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INTRODUCAO 

Este trabalho tern o intuito de esclarecer de forma clara, mas sucinta, esta 

nova modalidade de licitac;;ao conhecida como "pregao". Trata-se da forma mais 

rapida da aquisic;;ao de produtos e servic;;os pela administrac;;ao publica. 
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"Ao Iongo das duas ultimas decadas o Governo Federal tern atuado 

sistematicamente na evoluc;;ao e aperfeic;;oamento da legislac;;ao e das normas 

publicas de loglstica, buscando o desenvolvimento e a implantac;;ao de novas 

formas de aquisic;;ao de bens e servic;;os, promovendo a racionalizac;;ao dos 

processes de contratac;;oes governamentais, que se iniciou com o Decreto-Lei n° 

200, de 25/02/67, passando pelo Decreto-Lei n° 2.300, de 21/11/86 e por ultimo a 

Lei n° 8.666 de 21/06/93, que instituiu varias modalidades de licitac;;ao, tais como: 

Concorrencia, Tomada de Prec;;os, Convite, Concurso e Leilao, definindo tambem 

os princlpios para contratac;;oes por meio de dispensa e inexigibilidade de licitac;;ao; 

e estabelecendo os valores limites para as estimativas de cada modalidade, 

inclusive nos cases de dispensa e inexigibilidade, alem de outros procedimentos 

especlficos voltados a habilitac;;ao dos fornecedores.As medidas adotadas 

mostraram-se, ao Iongo dos anos, burocraticas e urn tanto lentas no seu 

desdobramento e, em determinados cases, onerosas aos cofres publicos". 

A abordagem do problema de pesquisa e observada atraves da 

seguinte questao: Qual a importancia do pregao e sua influencia no cenario da 

administrayao publica? 

0 objetivo geral esta em demonstrar as tendencias e as mudanc;;as no 

cenario da administrac;;ao publica diante desta nova modalidade de licitac;;ao. 

Ja os objetivos especlficos abordados sao os seguintes: 

• Demonstrar atraves de uma abordagem te6rica, o conceito de licitac;;ao e 

suas modalidades previstas na lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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• Demonstrar atraves de uma abordagem te6rica, a origem da nova 

modalidade de licitac;ao denominada pregao prevista na lei n° 10.520 de 

17 de julho de 2002. 

• Demonstrar quais a diferenc;as entre as diversas modalidades de 

licitac;ao, e quais as vantagens do pregao. 

0 pregao possui urn procedimento muito mais celere e simplificado, 

possibilitando maior agilidade aos 6rgaos da administrac;ao · publica, tendo 

mostrado, de igual forma, uma maior eficacia na reduc;ao dos prec;os dos bens e 

servic;os licitados. 

2- LICITACAO E MODALIDADES 

2. 1- CONCEITO DE LICITA<;AO 

Conforme nos mostra Art. 3° da lei n° 8.666 de 23 de junho 1993; 

"Art. 3° A licitac;ao destina-se a garantir a observancia do princfpio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Administrayao e sera processada e julgada em estrita 
conformidade com os princfpios basicos de legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculac;ao ao instrumento convocat6rio, 
do julgamento objetivo e dos que lhe sao correlates". 

Licitac;ao e o procedimento administrative atraves do qual a administrac;ao 

publica seleciona propostas dos particulares a si mais vantajosas visando a 

aquisic;ao ou alienac;ao de bens, a contratac;ao de servic;os ou obras. 

Pode-se, tambem, conceituar licitac;ao como urn cotejo de propostas, feitas 

por particulares ao Poder Publico, visando a execuc;ao de uma obra, a prestac;ao 

de urn servic;o, urn fornecimento, ou mesmo uma alienac;ao pela Administrac;ao, 

em que se tenha de escolher aquela proposta que oferec;a vantagem maior, 
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mediante um procedimento administrative regrade, que proporcione tratamento 

igualitario aquele que tiver oferecido a melhor proposta. 

No mesmo sentido, Maria Sylvia Zanella di Pietro (2000, p. 291) define a 

licita<;ao como: "o procedimento administrative pelo qual um ente publico, no 

exercicio da funr;ao administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem 

as condir;oes fixadas no instrumento convocat6rio, a possibilidade de formularem 

propostas dentre as quais selecionara e aceitara a mais conveniente para a 

celebrar;ao de contrato". 

0 contrato administrative exige licita<;:ao previa, podendo, entretanto, ser 

dispensavel nos casos expressamente previstos em lei. A Licita<;:ao e o 

procedimento administrative mediante o qual a Administra<;:ao Publica seleciona a 

proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, e seu procedimento ira 

desenvolve-se atraves de uma sucessao ordenada de atos vinculantes para a 

Administra<;:ao e para os licitantes, proporcionando, assim, igual oportunidade a 

todos os interessados e atuando como fator de eficiencia e moralidade nos 

negoc1os administrativos. Conclui-se que a licita<;:ao e o procedimento 

administrative pelo qual a Administra<;:ao Publica procura conseguir a proposta 

mais vantajosa, seja para a execu<;:ao de obras e servi<;:os, seja para a compra de 

materiais e generos, seja, ate, para aliena<;:ao de bens de seu patrimonio. 

A finalidade primordial da licita<;:ao e assegurar a igualdade de condi<;:Oes a 

todos os interessados em contratar com a Administra<;:ao, bern como avaliar do 

ponto de vista da melhor tecnica, melhor pre<;:o ou a melhor tecnica e pre<;:o a 

proposta que mais atenda aos interesses publicos. 

A Licita<;:ao e exigida para todos os entes da Administra<;:ao Publica direta e 

indireta, somente sendo dispensada em casos especfficos ressalvados pela lei, 

em que nao seja possfvel ou conveniente a concorrencia. Essa obrigatoriedade da 

licita<;ao e imposta pela Constitui<;:ao Federal de 1988, expressamente 

estabelecida pelo artigo 37, XXI : 
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'XXI - ressalvados os casas especificados na legislagao, as obras, 
servigos, compras e alienagoes serao contratados mediante 
processo de licitagao publica que assegure igualdade de condigoes a 
todos os concorrentes, com clausulas que estabelegam obrigagoes 
de pagamento, mantidas as condigoes efetivas da proposta, nos 
temos da lei , o qual somente permitira as exig€mcias de qualificagao 
tecnica e economica indispensaveis a garantia do cumprimento das 
obrigagoes. " 

2.2- REGRAS BASICAS PARA CONTRATA<;AO PUBLICA 

Existem certas regras basicas para que administra<;ao possa contratar e 

para que particulares com esta contratem. 0 seguimento destas regras e de sum a 

importancia podendo sua inobservancia ocasionar ate a nulidade do contrato. 

Deve haver uma rela<;ao de causalidade entre a licita<;ao e o contrato, 

fazendo com que a seguran<;a jurfdica do contrato dependa da seguran<;a da 

licita<;ao que o gerou. 

E indispensavel a aplica<;ao de todos OS princfpios dos procedimentos 

administrativos de contrata<;ao, como a igualdade, a boa-fe, transparencia, e a 

concorrencia, o que to rna compatfvel a licita<;ao com a justi<;a e a solidariedade. 

A aplica<;ao, por analogia, dos princfpios jurfdicos comuns a contrata<;oes 

publicas estatais ou nao estatais, por se entender que aquilo que e publico forma 

urn bloco de regula<;oes homogeneas, onde nunca caberia a exclusao do direito 

administrative. 

As regras e procedimentos da contrata<;ao devem ser utilizados em todas 

as contrata<;oes publicas, sejam de obras ou servi<;os, estatiza<;ao ou privatiza<;ao, 

sejam do Estado ou de seus concessionarios. 

Devem operar e imperar durante todo o contrato as regras previamente 

estabelecidas na licita<;ao. 
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Outra regra muito de observancia singular e a flexibiliza<;ao dos criterios de 

julgamento, privilegiando a qualidade e o pre<;o, na defini<;ao da oferta mais 

conveniente. Para isso deve ser considerado todo urn conjunto de componentes, 

tais como: o pre<;o propriamente dito; o resgate ou a conversao de divida publica 

em pagamento ou inversao; a quantidade de emprego ou de mao-de-obra 

ocupada; o impacto ecol6gico ou ambiental da execu<;ao da obra; maior 

desenvolvimento regional, etc. 

Finalizando, mas nao menos importante se faz a amplia<;ao das vias de 

prote<;ao juridica, administrativas ou judiciais, para obter o cumprimento das 

obriga<;6es pactuadas ou a justa satisfa<;ao substitutiva. 

2.3 - MODALIDADES: CONCORRENCIA, TOMADA DE PRE<;OS, CONVITE, 

CONCURSO E LEILAO. 

A Lei 8666, de 21 de junho de 1993, que regulamentou o artigo 37, XXI, da 

Constitui<;ao Federal, instituindo normas para licita<;ao e contratos administrativos, 

previu em seu artigo 22 e seus paragrafos cinco modalidades de licita<;ao: 

concorr€mcia, tomada de pre<;os, convite, concurso e leilao. 

As tres primeiras modalidades, concorrencia, tomada de pre<;os e convite, 

previstos inicialmente pelo decreto-lei 200/67, destinam-se a contrata<;ao de obras, 

compras e servi<;os, inclusive servi<;os de engenharia, sendo cada uma indicada 

segundo o valor da licita<;ao. 

Gada modalidade possui caracteristicas pr6prias, seguindo procedimentos 

com mais ou menos exigencias e requisites conforme o objeto da licita<;ao e o 

interesse publico envolvido. 
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2.3.1 - Concorremcia 

A concorrencia e a modalidade de licitac;ao que se realiza, com ampla 

publicidade, para assegurar a participac;ao de quaisquer interessados que 

preencham os requisites previstos no edital convocat6rio. Esta prevista no artigo 

22, § 1° da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, que a "concorrencia e a modalidade 

de licitac;ao entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitac;ao 

preliminar, comprovem possuir os requisites minimos de qualificac;ao exigidos no 

edital para execuc;ao de seu objeto". 

Configura-se como a especie apropriada para os contratos de grande vulto, 

grande valor, nao se exigindo registro previo ou cadastre dos interessados, 

cumprindo que satisfac;am as condic;oes prescritas em edital, que deve ser 

publicado com, no minimo, trinta dias de intervale entre a publicac;ao e o 

recebimento das propostas. Caso seja adotado urn certame de acordo com os 

tipos, como os de menor prec;o, tecnica e prec;o e melhor tecnica, esse intervale 

minimo e dilatado para quarenta e cinco dias. 

Estimando-se o valor do contrato posterior, a concorrencia e a modalidade 

obrigat6ria em razao de determinados limites, que por sua vez se sujeitam a 

revis6es peri6dicas. Contudo, independentemente do valor, a lei preve que a 

modalidade concorrencia deve ser adotada nos seguintes casos: compra de bens 

im6veis; alienac;oes de bens im6veis para as quais nao tenha sido adotada a 

modalidade leilao; concess6es de direito real de uso, servic;o ou obra publica; 

licitac;oes internacionais. 

Alem desses casos especificos previstos, versa o Estatuto das Licitac;oes e 

Contratos Publicos que a concorrencia e obrigat6ria quando, em havendo 

parcelamento, o valor das licitac;oes das parcelas, em conjunto, correspondam a 

montante igual ou superior ao previsto para a modalidade concorrencia. 
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Ha algumas ressalvas que devem ser feitas em rela<;ao aos ditames da lei: 

admite-se a tomada de prec;os nas licitac;oes internacionais, quando o 6rgao ou 

entidade licitante possuir cadastre internacional de fornecedores, ou ate convite, 

case inexista fornecedor no pals. Alem disso, permite-se que seja realizado o 

leilao para a alienac;ao de bens im6veis, quando tenha side adquirido per dac;ao 

em pagamento ou procedimentos judiciais. 

Deve-se, portanto, caracterizar a concorrencia como uma especie do 

genera licitac;ao. Conforme se constata, esta adstrita aos mais diversos princfpios, 

caracterfsticas e requisites do genera mais ample. 

2.3.2- Tomada de prec;os 

Conforme preve o Estatuto das Licitac;oes e Contratac;oes Publicas, a 

tomada de prec;os e a modalidade de licitac;ao realizada entre interessados 

previamente cadastrados ou que preencham os requisites para cadastramento ate 

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

necessaria qualificac;ao. E a licitac;ao para contratos de valor estimado 

imediatamente inferior ao estabelecido para a concorrencia. Esta especie licitat6ria 

possui previsao legal no § 2° da lei de licitac;oes, que estabelece que "tomada de 

prec;os e a modalidade de licitac;ao entre interessados devidamente cadastrados 

ou que atenderem a todas as condic;oes exigidas para cadastramento ate o 

terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria 

qualificac;ao". 

De modo sensfvel, a lei alterou a configurac;ao da tomada de prec;os. Sob o 

Decreto-Lei n. 0 2300, de 1986, somente podiam participar aqueles regularmente 

inscritos no cadastre do 6rgao licitante. A nova lei determinou a possibilidade de 

participac;ao tambem des interessados que atendam as condic;oes ate tres dias 

antes do recebimento das propostas, o que tern dado margem a controversias e 

disputas infindaveis e, mesmo, insoluveis, no que entende Marc;al Justen Filho. 
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Tern por finalidade tornar a licita<;ao mais sumaria e rapida. 0 objeto 

evidente da altera<;ao que a nova lei introduziu foi o de abrir as portas para urn 

maior numero de licitantes. Entretanto, nao resta duvida que o procedimento da 

tomada de pre<;os acaba por se tornar tao complexo quanto o da concorrencia. A 

vantagem que havia na legisla<;ao anterior e que a comissao limitava-se a 

examinar os certificados de registro cadastral, o que ja nao pode ocorrer sob a 

nova lei, pois, havendo licitantes fora do cadastre, a comissao de licita<;ao tera que 

examinar toda a documenta<;ao para a qualifica<;ao. 

A tomada de pre<;os e admissfvel nas contrata<;oes de obras, servi<;os e 

compras dentro dos limites de valor estabelecidos em lei e corrigidos por ato 

administrative competente. A grande caracterfstica dessa modalidade, que a 

distingue da concorrencia e a existencia de habilita<;ao previa dos licitantes, 

atraves dos registros cadastrais. Esses cadastros sao registros dos fornecedores 

de bens, executores de obras e servi<;os que ali se inscreveram, mantidos por 

6rgaos e entidades administrativas que freqOentemente realizam licita<;oes. 

Devera correr, na tomada de pre<;os, um prazo de quinze dias, no mfnimo, 

entre a publicayao e a data fixada para o recebimento das propostas. Contudo, 

caso o certame seja julgado na conformidade dos "tipos", ou seja, pelos criterios 

de "melhor tecnica" ou de "tecnica e pre<;o", o prazo sera de, pelo menos, trinta 

dias, sendo a contagem feita da mesma forma que na concorrencia. 

2.3.3- Convite 

0 convite e a modalidade de licita<;ao entre, no mfnimo, tres interessados 

do ramo pertinente a seu objeto, cadastrados ou nao, que sao escolhidos e 

convidados pela unidade administrativa. Podem tambem participar aqueles que, 

mesmo nao sendo convidados, estiverem cadastrados na correspondents 

especialidade e manifestarem seu interesse com antecedencia de 24 horas da 
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apresentac;ao das propostas. Desta forma esta descrito no § 3° da lei das 

licitac;oes (Lei 8.666/93): 

"§ 3° Convite e a modalidade de licitagao entre interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou nao, escolhidos e 
convidados em m1mero mfnimo de 3 (tres) pela unidade 
administrativa, a qual afixara em local apropriado c6pia do 
instrumento convocat6rio e o estendera aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedencia de ate 24 (vinte e quatro) horas da apresentagao das 
propostas". 

0 convite e, dentre todas as modalidades de licitac;ao, a mais simples, 

sendo adequada a pequenas contratac;oes, cujo objeto nao contenha maiores 

complexidades, ou seja de pequeno valor. E. a (mica modalidade de licitac;ao que 

nao exige publicac;ao de edital, ja que a convocac;ao e feita par escrito, 

obedecendo a uma antecedencia legal de cinco dias uteis, par meio da carta

conVite. 

A Lei n. 0 8.666/93 inovou, ao garantir a participac;ao de outros interessados, 

desde que cadastrados e havendo manifestac;ao nesse sentido, formalizada em 

ate 24 horas antes da apresentac;ao das propostas. Tal medida visou a aumentar 

o numero de licitantes, mas da mesma forma que ocorreu com a tomada de 

prec;os, tornou mais complexo o procedimento. Permitindo pais, essa participac;ao 

aos "nao-convidados", deve a unidade administrativa afixar c6pia da convocac;ao 

em local apropriado. 

Em principia, o convite devera contar com, no minima, tres licitantes 

qualificados, ou seja, em condic;oes de contratar. 0 Tribunal de Contas da Uniao ja 

decidiu inclusive que, nao se obtendo esse numero legal de propostas, impoe-se a 

repetic;ao do ato, convocando-se outros possiveis interessados, a tim de garantir a 

legitimidade do certame. 

A abertura de envelopes e feita em ato publico, no dia, hora e local 

especificados na carta-convite. 0 julgamento e feito par uma comissao ou servidor 

designado pela autoridade administrativa. 
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E importante ressaltar que a lei veda que se utilize o convite ou a tomada 

de pre9os para parcelas de uma mesma obra ou servi90, ou para obras e servi9os 

da mesma natureza e no mesmo local, que possam ser realizados conjunta e 

concomitantemente, sempre que o somat6rio de seus valores caracterizar o caso 

de tomada de pre9os ou concorr€mcia, respectivamente. 

2.3.4- Concurso 

0 concurso e a modalidade de licita9ao entre quaisquer interessados para 

escolha de trabalho tecnico, cientrfico ou artlstico, mediante a institui9ao de premia 

ou remunera9ao aos vencedores, segundo criterios constantes de edital publicado 

na imprensa oficial. E comumente utilizado na sele9ao de projetos, onde se busca 

a melhor tecnica, e nao o menor pre9o. Foi acolhido pelo § 4° da referida lei das 

licita96es que agora e transcrito: 

§ 4° Concurso e a modalidade de licitat;ao entre quaisquer 
interessados para esco/ha de trabalho tecnico, cientifico ou artistico, 
mediante a instituit;ao de premios ou remunerat;ao aos vencedores, 
conforme criterios constantes de edital publicado na imprensa oficial 
com antecedencia minima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

No entender de Hely Lopes Meirelles (1999, p.90), "o concurso e uma 

modalidade de licita9ao de natureza especial, porque, apesar de se reger pelos 

princlpios da publicidade e da igualdade entre os participantes, objetivando a 

escolha do melhor trabalho, dispensa as formalidades especfficas da 

concorrencia". 

0 concurso deve ser anunciado com ampla divulga9ao pela imprensa oficial 

e particular, atraves de edital, publicado com uma antecedencia minima legal de 

45 dias para a realiza9ao do evento. A qualifica9ao exigida aos participantes sera 

estabelecida por urn regulamento proprio do concurso, que contera tambem as 

diretrizes e a forma de apresenta9ao do trabalho, bern como as condi96es de 

realiza9ao e os premios a serem concedidos. 
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0 julgamento e feito por uma comissao especial, integrada por pessoas de 

reputac;:ao ilibada e reconhecido conhecimento da materia, sejam ou nao 

servidores publicos. Esse julgamento sera realizado com base nos criterios fixados 

pelo regulamento do concurso. 

0 pagamento do premio ou da remunerac;:ao e condicionado a cessao, por 

parte do autor do projeto, dos direitos a ele relatives, a tim de que a Administrac;:ao 

possa utiliza-lo de acordo com o prescrito no regulamento ou no ajuste para sua 

elaborac;:ao. 

Finaliza-se, portanto, o concurso com a classificac;:ao dos trabalhos e o 

pagamento do premio ou da remunerac;:ao, nao sendo conferido qualquer direito a 

contrato com a Administrac;:ao. Ja a execuc;:ao do projeto escolhido sera, de outra 

forma, objeto de outra licitac;:ao, revestida de outra modalidade(concorrencia, 

tomada de prec;:os ou convite), vedada a participayao do autor como licitante. 

2.3.5 Leilao 

0 leilao e a modalidade de licitac;:ao entre quaisquer interessados para a 

venda de bens m6veis inservfveis para a Administrayao ou de produtos 

legalmente apreendidos ou penhorados, ou ainda para a alienac;:ao de bens 

im6veis cuja aquisic;:ao haja derivado de procedimento judicial ou de dac;:ao em 

pagamento. Trata-se da forma licitat6ria prevista no ultimo paragrafo da lei das 

licitac;:oes e definido como uma modalidade de licitac;:ao entre quaisquer 

interessados para a venda de bens m6veis inserviveis para a administrac;:ao, ou de 

produtos legalmente apreendidos ou penhorados, a quem oferecer maior 

lance,igual ou superior ao da avaliac;:ao. 

Pode-se verificar a ocorrencia de dois tipos de leilao, que sao o comum e o 

administrative. 0 leilao comum, que e privative do leiloeiro oficial, e regido pela 

legislac;:ao federal pertinente, podendo a Administrac;:ao estabelecer as condic;:oes 

especfficas. Ja o leilao administrative e feito por servidor publico. 
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Antes do leilao, devem os bens ser previamente avaliados, constando no 

edital o prego minima a ser ofertado. lndispensavel se faz ainda que o edital 

descreva os bens, possibilitando sua perfeita identificagao. Deve, alem disso, 

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

interessados. 0 dia, horario e local do pregao sao especificados tambem pelo 

instrumento convocat6rio. 

Para o lei lao, nao se exige qualquer tipo de habilitagao previa dos licitantes, 

tendo em vista que a venda e feita a vista ou em curta prazo. Admite-se, 

entretanto, a exigencia, quando o pagamento nao for todo a vista, de urn deposito 

percentual do prego, servindo como garantia. 

Os lances no leilao deverao ser verbais, configurando uma disputa publica 

entre os ofertantes, enquanto durar o pregao. Aquele que, ao final, oferecer maior 

lance, de valor igual ou superior ao avaliado previamente, arremata o objeto da 

licitagao. 

3- PREGAO 

3.1- ORIGEM 

0 pregao e uma nova modalidade de licitagao, criada pela Medida 

Provis6ria 2.026, de 04 de maio de 2000, reeditada 18 vezes e hoje remunerada 

para MP 2.182, regulamentado pelo Decreta 3.555, de 08 de agosto de 2000, 

destinadas a aquisigao de bens e servigos comuns, no ambito da Administragao 

Federal, qualquer que seja o valor da contratagao. 

Trata-se de urn procedimento mais celere e simplificado, colocado ao lado 

das modalidades enumeradas pela Lei 8666/93, que conjuga propostas escritas e 
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orais, invertendo as fases de classifica<;ao das propostas e habilita<;ao dos 

licitantes. 

0 pregao teve origem com a Lei 9.472/97, que disciplinou os servi<;os de 

telecomunica<;ao e criou a Agencia Nacional de Telecomunica<;oes (ANATEL), 

estando previsto nos artigos 54, paragrafo unico, 55 e 56. 

A utiliza<;ao do pregao no ambito da ANATEL mostrou-se bastante eficaz, 

propiciando maier rapidez nos processes licitat6rios, diminui<;ao dos custos da 

licita<;ao e produzindo, significativa redu<;ao do pre<;o final da contrata<;ao, com 

grandes beneffcios economicos. 

A ado<;ao do pregao para a Administra<;ao Publica, alem de proporcionar os 

beneffcios alcan<;ados no ambito da ANATEL, podera colaborar para a 

desburocratiza<;ao e agilidade do Estado. 

3.2- CONCEITUA<;Ao 

0 conceito de pregao e dado pelo artigo 2.0
, da MP n. 0 2182-18, como 

sendo "a modalidade de licita<;ao para a aquisi<;ao de bens e servi<;os comuns, 

promovida exclusivamente no ambito da Uniao, qualquer que seja o valor 

estimado da contrata<;ao, em que a disputa pelo fornecimento e feita por meio de 

propostas e lances em sessao publica". (BRASIL, Medida Provis6ria n.0 2.182-18/ 

2001) 

Do conceito legal do pregao pode-se extrair as seguintes caracterfsticas: 

destina-se para a aquisi<;ao de bens e servi<;os comuns; aplicavel exclusivamente 

no ambito da Uniao; nao possui limite de valor para a contrata<;ao; e preve a 

possibilidade de propostas e lances em sessao publica. 
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Para compreender a primeira destas caracteristicas e necessaria definir o 

que sao bens e servigos comuns, uma vez que essa expressao, por si s6, e 

generica e indeterminada. 

A Medida Provis6ria que instituiu o pregao, em razao disso, ocupou-se no § 

1.0
, do artigo 1.0

, em definir a expressao bens e servigos comuns como sendo 

"aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificagoes usuais no mercando". 

Entretanto, a definigao legal e insuficiente e ate mesmo in6cua, ja que o 

objeto de toda a licitagao deve ser objetivamente definido no edital, por exigencia 

do inciso I, do artigo 40, da Lei 8666/93, que e lei geral aplicavel a todas as 

especies de licitagao, inclusive para o pregao. 

Para Margal Justen Filho (2000, p. 677) o que de fato caracteriza urn bern 

ou servigo como comum "e a padronizagao de sua configuragao, que e viabilizada 

pela ausencia de necessidade especial a ser atendida e pela experiencia e 

tradigao no mercando" e, ainda, que a indicagao do pregao nesses casos de bens 

facilmente localizados no mercando se justifica por nao haver necessidade de 

tramites tao minuciosos: 

0 ponto nuclear relaciona-se com a ideia de que a licitagao para 

contratagao de objeto 'padronizado' nao necessita sujeitar-se a tramites tao 

minuciosos como os necessaries para fornecimentos de objetos singulares e 

especificos. Ou seja, ha casos em que a Administragao necessita de bens que 

estao disponiveis no mercado, configurados em termos mais ou menos variaveis. 

Sao hip6teses em que e publico o dominic das tecnicas para produgao do objeto e 

fornecimento a Administragao, de tal modo que nao existe dificuldade em localizar 

urn universe de fornecedores em condigoes de satisfazer plenamente o interesse 

publico. 

Desta forma, o pregao e indicado para a aquisigao de todos aqueles bens e 

servigos que podem ser facilmente encontrados no mercado, e para os quais 
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praticamente todos os fornecedores satisfazem as exigencias da administrayao, 

como par exemplo: agua mineral, combustfvel, material de limpeza, bem como, os 

servi9os de digita9ao, motorista etc. 

0 Decreta n.0 3.555/00, para facilitar a aplica9ao do pregao, enumera 

atraves de anexo, alterado pelo Decreta 3. 784/01, os bens e servi9os 

considerados comuns, proibindo, no art. 5.0 do Regulamento, a utiliza9ao do 

pregao para contrata9ao de obras e servi9os de engenharia. 

A segunda caracterfstica do pregao a ser considerada e o seu ambito de 

aplica9a0, limitado a esfera federal. 

A redayao dos artigos. 1.0 e 2.0
, da Medida Provis6ria 2.182, ao se referir 

simplesmente a Uniao quanto ao ambito de aplica9ao, e nao, a Administra9ao 

Publica Federal que seria a expressao mais indicada, causou inicialmente alguma 

duvida a cerca da possibilidade de sua utiliza9ao por todos entes da 

Administra9ao direta e indireta de ambito Federal, ou, restritivamente, pelo Poder 

Executive Federal. 

A falha, entretanto, foi sanada pelo Regulamento aprovado pelo Decreta 

3.555/00 que no paragrafo unico de seu artigo 1.0
, confirmou sua aplica9ao a 

todos os "6rgaos da administra9ao direta, os fundos especiais, as autarquias, as 

funda96es, as empresas publicas, as sociedades de economia mista e as 

entidades controladas direta e indiretamente pela Uniao". (BRASIL, Decreta 

3.555/00, 2000, p. 406) 

A restri9ao imposta pela Medida Provis6ria 2.182 exclui, a principia, 

possibilidade de Estados, Municipios e Distrito Federal utilizarem o procedimento 

do pregao para sele9ao e escolha de seus contratantes. 

Outra caracteristica relevante, e a de que para o pregao nao existe 

qualquer limite de valores, ao contrario do que ocorre no convite, tomada de pre9o 
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e concorrencia, prestando-se a aquisigao e contratagao de bens e servigos 

comuns seja qual foro seu valor. 

Contudo, deve-se ressaltar o can~ter optative do pregao, de maneira que 

mesmo estando presente as condi<;6es para aplica<;ao dessa modalidade de 

licitagao, o administrado por conveniencia e oportunidade pode se valer das 

modalidades previstas na Lei 8.666/93, sendo inclusive recomendavel a utilizagao 

da concorrencia para obras e servi<;os de alto vulto, por ser este urn procedimento 

mais rigoroso cercado de maiores garantias ao interesse publico. 

3.3 LEI N° 1.0520/2002 

Entrou em vigor na data de 17 de julho de 2002, instituindo no ambito da 

Uniao, Estados, Distrito Federal e Municfpios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 

Constituigao Federal, modalidade de licita<;ao denominada pregao para aquisigao 

de bens e servigos comuns, e da outras providencias. 

"Art. 1° Para aquisigao de bens e servigos comuns, podera ser 
adotada a licitagao na modalidade de pregao, que sera regida por 
esta lei 

"Paragrafo unico. Consideram-se bens e servigos comuns, para os 
fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padroes de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edita/, por meio 
de especificagoes usuais no mercado". 

0 pregao e a modalidade de licita<;ao para aquisigao de bens e servi<;os 

comuns pela Uniao, Estados, Distrito Federal e Municfpios, sendo qualquer o 

valor da aquisigao ou prestagao de servi<;os, na qual a disputa pelo fornecimento 

ou prestagao de servi<;o e feita por meio de propostas e lances em sessao publica. 

lnicialmente, os licitantes oferecem propostas escritas em envelopes 

lacrados como normalmente ocorre nas demais modalidades de licitagao. Em um 

segundo memento, o autor da melhor proposta e aqueles que tenham 

apresentado proposta superior em ate dez por cento (assegurando-se no mfnimo 
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a participac;ao dos licitantes que apresentaram a tres melhores propostas, 

independentemente dos seus valores), passarao propriamente a fase do pregao, 

com lances orais., 

Nessa segunda etapa, que muito se assemelha ao leilao, os pre

classificados oferecem abertamente propostas orais, sucessivamente do pior ao 

melhor classificado, podendo cada uma dentro de sua capacidade alterar a 

proposta inicial (escrita). 

A conjugac;ao de propostas escritas com lances orais e urn mecanismo de 

grande eficacia na diminuic;ao do valor dos bens e servic;os ofertados a 
Administrac;ao, uma vez que os concorrentes "pre-classificados" tern a 

possibilidade de conhecer a melhor proposta e oferecer outra, ainda, mais 

vantajosa a Administrac;ao. 

3.4- 0 PROCEDIMENTO 

0 procedimento do pregao trouxe como principal inovac;ao a inversao das 

fases de classificac;ao e habilitac;ao, propiciando grande agilidade em ralac;ao aos 

procedimentos previstos na Lei 8.666/93. 

Nas outras modalidades de licitac;ao, antes de se avaliar as propostas 

apresentadas procede-se a habilitac;ao de todos os licitantes verificando se 

atendem as exigencia do edital quanto a regularidade jurldica, qualificac;ao tecnica 

e economica financeira, mediante a analise de infindaveis documentos, o que 

gera, alem do desgaste temporal, varias impugnac;oes que tumultuam 0 

procedimento. 

No pregao somente se procede a habilitac;ao do licitante que apresentou a 

melhor proposta, passando ao subseqUente na ordem de classificac;ao se este nao 

atender as exigencias da fase de habilitac;ao. 
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Esta lei tambem inovou ao criar a figura do pregoeiro, servidor publico 

especialmente designado pela autoridade competente para presidir o 

procedimento do pregao, a quem cabe receber, examinar, classificar as propostas, 

decidir os recursos eventualmente interpostos, e, inclusive, adjudicar a proposta 

vencedora. 

0 pregoeiro funcionara no Iugar da chamada comissao de licitac;ao e sera 

auxiliado por uma equipe de apoio tambem designada pela autoridade 

competente. 

0 pregao ainda traz varias modificac;oes tendentes a simplificac;ao e 

desburocratizac;ao do procedimento, como: a simplificac;ao das publicac;oes do 

aviso de convocac;ao com reduyao dos prazos; a proibic;ao de exigencia de 

garantia da proposta ou aquisic;ao do edital pelos licitantes; a interposic;ao de 

recursos somente ao final da sessao etc. 

3.4 0 PREGAO ELETRONICO 

Destaca-se, por tim, a criac;ao do pregao eletronico (regulamentado pelo 

Decreta n.0 3.697/00), cujo procedimento e realizado por meio da internet. 

"Art. 1 o Este Regulamento estabelece normas e procedimentos 
para a realizac;ao de licitac;oes na modalidade de pregao, por meio 
da utilizac;ao de recursos de tecnologia da informac;ao, 
denominado pregao eletronico, destinado a aquisic;ao de bens e 
servic;os comuns, no ambito da Uniao. 

Art. 20 0 pregao eletronico sera realizado em sessao publica, por 
meio de sistema eletronico que promova a comunicac;ao pela 
Internet. 

§ 1 o 0 sistema referido no caput utilizara recursos de criptografia 
e de autenticac;ao que assegurem condic;oes adequadas de 
seguranc;a em todas as etapas do certame. 

§ 20 0 pregao eletronico sera conduzido pelo 6rgao promotor da 
licitac;ao, com apoio tecnico e operacional do Ministerio do 
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Planejamento, Orc;amento e Gestae, representado pela Secretaria 
de Logfstica e Tecnologia da Informac;ao SLTI, que atuara como 
provedor do sistema eletronico, para os 6rgaos integrantes do 
Sistema de Servic;os Gerais- SISG. 

§ 30 A SL TI pod era ceder o usc do seu sistema eletronico a 6rgao 
ou entidade des demais Poderes, no ambito da Uniao, mediante 
celebrac;ao de termo de adesao. 

Art. 30 Serao previamente credenciados perante o provedor do 
sistema eletronico a autoridade competente do 6rgao promotor da 
licitac;ao, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio, os 
operadores do sistema e os licitantes que participam do pregao 
eletronico". 

lnicialmente, os licitantes inserem suas propostas eletronicamente no 

sistema indicado pelo 6rgao promotor da licitayao ate data prevista para o 

acolhimento de propostas. 

A partir do horario previsto no edital, tera inicio a sessao publica do pregao 

eletronico, com a divulgayao das propostas de pre9o recebidas e em perfeita 

consonancia com as especifica96es e condi96es de fornecimento detalhadas pelo 

edital. 

Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderao encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo o licitante imediatamente 

informado do seu recebimento e respective horario de registro e valor. 

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observado o horario 

fixado e as regras de aceita9ao dos mesmos. 

S6 serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance 

que tenha sido anteriormente registrado no sistema. 

Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro Iugar. 
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Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos 

demais licitantes, vedada a identifica<;ao do detentor do lance. 

A etapa de lances da sessao publica, prevista em edital, sera encerrada 

mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema 

eletronico aos licitantes, ap6s o que transcorrera perfodo de tempo de ate trinta 

minutes, aleatoriamente determinado tambem pelo sistema eletronico, findo o qual 

sera automaticamente encerrada a recep<;ao de lances. 

Alternativamente ao disposto no incise anterior, podera ser previsto em 

edital o encerramento da sessao publica par decisao do pregoeiro, mediante 

encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqOente 

transcurso do prazo de trinta minutes, findo o qual sera encerrada a recep<;ao de 

lances. 

No caso da ado<;ao do rita previsto no incise anterior, o pregoeiro podera 

encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta diretamente ao licitante que 

tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido pre<;o melhor, 

bern assim decidir sabre sua aceita<;ao. 

0 pregoeiro anunciara o licitante vencedor imediatamente ap6s o 

encerramento da etapa de lances da sessao publica ou, quando for o caso, ap6s 

negocia<;ao e decisao pelo pregoeiro acerca da aceita<;ao do lance de menor 

valor. 

3.5- RELA<;AO COM OS DIREITOS HUMANOS 

Atualmente, muito se tern discutido a respeito das formas de licita<;ao e 

gastos com o dinheiro publico, levando se em conta os desperdfcios exorbitantes 

do executive, legislative e judiciario. 0 pregao eletronico e, atualmente, a forma 

mais rapida, barata e transparente de aquisi<;ao de produtos e servi<;os. 
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As principais relac;:oes da implantac;:ao do pregao eletronico e sua 

obrigatoriedade que passou a ser exigida a partir de setembro de 2005, com os 

direitos humanos sao, no sentido da reduc;:ao dos gastos publicos, 

desmocratizac;:ao e transparencia dos processes bern como agilidade dos servic;:os 

.e aquisic;:oes, e por fim da igualdade de oportunidades para a contratac;:ao com o 

poder administrative. 

3.6- DA REDU<;AO DOS CUSTOS 

Utilizando desta modalidade licitat6ria, o Estado pode reduzir em muito 

seus gastos com os bens e servic;:os que constantemente adquire, tendo assim 

mais dinheiro em caixa, o que possibilitaria urn maior investimento em todas as 

areas sociais. 

0 fato dos lances do pregao poderem ser reduzidos durante o mesmo 

possibilita uma valiosa reduc;:ao nas despesas publicas, uma vez que os pre

classificados na proposta escrita, oferecem lances eletronicamente reduzindo seus 

valores o quanta puderem para contratar com a administrac;:ao. 

Segundo noticia publicada no site www.comprasnet.gov.br, em 11/05/2006, 

a media de economia conseguida nos procedimentos licitat6rios efetuados por 

pregao eletronico pelo Governo Federal no primeiro trimestre de 2006, e de 20% a 

30% de desconto sabre o valor previsto para as aquisic;:oes. 

3.7 DAAGILIDADE E DESBUROCRATIZA<;AO DOS GASTOS PUBLICOS 
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0 instituto do pregao esta intimamente ligado aos dir~itos humanos uma 
I 

vez que reduz em muito 0 tempo para a contrata<;ao de urn servi<;o ou aquisi<;ao 

de urn bern, concedendo ao poder publico uma maior agilidad~ e transparencia em 

todos os seus campos de atua<;ao, e em especial no campo social. 

0 procedimento do pregao trouxe como principal inova<;ao a inversao das 
I 

fases de classifica<;ao e habilita<;ao, propiciando grande agilidade em rala<;ao aos 

demais procedimentos licitat6rios, e esta e uma das principais razoes pela qual 

este instituto e tao utilizado pelo poder executivo federal. 

Em todas a modalidades de licita<;ao, antes de se ayaliar as propostas 
I 

apresentadas procede-se a habilita<;ao de todos os licitantes verificando se 

atendem as exigencia do edital quanto a regularidade, o que gera, alem do 

desgaste temporal, varias impugna<;6es que tumultuam durante muito tempo 

procedimento, burocratizando a aquisi<;ao dos bens e servi<;os a serem 

contratados. 

No pregao somente se procede a habilita<;ao do licitant~ que apresentou a 

melhor proposta, passando ao subseqOente na ordem de classifica<;ao se este nao 

atender as exigencias habilitat6rias, ou seja, nao se perde tempo verificando se 

este ou aquele particular atende as exigencias do edital, sem saber se sua 

proposta e a melhor para a administra<;ao. 

3.8- DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADE DOS PROPONENTES 

Previsto no artigo 5° da Constitui<;ao Federal de 1.988 1esta o principia da 

igualdade, onde traduz que todos sao iguais perante a lei. 

Para a administrayao publica nao e diferente, todos os particulares que se 

encaixem nos requisitos poderao com esta contratar. A diferen<;a e que nas 

demais modalidades licitat6rias o particular devera provar, antes de apresentar 

sua proposta, que atende as exigencias do edital. 
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Nesse sentido podemos verificar a facilidade para o particular participar do 

pregao. Por exemplo, uma empresa de grande porte, ao participar de uma 

licita(_(ao ja tern em maos todos os documentos exigidos e muitas vezes seus 

pre(_(os sao mais elevados. Ja uma empresa de pequeno porte, recem 

estabelecida, ainda nao sabe muito bern como participar de licita96es. Mesmo que 

esta pequena empresa possua os prei.(OS menores nao podera concorrer pais 

ainda nao preenche os requisites legais. 

Em se tratando do pregao, esta empresa de pequeno porte podera 

concorrer e tendo os melhores pre(_(os, podera, em urn curta espa9o de tempo, se 

adequar as normas da empresa licitante. 

Vale ainda ressaltar que para se adequar a normas estabelecidas para 

participar de licita96es ha urn custo relativamente alto para algumas empresas. Se 

a contratal.(ao estiver certa, este dispendio sera suprido, mas se esta for duvidosa 

para muitas empresas sera muito dificil a contrata(_(ao. 

Desta forma, esta pequena empresa, ja adequada as regras do edital, 

contratara com o licitante aumentando seu porte e, consequentemente, gerara 

mais empregos e impastos ao Estado. 
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4. CONCLUSAO 

Vivemos uma realidade que impoe, mais e mais, a diminuic;ao do tamanho 

da maquina do Estado; que flexibiliza o foco rlgido de sua atuac;ao para dar Iugar a 
eficiencia. Como devido rigor legal, mas com criatividade, o administrador publico 

precisa conduzir-se de forma a viabilizar a eficiencia na prestac;ao do servic;o 

publico. De conseqOencia, e mister estar atento para agir com objetividade, 

agilidade e otimizar os meios disponlveis para tanto, buscando, se necessaria, 

novos modelos de contratac;ao. Cabem a Administrayao a atenc;ao e disposic;ao 

para rever procedimentos tradicionais, assim como buscar soluyao para o 

desenvolvimento eficaz das suas atividades. 

A Administrac;ao deve perseguir os melhores resultados em favor do 

interesse publico, utilizando-se dos meios de que disponha, de forma a otimizar a 

sua conduta. A eficiencia e a eficacia estao subordinadas ao controle de 

resultados no que atina a boa gestae da Administrac;ao Publica. 

Este estudo de caso tern como seu objetivo principal abordar esta nova 

modalidade de licitac;ao, o pregao, principalmente o pregao eletronico que e, 
atualmente, a forma mais rapida, barata e transparente de aquisic;ao de produtos e 

servic;os por parte da Administrac;ao Publica. 
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