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Resumo 

O artigo científico a ser apresentado tem como principal objetivo mostrar como 
funciona a Lei de Licitações 8.666/1993, quais os benefícios que ela traz ao 
poder público e aos cidadãos que pagam impostos principalmente, com o foco 
na modalidade pregão eletrônico, criada através da lei federal 10.520/2002, 
utilizada pelo governo brasileiro para contratar produtos e serviços, 
independentemente do valor estimado e que visa, basicamente, aumentar a 
quantidade de participantes e baratear o processo licitatório. A partir desse 
objetivo gerou-se o problema de pesquisa: a modalidade pregão eletrônico, que 
adota a aquisição do menor preço, faz realmente a escolha certa do fornecedor 
e oferece produtos ou serviços dignos aos cidadãos ao comprar produtos ou 
serviços por menor preço? Neste estudo, será realizada uma pesquisa de 
revisão bibliográfica, por ser importante para a investigação critica da produção 
cientifica acerca de tal fenômeno de modo a tornar evidentes as abordagens a 
serem exploradas. 
 
Palavras-chave: Transparência. Eficiência. Pregão.  
 
 
ABSTRACT  
 
The paper being presented aims to show how the Bidding Law 8.666 / 1993, 
what benefits it brings to the government and citizens who pay mainly taxes, 
with the focus on electronic trading mode, created by law federal 10.520 / 2002, 
used by the Brazilian government to contract goods and services, whatever the 
estimated value and aims to basically increase the amount of participants and 
cheapen the bidding process. From that goal was generated the research 
problem: the electronic trading system, which adopts the acquisition of the 
lowest price, it really makes the right choice of provider and offers products or 
services worthy citizens to buy goods or services at the lowest cost? In this 
study, a literature review of research will be conducted, to be important for 
research critique of scientific production about such phenomena in order to 
make clear the approaches to be explored. 
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1 INTRODUÇÃO 

Será abordado um assunto de muita importância para a Administração 

Pública e como já dito para os cidadãos brasileiros, o papel das Licitações, que 

é de controlar gastos e informar com transparência sobre contas públicas. As 

Licitações tem esse papel de equilibrar essa causa/consequência, além de que 

é através dela que se pode gerenciar o dinheiro público a ser aplicado em 

obras pelas entidades governamentais, visando adquirir produtos de boa 

qualidade por um preço justo, proibir uso indevido de máquinas para proveito 

próprio e dinamizar para seu uso de maneira correta, em benefício de todos. 

Através da mídia podemos observar que a má utilização da máquina 

administrativa pode provocar a Administração Pública um reflexo negativo, 

exemplificando, uso errôneo do dinheiro público, os escândalos que acabam 

afetando os cidadãos e comprometendo a transparência na Administração 

Pública. No ano de 1993, surgiu a Lei Federal nº 8.666, a Lei de Licitações, que 

versa sobre serviços de publicidade, compras, alienações, concessões, 

permissões e locações da Administração Pública através dos princípios 

definidos no Art.37 da Constituição Federal, a saber, a legalidade, a 

impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. 

Nossa metodologia de pesquisa foi a pesquisa bibliográfica onde 

buscamos conteúdos em livros, artigos, sites. Nós, pessoas físicas e jurídicas, 

procuramos realizar negócios justos e vantajosos, a melhor proposta, logo, 

esse também é o desejo da Administração Pública e principalmente pelo fato 

dela trabalhar com recursos vindos da população. Regida pela Lei 8.666/1993 

e que sofreu algumas mudanças. 

2 O QUE É LICITAÇÃO E SUA FINALIDADE 

Para MEIRELLES (2009, p.274): “Licitação é o procedimento 

administrativo mediante o qual a Administração pública seleciona a proposta 

mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Como procedimento, 
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desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos vinculados para a 

Administração e para os licitantes, o que propicia igual oportunidade a todos os 

interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios 

administrativos.”. 

A Licitação é obrigatória às entidades de Administração Pública Direta, 

onde podemos citar União, Estados, Distrito Federal e Municípios, assim como 

a Administração Indireta, ou seja, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, 

Sociedades de Economia Mista. Também estão obrigados a licitar as 

Corporações Legislativas, bem como o Poder Judiciário e os Tribunais de 

Contas. Portanto, existe uma grande abrangência desse processo licitatório, 

sentimos uma preocupação da lei em trazer economia, organização e 

transparência em vários setores da área pública, mas ainda assim, existem as 

falcatruas. 

2.1  Legislação da Licitação  

É a igualdade condições a todos os participantes e a escolha da 

proposta mais vantajosa à Administração. 

Essência: da licitação é a competição. 

Comissão: de Licitação: 

03 integrantes: Presidente / Secretário / mais 01 Membro. 

Licitação e contratos para: 

Obras, serviços, compras, alienação, locação, inclusive serviços de 

publicidade, autorização para concessões, permissões. 

 

Âmbito União, Estado, Distrito Federal, Municípios, administração direta 

e indireta (autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresas 

públicas) e entidades controladas direta ou indiretamente (Agências 

Executoras, Reguladoras, OSCIP, organismos sociais, e serviços sociais 

autônimos). 

 

2.2 Modalidade de Licitação 

Nas palavras de Adilson Abreu Dallari “o instituto da licitação assumiu 

grande importância atualmente, devido ao aumento na esfera de atuação da 
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Administração Pública, por meio do desempenho de novas funções exigidas 

pela complexidade da vida moderna”. (DALLARI, Aspectos jurídicos da 

licitação, 1992. p. 89.) 

Existem vários tipos de contrato, de compra, alienações e outros 

procedimentos da Administração Pública que precisam e exigem a licitação, 

logo é necessário que haja essas modalidades, pois um procedimento se 

diferencia muito um do outro, então é necessária a existência de regras 

diferentes para cada uma dessas modalidades.  

Em casos específicos previstos em lei, pode haver a inexigibilidade 

licitatória, mas quando tudo ocorre normalmente, podemos citar como 

modalidade de licitação: 

 

 

Concorrência: Modalidade da qual podem participar quaisquer 

interessados que na fase de habilitação preliminar comprovem possuir os 

requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do objeto 

da licitação. A concorrência deve ser usada para: obras e serviços de 

engenharia (acima de 1.500.000,00), compras e serviços (acima de 650.000), 

compras e alienações de bens imóveis da Administração (exceto os adquiridos 

por procedimentos judiciais ou dação de pagamento.). Acima de 1.500.000,00 

é obrigatória a realização de audiência pública 15 dias antes da publicação do 

edital. 

Tomada de preços: Modalidade realizada entre interessados 

devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 
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para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas, observada a necessária qualificação. Obras e serviços de 

engenharia até 1.500.000,00 compras e serviços até 650.000,00. 

No Concurso, ocorrerá a escolha de trabalho científico, artístico, ou 

técnico com prêmio ou remuneração aos vencedores, conforme o edital 

publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de quarenta e cinco 

dias. A escolha do vencedor será feita por uma comissão julgadora 

especializada na área. 

Convite: Modalidade realizada entre interessados do ramo de que trata o 

objeto da licitação, escolhidos e convidados em número mínimo de três pela 

Administração. O convite é a modalidade de licitação mais simples. A 

Administração escolhe quem quer convidar, entre os possíveis interessados, 

cadastrados ou não. A divulgação deve ser feita mediante afixação de cópia do 

convite em quadro de avisos do órgão ou entidade, localizado em lugar de 

ampla divulgação. Obras e serviços de engenharia até 1.500.000,00 compras e 

serviços até 80.000,00. 

No convite é possível a participação de interessados que não tenham 

sido formalmente convidados, mas que sejam do ramo do objeto licitado, desde 

que cadastrados no órgão ou entidade licitadora ou no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou Cadastro unificado 

similar. 

Esses interessados devem solicitar o convite com antecedência de até 

24 horas da apresentação das propostas. 

A modalidade de licitação denominada Leilão não se confunde com o 

leilão mencionado no Código de Processo Civil. Esta espécie licitatória versa 

sobre a venda de bens inservíveis para a Administração Pública, de 

mercadorias legalmente apreendidas, de bens penhorados (dados em penhor – 

direito real constituído ao bem) e de imóveis adquiridos pela Administração por 

dação em pagamento ou por medida judicial. 
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Pregão: No ano de 2002 for criada a Lei 10.520 conhecida como a lei do 

pregão. O pregão passou a ser mais uma modalidade de licitação, suas regras 

são definidas através da Lei 10.520 e dos conceitos e princípios básicos da Lei 

8.666/1993. 

O pregão fez com que o processo licitatório ficasse mais célere, 

trazendo maior economia e praticidade para a administração pública. Essa 

modalidade pode ser utilizada em licitações de qualquer valor, o que acarreta 

maior disputa entre os fornecedores. 

É uma modalidade de licitação do tipo menor preço, para aquisição de 

bens e de serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado, e a disputa 

são feita por propostas e lances sucessivos, em sessão pública, presencial ou 

eletrônica. Bens e serviços comuns são aqueles rotineiros, usuais, sem 

maiores complexidade e cuja especificação é facilmente reconhecida pelo 

mercado. 

2.3 PREGÃO ELETRÔNICO 

Pregão eletrônico é uma modalidade licitatória utilizada pelo governo 

brasileiro para contratar bens e serviços, independentemente do valor 

estimado. Foi criada através da lei federal 10.520/2002 (Lei do Pregão) . A 

mesma lei também criou o chamado "pregão presencial", que obrigava os 

contendentes a comparecerem à negociação, lideradas por um pregoeiro 

devidamente designado pelo órgão da administração pública licitante. 

O pregão eletrônico visa, basicamente, aumentar a quantidade de 

participantes e baratear o processo licitatório. Permite a ampliação da disputa 

licitatória, com a participação de maior número de empresas de diversos 

estados, já que é dispensada a presença dos contendentes. É uma modalidade 

ágil, transparente e que possibilita uma negociação eficaz entre os licitantes. 

Além disso, tornou efetivamente mais eficiente e barato o processo licitatório, 

por permitir a simplificação de muitas das etapas burocráticas que tornavam 

morosa a contratação com a administração pública. 

PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO PREGÃO 
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Princípio do Justo Preço. 

Expressamente previsto no art. 4º do Decreto nº 3.555/00, o princípio do 

justo preço impõe que a Administração realize a aquisição dos bens e serviços 

comuns por preços módicos, dentro daqueles praticados pelo mercado para 

produtos de qualidade satisfatória. 

Este princípio não impõe que se busque pelo pregão tão-somente o 

menor preço, mas o menor melhor preço. Explica-se: deve-se buscar o menor 

preço dentre aquelas propostas que ofereçam os produtos de qualidade 

satisfatória. 

Assim, deve ser descartada a oferta daqueles produtos/serviços de 

qualidade duvidosa, que poderão ocasionar o descumprimento parcial ou total 

do contrato administrativo firmado pelo Poder Público com particular.  

 

Princípio da Celeridade. 

Também mencionado expressamente pelo Decreto acima aludido, no 

mesmo art. 4º, o princípio da celeridade, decorrente do princípio da eficiência, 

obriga que o procedimento licitatório (pregão) seja desenvolvido da forma mais 

célere possível para que a Administração obtenha o produto ou serviço comum 

prontamente. 

Princípio da Oralidade. 

A modalidade do pregão possui uma particularidade especial consistente 

na adoção parcial do princípio da oralidade. 

Enquanto nas outras modalidades licitatórias a manifestação de vontade 

dos proponentes é realizada através de documentos escritos, no pregão podem 

os participantes oferecer verbalmente outras propostas na sessão pública 

destinada à escolha. 

2. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DAS LICITAÇÕES  

“A essência da administração é o ser humano. Seu objetivo é tornar as 

pessoas capazes do desempenho em conjunto, tornar suas forças eficazes e 

suas fraquezas irrelevantes. Isso é a organização, e a administração é o fator 

determinante” (HELLER, 2000, p. 18). 

A individuação do objeto há de ser feita em conformidade com a 

natureza do que se pretende contratar. E não basta cumprir-se essa etapa 
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alusiva à elaboração de projetos. Há necessidade, ainda, de se buscar estimar 

o custo das obras e serviços, o que se fará por intermédio de orçamento 

detalhado, expressando a composição de todos os custos unitários(art. 7º, § 2º, 

II). Esse levantamento prévio - que servirá como parâmetro para a 

quantificação dos custos estimados da contratação - deverá ser realizado de 

forma responsável, por intermédio de adequada coleta de preços e previsão de 

custos. É atividade que será cometida a pessoa dotada de competência e de 

conhecimentos para tanto, a ela não se admitindo jamais atuar de forma 

descompromissada e aleatória, baseada, às vezes, em favores de eventuais 

futuros participantes do certame que em breve será instaurado. 

Obtido o custo estimado da contratação, etapa seguinte será a de 

verificar a existência de previsão para a realização da despesa, mediante 

inclusão feita nas leis orçamentárias. Quanto a esse aspecto específico, é 

necessário ter em mente que é vedado o início de projeto não incluído na lei 

orçamentária anual, assim como a realização de despesas ou a assunção de 

obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais (CF: 

art. 167, I e II). Não são admitidos, outros sim, investimentos cuja execução 

ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual, ou 

sem lei que autorize a sua inclusão, pena de ver-se o responsável incurso 

em crime de responsabilidade (CF: art. 167, § 1º). 

Ao determinar a indispensável previsão ou indicação da disponibilidade 

orçamentária como condição para realização da licitação, teve o legislador o 

intento de evitar que obras, serviços e compras fossem licitados e/ou 

contratados pela Administração Pública e, posteriormente, não viessem a ser 

sequer iniciados ou concluídos, por insuficiência de recursos para tanto, 

levando a Administração a revogar a licitação e/ou rescindir o contrato 

eventualmente firmado, arcando, inclusive, com os custos e prejuízos causados 

à contratada, de sorte a comprometer, assim, o desenvolvimento das ações e 

projetos administrativos e, em última análise, a satisfação ao interesse público. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A licitação é uma forma de dar satisfações aos contribuintes sobre onde 

está sendo investidos todos os impostos pagos por eles, é deixar as coisas às 

claras, ser transparente, ou pelo o menos era para ser isso.  

Neste artigo vimos que é através da licitação que decidimos qual 

proposta apresenta mais benefício caso seja adquirida. E que existem seis 

modalidades com o pregão eletrônico juntamente a seus princípios, modalidade 

para o qual focamos para execução do artigo.  

A praxe relativa às licitações revela algumas deficiências do pregão 

eletrônico, entre elas a aquisição de bens e serviços de baixa qualidade.  

Acreditamos e apoiamos obter produtos e serviços por menores preços para 

que aconteça a manutenção do mesmo para o bom e contínuo funcionamento, 

mas desde que a Administração saiba o que está adquirindo, por isso é de 

extrema importância à especificação técnica do objeto, pois caso isso não 

ocorra pode levar a Administração a uma má compra. Por exemplo, a compra 

de materiais e equipamentos hospitalares, é necessário uma detalhamento 

ainda mais específico. O que acontece na prática é que, em certos casos, por 

mais que o requisitante especifique o objeto a serem adquiridas, as empresas 

adjudicatárias tentam violar as normas atinentes ao certame, encaminhando o 

produto/serviço fora do quanto solicitado. 

Foi possível observar que só a boa intenção da Administração Pública 

no processo de adquirir produto ou serviço não é o suficiente para que não 

ocorra erro na compra, um dos fatores primordiais para o sucesso do pregão 

eletrônico é a boa comunicação entre o requisitante, o pregoeiro e a equipe de 

apoio. O usuário do produto, antes de requisitá-lo ao setor competente, deve 

saber identificar o que de fato precisa adquirir o que realmente será necessário 

para atender plenamente à sua necessidade. A identificação desta é o primeiro 

passo para a realização de uma compra correta.  

Com base nessa solicitação é que o órgão licitante deverá especificar o 

item a ser adquirido. É de fundamental importância para o sucesso da licitação 

que este item esteja suficientemente descrito, a fim de se evitar dúvidas por 
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parte dos pretensos fornecedores e, também, dos responsáveis pelo processo 

licitatório. 
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