 

pregão é obrigatória publicação do aviso de edital em veículo 

impresso de circulação. 

 

                                                 
64 NIEBUHR, Joel de Menezes, op.cit., p.138. 
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4.2 Amostra Selecionada 
 

Em relação à amostra, foram observadas e coletadas as datas de publicação 

e de adjudicação dos mesmos 26 pregões e 68 processos licitatórios tradicionais 

utilizados no capítulo anterior, que demandaram um desembolso dos cofres públicos 

no valor de R$ 21.071.997,66 (vinte e um milhões setenta e um mil novecentos e 

noventa e sete reais e sessenta e seis centavos). 

 

 

4.3 Representatividade de Cada Modalidade na Amostra Selecionada 

A representatividade das modalidades de licitação está demonstrada no 

gráfico 20: 

 

GRÁFICO 20: Representatividade das modalidades de licitação 

 
Fonte: própria do autor 

 

4.4 Estudos Realizados 

Com a amostra selecionada foram feitos os seguintes estudos, conforme as 

etapas descritas a seguir: 
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 Para aferir a celeridade foram coletadas as datas de publicidade e as datas 

de adjudicação de cada licitação realizada (concorrência, tomada de preços, convite 

e pregão).  

 De posse desses dados calculou-se o intervalo temporal entre a data de 

publicidade da licitação e a sua data de adjudicação. A unidade de medida utilizada 

foi “dias”.  

 

4.4.1 Média de Dias Gastos por Modalidade de Licitação 

 Com essa massa de dados, calculou-se a média de dias que foram decorridos 

entre a data da publicação e a data de adjudicação em cada modalidade de 

licitação. Esse resultado está expresso no gráfico 21: 

 

GRÁFICO 21: Média de dias para cada modalidade de licitação 

 
Fonte: própria do autor 

 
 

 Analisando o gráfico 21 pode-se observar que em comparação com as outras 

modalidades de licitação, no pregão o tempo gasto para realizar uma licitação é bem 

inferior do que na modalidade concorrência (inferior a 25%) e do que na tomada de 

preços (inferior a 55%), enquanto no convite apesar desta diferença ser superior, ela 

não é estatisticamente significativa.  



 97 

4.4.2 Média de Dias Gastos por Modalidade de Licitação Fracionado por Ano 

 Aprofundando a análise realizada, foi feito o mesmo estudo, porém foi 

fracionado pelo ano da data de início do prazo de publicidade. Este resultado é 

mostrado no gráfico 22: 

 

GRÁFICO 22: Média de dias para cada modalidade de licitação fracionada por ano 

 
Fonte: própria do autor 

 

 

 Da análise do gráfico 22 podemos verificar, sob uma ótica mais macro de que, 

conforme esperado, os prazos das modalidades concorrência e tomada de preços 

estão bastante superiores aos prazos do pregão, e quanto ao convite os prazos são 

estatisticamente equivalentes. 

Analisando, agora, o comportamento de cada modalidade individualmente, 

pode-se observar os seguintes pontos: 

● O pregão duplicou o prazo do ano de 2004 para o de 2005, mantendo-se 

estável no ano de 2006; 

● O convite manteve-se praticamente estável nos três anos, apresentando um 

ligeiro crescimento ao longo dos anos; 
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● A tomada de preços também manteve-se praticamente estável nos três 

anos, apresentando um pequeno decréscimo ao longo dos anos e 

● A concorrência manteve-se praticamente estável do ano de 2004 para o de 

2005 sofrendo, porém um decréscimo considerável no ano de 2006. 

 

4.4.3 Por Modalidade de Licitação 

 

Assim como no capítulo 3, da análise da economicidade, o estudo agora vai 

ser dirigido para a comparação entre cada modalidade de licitação tradicional com o 

pregão que apresenta a faixa de valores equivalente a cada modalidade tradicional. 

Este resultado encontra-se no gráfico 23: 

 

GRÁFICO 23: Enquadramento da modalidade Pregão 

 
Fonte: própria do autor 

Verificando o gráfico 23 e analisando o comportamento de cada modalidade 

individualmente, pode-se observar os seguintes pontos: 

● os pregões enquadrados na faixa de valores do convite continuam 

apresentando diferenças de tempo pequenas em relação às modalidades 

tradicionais de convite; 
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● os pregões enquadrados na faixa de valores da tomada de preço continuam 

apresentando decréscimo de tempo significativo em relação às modalidades 

tradicionais de tomada de preço e 

● o pregão enquadrado na faixa de valores da concorrência continua 

apresentando decréscimo de tempo bastante significativo em relação às 

modalidades tradicionais de concorrência. 

 

 

 

4.4.4 Máximos e Mínimos 

 

O último estudo realizado assim como o anterior, continua sendo dirigido para 

a comparação entre cada modalidade de licitação tradicional com o pregão que 

apresenta a faixa de valores equivalente a cada modalidade tradicional. A diferença 

reside que agora foi colocado os limites de maior e menor espaço temporal 

alcançado nas licitações realizadas. Este resultado encontra-se no gráfico 24: 

 

GRÁFICO 24: enquadramento da modalidade pregão com prazo máximo e mínimo 

 
Fonte: própria do autor 
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Verificando o gráfico 24 e analisando o comportamento de cada modalidade 

individualmente, pode-se observar os seguintes pontos: 

● os pregões enquadrados na faixa de valores do convite apresentaram o 

prazo máximo e o prazo mínimo dentro do intervalo das modalidades tradicionais de 

convite; 

● os pregões enquadrados na faixa de valores da tomada de preço 

apresentaram o prazo máximo estatisticamente equivalente ao prazo médio das 

modalidades tradicionais de tomada de preço; 

● o pregão enquadrado na faixa de valores da concorrência continua 

apresentando decréscimo de tempo bastante significativo em relação às 

modalidades tradicionais de concorrência; 

 
● a modalidade tradicional tomada de preço apresenta uma diferença 

bastante elevada entre o prazo mínimo e o prazo máximo, variando de 35 a 126 dias 

e 

 

● a modalidade tradicional concorrência também apresenta uma diferença 

bastante elevada entre o prazo mínimo e o prazo máximo, variando de 90 a 206 

dias. 
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CAPÍTULO 5 – DISCUSSÃO COMPARATIVA 
 
 

No capítulo 3 foi enfocada a análise da economicidade e no capítulo 4 o 

enfoque dado foi a celeridade. Neste capítulo vai ser confrontado a economicidade 

com a celeridade para verificar a vantagem ou não das aquisições por pregão de 

tubos de PVC como insumo para utilização em obras por uma companhia de 

saneamento em comparação às aquisições mediante processos licitatórios 

tradicionais descritos na Lei Federal nº 8.666/93 (carta convite, tomada de preços e 

concorrência). 

A análise comparativa vai ser individualizada por modalidade, ou seja, 

primeiro vai ser feito a comparação do pregão com o convite, depois com a tomada 

de preços e finalmente com a concorrência. 

 

5.1 Comparativo pregão x convite: 

Foi visto no capítulo 3 em relação à economicidade que o pregão é em média 

30,19% mais econômico do que o convite. Porém, conforme visto no capítulo 4, da 

celeridade foi visto que o convite é mais célere do que o pregão apesar da diferença 

ser insignificante, ou seja, em média o convite levou 27 dias e o pregão 31 dias, 

tendo uma diferença média de apenas 4 dias.  

A seguir vão ser analisados alguns fatores que diferenciam o pregão do 

convite: 

- Valor estimado da contratação: 

O convite só pode ser usado dentro do limite estabelecido no artigo 23, inciso 

II, letra “a” da Lei nº 8.666, que define como sendo o valor máximo de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais). Acima deste valor não se pode usar a modalidade convite. Já 

para a modalidade pregão o decreto nº 3.555 explicita no seu artigo 1º que pode ser 

utilizado qualquer que seja o valor estimado.   
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 - Meios de Publicidade: 

Para a modalidade convite a divulgação é feita apenas por carta e afixação da 

cópia do convite em local apropriado, conforme descrito no artigo 22, § 3º da Lei 

8.666. Já para a modalidade pregão há necessidade de publicação do aviso de 

edital em veículo impresso de circulação.  

Jacoby apresenta no seu livro um quadro esquemático para uma melhor 

visualização dos meios de divulgação do aviso de edital tanto para o pregão 

presencial quanto para o pregão eletrônico: 

QUADRO 08: Meios de divulgação do pregão presencial e eletrônico 

Meio de divulgação Pregão presencial Pregão eletrônico 

Diário oficial da 

União 

Sempre Sempre 

Internet Sempre Sempre 

Homepage contas 

públicas 

Sempre Sempre 

COMPRASNET Sempre Sempre 

Jornal de grande 

circulação local 

Valor estimado do 

certame entre R$ 

160.000,00 e R$ 

650.000,00 

Valor estimado do 

certame entre R$ 

650.000,00 e R$ 

1.300.000,00 

Jornal de grande 

circulação regional 

ou nacional 

Valor estimado do 

certame acima de R$ 

650.000,00 

Valor estimado do 

certame acima de 

R$ 1.300.000,00 

Fonte: FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Sistema de Registro de Preços e Pregão Presencial e 
Eletrônico. 2.ed. Belo Horizonte:Fórum, 2006, p.602. 
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Portanto, vê-se que o convite não apresenta a mesma abrangência em 

termos de publicidade da modalidade pregão, segundo Joel de Menezes Niebuhr65: 

Da análise do dispositivo depreendem-se pontos positivos, 
dignos de elogios. O primeiro deles talvez seja o de que a Lei 
que trata do pregão não incorreu no mesmo equívoco da 
modalidade convite, que, sob a escusa de imprimir agilidade 
ao certame, não exige a publicação da carta-convite em 
veículo impresso de circulação, o que dá ensejo a toda sorte 
de direcionamento e atos lesivos ao interesse público, com 
agravos flagrantes aos princípios da publicidade e da 
isonomia. Ainda que se vise à agilidade, na modalidade 
pregão é obrigatória publicação do aviso de edital em veículo 
impresso de circulação. 

 

Portanto, concordando com Niebuhr o convite não consegue satisfazer na sua 

plenitude ao princípio da publicidade, uma vez que para Bandeira de Mello de Mello 

o princípio da publicidade “É um dever de transparência, em prol não apenas dos 

disputantes, mas de qualquer cidadão”, pois nem todo cidadão tem acesso ao 

convite visto que a obrigação da Administração Pública é de apenas afixar a cópia 

do convite em local apropriado, não sendo necessária a sua publicação em veículo 

impresso de comunicação. Não satisfazendo na sua plenitude o princípio da 

publicidade, o convite por conseqüência também não satisfaz ao princípio da 

isonomia. 

Diante dos fatos retro mencionados verificamos que: o tempo gasto a mais 

para concluir o pregão em relação ao convite é insignificante, a economia 

proporcionada com a utilização do pregão é significativa e o convite não satisfaz 

plenamente os princípios da publicidade e da isonomia. 

 

5.2 Comparativo pregão x tomada de preços: 

Foi visto no capítulo 3 em relação à economicidade que o pregão é em média 

33,19% mais econômico do que a tomada de preços. Conforme visto no capítulo 3.2, 

                                                 
65 NIEBUHR, Joel de Menezes, op.cit., p.138. 
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da celeridade foi visto que o pregão também é mais célere do que a tomada de 

preços.  

 

- Valor estimado da contratação: 

A tomada de preços só pode ser usada dentro do limite estabelecido no artigo 

23, inciso II, letra “b” da Lei nº 8.666, que define como sendo o valor máximo de R$ 

650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais). Acima deste valor não se pode usar a 

modalidade tomada de preços. Já para a modalidade pregão o decreto nº 3.555 

explicita no seu artigo 1º que pode ser utilizado qualquer que seja o valor estimado.   

- Meios de Publicidade: 

O meio de publicidade para a modalidade tomada de preços está 

regulamentado pelo artigo 21 da Lei 8.666, conforme transcrição abaixo:  

Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das 
concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos 
leilões, embora realizados no local da repartição interessada, 
deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por 
uma vez: 

        I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de 
licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública 
Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial 
ou totalmente com recursos federais ou garantidas por 
instituições federais;  

        II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal 
quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão 
ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, 
ou do Distrito Federal;  

        III - em jornal diário de grande circulação no Estado e 
também, se houver, em jornal de circulação no Município ou 
na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, 
fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a 
Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de 
outros meios de divulgação para ampliar a área de 
competição. 
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O meio de publicidade para a modalidade pregão já foi apresentado no item 

acima, no quadro de Jacoby. 

Vê-se que tanto na modalidade pregão quanto na modalidade tomada de 

preços, há necessidade de publicação do aviso de edital em veículo impresso de 

circulação. 

Diante dos fatos retro mencionados verificamos que: o pregão é bem mais 

célere do que a tomada de preços, a economia proporcionada com a utilização do 

pregão é significativa e ambos satisfazem os princípios da publicidade e da 

isonomia. 

 

5.3 Comparativo pregão x concorrência: 

Foi visto no capítulo 3 em relação à economicidade que o pregão é em média 

28,79% mais econômico do que a concorrência. Conforme visto no capítulo 4, da 

celeridade foi visto que o pregão também é mais célere do que a concorrência.  

 

- Valor estimado da contratação: 

A concorrência pode ser usada para qualquer valor, conforme estabelecido no 

§ 3o  do artigo 23 da Lei nº 8.666:   

§ 3o  A concorrência é a modalidade de licitação cabível, 
qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na compra ou 
alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, 
como nas concessões de direito real de uso e nas licitações 
internacionais, admitindo-se neste último caso, observados os 
limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou 
entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores 
ou o convite, quando não houver fornecedor do bem ou 
serviço no País.  

 

A modalidade pregão também pode ser utilizada para qualquer que seja o 

valor estimado, conforme o artigo 1º do decreto nº 3.555.   



 106 

- Meios de Publicidade: 

O meio de publicidade para a modalidade concorrência está regulamentado 

pelo artigo 21 da Lei 8.666, conforme transcrição no item anterior.  

O meio de publicidade para a modalidade pregão já foi apresentado no item 

acima, no quadro de Jacoby. 

Vê-se que tanto na modalidade pregão quanto na modalidade concorrência, 

há necessidade de publicação do aviso de edital em veículo impresso de circulação. 

Diante dos fatos retro mencionados verificamos que: o pregão é bem mais 

célere do que a concorrência, a economia proporcionada com a utilização do pregão 

é significativa e ambos satisfazem os princípios da publicidade e da isonomia. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

O estudo realizado enfocou essa nova modalidade de licitação denominada 

pregão em detrimento das demais modalidades licitatórias previstas na Lei nº 

8.666/93, verificando a existência de uma melhoria na qualidade do serviço público. 

 

O trabalho apresentou um apanhado de doutrinadores, colhendo o 

ensinamento e a posição deles em relação às vantagens e desvantagens da 

utilização do pregão em relação às outras modalidades de licitação descritas na Lei 

nº 8.666/93. 

 

Abordou também o fator histórico da licitação, mostrando cronologicamente o 

início da licitação, passando pela Constituição Federal de 1988, pela Lei nº 8.666/93, 

que veio regulamentar artigo da Constituição, pelo Projeto de Lei nº 7.709/07, que 

pretende substituir a Lei nº 8.666/93 e pelo início do pregão no Brasil e em 

Pernambuco. 

 

Em relação à economicidade foi verificado, através de um estudo estatístico 

que a utilização do pregão traz uma economia média de 29,87% em relação às 

demais modalidades.  Na análise individualizada, por modalidade licitatória, 

verificou-se que o pregão traz uma economia de 28,79% em relação à concorrência; 

33,19% em relação à tomada de preços e de 30,19% em relação ao convite.  

 

Em relação à celeridade foi verificado que o pregão é mais célere do que a 

tomada de preços e a concorrência. Quanto ao convite o pregão apresentou uma 

diferença a maior não significativa. 

 

Fazendo a conjugação entre a economicidade e a celeridade, tornando mais 

clara para o gestor decidir qual a modalidade a ser escolhida e fazendo uma análise 

individualizada, verificou-se que: 

Em relação à concorrência, o pregão é mais econômico e mais célere; em 

relação à tomada de preços, o pregão também é mais econômico e mais célere; e 
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em relação ao convite o pregão é mais econômico e em termos temporais a 

diferença não é significativa, porém o pregão apresenta uma publicidade e 

transparência bem acima do convite. 
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ANEXO A 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002. 

Mensagem de veto 

Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de 
bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1º  Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na 
modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, 
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, 
por meio de especificações usuais no mercado. 

Art. 2º (VETADO) 

§ 1º  Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da 
informação, nos termos de regulamentação específica. 

§ 2º  Será facultado, nos termos de regulamentos próprios da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, a participação de bolsas de mercadorias no apoio técnico e operacional aos órgãos e 
entidades promotores da modalidade de pregão, utilizando-se de recursos de tecnologia da 
informação. 

§ 3º  As bolsas a que se referem o § 2o deverão estar organizadas sob a forma de sociedades 
civis sem fins lucrativos e com a participação plural de corretoras que operem sistemas eletrônicos 
unificados de pregões. 

Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá 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; 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por 
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; 

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste 
artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o 
orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da     licitação, dos bens ou serviços a serem 
licitados; e 
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IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora 
da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o 
recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. 

§ 1º  A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo 
efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do 
órgão ou entidade promotora do evento. 

§ 2º  No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de 
apoio poderão ser desempenhadas por militares 

Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará 
as seguintes regras: 

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário 
oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, 
por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do 
regulamento de que trata o art. 2º; 

II - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em 
que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital; 

III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I do art. 3º, as normas 
que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso; 

IV - cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa 
para consulta e divulgadas na forma da Lei no 9.755, de 16 de dezembro de 1998; 

V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, 
não será inferior a 8 (oito) dias úteis; 

VI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das 
propostas, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a 
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os 
demais atos inerentes ao certame; 

VII - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando 
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo 
a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação 
da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; 

VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 
10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a 
proclamação do vencedor; 

IX - não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão 
os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, 
observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos 
de desempenho e qualidade definidos no edital; 

XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao 
pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade; 
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XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do 
invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para 
verificação do atendimento das condições fixadas no edital; 

XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante 
a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as 
Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às 
exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira; 

XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos 
dados nele constantes; 

XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor; 

XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor; 

XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o pregoeiro poderá negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos; 

XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 

XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor; 

XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação 
ao licitante vencedor; 

XXII - homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para 
assinar o contrato no prazo definido em edital; e 

XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI. 

Art. 5º  É vedada a exigência de: 

I - garantia de proposta; 

II - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame; e 

III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não 
serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos de 
tecnologia da informação, quando for o caso. 
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Art. 6º  O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não estiver 
fixado no edital. 

Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 
legais. 

Art. 8º  Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão 
documentados no processo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de 
controle, nos termos do regulamento previsto no art. 2º. 

Art. 9º  Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. 

Art. 10.  Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 2.182-18, de 
23 de agosto de 2001. 

Art. 11.  As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços 
previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, 
conforme regulamento específico. 

Art. 12.  A Lei nº 10.191, de 14 de fevereiro de 2001, passa a vigorar acrescida do seguinte 
artigo: 

“Art. 2-A.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar, nas licitações de 
registro de preços destinadas à aquisição de bens e serviços comuns da área da saúde, a 
modalidade do pregão, inclusive por meio eletrônico, observando-se o seguinte: 

I - são considerados bens e serviços comuns da área da saúde, aqueles necessários ao atendimento 
dos órgãos que integram o Sistema Único de Saúde, cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais do mercado. 

II - quando o quantitativo total estimado para a contratação ou fornecimento não puder ser atendido 
pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de tantos licitantes quantos forem necessários 
para o atingimento da totalidade do quantitativo, respeitada a ordem de classificação, desde que os 
referidos licitantes aceitem praticar o mesmo preço da proposta vencedora. 

III - na impossibilidade do atendimento ao disposto no inciso II, excepcionalmente, poderão ser 
registrados outros preços diferentes da proposta vencedora, desde que se trate de objetos de 
qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a vantagem, e que as 
ofertas sejam em valor inferior ao limite máximo admitido.” 

Art. 13.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 17 de  julho  de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
Guilherme Gomes Dias 
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ANEXO B 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 3.697,  DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000. 

Revogado pelo Decreto nº 5.450, de 2005 

Regulamenta o parágrafo único do art. 2º da 
Medida Provisória nº 2.026-7, de 23 de novembro 
de 2000, que trata do pregão por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da 
informação.  

  

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e 
VI, da Constituição, e tendo em vista do disposto na Medida Provisória nº 2.026-7, de 23 de 
novembro de 2000, 

        DECRETA: 

        Art. 1º  Este Regulamento estabelece normas e procedimentos para a realização de licitações na 
modalidade de pregão, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, denominado 
pregão eletrônico, destinado à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União. 

        Art. 2º  O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico 
que promova a comunicação pela Internet. 

        § 1º   O sistema referido no caput utilizará recursos de criptografia e de autenticação que 
assegurem condições adequadas de segurança em todas as etapas do certame. 

        § 2º  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 de Serviços Gerais - SISG. 

        § 3º  A SLTI poderá ceder o uso do seu sistema eletrônico a órgão ou entidade dos demais 
Poderes, no âmbito da União, mediante celebração de termo de adesão. 

        Art. 3º  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. 

  

        § 1º  O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

         § 2º  No caso de pregão promovido por órgão integrante do Sistema de Serviços Gerais – SISG, 
o credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de registro cadastral 
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será 
requisito obrigatório para fins de habilitação. 
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        § 3º  A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 
salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o 
SICAF. 

         § 4º  A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

        § 5º  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 

        § 6º  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do 
licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 

        Art. 4º  Caberá à autoridade competente do órgão promotor do pregão eletrônico, sem prejuízo 
do disposto no inciso III do art. 8º do Anexo I do Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, indicar o 
provedor do sistema eletrônico e providenciar o credenciamento do pregoeiro e da respectiva equipe 
de apoio designados para a condução do pregão.  

        Art. 5º  Caberá ao pregoeiro a abertura e exame das propostas iniciais de preços apresentadas 
por meio eletrônico e as demais atribuições previstas no art. 4º do Anexo I do Decreto nº 3.555, de 
2000. 

         Art. 6º  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. 

        Parágrafo único.  Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão . 

        Art. 7º  A sessão pública do pregão eletrônico será regida pelas regras especificadas nos incisos 
I a III e XVIII a XXIV do art. 11 do Anexo I do Decreto nº 3.555, de 2000, e pelo seguinte: 

        I - 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; 

        II - todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e 
na documentação relativa ao certame; 

        III - os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao 
órgão provedor, no prazo mínimo de três dias úteis antes da data de realização do pregão; 

        IV - a participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e 
subseqüente encaminhamento de proposta de preço em data e horário previstos no edital, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico; 

        V - como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no edital, incluindo, para os órgãos integrantes do SISG, aquelas que não estejam 
contempladas pela regularidade perante o SICAF; 

        VI - no caso de contratação de serviços comuns, as planilhas de custos previstas no edital 
deverão ser encaminhadas em formulário eletrônico específico, juntamente com a proposta de preço; 
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        VII - a partir do horário previsto no edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com 
a divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita consonância com as especificações e 
condições de fornecimento detalhadas pelo edital; 

        VIII - aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor; 

        IX - os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de 
aceitação dos mesmos; 

        X - só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema; 

        XI - não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 

        XII - durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a 
identificação do detentor do lance; 

        XIII - a etapa de lances da sessão pública, prevista em edital, será encerrada mediante aviso de 
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo 
sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances;  

        XIV - alternativamente ao disposto no inciso anterior, poderá ser previsto em edital o 
encerramento da sessão pública por decisão do pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso de 
fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual 
será encerrada a recepção de lances; 

        XV - no caso da adoção do rito previsto no inciso anterior, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor 
valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação; 

        XVI - o pregoeiro anunciará o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa 
de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca 
da aceitação do lance de menor valor; 

        XVII - no caso de contratação de serviços comuns, ao final da sessão o licitante vencedor 
deverá encaminhar a planilha de custos referida no inciso VI, com os respectivos valores 
readequados ao valor total representado pelo lance vencedor; 

        XVIII - como requisito para a celebração do contrato, o vencedor deverá apresentar o documento 
original ou cópia autenticada; 

        XIX - os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia do 
licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial e de eventuais contra-razões 
pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em 
formulários próprios; 

        XX - encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta deverá 
comprovar, de imediato, a situação de regularidade na forma dos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, podendo esta comprovação se dar mediante encaminhamento da documentação 
via fax, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, observados os prazos legais 
pertinentes; 
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        XXI - nas situações em que o edital tenha previsto requisitos de habilitação não compreendidos 
pela regularidade perante o SICAF, quando dos procedimentos licitatórios realizados por órgãos 
integrantes do SISG, o licitante deverá apresentar imediatamente cópia da documentação necessária, 
por meio de fax, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, observados os 
prazos legais pertinentes; 

        XXII - a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, 
sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas no art. 21 do Anexo I do Decreto nº 3.555, 
de 2000, e na legislação pertinente. 

         Art. 8º  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender 
às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a 
sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

         Parágrafo único.  Na situação a que se refere este artigo, o pregoeiro poderá negociar com o 
licitante para que seja obtido preço melhor. 

        Art. 9º  Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

        Art. 10.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, referida no 
inciso V do art. 7º, deste Regulamento, sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 14 do Anexo I 
do Decreto nº 3.555, de 2000, e na legislação pertinente.  

        Art. 11.  No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 
retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.  

        Parágrafo único.  Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

        Art. 12.  Subordinam-se ao regime deste Regulamento, além dos órgãos da Administração 
Pública Federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as 
entidades controladas direta e indiretamente pela União. 

        Art. 13.  Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabelecer normas e 
orientações complementares sobre a matéria regulada neste Decreto, bem como resolver os casos 
omissos. 

        Art. 14.  Aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 
2000. 

        Art. 15.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 21 de dezembro de 2000; 179o da Independência e 112o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Martus Tavares 


