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A CRISE DO MENSALÃO E O PREGÃO ELETRÔNICO

Stênio Ribeiro de Oliveira�

Após a eclosão da crise política do “Mensalão”, havia premência para demonstrar 
iniciativas administrativas contundentes de  que o governo federal  buscava promover 
saneamento dos procedimentos licitatórios.Afinal, o deputado federal Roberto Jefferson 
denunciara a prática espúria de fraudar licitações e contratos nas estatais para abastecer 
o caixa dois do Partido dos Trabalhadores e  pagar propinas  aos parlamentares .Então,a 
Presidência da República expediu o Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, passando a exigir o 
pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para todos os entes públicos, nas contratações 
de bens e serviços comuns,como remédio para a combalida prática licitatória. 

Pregão provém da palavra em latim “praeconium”, de praeconare  que significa 
apregoar, proclamar, designa as palavras ditas em voz alta, para que se anuncie ou se proclame 
alguma notícia ou se faça algum aviso. Trata-se de uma modalidade licitação para seleção de 
propostas de fornecedores de bens e serviços comuns onde os preços são “apregoados”.

Segundo Joel de Menezes Niebuhr: 

O pregão é uma nova modalidade de licitação pública, que visa à agilidade 
e eficiência, destinada a contratos de aquisição de bens e de prestação 
de serviços, ambos considerados comuns, cujo julgamento das propostas 
antecede a fase de habilitação, admitindo que os licitantes de melhor 
classificação renovem as suas propostas. 2

Basicamente, o pregão segue o seguinte procedimento: os ofertantes se inscrevem, 
em data e horário pré-agendados inicia-se a sessão pública, abrem-se as propostas, que 
consequentemente vão sendo “apregoadas” pelos ofertantes que progressivamente vão 
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baixando os preços no decorrer um tempo também pré-estabelecido no instrumento 
convocatório. A adjudicação se efetua no mesmo ato, tão logo as ofertas atinjam um patamar 
limite que não possam mais ser melhoradas.

O ato convocatório do pregão deverá indicar os requisitos mínimos admissíveis 
visando estabelecer critérios aceitáveis de aceitabilidade de propostas. Objetivando, dessa 
forma, o constrangimento por parte da Administração em receber propostas de valor muito 
pequeno claramente vinculada à qualidade insuficiente do bem ou serviço ofertado. 

No entanto, é indispensável que a definição do objeto deverá ser objetiva e clara, 
estabelecendo requisitos objetivos e padronizados.

No pregão, a comissão de licitação é substituída por um único servidor, a quem 
incumbe conduzir formalmente o certame.  

O pregão surgiu na Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações, por meio da 
Lei 9.472/97, e posteriormente foi detalhado no Regulamento Geral de Contratações da Anatel 
(Resolução 005/98).

Tendo em vista as vantagens elencadas pela Anatel na utilização dessa modalidade 
o Presidente da República expediu Medida Provisória 2.026, de 04 de maio de 2000, 
regulamentada pelo Decreto 3.555, de 08 de agosto de 2000, estendendo o pregão à União. A 
Decreto 3.555 possui dois anexos o primeiro estabelece normas complementares a respeito do 
pregão e o segundo elenca uma lista, exemplificativa, de bens e serviços a serem qualificados 
como comuns.  

Em 21 de dezembro de 2000, o Presidente da República expediu o Decreto 3.697, 
instituindo o pregão eletrônico.

Após sofrer várias modificações foi publicada a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, 
ampliando a incidência do pregão aos estados, Distrito Federal e municípios.

A Lei 10.520 prescreve em seu artigo 2, §1: “poderá ser realizado pregão por 
meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, nos termos de regulamentação 
específica”.

O Decreto 5.540/2005, que revogou expressamente o Decreto 3.697/2000, em seu 
artigo 4, dispõe que o pregão é a modalidade obrigatória para aquisição de bens e serviços 
comuns, sendo preferencial a utilização da forma eletrônica. 

O Pregão, na forma eletrônica, consiste na modalidade de licitação pública, de 
tipo menor preço, destinada à seleção da proposta mais vantajosa para a contratação de 
bem ou serviço comum, por meio de propostas seguidas de lances, em que os atos jurídicos 
da Administração Pública e dos interessados desenvolvem-se com a utilização dos recursos 
da Tecnologia da Informação, valendo-se especialmente da rede mundial de computadores 
(Internet). 3 

Todos os envolvidos no pregão deverão estar previamente credenciados no sistema, 
possuindo chave e senha de acesso que permitem que o credenciado apresente lances em 
nome da empresa para todos os pregões realizados por aquele sistema. 

Toda troca de informações, tais como apresentação da proposta de preços e 
apresentação de lances, é feita por meio eletrônico. No edital deverá estar claramente exposto 
o endereço eletrônico, no qual deverá ser apresentada a proposta de preço e ocorrerá a disputa 
dos lances.

Após a aceitabilidade, pelo pregoeiro, das propostas ofertadas, inicia-se a etapa 
competitiva. Nesse momento, os licitantes encaminham lances pela Internet, é proibido 
identificar o autor dos lances para os outros licitantes, não há ordem para apresentação dos 
lances, no entanto, eles devem ser de valores inferiores. O pregoeiro anuncia o fechamento do 
pregão após o prazo determinado no edital, após esse momento não é possível fazer lances. 
� JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão. São Paulo: Dialética, 2005, p. 220.
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Após a etapa de lances, passa-se à habilitação, mediante o encaminhamento dos documentos 
via fax e posteriormente o original ou cópia autenticada para a assinatura do contrato. Se o 
primeiro classificado não for habilitado, o pregoeiro analisará a documentação de habilitação 
do segundo colocado e assim sucessivamente. Sendo, neste caso, permitida a negociação de 
preço.

Estando o licitante com a documentação de habitação regular será declarado 
vencedor, sendo a ele adjudicado o certame.

Após todos os procedimentos, será lavrada ata que deverá relatar todos os 
acontecimentos, a classificação dos licitantes e ainda indicar o licitante adjudicado no 
certame. 

O pregão eletrônico possui inúmeras vantagens, dentre elas a redução de custo 
com os processos licitatórios, celeridade, competitividade acentuada e maior transparência.

Observa-se que o valor da contratação não é considerado relevante como nas 
modalidades mencionadas na Lei 8.666, quais sejam: convite, tomada de preços e concorrência, 
que se diferenciam claramente pelo valor limites estabelecido para contratação. 

Em contraposição, o pregão adota a finalidade como característica distintiva para 
sua utilização. Limitando-se a caracterização de seu objeto como “comum”, admitindo-se 
possuir definição objetiva de padrões de desempenho e qualidade por meio de especificações 
usuais no mercado. 

A forma de operacionalização foi inovada por esta nova modalidade de aquisição. A 
inversão das fases, priorizando a fase comercial, talvez tenha sido uma das principais alterações 
trazidas pelo pregão. A avaliação das propostas começa pelas propostas de preço e depois de 
classificadas é que são checados os documentos de habilitação.

Outra inovação do pregão foi a substituição da Comissão de Licitação, normalmente 
composta por três pessoas, sendo obrigatoriamente dois servidores públicos, por somente 
um servidor que conduz formalmente o certame, denominado de pregoeiro. O pregoeiro 
conta com a assessoria de outros servidores, principalmente no fornecimento de subsídios e 
informações relevantes.

Os prazos para o pregão também foram alterados e passaram a ser de oito dias 
úteis para a apresentação de proposta e três dias úteis para a interposição de recurso.

O Regulamento Federal dispõe que o recurso não terá efeito suspensivo, no 
entanto, determina que a adjudicação somente poderá ser feita depois de julgado o recurso. 
Isso posto, fica claro que apesar na norma retirar o poder suspensivo do recurso, não poderá 
haver o prosseguimento do certame enquanto não for decido o recurso.  Ora, fica mantido o 
efeito suspensivo uma vez que é inviável o prosseguimento do certame concomitantemente 
com o processamento do recurso. 

O pregão visa à aquisição de bens e serviços comuns. Cabe, portanto,  esclarecer o 
que são bens e serviços comuns. 

O conceito de aquisição – disposto no inciso III, artigo 6, da Lei 8.666/93 –estabelece 
como compra “toda a aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente”.

Por sua vez, o inciso II do mesmo artigo define serviço como: 

toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para 
a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, 
operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 
locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicos profissionais.

O §1º da Lei n 10.520 menciona: 
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Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, 
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Exatamente por estar direcionado somente para bens e serviços comuns, o 
pregão tem como critério de avaliação o menor preço, desde que atendidas as disposições do 
instrumento convocatório.

O  pregão não se aplica à contratação de obras e serviços de engenharia, bem 
como locações imobiliárias e alienações em geral.

Portanto, para que haja a oferta oral em ato público, é preciso que a Administração 
defina com absoluta precisão as mercadorias ou bens a serem adquiridos, para tanto, torna-se 
claro o cabimento do pregão somente para bens e serviços comuns, ou seja, bens e serviços 
“de prateleira” que poderiam ser adquiridos ou executados com a mesma qualidade por 
inúmeros fornecedores.

As principais vantagens na utilização do pregão são: a redução do tempo e do 
custo, com a inversão das fases, e o aumento do número de concorrentes, em razão da disputa 
aberta, com maior flexibilidade de documentação e eliminação de ritos. 

Tendo em vista que o pregão não estipula o valor contratual máximo ou mínimo 
para sua utilização, evita o parcelamento indevido de licitações uma questão muito delicada e 
fortemente ressaltada pelos órgãos controladores.

O fato de todo procedimento ser eletrônico reduz os custos já que os fornecedores 
não precisam se deslocar para tentar vender ao governo. Ao contrário do que ocorre nas outras 
modalidades, o fornecedor só apresenta documentação de regularidade fiscal e cadastral 
se for o detentor do menor preço. O que reduziu também o número de recursos judiciais e 
administrativos das licitações.

O sistema de pregão eletrônico reduz o prazo de contratação de serviços e compra 
de materiais para 17 dias. A tomada de preços, por exemplo, leva 90 dias, enquanto que o 
processo de concorrência dura 120 dias. 

A utilização do pregão para as compras comuns traz vantagens descomunais ao 
poder público. Além da maior agilidade e transparência do procedimento, o pregão permite 
que haja um verdadeiro leilão às avessas entre os licitantes, barateando sobremaneira o custo 
das aquisições. 

Entretanto, os lances verbais beneficiam os que agem de má-fe permitindo 
oferecer inicialmente propostas acima do valor que efetivamente ofertariam prevendo, se for 
necessário, baixá-lo. Dessa forma, se não for necessário baixar o preço por meio de lances 
recairá a administração prejuízo de ordem financeira.

Outro ponto pouco levantado na legislação sobre o pregão é a inexequibilidade das 
propostas. Nem sempre o menor preço acarretará a melhor contratação para administração 
pública.

Tendo em vista que os ofertantes podem, por meio dos lances, melhorar suas 
propostas, acabam reduzindo-as de forma “inconsequente” e acabar apresentando proposta 
de valor inexequível. A Administração deveria estabelecer um valor percentual máximo para 
redução dos preços, ou se for o caso, um valor mínimo limite para as propostas. Definindo, 
dessa forma, uma faixa, com valor máximo e mínimo para cada processo, baseando-se no 
valor estimado para a contratação. Diminuindo o risco de contratação de produtos de baixa 
qualidade e serviços com valor inexequíveis.

Determinando a faixa de exequibilidade das propostas, poderão ser evitados 
lamentáveis episódios de licitantes que apresentam o menor preço, e logo após a assinatura do 
contrato, não cumprem os termos pactuados e solicitam a revisão dos preços fundamentando-
se em alegações das mais variadas naturezas.
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Devendo ainda, dependendo do objeto a ser adquirido, realizar testes, amostras, 
laudos, dentre outras formas de comprovação, para confirmação de atendimento ao estipulado 
no edital. Não obstante, vinculando-se e fundamentando-se a finalidade do pregão. 

A crise política do “Mensalão” trouxe um relevante legado para a Administração 
Pública, pois conduziu à imposição do pregão eletrônico, que contribuiu sobremaneira para 
redução dos gastos públicos nos últimos sete anos.Se devemos lamentar o triste episódio de 
corrupção sem precedentes, ora estampado na mídia, em razão do julgamento pautado pelo 
Supremo Tribunal Federal, podemos exaltar a iniciativa da novel aplicação da internet nas 
licitações.
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