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RESUMO

Uma  aplicação  legalmente  correta  dos  recursos  públicos  não  basta  nos  dias  atuais.  É 
necessário  que  o  Governo e  seus  gestores  envidem esforços  para  que  os  escassos  meios 
disponíveis sejam empregados de forma eficiente e eficaz, buscando para isso suporte em 
técnicas  modernas  e  que  reconhecidamente  possam  trazer  melhores  resultados  para  a 
Administração.  Este  trabalho  tem  como  objetivo  reconhecer  as  modalidades  licitatórias 
utilizadas  nas  compras  públicas  do  Brasil  e,  com o  suporte  da  Teoria  dos  Leilões  e  de 
ferramentas econométricas, verificar os aspectos que possam torná-las mais eficientes e, a 
partir de então, comparar os resultados obtidos após a implantação do pregão com aqueles 
observados anteriormente. A metodologia aplicada foi o estudo de caso, bem como pesquisas 
bibliográficas e documentais, quanto a assuntos relacionados a licitações e teoria dos leilões, e 
experimentais,  no  intuito  de  verificar  os  efeitos  de  determinadas  variáveis  no  ganho  em 
economia do Governo nas aquisições públicas. Concluiu-se que a participação de um maior 
número de fornecedores, a existência de uma fase competitiva de lances após a verificação 
das propostas iniciais e a redução no tempo da licitação colaboram para que haja redução de 
gastos  e  que,  por  meio  desses  fatores,  com  a  utilização  do  pregão,  foi  possível  à 
Administração obter maior economia em seus processos de aquisição. A pesquisa apresenta 
modelos econométricos que retratam a conclusão anterior, por meio da análise de licitações 
realizadas em diferentes modalidades na Base Aérea de Fortaleza.

Palavras-chaves: Licitações, Recursos Públicos, Teoria dos Leilões.



ABSTRACT

A legally correct application of the public resources is not enough nowadays. It is necessary 
for the Government and its administrators to strain to use the scarce means available in an 
efficient and effective way, searching support on modern techniques which admittedly can 
cause better  results  for  the Administration.  The purpose of  this  study is  to recognize the 
procedure of licitations used on Brazilian public purchases and, with the Auctions Theory and 
econometric tools aid, to verify the aspects that can make the process more efficient and then, 
to compare the results gotten after the implantation of new licitation procedures with those 
observed previously. The methodology applied was a case study, as well as a documental and 
a bibliographical research on licitation and auction theory related subjects, and experimental, 
due to check the effect of some variables on Government savings gains on public buys. It has 
been concluded that  the participation of  a  higher  number of suppliers,  the existence of a 
bidding competitive phase after knowing the initial proposes and the reduction of licitation 
time contribute for the expenditure decrease and that, for way of these factors, with the use of 
a new licitation procedure, it was possible for the Administration to get greater economy in its 
processes of acquisition. The study presents econometrics models that demonstrate the former 
conclusion, by analyzing licitations realized on different procedures on Fortaleza Air Base.

Keywords: Licitations, Public Resources, Auctions Theory.
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1.  INTRODUÇÃO

A aplicação eficaz e eficiente dos recursos públicos  deve ser  objeto de intensos e 

constantes esforços do Estado, tendo em vista se tratar da utilização de meios recolhidos dos 

cidadãos que o formam, os quais esperam obter em retorno bens e serviços que melhorem a 

qualidade de vida da sociedade como um todo, reduzindo a concentração de renda, assim 

como as desigualdades regionais em um país com dimensões continentais.

A cobrança  social  pelo uso adequado desses  recursos  tem aumentado nos  últimos 

anos, tanto nos aspectos legais e formais, quanto nos morais. Colabora para isso a expansão 

dos meios de comunicação - tais como rádio, televisão e internet - que disponibilizam grande 

quantidade de informações a um universo muito amplo de pessoas, permitindo amplo acesso 

aos atos praticados pelos administradores públicos.



A conjuntura acima descrita torna maior a responsabilidade dos gestores públicos, que 

passam a ter além da fiscalização dos órgãos estatuariamente definidos para desempenhar esta 

atividade, os cidadãos que almejam ver suas demandas atendidas e encontram meios para 

exigi-las.

Claro  (2007  apud  SILVA  2007,  p.12)  argumenta  que  o  consumo  do  Governo 

representa  fração  importante  dos  gastos  públicos.  A Organização  para  a  Cooperação  e  o 

Desenvolvimento  Econômico (OCDE) realizou estudo acerca  da  magnitude  e  do  impacto 

econômico das compras governamentais de 130 países entre os anos de 1992 e 1998. Dele, 

constatou-se  que  nos  países  da  OCDE  essas  aquisições  correspondem  a  20%  do  PIB, 

enquanto nos países membros incluídos no estudo a relação é de 14,5%. Zini Junior (1998, p. 

183) acrescenta que o secretariado da Organização Mundial de Comércio (OMC) estima que, 

para os países industrializados onde a carga tributária é maior (entre 40 e 50% do PIB), os 

dispêndios governamentais devem ser maiores que 30% do produto.

No  Brasil,  as  aquisições  do  Governo  devem  ser  obrigatoriamente  precedidas  de 

licitação  pública,  tendo sido essa  condição imposta  por  diversos  diplomas legislativos  ao 

longo do tempo. Diante disso, é mister que se busque o desenvolvimento de novos métodos e 

tecnologias os  quais  possibilitem um processo licitatório  mais  ágil  e  transparente  para as 

contratações  realizadas  pelos  entes  públicos,  gerando  economia  para  seus  cofres  e, 

consequentemente,  possibilitando  maximizar  os  benefícios  sociais  advindos  das  ações  do 

Estado.

As compras e contratações públicas em nosso país convivem atualmente com duas 

leis, as quais determinam as modalidades licitatórias e os procedimentos a serem adotados em 

cada uma delas. A Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitações, apresenta 

procedimentos  tidos  como tradicionais,  nas  modalidades  de  convite,  tomada  de  preços  e 

concorrência, ainda sendo obrigatória nos casos de contratações de obras de engenharia, bem 

como de locações imobiliárias e de alienações em geral. Já a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 

2002,  Lei  do  Pregão,  traz  em seu  bojo  inovações  com o  intuito  de  prover  agilidade  ao 

processo licitatório, como a inversão entre as fases de apresentação das propostas de preço e 

de  habilitação,  e  a  inclusão de uma fase de lances posterior  à  abertura  das  propostas.  A 



modalidade de pregão é de aplicação obrigatória na aquisição de bens e na contratação de 

serviços comuns, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica, salvo nos casos de 

comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente.

Isto  posto,  percebe-se  a  importância  de  se  identificar  aspectos  que  influenciem 

positivamente os processos competitivos das aquisições, comparando os resultados obtidos 

em licitações realizadas em modalidades previstas nas duas leis hoje vigentes, a fim de se 

constatar se o Pregão efetivamente oferece à Administração maior eficiência e eficácia, como 

forma  de  aperfeiçoar  os  procedimentos  licitatórios,  estendendo  sua  aplicação  a  todas  as 

aquisições e contratações públicas.

Este  trabalho  é  uma pesquisa  descritiva  quanto  aos  objetivos,  tendo em vista  que 

buscará descrever  o relacionamento entre  variáveis  por  meio de técnicas padronizadas de 

coleta  de dados.  O problema será  abordado de  forma quantitativa,  caracterizando-se pelo 

emprego  de  quantificação  tanto  nas  modalidades  de  coleta  de  informações,  quanto  no 

tratamento delas por  meio de técnicas estatísticas,  na intenção de garantir  a  precisão dos 

resultados  e  evitar  distorções  de  análise  e  interpretação,  possibilitando  uma  margem  de 

segurança quanto às inferências feitas.

Serão  realizadas  neste  estudo  pesquisas  documentais  e  bibliográficas,  quanto  a 

assuntos relacionados a licitações e teoria dos leilões, e experimentais, no intuito de verificar 

os  efeitos  de  determinadas  variáveis  no  ganho  em  economia  do  Governo  nas  licitações 

públicas, bem como observar comparativamente o impacto dessas variáveis na eficiência das 

licitações realizadas pela Lei de Licitações e pela Lei do Pregão. Tratar-se-á este trabalho de 

um  estudo  de  caso  em  licitações  realizadas  pela  Base  Aérea  de  Fortaleza,  unidade  do 

Comando da Aeronáutica, órgão subordinado ao Ministério da Defesa, Governo Federal, nas 

formas das duas legislações anteriormente citadas.

O desenvolvimento do presente estudo é composto por três sessões. Na primeira, far-

se-á uma pesquisa documental e bibliográfica na legislação, na doutrina e na jurisprudência 

existentes acerca do tema Licitações no Brasil, destacando-se as peculiaridades das diferentes 

modalidades licitatórias existentes no ordenamento jurídico do país.  A seguir,  na segunda 

sessão, estudar-se-ão os principais conceitos da Teoria dos Leilões, fazendo-se a relação desta 



com as modalidades licitatórias vigentes no país. Por fim, na terceira sessão, analisar-se-ão os 

dados  obtidos,  por  meio  de  modelos  econométricos,  a  fim  de  verificar  a  influência  de 

determinados  fatores  nos  resultados  obtidos  pelo  Governo  nas  aquisições  e  contratações 

públicas,  bem  como  o  impacto  da  transição  da  Lei  de  Licitações  para  o  Pregão  como 

modalidade utilizada nos certames licitatórios.

2.  AS LICITAÇÕES

A  licitação  tem  como  objetivo  escolher  o  contratante  que  apresente  as  melhores 

condições que atendam às demandas da coletividade, considerando-se todas as circunstâncias 

previsíveis, tais como preço, capacitação técnica e qualidade. Ela envolve a prática de uma 

série  ordenada  de  procedimentos  que  possibilite  aos  participantes  do  certame  que  se 

apresentem à Administração competindo entre si em igualdade de condições. 

Hely Lopes  Meirelles (2002 apud MAURANO 2004)  conceitua licitação como "o 

procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta 

mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Visa propiciar iguais oportunidades aos que 

desejam contratar com o Poder Público, dentro dos padrões previamente estabelecidos pela 

Administração, e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos".



Justen  Filho  (2005a,  p.46)  cita  que  a  licitação  configura  um  desdobramento  do 

princípio mais básico e fundamental que orienta as atividades administrativas do Estado, o 

Princípio  da  República.  Toda  a  atuação  deverá  ser  orientada  à  satisfação  dos  interesses 

supraindividuais, não possuindo o administrador disponibilidade sobre eles.

Percebeu-se  ao  longo  dos  anos  que  a  máquina  administrativa  era  ineficiente  para 

prestar  diretamente  alguns  serviços  de  interesse  social.  Considerando  ainda  os  custos 

excessivos para a sua manutenção, iniciou-se uma série de transformações com o objetivo de 

diminuir a atuação direta do Estado, transferindo para a iniciativa privada atividades que, por 

sua natureza, podem ser executadas por particulares.

A conjuntura mundial contemporânea, gerada a partir da constatação de que o modelo 

intervencionista  do  Estado  de  Bem-Estar  Social  não  poderia  subsistir,  também atingiu  o 

Estado  Brasileiro.  O  modelo  intervencionista,  que  gerou  um  crescimento  da  dívida, 

estrangulando o Governo, não conseguiu mais manter o mesmo nível de investimento. 

A partir disto, vislumbra-se um modelo de Estado Subsidiário, em que o Poder Público 

deixa para a iniciativa privada a realização das atividades econômicas, intervindo somente em 

setores essenciais ou indelegáveis, para cujo desempenho a iniciativa privada se apresenta 

deficiente. Assim, o Brasil vem se desprendendo das amarras do monopólio estatal, resquício 

de  modelos  interventores,  para  adequar-se a  uma nova forma de Estado,  baseada em um 

modelo mediador e regulador.

Sendo  assim,  a  contratação  de  empresas  para  a  prestação  de  serviços  ou  o 

fornecimento  de  bens  por  meio  de  licitações  desvincula  o  estado  da  execução  direta  de 

atividades  que  não  estejam intrinsecamente  relacionadas  com as  suas  funções  essenciais. 

Desta forma, os entes privados podem realizar as tarefas de apoio com maior eficiência, dadas 

as  suas  peculiaridades  de  operação,  permitindo  à  Administração  Pública  deter-se 

prioritariamente ao atendimento da sociedade, observando os princípios da eficiência e da 

economicidade,  escolhendo  isonomicamente  a  contratada  que  ofereça  o  melhor  custo-

benefício, o que implicará em uma aplicação mais racional dos recursos públicos.



Essas transformações tiveram conseqüências também no mundo jurídico, posto que o 

Direito  não  pode  isolar-se  do  ambiente  em  que  vigora  e  deixar  de  atender  às  outras 

manifestações da vida social e econômica. A partir de 1988, as licitações receberam status de 

princípio constitucional, cuja observância deve ser obrigatória pela Administração Pública 

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

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 institui em seu artigo 37, 

inciso XXI, que as obras, serviços, compras e alienações do Estado deverão ser contratados, 

com exceção  de  casos  especificados  em  lei,  mediante  processo  de  licitação  pública  que 

garanta  igualdade  de  condições  a  todos  os  concorrentes,  que  contenha  cláusulas  que 

estabeleçam  obrigações  de  pagamento,  mantidas  as  condições  efetivas  da  proposta,  nos 

termos da lei.  Deverá também o processo permitir  somente as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Acerca desse dispositivo constitucional, discorre a egrégia corte do Supremo Tribunal 

Federal, nos seguintes termos: 
A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-
se pelo princípio da isonomia. Está voltada a um duplo objetivo: o de proporcionar 
à Administração a possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso - o melhor 
negócio - e o de assegurar aos administrados a oportunidade de concorrerem, em 
igualdade  de  condições,  à  contratação  pretendida  pela  Administração.  (...) 
Procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio 
da isonomia, a função da licitação é a de viabilizar, através da mais ampla disputa, 
envolvendo  o  maior  número  possível  de  agentes  econômicos  capacitados,  a 
satisfação do interesse público. A competição visada pela licitação, a instrumentar a 
seleção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  Administração,  impõe-se  seja 
desenrolada de modo que reste assegurada a igualdade (isonomia) de todos quantos 
pretendam acesso às contratações da Administração. (ADI 2.716, Rel. Min. Eros 
Grau, julgamento em 29-11-07, DJE de 7-3-08)

Percebe-se, portanto, a intenção dos constituintes de determinar a obrigatoriedade da 

realização de licitação pública para a  efetivação das aquisições  na Administração Pública 

desse País, como forma de garantir a isonomia e a competitividade, além dos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Neste capítulo serão abordados aspectos conceituais relativos à licitações públicas, em 

uma visão  geral  desse  assunto,  de  maneira  a  formar  uma  base  teórica  que  possibilite  a 

formulação  de  propostas  aplicáveis  ao  objeto  deste  estudo.  Para  isso,  analisar-se-ão  os 

procedimentos licitatórios existentes, em uma análise dos diplomas legais que constituem este 



tema, assim como a doutrina e a jurisprudência a eles relacionadas. Concluindo o capítulo, 

abordar-se-ão as novidades na condução do certame licitatório introduzidas pela modalidade 

do Pregão, em sua forma eletrônica, discorrendo-se acerca dos benefícios e vantagens por elas 

trazidos.

2.1  A Lei nº. 8.666/93

Dadas as diretrizes constitucionais que obrigaram a Administração Pública a realizar 

licitação pública quando de suas aquisições, foi promulgada em 21 de junho de 1993 a Lei nº. 

8.666, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. Justen Filho 

(2005a,  p.12)  revela  que  os  preceitos  legais  observados  nessa  lei  são  fruto  da  evolução 

histórica, contendo o diploma regras e princípios derivados das leis anteriores, adaptados ao 

sistema da Constituição de 1988 e considerando as necessidades derivadas dos fatos históricos 

ocorridos no início da década de 90.

Observa  também  Justen  Filho  a  consagração  pelos  legisladores  de  princípios 

rigorosamente  formalistas,  uma  disciplina  que  privilegiava  a  forma  ao  conteúdo.  Tal 

condição, julgada inadequada pelo autor, tem demonstrado, ao longo do processo de aplicação 

concreta da Lei, uma forte tendência à superação da tradição recepcionada.

São subordinados ao regime da Lei de Licitações, 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. 

2.1.1  As modalidades licitatórias e a publicidade 

São modalidades de licitação previstas na Lei de Licitações a concorrência, a tomada 

de preços, o convite, o concurso e o leilão.

A concorrência é a licitação realizada 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.  Já  a  tomada de  preços é  aquela  que se  faz 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.

Há  também o  convite,  que  é  a  modalidade  procedida  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. Essas são as modalidades de licitação previstas na Lei n° 8.666/93 utilizadas na 

aquisição de bens e na contratação de serviços, sendo elas objeto de estudo deste trabalho.

Além  das  modalidades  supracitadas,  existem  o  concurso,  que  é  a  licitação  entre 

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

instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constante de edital, 

e o leilão, que é aquela licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis 

inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou 

para a alienação de bens imóveis, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 

avaliação.

As modalidades de licitação pela Lei n°. 8.666/93 são determinadas tendo em vista o 

valor estimado da contratação, em função dos seguintes limites:

I - para obras e serviços de engenharia:

a) convite: até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 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 reais);

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:

a) convite: até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

b) tomada de preços: até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais);

c) concorrência: acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

O artigo 21 da Lei de Licitações prevê que os avisos contendo os resumos dos editais 

das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões deverão ser publicados 



com antecedência, no mínimo, por uma vez, 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; ou 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. 

Além disso,  deve  também ser  divulgada 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.

Já no parágrafo 2º do artigo 21, a Lei determina que o prazo mínimo até o recebimento 

das propostas ou da realização dos eventos será:

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 nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior;

b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e 

preço".

III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea "b" do 

inciso anterior, ou leilão;

IV - cinco dias úteis para convite.

Para que a licitação seja válida, faz-se necessária ampla divulgação de sua existência, 

o  que  deve  ser  realizado  com  antecedência  que  garanta  a  participação  dos  eventuais 

interessados. O prazo mínimo entre a divulgação do aviso e a data prevista para a realização 

dos  eventos  ou  recebimento  das  propostas  das  licitantes  tem  por  fim  possibilitar  aos 

interessados  que  avaliem  a  conveniência  de  sua  participação  no  certame,  obtenham  as 



informações  necessárias  e  suficientes  e  elaborem as  suas  propostas.  Os prazos  serão,  em 

princípio, diretamente proporcionais à complexidade de elaboração das propostas.

As propostas de reforma na Lei de Licitações apresentam como um de seus focos o 

problema dos prazos mínimos, discutindo-se a necessidade de utilizar longos prazos definidos 

em lei para contratos cujo objeto é simples. De fato, em grande parte dos casos, os prazos 

mínimos  são  excessivos;  no  entanto,  a  solução  não  se  encontra  na  simples  redução  dos 

mesmos. Tem-se portanto, como alternativa, a supressão do rigorismo e da inflexibilidade. 

Prazos  mínimos  reduzidos  devem  ser  estabelecidos,  mas  com  a  possibilidade  de  sua 

ampliação, especialmente mediante manifestações justificadas dos interessados.

2.1.2  O procedimento da licitação

Nas licitações podem ser distinguidas duas etapas: uma interna e outra externa. Na 

etapa interna são adotados os atos necessários à definição da licitação e do contrato que se 

seguirão. É chamada interna por se desenvolver no âmbito exclusivo da Administração, não se 

exteriorizando  perante  terceiros.  Já  a  fase  externa  é  aquela  em  que  são  realizados  atos 

destinados diretamente a selecionar a proposta mais vantajosa. (JUSTEN FILHO, 2005a, p. 

371)

Nos  ditames  da  Lei  nº.  8.666/93,  em  seu  artigo  43,  findo  o  prazo  destinado  à 

publicidade do processo e à preparação das concorrentes, a licitação terá prosseguimento com 

a abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes e sua 

apreciação.  Compete  à  comissão  de  licitação  realizar  exame minucioso  da  documentação 

apresentada por todos os concorrentes, não só quanto à sua regularidade formal, mas também 

quanto  ao  seu  conteúdo  e  à  sua  autenticidade.  No  caso  de  dúvidas,  poderá  a  comissão 

diligenciar  por  esclarecimentos.  Os  concorrentes  considerados  inabilitados  recebem  os 

envelopes de suas propostas fechados, não participando assim da fase que se segue. 

Após o exame da documentação de habilitação de todas as participantes do certame, 

realiza-se a abertura dos envelopes contendo as propostas das habilitadas, sendo verificada a 

conformidade de cada uma com os requisitos do edital e com os preços correntes no mercado, 

promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. Somente se 



passa à fase de exame das propostas depois de exaurida a fase de habilitação e as questões 

anteriormente decididas, como regra, não podem ser reanalisadas.

Em seguida,  há  o  julgamento  e  a  classificação  das  propostas  de  acordo  com  os 

critérios objetivos de avaliação constantes do edital. A Comissão deverá divulgar o resultado 

do  julgamento  das  propostas,  discriminando  as  desclassificadas  e  as  classificadas.  As 

propostas desclassificadas serão ignoradas quanto ao seu conteúdo, ou seja, elas não serão 

consideradas.  As  propostas  remanescentes  serão  examinadas  e  dispostas  em  ordem  de 

vantajosidade. 

Por  fim,  há  a  deliberação  da  autoridade  competente  quanto  à  homologação  e 

adjudicação  do  objeto  da  licitação.  A  homologação  envolve  considerações  quanto  à 

legalidade, ao verificar a conformidade dos atos com a lei e o edital, e à conveniência. A 

adjudicação é o ato formal da Administração que, pondo fim ao procedimento licitatório, 

atribui ao vencedor o objeto da licitação.

2.1.3  O formalismo da Lei nº. 8.666/93

A questão do formalismo da Lei nº. 8.666/93 é assunto relevante dentre os estudiosos 

do tema licitações. A aplicação estrita da lei,  muitas vezes, acaba por invalidar licitações, 

inabilitar  licitantes  ou  desclassificar  propostas  em  virtude  de  questões  aparentemente 

secundárias. 

O doutrinador Justen Filho (2005a, p. 58) afirma que a Lei de Licitações consagrou o 

princípio do formalismo, sem margem de escolha para o aplicador. Alude também que os 

malefícios do formalismo seriam compensados pela eliminação dos riscos de protecionismo 

indevido  ou  desvios  éticos,  ou  seja,  o  preço  a  pagar  pela  probidade  seria  a  rigidez  da 

disciplina legislativa. No entanto, a experiência histórica já teria evidenciado que tal relação 

seria inadequada e não efetiva.

O formalismo não é uma garantia a favor da Administração e contra os administrados, 

não devendo ser a determinação de procedimentos instrumento de exclusão em relação aos 

cidadãos. O objetivo dos atos formais deve ser de restringir o poder estatal e de dificultar a 



adoção de atitudes arbitrárias, por ser inaceitável impor aos administrados a burocracia da 

complexidade de procedimentos como meio de rejeição de seus pleitos e direitos.

A própria Lei de Licitações sintetiza essas considerações quando define que a licitação 

tem  como  objetivo  selecionar  a  “proposta  mais  vantajosa”  para  a  Administração,  o  que 

acarreta na irrelevância do puro e simples “formalismo” do procedimento. A lei não deve ser 

cumprida pelo mero ritualismo dos atos. A série formal de atos se orienta e se estrutura pelo 

fim  objetivado,  sendo  nulo  o  procedimento  licitatório  quando  qualquer  fase  não  for 

concretamente orientada para a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Alice  Gonzalez  Borges  (2000  apud  MAURANO  2004)  prega  a  necessidade  de 

reformulação total das concepções em matéria de licitações e contratos administrativos em 

face da consagração constitucional do princípio da eficiência. Segundo a professora:
(...)  põe-se em pauta,  cada vez mais intensamente,  o  anseio generalizado para a 
realização  de  certames  licitatórios  que  tenham  efetivamente,  como  verdadeiro 
objetivo,  a  busca  das  melhores  propostas,  não  mais  se  perdendo  em  uma 
multiplicidade  de  exigências  burocratizantes,  formais,  descendo  a  detalhes 
desnecessários,  na  fase  de  habilitação  –  palco  para  verdadeiras  guerras  entre 
licitantes,  armados  de  providenciais  liminares  judiciais,  que  conduzem ao  efeito 
perverso de afugentar propostas realmente vantajosas para o interesse público, em 
detrimento do princípio constitucional da eficiência.

A Lei nº.  8.666/93 delimitou os procedimentos a  serem adotados nas aquisições e 

contratações do Governo por quase uma década, até que no ano de 2002 a Lei nº. 10.520 

viesse a implantar a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e 

serviços comuns, trazendo em seu bojo uma série de inovações visando otimizar os processos 

e aumentar a economia para o Estado.

2.2  O Pregão

Em abril de 1997, em seminário realizado para discussão do projeto de lei geral de 

licitações elaborado pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE, 

foi  trazida ao debate a sugestão de inversão das fases de habilitação e de julgamento das 

propostas  no  procedimento  licitatório,  conforme  cita  Alice  Gonzalez  Borges  (2001  apud 

MAURANO 2004).



Essa  sugestão  discutida  foi  inspirada  no  exemplo  das  licitações  promovidas  por 

agentes  financiadores  internacionais,  cujas  regras  consagravam  tal  simplificação  de 

procedimento e vinham sendo aplicadas nas concorrências de âmbito internacional, previstas 

no art. 42 da Lei nº. 8.666/93. 

Ocorria naquele momento um processo de reestruturação da Administração Pública. 

Nesse contexto, foi criada por meio da Lei nº.  9.472, de 16 de julho de 1997, a Agência 

Nacional de Telecomunicações – ANATEL, marco legal que determinou a transformação do 

papel do Estado no Setor de Telecomunicações.

Essa lei, ao regulamentar as contratações da ANATEL, dispôs em seu artigo 56 que a 

disputa  pelo  fornecimento  de  bens  e  serviços  comuns  poderia  ser  feita  em  licitação  na 

modalidade de pregão, restrita aos previamente cadastrados, que seriam chamados a formular 

lances em sessão pública.

Assim sendo, em um primeiro momento, o pregão surge apenas para as contratações 

da ANATEL, sendo em seguida estendido a todas as demais agências através da Lei nº. 9.986, 

de 18 de julho de 2000, que trata da gestão de recursos nas agências reguladoras.

Concomitantemente, o pregão foi instituído como norma geral para a Administração 

direta e indireta, apenas no âmbito da União, pela Medida Provisória nº. 2.026, de 4 de maio 

de 2000, alterada pela Medida Provisória nº. 2.182-18/01, posteriormente convertida na Lei 

nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.

Em virtude do disposto nas medidas provisórias supracitadas, que previam a utilização 

do  pregão  apenas  para  entidades  da  União,  surgiram várias  normas  locais  sobre  a  nova 

modalidade licitatória, com a edição de leis e decretos para criá-la e regulamentá-la no âmbito 

de Estados e Municípios, sendo relevante observar que várias dessas normas legais trouxeram 

soluções distintas para situações idênticas.

A edição da Lei Federal nº. 10.520/02 veio a superar a questão, estendendo a aplicação 

da nova modalidade também aos Estados e Municípios.  A Lei  do Pregão conferiu  maior 



segurança  jurídica  ao  aplicador  da  norma,  passando a  ser  o  fundamento  de  validade  das 

normas locais.

A União implantou, a partir da introdução da figura do pregão, um projeto de alteração 

geral da legislação sobre licitações. Segundo Justen Filho (2005b, p. 9), trata-se de substituir a 

disciplina tradicional consagrada na Lei nº. 8.666/93 por instrumentos licitatórios mais ágeis e 

rápidos.  Diante  da  impossibilidade  material,  por  circunstâncias  políticas,  de  produzir  a 

substituição da Lei nº. 8.666/93, a União passou a editar legislação específica e diferenciada, 

com a perspectiva de que, a médio prazo, todas as licitações se subordinassem aos novos 

modelos.

A Lei nº.  8666/93 estabelece dois  critérios que norteiam a escolha da modalidade 

licitatória  adequada: o primeiro,  quanto ao valor do objeto,  para concorrência,  tomada de 

preços ou convite; e o segundo, quanto à natureza do objeto, independente do valor, para 

leilão ou concurso.

Ocorre que essas modalidades licitatórias, previstas no Estatuto Geral das Licitações, 

em muitos  casos,  não  conseguiram dar  a  celeridade  desejável  à  atividade  administrativa 

destinada ao processo de escolha de futuros contratados. As grandes reclamações oriundas de 

órgãos administrativos  centravam-se  nos  contratos  menores  ou  de  mais  rápida conclusão, 

prejudicados pela excessiva burocracia do processo regular de licitação.

Desta forma, o pregão foi criado como modalidade cujo critério de seleção consiste no 

menor preço, adequada para a aquisição de bens e contratação de serviços comuns, entendidos 

como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 

pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado.

É válido ressaltar que, na esfera da Lei nº.  10.520/02, não estava a Administração 

obrigada a realizar o pregão toda vez que desejasse obter um bem ou serviço de interesse 

comum. Esta poderia optar por qualquer outra das modalidades, desde que o interesse público 

assim aconselhasse. Posteriormente, essa realidade foi alterada pelo Decreto nº. 5.450/05, que 

tornou seu emprego obrigatório para a aquisição de bens e contratação de serviços comuns, 

sendo preferencial a utilização de sua forma eletrônica.



De acordo  com  Maurano  (2004),  “a  adoção  do  pregão  para  aquisição  de  bens  e 

serviços comuns objetiva, principalmente, ampliar a competição, permitindo a obtenção de 

um melhor preço pela administração,  com a possibilidade de lances verbais  e negociação 

direta pelo pregoeiro”.

Assim, o pregão foi concebido para permitir que a Administração atendesse às suas 

necessidades  mais  simples  de  modo  mais  rápido  e  econômico.  A  rapidez  e  a  economia 

proporcionadas pela utilização do pregão advêm de características próprias desta modalidade, 

como a inversão da fase de habilitação, a simplificação do procedimento e a possibilidade de 

lances verbais, não previstas para as demais modalidades.

2.2.1  A priorização do Pregão

Tendo  em vista  os  bons  resultados  obtidos  com as  experiências  implantadas  pelo 

Pregão Eletrônico, o Governo Federal passou a incentivar o uso do Pregão em sua esfera, 

objetivando  sua  consolidação  como  modalidade  licitatória  prioritária  em  se  tratando  de 

aquisições de bens e serviços comuns. 

O  Anexo  II  do  Decreto  nº.  3.555/2000,  em  seu  artigo  3º,  já  consagrava  que  os 

contratos  celebrados  pela  União,  para  a  aquisição  de  bens  e  serviços  comuns,  seriam 

precedidos, prioritariamente, de licitação pública na modalidade de pregão, que se destinaria a 

garantir, por meio de disputa justa entre os interessados, a compra mais econômica, segura e 

eficiente.

Entretanto, afirma Fonsêca (2006), verificou-se que os órgãos públicos federais não 

estavam  utilizando  o  Pregão  em  suas  rotinas  de  licitações,  notadamente  em  sua  forma 

eletrônica, visto que suas características inovadoras e peculiares causavam certa desconfiança 

e aversão por parte de alguns gestores. Diversos fatores eram alegados, dentre eles, a falta de 

estrutura tecnológica e a falta de incentivo para a qualificação de seus servidores, ficando o 

pregão relegado a um segundo plano. 



Em um primeiro momento, o uso do pregão concentrou-se em sua forma presencial, 

sendo que  a  utilização  da  forma eletrônica  ainda  apresentava  certa  aversão  por  parte  de 

algumas entidades estatais. No entanto, o Governo cada vez mais vislumbrava as vantagens 

instituídas pelo pregão eletrônico e, por esse motivo, almejava a expansão da utilização dessa 

forma de licitação. 

Nesse contexto, o Governo Federal editou o Decreto nº. 5.450, de 31 de maio de 2005, 

o qual instituiu a obrigatoriedade da adoção da modalidade de pregão nas contratações de 

bens e serviços comuns, sendo a sua forma eletrônica prioritária e padrão, ou seja, quando o 

gestor público optar pelo pregão presencial, terá apresentar justificativa circunstanciada da 

escolha. 

As modalidades licitatórias previstas na Lei nº. 8.666/93 (Concorrência, Tomada de 

Preços e Convite), no entanto, não perderam completamente aplicabilidade, visto que, a partir 

da vigência do Decreto nº. 5.450/05, tais certames serão cabíveis somente quando o objeto da 

contratação não se emoldurar ao conceito jurídico de bens e serviços comuns, que serão os 

casos de obras de engenharia, bem como os de locações imobiliárias e alienações em geral.

A obrigatoriedade quanto à aplicabilidade do pregão para a  contratação de bens  e 

serviços comuns e a adoção da forma eletrônica como instrumento preferencial, inovações 

apresentadas  pelo  Decreto  nº.  5.450/2005,  vêm  ratificar  o  momento  de  consolidação  e 

prestígio  que  o  pregão  eletrônico  atravessa  desde  o  início  de  sua  instituição,  com  o 

desenvolvimento de uma nova mentalidade nas aquisições governamentais.

2.2.2  Pregão Eletrônico

A alteração mais recente no tocante aos procedimentos a serem adotados nas compras 

públicas é a aplicação da forma eletrônica à modalidade licitatória do Pregão, regulamentada 

pelo Decreto nº. 5.450/2005. 

O  pregão  eletrônico,  explica  Fonsêca  (2006),  caracteriza-se  especialmente  pela 

inexistência da "presença física" do pregoeiro e dos demais licitantes em uma reunião para 

realização do certame, uma vez que toda interação é feita por meio de sistemas eletrônicos de 



comunicação pela Internet. Possui como importante atributo a potencialização de agilidade 

aos processos licitatórios, reduzindo custos para a Administração Pública, consolidando-se 

cada vez mais como principal forma de contratação do Governo Federal.

O uso e a aplicabilidade do Pregão em sua forma eletrônica proporcionaram, desde o 

início,  impacto  nas  contratações  governamentais,  trazendo  grandes  vantagens  aos  entes 

públicos,  notadamente em virtude de suas características de celeridade,  desburocratização, 

economia, ampla divulgação e publicidade e eficiência na contratação.

A referenciada modalidade licitatória é um instrumento inovador desenvolvido pelo 

Governo Federal como alternativa aos conceitos e procedimentos praticados nas licitações 

públicas até então vigentes.  A instituição da observância obrigatória de seu emprego pela 

Administração Pública Federal aponta para uma modernização do sistema de aquisições, no 

intuito de proporcionar à Administração um meio mais econômico, célere e eficaz para as 

contratações,  bem como de  otimizar  o  rito  procedimental,  aumentando a  competitividade 

entre os licitantes, alcançando fornecedores de diversas regiões do país e reduzindo os custos 

e os valores das propostas. 

A instituição do Pregão coaduna-se com o atual  estágio legislativo do Brasil,  que 

procura consolidar  a  mentalidade  de  probidade  e  responsabilidade  nos  gastos  públicos,  a 

exemplo da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, pregando cada 

vez mais pela transparência na gestão da  res publica,  ou seja, daquilo que é do povo, ao 

viabilizar instrumentos preservadores do interesse coletivo.

2.2.2.1  O surgimento

O primeiro instrumento normativo a prever a possibilidade de realização do pregão 

eletrônico em nosso ordenamento jurídico foi a Medida Provisória nº. 2.026/2000, em seu art. 

2º, parágrafo único. Já no dia 21 de dezembro de 2000, ainda sob a égide da sétima reedição 

da Medida Provisória nº. 2.026/2000, foi promulgado o Decreto nº. 3.697, que regulamentou 

o pregão em sua forma eletrônica, estabelecendo normas e procedimentos para a realização de 

licitações  na  modalidade  pregão,  por  meio  da  utilização  de  recursos  de  tecnologia  da 

informação, destinado à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União.



Com  o  intuito  de  aperfeiçoar  os  procedimentos  do  Pregão,  potencializando  os 

mecanismos para a divulgação, publicidade e ampla participação, o parágrafo 1º do artigo 2º, 

da Lei nº. 10.520/2002, o qual determina que “poderá ser realizado o pregão por meio da 

utilização  de  recursos  de  tecnologia  da  informação,  nos  termos  de  regulamentação 

específica”,  consagrou  a  implementação  do  que  se  convencionou  denominar  Pregão 

Eletrônico. 

O supracitado artigo da Lei do Pregão ratificava o que já havia sido previsto no artigo 

2º,  parágrafo  único  da  Medida  Provisória  nº.  2.026/2000,  a  qual  à  época  teve  como 

regulamentação específica o Decreto nº. 3.697/2000, aplicando-se subsidiariamente o Decreto 

nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000, que trata do Pregão Presencial. 

Destaca  Fonsêca  (2006)  que  o  Decreto  nº.  3.697/2000,  ao  dispor  sobre  o  Pregão 

Eletrônico,  não  contemplava  de  maneira  abrangente  todos  os  passos  desse  procedimento 

licitatório, fazendo várias remissões ao Decreto nº. 3.555/2000, o que às vezes provocava 

dúvidas  na  aplicabilidade  dos  dispositivos,  principalmente  após  a  conversão  da  Medida 

Provisória do pregão em lei.

Evidenciava-se  a  premente  necessidade  de  revisão  do  texto  regulamentar,  com  a 

adoção  de  algumas  alterações  e  inovações  que  o  adequassem  ao  contexto  atual  do 

procedimento,  compondo um sustentáculo para  a  otimização dessa  modalidade  licitatória. 

Assim sendo, o Governo Federal editou o Decreto nº. 5.450, de 31 de maio de 2005, o novo 

regulamento do Pregão Eletrônico, que finalmente veio atualizar seu procedimento e adequar 

as incongruências do tratamento normativo dado pelo Decreto nº 3.697/2000, relativamente 

aos dispositivos da Lei nº. 10.520/2002. 

O  Decreto  nº.  5.450/05  consagrou  inovações  que  repercutiram  positivamente  no 

amadurecimento desse procedimento, destacando-se como a mais relevante o dispositivo que 

instituiu a obrigatoriedade de adoção do pregão nas aquisições de bens e serviços comuns, 

adotando-se preferencialmente sua forma eletrônica, a fim de consolidá-lo, definitivamente, 

como a forma de licitação padrão da Administração Pública Federal.



2.2.2.2  Os procedimentos

O pregão eletrônico apresenta sessão pública que se efetiva por meio da utilização de 

recursos  de  tecnologia  da  informação,  sendo  a  interação  entre  os  agentes  públicos 

responsáveis pela realização da licitação e os concorrentes dada por meio de sítio específico 

da Internet. Isso permite uma ampliação do universo de participantes e proporciona maior 

transparência e publicidade ao rito do certame, posto que qualquer pessoa interessada pode 

acompanhar a sessão pública e ter acesso a todos os atos e procedimentos praticados desde a 

abertura até o encerramento dos trabalhos pertinentes ao procedimento licitatório.

Assim, percebe-se que uma das peculiaridades do pregão eletrônico reside na ausência 

de uma sessão coletiva reunindo a presença física do pregoeiro, de sua equipe de apoio e dos 

representantes dos licitantes em um mesmo local determinado. Portanto, não haverá abertura 

de  envelopes,  materialmente  existentes,  nem  existirá  sucessão  de  lances  verbais  dos 

interessados. Enfim, tudo aquilo que se previu a propósito do pregão presencial será adaptado 

a um procedimento em que as comunicações se fazem por via eletrônica.

Com  o  uso  dos  recursos  propiciados  pela  internet,  cada  concorrente  utilizará  um 

terminal de computador, conectando-se aos serviços ofertados pela própria Administração. As 

manifestações de vontade dos participantes do certame serão transmitidas eletronicamente, 

sujeitadas à condução do pregoeiro, que realizará a gestão não só do processo licitatório como 

do próprio sistema eletrônico.

Palavéri (2005 apud FONSÊCA 2006) enfatiza que “a previsão desse procedimento, 

inicialmente, nas medidas provisórias do pregão, e depois na Lei nº. 10.520/2002, nada mais é 

que  reflexo  da  modernidade,  sendo  prova  de  que  os  meios  eletrônicos  definitivamente 

passaram a fazer parte integrante da vida cotidiana do poder público”.

É  válido  ressaltar  que  o  pregão  eletrônico  não  se  trata  de  uma  nova  modalidade 

licitatória diversa do pregão, sendo apenas uma das formas de realização, entendimento este 

corroborado por Vera Scarpinella (2003 apud FONSÊCA 2006), a qual leciona que "a forma 

eletrônica do pregão não equivale a uma nova e distinta modalidade licitatória. Trata-se da 

mesma modalidade licitatória criada e descrita na Lei nº 10.520/2002 [...]".



O procedimento da licitação terá início com a confecção pela autoridade requisitante, 

em  vista  de  suas  necessidades,  de  termo  de  referência  contendo  elementos  capazes  de 

propiciar avaliação dos custos pela Administração. Esse documento será dirigido à autoridade 

competente,  juntamente  com uma solicitação  para  contratação  e  uma justificativa  de  sua 

necessidade, para que seja promovida a abertura do procedimento licitatório. Então, deverá 

ser elaborado o edital, do qual deverão constar o objeto da futura contratação, os requisitos de 

participação, os critérios de aceitabilidade das propostas, o critério de julgamento, a disciplina 

procedimental licitatória e a minuta do futuro contrato, caso haja.

A divulgação do edital e a convocação dos interessados serão efetuadas por meio de 

publicação  de  aviso,  sendo  que  para  bens  e  serviços  de  valores  estimados  em  até  R$ 

160.000,00 (cento e sessenta mil reais), deverá ser veiculado no Diário Oficial da União e em 

meio  eletrônico,  na  Internet;  para  bens  e  serviços  de  valores  estimados  acima  de  R$ 

160.000,00 (cento e sessenta mil reais) até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) 

acrescenta-se ao anterior a publicação em jornal de grande circulação local, substituído por 

jornal de grande circulação regional ou nacional para bens e serviços de valores estimados 

superiores a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais). Aguardar-se-á o prazo mínimo 

de oito dias úteis para abertura das propostas, contados da publicação do aviso, para que os 

interessados preparem suas propostas, dando-se seguimento à fase externa da licitação. 

A participação no certame faz-se por meio da remessa das propostas, por via eletrônica 

(exclusivamente),  devendo  o  edital  indicar  o  endereço  eletrônico  para  o  qual  elas  serão 

remetidas. O concorrente deve valer-se de senha sigilosa, que lhe será conferida no momento 

do  credenciamento.  É  permitido  ao  participante  encaminhar  a  sua  proposta  a  partir  da 

publicação do aviso, até o momento da abertura da sessão pública, ou seja, não existe uma 

solenidade formal e pública de entrega de propostas.

O licitante não apresenta os documentos de habilitação juntamente com sua proposta, 

a  comprovação  de  que  preenche  os  requisitos  para  a  contratação  acontece  depois  do 

julgamento das propostas. Percebe-se, nesse ponto, uma sutil diferença procedimental entre o 

pregão na forma presencial e o na eletrônica. Naquele, o concorrente entrega simultaneamente 

dois envelopes, um contendo a proposta e outro os documentos habilitatórios.



O  particular,  depois  de  remeter  a  proposta,  terá  o  encargo  de  conectar-se  para 

participar da sessão pública. Deverá fazer uso de sua chave de identificação e de sua senha, 

para o fim específico de formular lances. Até o momento da abertura da sessão, o licitante 

poderá alterar, substituir ou retirar sua proposta.

A abertura da sessão corresponde ao estabelecimento de comunicação on line por meio 

da internet entre o pregoeiro e os participantes interessados, para efeito de competição pelo 

menor  preço,  e  ocorrerá  em  dia  e  hora  determinados  no  ato  convocatório.  Nesse  exato 

instante,  será  automaticamente  interrompido  o  recebimento  de  outras  propostas,  ou  a 

modificação das enviadas anteriormente.

A sessão pública é o conjunto de atos praticados por autoridades administrativas e, 

facultativamente,  por  particulares,  conectados  por  meio  da  internet,  tendo  por  objetivo  a 

obtenção da proposta mais vantajosa. Nela não existe a possibilidade de acesso físico ao local 

em que  os  atos  são  realizados.  A  natureza  pública  da  sessão  deriva  de  que  os  atos  se 

desenvolvem  de  uma  maneira  específica,  sujeita  a  controle  e  fiscalização  de  todos  os 

interessados, licitantes ou não, por meio da internet.

Primeiramente,  o pregoeiro deverá avaliar  a compatibilidade das propostas com as 

exigências legais e editalícias, tarefa essa sujeita às regras usuais pertinentes às licitações. Em 

seguida,  o  pregoeiro  indicará  o  destino  de  todas  as  propostas  recebidas,  motivando  as 

possíveis desclassificações.

Uma das inovações mais relevantes do pregão eletrônico é a possibilidade de todos os 

participantes que elaboraram propostas julgadas regulares na primeira classificação provisória 

participarem da fase de lances, não havendo a limitação dentre aqueles cujas propostas se 

encontram na margem de 10% da de menor valor, como nos pregões presenciais. Isso porque 

o número de participantes da fase de lances não representa qualquer dificuldade, já que o 

sistema eletrônico encarrega-se de documentar os lances e excluir  atividades estranhas ao 

interesse da competição.



Segue-se o procedimento com a fase de lances, a qual se sujeita a regras peculiares. 

Essa etapa se configura como uma disputa aberta entre todos os classificados, que podem 

transmitir lances de valores sucessivamente mais reduzidos por meio da internet.

Diferentemente do que ocorre no pregão presencial, na forma eletrônica não há uma 

ordem pré-determinada para a formulação de lances. Ao iniciar a disputa, cada concorrente 

elabora lances de acordo com seu interesse. Portanto, não há ordem de lances nem o dever de 

formulá-los.

Logo que for emitido por um licitante, o lance será comunicado a todos os demais 

participantes, sem identificação da autoria.  Esse sigilo em relação à origem do lance visa 

reduzir o risco de conluio entre os competidores, que poderiam acordar um valor mínimo a ser 

ofertado, frustrando o certame. 

Somente  serão admissíveis  lances de  valor  inferior  ao anteriormente ofertado pelo 

próprio licitante, mesmo que superior ao oferecido por outros concorrentes. Assim sendo, o 

licitante dispõe da faculdade de reduzir o seu lance anterior, ainda que tal ação não produza 

efeitos diretos e imediatos para fim de obtenção da vitória. Essa questão está relacionada com 

a  perspectiva  de  eventual  desclassificação  da  proposta  vencedora.  Percebe-se  então  outra 

diferença em relação ao pregão presencial, no qual cada novo lance deve ser inferior à oferta 

de menor valor já ofertado no certame.

A  disputa  será  encerrada  por  decisão  do  pregoeiro;  no  entanto,  essa  decisão  não 

produz efeito imediato e automático. A decisão de encerramento desencadeia a incidência de 

uma programação específica em que todos os licitantes são comunicados de que haverá o 

encerramento,  mas disporão de prazo não superior a trinta minutos para outros lances.  A 

conclusão  da  contenda  ocorrerá  de  forma  aleatória,  de  modo  a  excluir  a  interferência 

voluntária do pregoeiro.

A opção pela aleatoriedade do encerramento, após a comunicação pelo pregoeiro, tem 

como objetivo incentivar os interessados a formular suas melhores propostas, prontamente, 

sob pena de perder o certame pela demora, dado o fechamento automático da disputa.



A obtenção do menor lance possível é pressuposto do encerramento da fase de lances, 

sendo elaborada a segunda classificação provisória, de forma semelhante ao que se passa no 

âmbito do pregão comum.

Examinada a regularidade do lance no que se refere ao preço, conduzir-se-á à análise 

da documentação pertinente aos requisitos de habilitação. Conforme exposto anteriormente, 

uma  das  características  marcantes  do  pregão  na  forma  eletrônica  reside  na  ausência  de 

apresentação  prévia  de  documentos  habilitatórios,  dadas  as  peculiaridades  do  processo 

tecnológico utilizado.

Logo, o competidor cujo lance foi vencedor terá o ônus de encaminhar, por meio de 

sistema do tipo fac-símile ou por mensagem eletrônica, os documentos comprobatórios do 

atendimento aos requisitos de habilitação,  tendo o edital  previsto o prazo para que sejam 

apresentados os originais da citada documentação.

Caso haja falha na apresentação da documentação comprobatória, seja por omissão do 

licitante ou por defeitos em documentos, será comunicado a todos os interessados que o autor 

do melhor lance foi inabilitado, solicitando-se a documentação do autor do segundo melhor 

lance, a fim de que seja verificada sua admissibilidade. Esse procedimento segue até que se 

obtenha  lance  que  seja  satisfatório,  formulado  por  licitante  que  comprove  preencher  os 

requisitos de participação. 

Feito isso, cabe ao pregoeiro declarar a proposta como vencedora, produzindo-se então 

a  classificação  definitiva.  A eventual  adjudicação  ocorrerá  em momento  posterior,  nunca 

antes do exaurimento da etapa de recursos.

O fim do procedimento do pregão eletrônico poderá conduzir  a quatro alternativas 

tradicionalmente reconhecidas a propósito de toda e qualquer licitação: poderá selecionar-se 

proposta  reputada  válida  e  conveniente  ou  atingir-se  resultado  infrutífero  pelo  não 

comparecimento  de  interessados,  pela  anulação  em  virtude  da  existência  de  defeito  que 

importe  ausência  de  validade  dos  atos  praticados,  ou  a  revogação  do  procedimento  pelo 

reconhecimento  de  inconveniência  do  resultado  obtido  frente  ao  surgimento  de  evento 

superveniente.



2.2.2.3  As vantagens do Pregão Eletrônico

A adoção dos procedimentos anteriormente descritos possibilita à Administração obter 

uma série de vantagens, tanto em relação ao trâmite dos processos, quanto aos resultados 

conseguidos ao término dos certames.

Inicia-se a apreciação das vantagens da adoção do Pregão e da implementação de sua 

forma eletrônica pelo notável  incentivo à  competitividade e  à  ampliação da disputa  entre 

fornecedores que essa modalidade viabilizou, o que permitiu incrementar a credibilidade das 

contratações  públicas  e  dos  certames  licitatórios,  já  que  mediante  tal  instrumento  são 

reduzidas as possibilidades de fraudes e conluios.

O incremento da competitividade no pregão eletrônico é materializável por meio da 

constatação de que um licitante que possua estabelecimento em qualquer lugar do país pode 

participar  de  um  certame  licitatório  promovido  por  qualquer  instituição  pública  federal 

sediada no território nacional, bastando estar conectado à Internet e satisfazer os requisitos 

para credenciamento no servidor do sistema. 

Fonsêca (2006) comenta essas vantagens, ilustrando o crescimento da competitividade 

e da credibilidade das licitações promovidas na modalidade de pregão dado o aumento do 

número de fornecedores, através das seguintes informações extraídas do portal Comprasnet:
Nos últimos dois anos, uma lenta revolução vem ocorrendo no Governo Federal na 
hora de realizar suas licitações. As mudanças são importantes porque aumentaram 
de forma significativa o número de fornecedores do governo e porque reduziram os 
custos das compras governamentais em até 30%. [...] Essas mudanças devem-se à 
prioridade  dada  aos  pregões  eletrônicos.  [...]  A  novidade  foi  o  crescimento  do 
número de fornecedores, que pela primeira vez ultrapassou a casa dos 200 mil. Nos 
últimos quatro anos, o número de empresas passou de 150 mil para 214 mil, uma 
elevação  de  42%.  [...]  Para  a  iniciativa  privada,  o  uso  dos  pregões  também  é 
favorável, segundo os especialistas do setor. "Antes da popularização dos pregões 
eletrônicos,  poucas  empresas  participavam das  licitações  e  muitas  preferiam não 
aparecer,  atuando  através  de  empresas  de  representação,  mas  cada  dia  mais  as 
empresas estão quebrando esse paradigma e atuando de forma direta para vender aos 
órgãos públicos", afirma Roberto Bacarat, diretor da RHS Licitações.

Além do aumento do número de competidores, Mullane, Peters e Bullington (2001 

apud IZAAC FILHO 2004, p. 29) informam que sistemas de comércio eletrônico promovem 

acesso relativamente mais fácil para pequenos empreendedores, que pelo modo tradicional 



teriam mais  dificuldade  em serem incluídos.  Isso  ocorre  porque,  por  meio  da  internet,  é 

dinamizado e democratizado o acesso à divulgação das licitações, permitindo às empresas 

localizar  oportunidades  em  uma  porção  territorial  mais  ampla.  Além  disso,  há  uma 

significativa  redução  nos  custos  de  participação  no  certame  em  relação  às  modalidades 

presenciais.

O  Pregão  representa  ainda  uma  desejável  atenção  ao  princípio  constitucional  da 

eficiência, visto que agiliza e simplifica o procedimento licitatório, por meio de uma inversão 

de fases que lhe propicia maior e mais efetiva funcionalidade. É também fundamental para o 

atendimento do princípio da economicidade, uma vez que viabiliza resultados satisfatórios, 

com uma redução significativa dos valores das ofertas, além de propiciar maior agilidade às 

contratações que, em regra, ocorrem com maior celeridade por meio da utilização de seu rito 

procedimental menos burocratizado.

O ilustre doutrinador Justen Filho (2005b, p. 242) ainda acrescenta:
O  pregão  eletrônico  propicia  uma  significativa  redução  de  custos  para  a 
Administração Pública e para os potenciais interessados. Permite que o interessado 
participe do certame sem se deslocar fisicamente, o que propicia a racionalização de 
gastos públicos e privados. Na modelagem das licitações tradicionais (e, inclusive, 
no  tocante  ao  pregão  comum),  todos  os  interessados  incorriam  em  despesas 
indispensáveis à participação na competição. Isso se traduzia em elevação de preços 
para a Administração Pública e na perda de eficiência do sistema econômico em seu 
todo. Dito em outras palavras, o custo marginal inerente à participação na licitação 
passa a ser irrelevante, o que amplia o universo de licitantes e reduz os preços a 
serem pagos pela Administração.

Maior transparência nas licitações públicas é outro benefício advindo da utilização dos 

pregões eletrônicos, sendo garantia perene do efetivo acesso e controle popular e do exercício 

da cidadania. A sociedade cada vez mais repudia agentes e gestores públicos irresponsáveis e 

está mais consciente de que quem arca com os prejuízos advindos do mau uso do dinheiro 

público é o próprio cidadão. Isto posto, a disponibilização de todas as etapas da fase externa 

dos  certames  licitatórios  em um sítio  na  internet  facilita  sobremaneira  a  fiscalização  do 

emprego desses recursos.

O artigo  7º  do Decreto  nº.  5.450/2005 determina  que qualquer  interessado poderá 

acompanhar o desenvolvimento da licitação em tempo real, por meio da internet. Em temos 

práticos,  isso significa que o  site  em que se desenvolver  a  sessão pública de pregão não 



poderá ser sigiloso. Deverá assegurar-se que qualquer sujeito possa acessá-lo, reservando os 

instrumentos de proteção àqueles que venham a participar da disputa.

Fatos  relacionados  com  fraudes  e  corrupções  no  âmbito  das  licitações  públicas, 

trazidos ao amplo conhecimento da população por meio de diversos meios de comunicação, 

como  o  desvendamento  de  favorecimentos  e  da  prevalência  de  interesses  particulares 

camuflados no suposto interesse público, incentivam novas discussões sobre a defasagem das 

modalidades  tradicionais  de  licitação  e  sobre  a  progressiva  utilização  de  mecanismos 

asseguradores  de  transparência  e  maior  fiscalização  dos  gastos  de  recursos  públicos,  a 

exemplo do Pregão Eletrônico. 

No entanto, é importante salientar que apesar das vantagens em relação ao sistema 

antigo, o pregão eletrônico não pode ser como a única ferramenta utilizada para se eliminar a 

corrupção.  A  mentalidade  e  a  consciência  de  todos  os  agentes  públicos,  fornecedores  e 

sociedade em geral a respeito da moralização e democratização da gestão pública deve ser 

consolidada, corroborada pelo aperfeiçoamento das formas de contratação pelo Governo, a 

fim de efetivamente ver consagrados na prática os princípios norteadores da Administração 

Pública.

Pode-se destacar, ainda, outras inovações introduzidas pelo Decreto nº 5.450/2005:

a) Consagração no texto do decreto sobre pregão eletrônico dos princípios básicos da 

legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  igualdade,  publicidade  e  eficiência, 

norteadores dessa modalidade licitatória (art. 5º);

b) A designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio poderá recair entre servidores de 

órgãos diversos daquele em que se promoverá o evento, desde que o órgão cedente 

seja entidade integrante do SISG (Sistema Integrado de Serviços Gerais) do Ministério 

do  Planejamento,  ou  seja,  de  qualquer  outro  órgão  que  opere  pregões  pelo  portal 

Comprasnet;

c) Alteração dos prazos e formas de impugnação e pedido de esclarecimento, que agora 

são  diferentes  e  específicos,  conforme  dispõe  os  artigos  18  e  19  do  Decreto  nº. 

5.450/2005;

d) Possibilidade  de  envio,  por  parte  do  licitante,  de  lance  inferior  ao  último por  ele 

ofertado (art. 24, § 3º), o que viabiliza a disputa pelas demais colocações no certame;



e) Aumento dos limites dos valores estimados da contratação para fins de publicação do 

Aviso de Licitação em jornais de grande circulação local, regional ou nacional, nos 

termos do art. 17, incisos I, II e III, e § 6º do Decreto nº. 5.450/2005; e

f) Consagração da possibilidade de contratação de Serviços de Engenharia, por meio de 

Pregão Eletrônico, instituída pela redação do art. 6º do Decreto nº. 5.450/2005, antes 

vedada pelo art.  5º do Decreto nº. 3.555/2000, acolhendo os questionamentos e os 

entendimentos articulados pela doutrina e parte da jurisprudência, que sustentavam a 

possibilidade da contratação desses serviços. 

2.3  Resultados recentes com a utilização do Pregão

A título de exemplo de resultados conseguidos com a utilização do pregão, o Governo 

do Estado do Ceará, no ano de 2008, apresentou em seus pregões, segundo dados da Central 

de Licitações da Procuradoria Geral do Estado, uma economia de R$ 307.804.071,64, com 

uma redução de 27,99% do valor adjudicado em relação àquele inicialmente estimado. Para as 

demais  modalidades  –  concorrências,  tomadas  de  preços  e  convites  -  o  percentual  de 

economia foi de 9,78%. 

As licitações  realizadas  por  pregões  responderam por  64,71% da redução total  de 

custos obtida pelo governo estadual no exercício de 2008, apesar de corresponderem a apenas 

39,40% do valor total estimado. Acrescenta-se a isso o fato de 123 licitações, de um total de 

553 realizadas pelas modalidades da Lei n°. 8.666/93, foram concluídas sem sucesso, o que 

corresponde a 22,24%, ou seja, para cada cinco licitações, uma não logrou êxito. Enquanto 

isso, todos os pregões foram concluídos com êxito. Aqui também se observa economia para a 

Administração, não apenas financeira, mas também quanto ao dispêndio de recursos como 

pessoal e material, empregados por vezes em tarefas infrutíferas.

Segundo dados do  site Comprasnet, o Governo Federal economizou R$ 3,8 bilhões 

com o pregão eletrônico em 2008. Esse valor corresponde a uma redução de 24% entre o 

valor de referência e o que efetivamente foi pago pelos órgãos públicos. Naquele ano, essa 

modalidade  respondeu por  R$ 12,2 bilhões  (73,7%) do  valor  de  bens  e  serviços  comuns 

licitados e por 33.972 processos de compra (79,4%) dos procedimentos.



 Em 2008 o  Governo Federal  licitou ao  todo R$ 16,6  bilhões  de  bens  e  serviços 

comuns.  Os bens comuns mais  comprados por pregão eletrônico pertenciam ao grupo de 

medicamentos e artigos para uso médico, dentário e veterinário que respondeu por 19% (R$ 

1,6 bilhão) do valor total gasto nessas compras. Já o grupo mais significativo de serviços 

comuns contratados por essa modalidade foi o de suporte, que representou 14% (R$ 489,3 

milhões) dos valores despendidos na contratação desses serviços. 

Os  órgãos  do  Governo  Federal  localizados  na  Região  Norte  foram  os  que  mais 

utilizaram  o  pregão  eletrônico  proporcionalmente  ao  valor  de  suas  aquisições,  sendo 

empregado em 70% (R$ 2 bilhões) das suas contratações. Com um percentual de 94% (R$ 

882,2 milhões), Roraima foi o estado que mais comprou por essa modalidade. 

Em valores absolutos, os órgãos localizados na Região Centro-Oeste compraram mais 

por  pregão eletrônico (R$ 3,6 bilhões).  Porém, proporcionalmente ao total  licitado,  a  sua 

participação na modalidade eletrônica foi de 37%. O Distrito Federal lidera o ranking das 

aquisições com R$ 7,3 bilhões ao todo, sendo R$ 2,2 bilhões por meio de pregão eletrônico.

A utilização da modalidade do pregão tem evoluído nos últimos anos, tendo em vista o 

reconhecimento  por  parte  dos  gestores  de  sua  eficiência  e  economicidade,  bem como da 

implementação de regulamentos pelo Governo no intuito de incentivar seu uso e de ampliar 

sua  participação  no  total  de  compras  e  contratações  realizadas.  Os  gráficos  a  seguir, 

disponíveis no Comprasnet, demonstram a evolução dessa participação.



Figura 1 – Modalidades de Licitações – Jan/Dez 2005 - %
Fonte: Comprasnet

Figura 2 – Modalidades de Licitações – Jan/Dez 2008 - %
Fonte: Comprasnet

Como se pode aferir pelos gráficos disponibilizados pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e  Gestão,  por meio do  site Comprasnet,  a  utilização do pregão eletrônico em 

relação ao total licitado no Governo Federal aumentou sete pontos percentuais em três anos, 

passando  de  24%  em 2005  para  31%  em  2008.  Já  as  licitações  realizadas  pela  Lei  n.° 

8.666/93 passaram de uma participação de 35% para 31% no mesmo período.

2.4  O site Comprasnet

As  compras  do  Governo  Federal,  atualmente,  são  realizadas  por  meio  do  Portal 

Comprasnet. Este sítio é um marco na história das licitações do Brasil, visto que desenvolve 

formas  inovadoras  de  relacionamento  do  poder  público  com seus  fornecedores  e  com a 

sociedade. Nele são realizadas todas as contratações eletrônicas, com destaque para o Pregão 

Eletrônico e a cotação eletrônica. Também estão disponíveis no sítio a legislação pertinente, 

normas e manuais, informações e dados gerenciais da área de compras. 

Além disso, o Portal Comprasnet traz mais transparência às contratações públicas, já 

que a sociedade pode acompanhar, no acesso livre do portal, todos os procedimentos relativos 



às  licitações  eletrônicas,  lances  efetuados  e  propostas  vencedoras  e  avisos  de  licitações. 

Permite  também acompanhar  os  pregões  em andamento,  agendados  e  encerrados  e  fazer 

download de  editais.  As  contratações  realizadas  por  modalidades  licitatórias  tradicionais 

como carta-convite,  tomada de preços e concorrência também podem ser registradas pelo 

Portal. (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO)

Essa  ferramenta,  desenvolvida  pelo  Serpro  (Serviço  Federal  de  Processamento  de 

Dados) para o Ministério do Planejamento, já conta com uma vasta história de sucesso, o qual 

está  diretamente  relacionado  com  a  eficiência  do  portal,  que  traz  facilidade  para  os 

fornecedores, promove maior transparência para a sociedade e gera substancial economia para 

as  contas  públicas.  Para  o  fornecedor,  todos  os  serviços  são  gratuitos,  o  que  amplia  a 

concorrência, reduz os preços e democratiza o acesso. A sociedade também pode fazer uso do 

Comprasnet  como uma ferramenta  de  controle  e  fiscalização  das  ações  da  Admnistração 

pública no âmbito das compras governamentais. (MINISTÉRIO DA FAZENDA)

As  atividades  relativas  a  recursos  logísticos  na  Administração  Pública  Federal 

organizam-se de forma sistêmica desde o Decreto-Lei n°. 200/67, cabendo ao Ministério do 

Planejamento, dentre outras, as atribuições de órgão central do Sistema de Serviços Gerais - 

SISG, nos termos do Decreto nº. 1.094/94. 

Tais atribuições são exercidas pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

- SLTI, por intermédio do Departamento de Logística e Serviços Gerais - DLSG, responsável 

por  implementar  políticas,  diretrizes  e  normas  para  a  atuação  dos  órgãos  e  entidades 

integrantes do SISG. 

A  formulação  e  a  implementação  de  políticas  de  aperfeiçoamento  da  gestão  de 

recursos  logísticos,  devido  à  sua  complexidade  e  diversidade,  necessitam de  informações 

gerenciais constantemente atualizadas, capazes de subsidiar a definição das prioridades para 

que se obtenha a desejada eficácia das ações. Essas ações vêm sendo promovidas no âmbito 

da atual política de Reforma do Estado e, mais especificamente, por meio do fortalecimento 

do SISG, implantação do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, e 

de um conjunto de iniciativas visando a desburocratização, padronização dos procedimentos, 

integração e apoio às unidades gestoras.



3.  A TEORIA DOS LEILÕES E AS LICITAÇÕES

A Teoria dos Leilões é um ramo da Teoria dos Jogos que estuda o comportamento dos 

participantes  de  leilões,  bem  como  as  diversas  possibilidades  de  formatação  destes 

mecanismos.



Segundo  conceituação  de  McAffe  &  McMillan  (1987  apud  MENEZES;  SILVA; 

LINHARES 2007,  p.  18),  o  leilão é  uma instituição  de  mercado dotada  de um conjunto 

explícito de regras que determinam a alocação de recursos e preços, a partir de lances feitos 

pelos seus participantes. Por meio da Teoria dos Leilões é possível obter um modelo explícito 

de formação de preços,  cuja principal característica  é desobrigar o vendedor da tarefa de 

fixação  do  preço  do  bem  ou  serviço,  deixando  que  este  seja  estabelecido  pelo  próprio 

mercado.

Com regras simples e bem definidas, os leilões promovem maior flexibilidade à tarefa 

de  determinação  de  preços,  à  medida  que,  até  então,  os  preços  eram  fixos,  definidos 

unilateralmente pelo vendedor, não havendo oportunidade de negociação entre as partes, o 

que configurava uma situação do tipo “pegar ou largar”, em que os compradores se viam 

impedidos de fazer contrapropostas.

Apresenta-se nessa sessão uma breve revisão teórica sobre as principais técnicas de 

leilões utilizadas para alocação de diversos bens, a fim de relacioná-las, posteriormente, com 

as  modalidades  licitatórias  existentes  no  Brasil.  Estudar-se-á  também  a  Teoria  da 

Equivalência  da  Receita,  como subsídio  para  comparação  entre  os  resultados  obtidos  em 

licitações realizadas nos ditames da Lei nº. 8.666/93 e da Lei nº. 10.520/02, bem como a 

influência  do  número  de  concorrentes  na  consecução  de  maiores  ganhos  para  o  órgão 

negociador, na ótica da Teoria dos Leilões.

3.1  Técnicas convencionais de leilões

O conhecimento dos procedimentos e das regras de cada tipo de leilão é fundamental, 

visto  que serão considerados  no momento de formulação das  propostas  dos licitantes,  na 

escolha  de  suas  estratégias,  bem  como  determinam  a  eficiência  da  alocação  dos  bens 

leiloados.  Isto  posto,  a  Teoria  dos  Leilões  estabelece  quatro  formas  básicas  de  leilões 

competitivos utilizados para a venda de bens: leilão inglês ou de preço ascendente, leilão 

holandês ou de preço descendente, leilão discriminatório ou leilão de primeiro preço e leilão 

de segundo preço.



As supracitadas modalidades de leilões podem ainda ser classificadas, de acordo com 

suas características específicas, em: leilões abertos ou leilões de lance selado; leilões de preço 

uniforme ou leilões de preços múltiplos; e leilões de valor privado ou leilões de valor comum.

Durães (1997) explica que nos leilões abertos os lances são propostos em público. 

Neles  o  preço  do  bem  leiloado  é  determinado  através  de  um  processo  dinâmico  de 

estabelecimento do lance vencedor. Este processo dinâmico pode ocorrer de forma ascendente 

ou descendente.

Enquanto  isso,  nos  leilões  de  lance  selado,  as  propostas  são  submetidas 

simultaneamente ao leiloeiro por meio de envelopes fechados.  Ganham os participantes que 

fizeram os melhores lances, desde que o preço de reserva tenha sido alcançado. A preferência 

de alocação das unidades leiloadas é para os agentes com melhores lances de preço, até que 

estas unidades se esgotem. Este leilão exige que cada participante faça o lance considerando 

exclusivamente seu valor de oportunidade, pois ele somente toma conhecimento dos demais 

lances quando o leilão está encerrado. Esta forma de leilão faz com que ofertantes submetam, 

em teoria,  lances de preço iguais  ao seu custo e lances de quantidade equivalentes à  sua 

capacidade.

A segunda classificação dos leilões está relacionada ao preço que os licitantes pagam 

pelo item leiloado, ou seja, se os licitantes vencedores do certame pagam o mesmo preço, que 

seria o preço mínimo que aloca todos os bens vendidos ou a mais alta rentabilidade aceita, o 

leilão é denominado leilão de preço uniforme. Por outro lado, se os licitantes pagam seu lance 

individual, então o leilão será classificado como de preços múltiplos. 

Por fim, os leilões são qualificados em consonância com as avaliações feitas pelos 

licitantes do objeto à venda, fazendo-se a diferença entre “valor privado” e “valor comum”. 

Nos  leilões  de  valor  privado  a  avaliação  dada  por  cada  licitante  aos  itens  é  subjetiva  e 

independe das avaliações dos outros licitantes, como por exemplo nos leilões de objetos de 

arte  não comprados para revenda.  Ou seja,  um leilão é  de valores  privados quando cada 

participante conhece o valor do objeto para si  próprio no momento de fazer o seu lance. 

Nenhum participante conhece com certeza os valores dados pelos outros participantes ao bem 

e se passasse a conhecê-los isso não afetaria o valor que ele mesmo dá ao bem. 



Já pelo aspecto do valor comum, cada licitante procura mensurar o valor dos bens 

leiloados utilizando o mesmo o valor objetivo. Caso um bem seja adquirido pelo licitante com 

o objetivo de revenda e não para consumo pessoal, a suposição do valor comum torna-se 

bastante razoável. Logo, refere ao caso em que o valor do objeto, embora desconhecido no 

momento  do  leilão,  é  o  mesmo para todos  os  participantes.  Esse  tipo  de  modelo  é  mais 

apropriado para situações em que o valor do objeto deriva de um preço de mercado que é 

desconhecido no momento do leilão. Um citado exemplo de leilões de valor comum são os 

leilões de títulos públicos, visto que o valor para cada licitante é comum e o preço de revenda, 

à época do lance, é desconhecido.

3.1.1  Leilão inglês ou de preço ascendente

O leilão inglês é a forma mais utilizada para a venda de bens, afirma Durães (1997). 

Quando há apenas um item sendo leiloado, é estabelecido um preço de reserva específico, 

abaixo  do  qual  a  unidade  não  seria  vendida.  Em seguida,  à  medida  que  os  participantes 

efetuam sequencialmente  seus  lances,  cada  um deles  melhorando  o  lance  imediatamente 

anterior,  o preço naturalmente se eleva até que um único licitante seja declarado vencedor, 

comprando o item ao preço corrente.

No leilão envolvendo unidades múltiplas é realizada a coleta de todas as quantidades 

demandadas com seus respectivos preços, comparando-as com o estoque ofertado. Caso o 

montante demandado seja superior ao ofertado, procede-se uma nova rodada de lances a um 

preço maior. O processo continua até que se alcance o preço no qual a demanda total se iguale 

à quantidade fixa oferecida. 

Outra característica relevante do leilão inglês a ser destacada é que, a todo momento, 

os  participantes  têm  ciência  do  melhor  nível  de  lance  corrente  e  podem  efetuar  novas 

propostas com valores mais elevados, até que o bem seja arrematado pelo lance mais alto.

Portanto,  esse leilão permite que o valor de oportunidade de cada participante seja 

confrontado com o dos demais. Um forte argumento a favor da utilização do Leilão Inglês é 

sua simplicidade estratégica, uma vez que os participantes não necessitam de considerações 



complexas para determinar sua estratégia de atuação. Existem, porém, algumas características 

negativas  relacionadas  a  este  tipo  de  leilão.  Uma é  a  natureza  em tempo  real  do  leilão, 

produzindo custos de transação relativamente altos quando comparados ao leilão fechado.

3.1.2  Leilão holandês ou de preço descendente

Esta  técnica  de  leilão  é  conhecida  como  leilão  holandês  em  virtude  de  ter  sido 

amplamente  utilizada  na  Holanda para  a  comercialização  de  flores.  Assim como o leilão 

inglês, este formato de leilão se processa de forma aberta. Entretanto, diferentemente do que 

ocorre no leilão ascendente, o leiloeiro inicia a oferta a um preço relativamente elevado, até 

mesmo exorbitante. Progressivamente, o preço vai sendo reduzido por meio dos lances dos 

licitantes até que um possa reivindicar o item ao preço corrente.

Quando unidades múltiplas são leiloadas na forma do leilão de preço descendente, o 

número de licitantes dispostos a arrematar o bem ao último preço proposto torna-se maior à 

medida que o preço declina. Desta feita, o processo continua até que a demanda total atinja o 

nível da quantidade ofertada. Assim, os bens são progressivamente premiados aos licitantes 

individuais, os quais podem comprar qualquer fração do estoque à venda ao preço corrente à 

medida que o preço é reduzido.

Um lance equivalente ao valor de oportunidade do agente maximiza sua probabilidade 

de sucesso na transação, sendo seu benefício (diferença entre o valor de oportunidade e o 

preço de fechamento) nulo. A possibilidade de aumento de ganhos é maior à medida que o 

preço é reduzido. O leilão Holandês requer uma avaliação do mercado e do valor do bem 

leiloado.  Negligenciar  esta  avaliação  antecipada aumenta a chance do agente não realizar 

negócio.

3.1.3 Leilão discriminatório ou de primeiro preço

O  leilão  de  primeiro  preço  ou  discriminatório,  segundo  Durães  (1997),  é  uma 

modalidade de leilão de envelope fechado ou leilão de lance selado. A expressão primeiro 

preço faz referência à venda de um único item e, neste caso, o leilão é processado de maneira 

a premiar o licitante que propuser o maior preço.



No caso  de  leilão  de  unidades  múltiplas  de  um bem homogêneo,  a  denominação 

utilizada é leilão discriminatório, posto que existe uma nítida diferenciação entre as propostas 

dos licitantes, que podem possuir vários preços de acordo com o montante ofertado. Nesta 

técnica, o lance de cada participante é apresentado em um envelope fechado. Após a abertura, 

as propostas são classificadas em ordem descendente e diversas unidades serão vendidas aos 

preços mais elevados, até que a quantidade ofertada seja exaurida.

Este  leilão tende a  desencorajar  a utilização de poder  de mercado através de uma 

maior visibilidade de preços.  O leilão discriminatório também tem o potencial  de reduzir 

casos de retenção estratégica de capacidade, acentuando a confiança no sistema.

3.1.4 Leilão de segundo preço 

O leilão de segundo preço, semelhantemente ao ocorrido no leilão de primeiro preço, é 

executado  por  meio  de  lances  selados,  onde  cada  participante  submete  sua  proposta  por 

escrito, sem que tenha conhecimento das demais propostas.

No leilão de um único item, cita Durães (1997), o participante que apresentar a melhor 

proposta  de  preço  adquire  o  bem  pelo  preço  da  proposta  do  segundo  lance  mais  bem 

classificado, sendo o nome da técnica, segundo preço, oriundo da própria operacionalização 

do leilão.

Em se tratando de unidades múltiplas homogêneas a serem ofertadas em leilão, os 

lances mais altos serão aceitos a um preço uniforme, correspondente ao preço apresentado na 

mais alta proposta rejeitada. Esse leilão é denominado de “preço uniforme”, já que todas as 

propostas vencedoras pagam o mesmo preço.

Os leilões de segundo preço tendem a ter seu preço de fechamento inferior ao preço 

ótimo, em virtude da falta de conhecimento, por parte dos competidores, de que a estratégia 

dominante é dar um lance igual ao valor de oportunidade. Este leilão é incentivador, posto que 

leva os agentes participantes a apregoar lances equivalentes a sua valoração real do item.

3.2 Equivalência da receita



A comparação entre a receita obtida em leilões abertos e a alcançada em leilões de 

lance selado, na perspectiva de ganho esperada para o vendedor, é objeto de análise da Teoria 

dos Leilões, na busca de caracterizar o “leilão ótimo”. Nesse escopo, Vickrey (1961 apud 

DURÃES 1997, p. 8) estabelece algumas suposições para seu estudo:

a) apenas um único bem indivisível está sendo leiloado;

b) os licitantes são simétricos (homogêneos), o que significa que todos os competidores são 

idênticos uns aos outros e também ao leiloeiro;

c) os concorrentes são neutros ao risco, ou seja, a aversão ao risco deles é neutra. Caso eles 

fossem avessos ao risco, o grau de aversão influenciaria seu comportamento durante o lance; e

d) as avaliações privadas dos licitantes são variáveis aleatórias independentes e identicamente 

distribuídas, não havendo interação entre as avaliações dos participantes.

De acordo com Vickrey,  no contexto de  leilões de valor  privado,  consideradas as 

suposições acima, observa-se que as quatro técnicas básicas de leilões geram, em média, a 

mesma  receita  esperada  pelo  vendedor.  Desta  proposição,  conhecida  na  literatura  como 

“Teorema da Equivalência da Receita”, pode-se concluir que o formato de leilão escolhido é 

irrelevante, posto que, em média, o resultado será o mesmo.

Milgrom e Weber  (1982 apud DURÃES 1997,  p.  8)  concordam com a conclusão 

supracitada, acrescentando que se um único objeto indivisível está sendo leiloado, um leilão 

discriminatório,  de lance selado, é  equivalente  ao leilão de preço descendente,  aberto,  no 

sentido de que as estratégias ótimas para os licitantes bem como o preço de venda serão os 

mesmos nos dois leilões.

Tendo em vista que os tipos de leilão mencionados possuem diferentes sistemáticas de 

operacionalização, seria possível supor que um leilão de preço uniforme produziria menor 

receita esperada para o vendedor que em um leilão discriminatório, uma vez que no último os 

ganhadores  pagam  seus  próprios  lances,  enquanto  em  um  leilão  de  preço  uniforme  os 

ganhadores pagam a mais alta oferta perdedora. Conforme citam Bikchandani e Huang (1993 

apud DURÃES 1997, p. 9), a teoria não conduz a essa previsão, já que os licitantes em um 

leilão  de  preço  uniforme  provavelmente  licitarão  mais  agressivamente.  Além  disso,  os 

licitantes conhecem os procedimentos da modalidade de leilão que estão participando, o que 

levaria à equivalência de receita entre os dois tipos de leilão.



É mister ressaltar que alguns aspectos são abrandados ou até eliminados em virtude 

das suposições feitas por Vickrey no Teorema da Equivalência da Receita. Como exemplo, 

percebe-se que na hipótese de que as avaliações dos licitantes são privadas e independentes, 

não se admite o típico problema de assimetria de informações, o que induz à ausência do 

fenômeno conhecido como o “curso do ganhador” ou “praga do vencedor”. Esse fato vem a 

ser  apontado  por  diversos  autores  como  um  obstáculo  ao  perfeito  desenvolvimento  dos 

leilões.

As hipóteses propostas por Vickrey em seu estudo, principalmente o valor privado e a 

existência de único bem sendo leiloado, permitem melhor compreender de equivalência da 

receita  entre  os  diversos  formatos de  leilão.  No entanto,  sob condições mais  restritivas e 

pressupostos mais realistas, esta equivalência não perdura.

Os  leilões,  na  realidade,  dificilmente  cumprem  todas  as  condições  propostas  por 

Vickrey, afirma Izaac Filho (2004, p. 25) citando Milgrom (1989) e McAffe e McMillam 

(1987).  Os autores citados passam a flexibilizar  cada uma das  restrições do modelo para 

analisar,  por exemplo,  por que o leilão inglês é  o mais adotado no mundo ou por que o 

modelo de 1° preço fechado é o mais utilizado em compras industriais.

Milgrom  salienta  que  na  maior  parte  dos  leilões  a  quantidade  a  ser  comprada  é 

especificada de antemão e, nestes casos, o leilão inglês é mais utilizado do que qualquer outra 

forma. Assim sendo, o autor flexibiliza a condição que afirma que as avaliações privadas dos 

licitantes são variáveis aleatórias independentes para explicar a prevalência do modelo inglês.

Em  vez  da  condição  de  independência,  Milgrom  assume  que  os  custos  dos 

concorrentes do leilão dependem de fatores aleatórios comuns entre  eles,  de maneira que 

todos os participantes, ao estimar as mesmas variáveis, possuem estimativas correlacionadas. 

Percebe-se então que ao estimar os custos de fornecer um material os licitantes fazem uso de 

variáveis comuns entre eles. 

De acordo  com McAffe  e  McMillam (1987 apud IZAAC FILHO 2004,  p.  25),  o 

leiloeiro pode obter maiores receitas tornando pública qualquer informação sobre o custo real 



dos itens a serem negociados. De acordo com eles, isto acontece porque a nova informação 

tende a reduzir os preços dos competidores que teriam estimativas de custos mais elevadas, 

levando-os a efetuarem lances mais agressivos.

Com o objetivo de aperfeiçoar a teoria dos leilões, diversos modelos teóricos têm sido 

propostos. Algumas hipóteses mais verossímeis, admitindo-se que os licitantes são avessos 

em relação ao risco, por exemplo, têm sido consideradas, tornando-se possível avaliar em que 

extensão sua aversão ao risco influenciará seu comportamento licitatório.

Maskin e Riley (1985 apud DURÃES 1997, p. 10) argumentam que nos leilões abertos 

o comportamento dos licitantes avessos ao risco não se altera. Assim sendo, a receita esperada 

permanece igual, posto que os licitantes farão propostas até que o preço corrente satisfaça a 

avaliação do bem. Entretanto, os autores admitem que em um leilão de lance selado a receita 

esperada pode ser maior do que nos leilões abertos, já que, quando aumenta a aversão ao 

risco, os licitantes ficam apreensivos quanto a uma eventual perda do objeto leiloado. Diante 

dessa possibilidade, haverá propostas mais agressivas, aumentando assim a receita esperada 

para o vendedor.

Uma outra hipótese considerada refere-se aos leilões de valor comum, analisando os 

leilões de unidades múltiplas, observa-se que o Teorema da Equivalência da Receita não se 

mantém,  porque  em  um  leilão  de  preço  descendente  (aberto)  as  informações  são  mais 

disseminadas  do  que  um  leilão  discriminatório  (fechado).  Durante  o  leilão  de  preço 

descendente, os participantes observam as informações dos outros potenciais compradores. 

Isso  induz  os  participantes  a  submeterem  propostas  mais  agressivas  para  as  unidades 

remanescentes e faz com que o preço médio de venda em um leilão de preço descendente 

torne-se maior do que no leilão discriminatório. Segundo Maskin e Riley, os leilões poderão 

ser classificados, sob o ponto de vista do preço esperado para o vendedor, da seguinte forma: 

em primeiro, o leilão inglês; em segundo, o leilão de 2º preço; e por último, os leilões alemão 

e de primeiro preço.

Milgrom (1989) corrobora com o acima exposto, afirmando que o leilão inglês possui 

diversas características que ressaltam sua popularidade. A principal delas é que, em média, ele 

gera maiores receitas para o leiloeiro, ou menores custos no caso de leilão reverso, do que o 



leilão fechado ou o leilão holandês. Além disso, economiza no levantamento de informações e 

nos custos de preparação dos lances. Como características negativas do leilão inglês, o autor 

cita  a  necessidade  da  presença  dos  participantes  durante  os  lances,  ou então,  no caso da 

utilização da forma eletrônica, o tempo em que o participante fica no computador, o que pode 

ser oneroso.

3.3 Número de licitantes

Os estudos sobre leilões demonstram, por meio de modelos teóricos, que o número de 

participantes afeta de forma significativa a receita obtida. Desta forma, havendo uma maior 

quantidade de licitantes, torna-se maior a concorrência, ou seja, a disputa pelos bens é mais 

acirrada, o que dificulta pretensões monopolísticas, que tendem a promover a concentração do 

mercado e a elevar as taxas praticadas nos leilões.

Complementa Wolfstetter (1999 apud SILVA 2007, p. 27) que é fator preponderante 

para a eficiência dos leilões a existência de mecanismos e regras específicas que aumentem a 

sua atratividade e que também reduzam as possibilidades de conluio, bem como de outras 

formas de competição predatória.

Havendo  um  aumentando  no  número  de  licitantes,  eleva-se  concomitantemente  a 

probabilidade  de  que  um licitante  com maiores  avaliações  participe  dos  leilões  e,  dessa 

maneira, um maior número de licitantes resultará, provavelmente, em maiores lucros para o 

leiloeiro, admitem Bertolini e Cottarelli (1994 apud DURÃES 1997, p. 13). Não obstante, 

recordam que a participação de um maior número de licitantes também reforça a possibilidade 

de  que  o  lance  ganhador  se  afaste  do  consenso  de  mercado,  fato  que,  em geral,  não  é 

observado quando há poucos licitantes.

Os autores ressaltam ainda que, usualmente, o número de licitantes é tomado como 

exógeno com respeito ao formato do leilão e, nesse sentido, há poucas informações sobre os 

incentivos  necessários  à  participação  adequada  dos  licitantes  nos  diferentes  formatos  de 

leilão.



Segundo McAffe e McMillam (1987 apud IZAAC FILHO 2004, p. 26), aumentar o 

número de participantes no certame melhora na média o resultado para o leiloeiro. Sendo 

assim, quanto mais licitantes participarem de um processo de compra, menor será o preço 

pago na média. Esta conclusão é muito importante ao considerar que o sistema eletrônico, 

acessado por meio da internet, facilita a participação de fornecedores, com menores custos de 

preparação para o leilão. Tal fato amplia o acesso de competidores que possivelmente não 

participariam pelos métodos tradicionais, aumentando na média o número de concorrentes por 

leilão, o que poderá resultar na obtenção de melhores resultados para o leiloeiro.

Em estudo realizado por MacDonald, Handy e Plato sobre competição e preços na 

compra de produtos comoditizados pelo Departamento de Agricultura dos EUA, cita Izaac 

Filho  (2004,  p.  26),  a  redução  nos  preços  é  maior  quando  se  aumenta  o  número  de 

participantes  do  leilão  de  um para  dois  do  que  de  dois  para  três.  Com isso,  poder-se-ia 

constatar uma tendência de aumento a taxas decrescentes da rentabilidade do leilão em função 

da quantidade de participantes, ou seja, o ganho marginal de rentabilidade é menor para cada 

novo participante que adentra à competição. 

Vários autores estudaram os efeitos do aumento do número de participantes no leilão 

na  redução  de  preços  praticados  em  compras  governamentais.  Brannman  et  al  (1987) 

empiricamente examina a relação entre preço e número de competidores de diversos materiais 

em leilão, chegando à mesma conclusão.

Percebe-se portanto que a Teoria dos Leilões coaduna com a hipótese de que uma 

maior  quantidade  de  licitantes  levará  a  consecução  de  resultados,  em  média,  superiores 

àqueles  praticados  com  menos  participantes,  sendo  importante  então  que  se  busquem 

alternativas que possibilitem uma maior acessibilidade aos certames destinados às aquisições 

públicas.

3.4 Licitação, o leilão reverso

Instituições  de  comércio  seculares,  os  leilões  se  caracterizam pelo  provimento  de 

maior flexibilidade aos processos de determinação de preços, fruto de negociação mais ampla 

entre compradores e vendedores, que resulta em alocação mais eficaz dos bens ofertados. A 



partir  da  segunda  metade  da  década  de  1990,  são  empregados,  com grande  sucesso,  em 

atividades de comércio eletrônico na Internet, com especial destaque para o site eBay, que 

registrou um volume de negócios da ordem de US$ 24 bilhões em 2003. 

Tal sucesso tem despertado o interesse de organizações e governos para sua utilização 

em processos  aquisitivos,  sobretudo por  meio dos  leilões  reversos.  Nessa  modalidade,  os 

compradores informam o preço máximo que admitem pagar por determinado bem ou serviço, 

e  recebem  lances  decrescentes  de  fornecedores  interessados.  Em  leilões  eletrônicos  de 

compras para o Governo, ou mesmo para empresas, o modelo mais empregado é o leilão 

inglês reverso.

A modalidade de compras reversa inverte o papel do comprador e do vendedor, de 

acordo com Dolan e Moon (2000 apud IZAAC FILHO 2004, p. 22). O comprador é quem 

exprime a necessidade de um bem e os vendedores elaboram as ofertas a fim de satisfazer a 

demanda.  Trata-se da inversão do tradicional  leilão inglês:  o  leiloeiro parte  de um preço 

máximo a ser  pago pelo bem ou serviço e  os  concorrentes  oferecem lances  mais baixos, 

vencendo ao final o menor preço.

Nas compras públicas brasileiras, os leilões reversos têm sido utilizados nas licitações 

de bens e serviços, através da modalidade Pregão Eletrônico, do Portal Comprasnet, tendo 

alcançado resultados positivos em termos de agilidade,  transparência e redução de custos. 

Nesses pregões, a organização compradora interage com diversas organizações fornecedoras. 

Para tal, informam o preço máximo que admitem pagar por um determinado bem ou serviço 

e, em seguida, recebem lances decrescentes de fornecedores interessados, baseado no atributo 

preço, possibilitando a disputa por contratos, através do site supracitado.

Os pregões apresentam características mistas, se considerados os elementos utilizados 

na  classificação  dos  tipos  básicos  de  leilão  abordados  anteriormente  neste  trabalho.  Isso 

porque envolve duas etapas distintas. A primeira pode ser qualificada como sendo de lance 

fechado, semelhante àquela observada nos leilões de primeiro preço, em que os concorrentes 

apresentam suas propostas em envelopes lacrados. 



A partir  de  então,  terá  início a  segunda fase  do  certame,  em que  os  concorrentes 

emitirão lances, tal qual ocorre em leilões no formato inglês, reduzindo suas propostas iniciais 

até que se chegue ao menor valor oferecido, sendo este declarado o vencedor.

Logo, no pregão presencial, pode a Administração beneficiar-se das características de 

ambos os tipos de leilão. Na primeira fase, fechada, os participantes são forçados a apresentar 

propostas mais agressivas,  sob pena de não se classificarem para a  etapa posterior.  Já na 

segunda fase, os licitantes têm a oportunidade de reduzir ainda mais seus lances iniciais, até 

chegarem a seus limites, o que poderá conduzir a uma maior economia para o comprador.

No pregão eletrônico, a vantagem supracitada obtida com a fase de lance fechado é 

minimizada, posto que nessa etapa as propostas são analisadas apenas quanto a seus aspectos 

formais,  classificando-se  para  a  fase  subsequente  todos  aquelas  que  cumprirem  esses 

requisitos,  independentemente  de  seus  valores.  No  entanto,  beneficia-se  pelo  aumento 

significativo  de  participantes  que  o  procedimento  proporciona,  fato  que  colabora  para  a 

redução dos preços médios contratados.

As compras realizadas pelas modalidades previstas na Lei n°. 8.666/93 podem também 

ser consideradas leilões reversos, com características semelhantes às dos leilões de primeiro 

preço, de lance fechado. Neste caso, os participantes encaminham apenas uma proposta, em 

envelope fechado, em cada processo de compra. Distintamente do que ocorre no leilão aberto 

(inglês),  os  competidores  não  podem  refazer  seus  lances.  As  propostas  são  abertas 

simultaneamente  ao final  do processo,  sendo declarado vencedor  aquele  que apresentar  o 

menor preço.

Sobre esse assunto,  McAffe e  McMillan (1987 apud IZAAC FILHO 2004, p.  24) 

afirmam que os governos são os maiores usuários dos leilões reversos, justamente por meio 

dos  leilões  de  envelopes  fechados.  Dolan  e  Moon  (2000)  destacam ainda  que  o  próprio 

processo de licitação tradicional é exatamente um leilão reverso, posto que nele o comprador 

também recebe ofertas dos participantes e aquele que apresentar o menor valor é o vencedor.



Destaca-se o fato de que, no leilão reverso, serão consideradas melhores as propostas 

com menor valor, já que busca a aquisição de um bem ou a contratação de um serviço, tendo 

como objetivo a redução de custos.

4.  UMA VISÃO ECONOMÉTRICA DAS LICITAÇÕES

Realizou-se neste trabalho um estudo de caso em licitações realizadas na Base Aérea 

de Fortaleza, unidade militar subordinada ao Comando da Aeronáutica, órgão do Ministério 

da Defesa, integrante do Governo Federal, a fim de constatar a influência de alguns fatores 

sobre  redução dos  valores  finais  de  certames  licitatórios  em relação  àqueles  inicialmente 



estimados  pela  Administração.  Além  disso,  pretendeu-se  verificar  se  a  utilização  da 

modalidade licitatória do pregão eletrônico foi vantajosa em termos de economia de recursos 

públicos, dados os fatores previamente analisados.

Foram considerados para a explicação da redução de preços obtida elementos cuja 

teoria  de  licitações  considera  favorecidos  pelas  modificações  implementadas  pelos  novos 

procedimentos do pregão eletrônico, quais sejam, a existência de uma fase competitiva de 

lances após a abertura das propostas de preço, a redução do tempo necessário para conclusão 

do  certame  e  o  aumento  no  número  de  participantes.  Esses  fatores  foram  testados 

estatisticamente, no intuito de averiguar sua influência sobre a economia do Governo.

De acordo com o estudado da Teoria dos Leilões, em um leilão aberto as informações 

são mais difundidas do que um leilão selado, posto que os participantes observam a atuação 

dos outros potenciais compradores, o que induz os concorrentes a submeterem propostas mais 

agressivas para o objeto leiloado e  faz com que o preço médio de venda torne-se maior. 

Analogamente, nas licitações, é esperado que nos certames em que foi utilizada a modalidade 

de  pregão,  quando  há  a  possibilidade  de  formulação  de  lances  pelos  licitantes,  a 

Administração venha a obter melhores resultados, com uma diminuição do preço de compra 

comparativamente superior àquela observada nas licitações de lance selado.

A redução do tempo de realização das licitações observada nos pregões é fruto da 

redução do prazo mínimo de publicação dos editais, que é de oito dias úteis contra um prazo 

de 15 a 45 dias nas modalidades de tomada de preços e concorrência, bem como da inversão 

das fases de habilitação e de julgamento das propostas, já que apenas a documentação de 

habilitação  das  concorrentes  vencedoras  será  verificada,  diferentemente  das  licitações 

procedidas conforme a Lei nº. 8.666/93, em que todas as concorrentes têm sua habilitação 

verificada  antes  da  abertura  das  propostas,  não  passando  à  outra  fase  as  que  forem 

inabilitadas.

O número maior de concorrentes, como explica a Teoria dos Leilões, possibilita que 

haja  mais  licitantes  em condições  de  apresentar  melhores  propostas,  prevenindo  também 

ações mono ou oligopolistas de conluio. Isso foi obtido com a utilização da forma eletrônica 

do pregão, que permite a licitantes de todo país ter acesso facilitado ao certame, oferecendo 



suas  propostas  sem  que  haja  a  necessidade  de  arcar  com  custos  existentes  nas  práticas 

presenciais (transporte de pessoal, correios, etc.). A inversão das fases de habilitação e de 

julgamento das propostas também permite que mais licitantes participem da fase competitiva.

Foram observados 889 itens de licitações realizadas nas modalidades de tomada de 

preços, regida pela Lei n°. 8.666/93, e de pregão na forma eletrônica, imposto pela Lei n°. 

10.520/2002 e regulamentado pelo Decreto n°. 5.450/2005. Esses itens constam da mesma 

classe de materiais,  de forma a mantê-los em um grupo de elementos com características 

semelhantes de formação de preços pelos licitantes, sendo escolhida no caso em pauta a classe 

Gêneros Alimentícios. 

Utilizaram-se todos os itens adjudicados ao fim do certame (ou seja, excluiu-se os 

itens  cancelados  e  desertos)  das  últimas  quatro  licitações  realizadas  em  cada  uma  das 

modalidades acima descritas: Tomada de Preços n°. 007/BAFZ/2003, Tomada de Preços n°. 

012/BAFZ/2003,  Tomadas  de  Preços  n°.  001/BAFZ/2004,  Tomadas  de  Preços  n°. 

008/BAFZ/2004,  Pregão  Eletrônico  n°.  031/BAFZ/2007,  Pregão  Eletrônico  n°. 

043/BAFZ/2007,  Pregão  Eletrônico  n°.  044/BAFZ/2007  e  Pregão  Eletrônico  n°. 

058/BAFZ/2008.

Nas licitações realizadas sob os procedimentos ditados pela Lei de Licitações, foram 

verificados vários percentuais de economia não favoráveis à Administração, sendo a média 

das  margens  de  redução  entre  o  valor  estimado  e  o  valor  adjudicado  dos  459  itens  das 

tomadas de preços de -4,32%. 

Isto  não  significa  que  Administração  tenha  gasto  nestas  licitações  mais  do  que  a 

estimativa inicial global, posto que essa é a média dos percentuais de redução de preço de 

cada item, não ponderada por seus respectivos valores absolutos. No entanto, serve como uma 

relevante referência quanto à ineficácia da modalidade empregada. Por sua vez, as licitações 

realizadas em pregões eletrônicos apresentaram para os 430 itens observados um índice médio 

de redução de preços de 40,48%.

Quanto  ao  número  de  participantes,  os  itens  das  tomadas  de  preços  contaram em 

média com a participação de aproximadamente três licitantes (2,92).  Já nos pregões,  esse 



valor  se  eleva  para  aproximadamente  nove  (8,90),  ou  seja,  a  utilização  de  um  certame 

eletrônico,  realizado  em  um ambiente  virtual,  sem a  necessidade  da  presença  física  dos 

concorrentes,  colaborou  para  que  se  triplicasse  o  número  de  participantes  na  licitação. 

Verificou-se também que o tempo médio para realização da licitação foi reduzido em dez dias 

(tempo médio das tomadas de preços de 23,14 dias e dos pregões de 13,76 dias).

Foram propostos  para  este  estudo  dois  modelos  econométricos  em que  a  variável 

dependente,  o  fator  a  ser  explicado,  é  a  diferença  percentual  entre  o  valor  inicialmente 

estimado pela Administração, por meio de ampla pesquisa de mercado realizada em período 

próximo ao do certame e junto a fornecedores do ramo do objeto da licitação, e o resultado 

obtido ao término da competição.

Ressalta-se que a pesquisa prévia de preços foi realizada, em todas as licitações em 

estudo, pelos mesmos militares, utilizando-se dos mesmos procedimentos. Foram enviadas 

planilhas discriminando os itens a serem licitados para comerciantes do ramo de atividade 

pertinente ao objeto da licitação, sendo recebido um mínimo de três cotações para cada item e 

realizada a média dos preços obtidos. Essa média foi considerada o preço estimado.

Primeiramente, buscou-se constatar a influência dos fatores selecionados na economia 

obtida pelo Governo. Desta forma, foi realizada regressão linear com os dados de quantidade 

de lances, número de participantes e tempo decorrido entre a divulgação da licitação e a sua 

conclusão de todas as licitações em estudo. Chegou-se à seguinte equação:

(1) Ri = 0,28 Li + 3,79 Pi – 0,63 Ti + εi

     ep = (0,04) (0,35) (0,10)         R² ajustado = 0,3656
     t =    (6,74) (10,89) (-6,13)
     p =   (0,0000) (0,0000) (0,0000)

Onde,
Ri = Redução percentual entre o valor estimado e o resultado da licitação para o item i;
Li = Número de lances para o item i;
Pi = Número de participantes para o item i;
Ti = Tempo decorrido entre a divulgação e a conclusão da disputa pelo item i;
εi = Erro aleatório normalmente distribuído com média zero e variância constante.



Todas  as  variáveis  se  demonstraram estatisticamente  relevantes  para  um  nível  de 

significância de 5%, rejeitando-se a hipótese nula de que sejam iguais a zero. Os coeficientes 

estão de acordo com o esperado, sendo o número de licitantes participantes e a quantidade de 

lances diretamente relacionados com a redução de gastos e o tempo de licitação inversamente. 

Isso significa que uma maior quantidade de fornecedores e de lances, bem como uma redução 

do tempo de licitação, possibilitam à Administração obter um melhor resultado nas licitações. 

O modelo foi estimado pelo método dos mínimos quadrados, com dados não datados.

Em teste de multicolinearidade da equação anterior, foi gerada matriz de correlação, 

não  sendo  verificada  alta  correlação  entre  nenhuma  das  variáveis  -  os  coeficientes 

apresentaram valor inferior a 0,8 – de acordo com Soares e Castelar (2003, p.167). Todos os 

coeficientes de correlação foram testados e julgados significantes para um nível de 5%. Ainda 

no intuito de verificar a existência de multicolinearidade entre as variáveis, foi calculado o 

número  de  condição  (nc)  da  equação,  sendo  encontrado  o  valor  de  15.61,  considerada 

moderada por Soares e Castelar.

No teste  de  heteroscedasticidade  de  White,  realizado  previamente  na  equação,  foi 

observado o valor P de 0.0000, ou seja, rejeitou-se a hipótese nula de homoscedasticidade. O 

modelo apresentado foi estimado com erros padrões corrigidos pela Matriz de Variância e 

Covariância de White. 

Não há autocorrelação entre as amostras, tendo em vista não se tratar de uma série 

temporal, tampouco de dados  cross-section em que a disposição das informações apresente 

alguma lógica ou interesse econômico para que se possa compreender qualquer decisão sobre 

a presença ou não de autocorrelação. Trata-se de dados não-datados, dispostos de forma não 

estruturada.

As variáveis independentes selecionadas explicam 36,56% da redução dos preços em 

relação ao inicialmente estimado por parte dos licitantes, conforme nota-se no valor de R² 

ajustado. Verifica-se no modelo que, para cada lance, espera-se um acréscimo de 0,28 pontos 

percentuais na redução de preços obtida na relação entre os preços estimado e final. Nota-se 

também  que  a  participação  de  mais  um  licitante  conduz  ao  aumento  de  3,79  pontos 



percentuais de economia para o Estado, além do avanço de 0,63 pontos percentuais para cada 

dia a menos entre a publicação e o enceramento da licitação.

Em  um  segundo  momento,  no  intuito  de  identificar  os  efeitos  da  transição  dos 

procedimentos da Lei n°. 8.666/93 para a Lei n°. 10.520/02 sobre os fatores anteriormente 

analisados,  foi  incluída  no  modelo  uma  dummy,  denominada  PE,  bem  como  foram 

multiplicadas as variáveis explicativas do primeiro modelo por esta nova variável,  a qual 

apresenta valor “0” para as tomadas de preços e “1” para os pregões. Isto posto, obteve-se o 

seguinte modelo:

(2) Ri = 27,71 PE - 2,07 L²i + 2,07 L²*i + 19,91 Pi – 17,94 P*i – 1,72 Ti + 1,13 T*i + εi

     ep = (11,98) (0,73) (0,73) (4,58) (4,61) (0,28) (0,84)        
     t = (2,31) (-2,85) (2,85) (4,35) (-3,89) (-6,26) (1,35)
     p = (0,0210) (0,0045) (0,0045) (0,0000) (0,0001) (0,0000) (0,1788)

R² ajustado = 0,3835

Onde,
Ri = Redução percentual entre o valor estimado e o resultado da licitação para o item i;
PE = Dummy para pregão;
L²i = Quadrado do número de lances para o item i;
L²*i = Produto da dummy pelo quadrado do número de lances para o item i;
Pi = Número de participantes para o item i;
P*i = Produto da dummy pelo número de participantes para o item i;
Ti = Tempo decorrido entre a divulgação e a conclusão da disputa pelo item i;
T*i = Produto da dummy pelo tempo entre a divulgação e a conclusão da disputa pelo item i;
εi = Erro aleatório normalmente distribuído com média zero e variância constante.

Para o modelo 2, foram utilizadas variáveis elevando-se ao quadrado “Li”, posto que 

para as tomadas de preço, quando a  dummy é igual a zero, os elementos que compõem a 

variável “número de participantes” seria idêntica àqueles que integram a variável “número de 

lances”, gerando assim uma insubsistência na equação. Essa igualdade se dá devido ao fato 

de, nas tomadas de preços, cada participante oferecer apenas um lance. Feita essa adequação, 

objetivou-se perceber se com a mudança da tomada de preços (lances selados) para o pregão 

(lances abertos) houve alguma variação no sinal da variável relativa ao número de propostas 

ofertadas  (L²i),  o  que  permitiria  reconhecer  o  efeito  da  passagem  de  uma  modalidade 

licitatórias para outra sobre o resultado da licitação, por meio dos lances. 



Restou demonstrado que essa transição causou resultados positivos para a redução de 

custo nas licitações, visto que o coeficiente da dummy L²*i teve como valor +2,07, indicando 

uma inversão de sentido dos efeitos do número de lances favorável ao descontos obtidos pela 

Administração, que pela variável L²i eram negativos (-2,07).

Com exceção da  variável  T*,  que  apresentou  valor  p  de  0,1788,  todas  as  demais 

demonstraram-se estatisticamente relevantes para um nível de significância de 5%. Tem-se 

portanto  que  não  se  pode  afirmar  que  a  transição  para  o  pregão  tenha  modificado 

significantemente  a influência do fator tempo sobre o resultado dos certames.Os coeficientes 

das variáveis P e T permanecem com sinais esperados pela teoria já estudada. 

Além disso, percebe-se que a mudança para a modalidade licitatória do pregão reduziu 

a relevância da entrada de um novo participante no certame, visto que o valor do coeficiente 

da variável P* é de -17,94. Assim, a influência do número de participantes que era de 19,91 

pontos percentuais de economia para as tomadas de preços, conforme visto pelo coeficiente 

da variável Pi, será de 1,97 para os pregões.

 Tal fato pode ser explicado por haver nos pregões uma quantidade média maior de 

concorrentes,  tornando menor a  contribuição marginal  para a  redução dos custos de cada 

novel participante na licitação.

Observa-se que a variável dummy PE apresentou coeficiente de 27,71. Isto retrata uma 

maior  economicidade nas  licitações  realizadas  pela  modalidade  pregão eletrônico  que,  de 

acordo com o modelo acima, já iniciariam com uma vantagem redução de 27,71% nos custos 

do Governo em relação às tomadas de preços.

5.  CONCLUSÃO

As licitações realizadas pela modalidade do pregão apresentam notoriamente melhores 

resultados do que aquelas feitas pelas modalidades tradicionais da Lei de Licitações. Para que 

isso aconteça, colaboram inovações relevantes impostas pela Lei n°. 10.520/2002, como a 

existência de uma fase de disputa por lances e a possibilidade de utilização de ferramentas da 



tecnologia da informação para reduzir custos dos fornecedores e permitir que participem da 

concorrência um número maior de licitantes. 

Soma-se a isto a otimização dos procedimentos, que permite à Administração finalizar 

o certame mais rapidamente, diminuindo as incertezas dos competidores quanto a validade de 

sua proposta após decorrido muito tempo de sua apresentação. 

Como visto nos modelos econométricos apresentados neste trabalho, os fatores acima 

descritos mostraram-se estatisticamente relacionados com o resultado das licitações: número 

de  lances  e  quantidade  de  participantes  diretamente,  e  tempo  de  licitação,  inversamente 

proporcional à redução de custos obtidos pela Administração. 

Sabe-se que são diversos os fatores que podem influenciar a formulação de propostas 

pelos  fornecedores,  por  vezes  mesmo  questões  subjetivas  interferem  em  suas  decisões. 

Encontrar aspectos objetivos e mensuráveis que possam colaborar para a obtenção de maior 

eficiência  e  eficácia  na  Administração  é  fundamental  para  que  se  consiga  desenvolver 

métodos e procedimentos que venham a tornar ótimos os esforços estatais.

A  busca  por  novas  tecnologias  que  possam prover  ao  Estado  meios  para  melhor 

utilizar e administrar seus recursos, que são escassos, nada mais é do que o empenho para 

proporcionar à sociedade, que o financia, mais serviços, com melhor qualidade, colaborando 

assim para a redução das disparidades sociais e alcance do desenvolvimento da Nação.

Conhecida a eficiência da modalidade licitatória do pregão e expostos os fatores que a 

fazem prover à Administração resultados expressivamente favoráveis, propõe-se que sejam 

envidados  esforços  no  intuito  de  ampliar  a  utilização  dessa  modalidade  no  âmbito  das 

contratações públicas,  bem como estender às demais modalidades características presentes 

nos pregões que possam colaborar para que se incremente a competitividade, a eficiência, a 

eficácia, a publicidade e a economicidade no emprego de recursos públicos. 

Pode-se  concluir,  afinal,  que  a  instituição  do  pregão  como  nova  modalidade  de 

licitação aponta para uma modernização do sistema de compras públicas, objetivando conferir 



à  Administração  um meio  mais  eficiente  para  as  contratações  e,  conseqüentemente,  para 

atingir a finalidade precípua do Estado, que é o atendimento ao interesse público.
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