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RESUMO
Este tn1balho objetiva a anillise da f:~se recursal da modalidade de licitação pregão, em face dos direitos
consti tucionais do contraditório e da ampla defesa conferida aos litigantes de recursos administrativos pelo
art.5°, inc. LV, da Constituição Fedcn11. A modalidade foi insti tuída no âmbito da União pela Medida Provisória
n°202612000. sendo convertida na Lei nu I0520/2002, que a estendeu a estados, municípios e ao Distrito Federal.
Existe nas versões presencial e eletrônica e possui procedimento e características diferenciados das modalidades
tradicionais, entre eles a concentração da fase recursal ao final do certame. No pregão, a faculdade recursal do
licitante insatisfeito pode ser exercida exclusivamente durante a sessão, ao final do certame. com a obrigatoriedade de motivação imediata, sob pena de preclusão do di reito. Limita-se com isso o acesso a assistência de
advogado, além de vincular as razões do recurso às respectivas motivações. Além disso, na versão eletrônica
não existe acesso à proposta c à documentação de habilitação, o que inviabiliza o direito de recurso. O procedimento adotado fere, portanto, o contraditório c a ampla defesa, além de princípios que regem as licitações. Pelo
exposTo deve ser a legislação reformuloda. subtraindo-se a necessidade de motivação e iniciando-se o prazo
recursal - no pregão clctTônico- só após garantida a vista aos autos a todos os licitantes.
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INTRODUÇÃO
Atualmente. é significativo o percentual de licitações realizadas utilizando-se o pregão. De fato, alegislação federal. acompanhada pela de estados e municípios, o designa como modalidade prioritária, havendo inclusive regulamentos estaduais em que há a
obrigatoriedade de sua utilização com o auxílio de meios
eletrônicos.
A sua atual relevância no cenário das compras
públicas, tanto pelo número de licitações realizadas
como pelos valores totais envolvidos, adicionado ao
histórico de defeitos em sua redação e às acusações
de inconstitucionalidades por que passou desde a sua
t:riação por Medida Provisória, oportuniza este estudo que pretende analisar a C!;trutura recursal do procedi rnento.
As peculiaridades da fase recursal são, juntamente com a inversão das fases de habilitação e julgamento, os gnmdes dil"erenciais do pregão em relação às
modalidades tradicionais, e os principais responsáveis pela tão festejada celeridade.
Sendo assim, pretendemos neste trabalho apresentar as principais características do procedimento
recursal adotado pelo pregão, analisando a sua confonnidade com os direitos ao contraditório e à ampla
defesa. os quais são garantias constitucionais extensivas aos litigantes em recursos administralivos. expressas no art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal.
A metodologia utilizada neste trabalho consistiu
em: consulta à legislação federal e a algumas legislações de estados c municípios; consulta doutrinária
em livros, revistas especializadas de direito administrativo c de licitações, artigos em sites jurídicos e trabalhos acadêmicos; consulta a sites governamentais
de compras eletrônicas; presença em algumas sessões
de pregão.
Iniciaremos este trabalho localizando o pregão no
uni verso das licitações públicas brasileiras, conceituando ambos os institutos e tecendo breves comentários sobre os princípios norteadores das licitações,
em especial aqueles privilegiados pela nova modalidade. Faremos também um breve relato do histórico do
procedimento, c da sua instituição no Brasil, a partir do
Regulamento da Anatel até sua conversão em lei em
2002. sendo estendido a todos os entes da federação.

...
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No segundo capítulo, faremos uma apresentação
do pregão apontando as principais características que
o diferenciam das modalidades da Lei n"8666/93. Também detalharemos o seu procedimento e ressaltaremos as peculiaridades da versão eletrônica.
No terceiro capítulo, primeiramente trataremos das
garantias constitucionais do contraditório, da ampla
defesa, do direito de petição e da obrigatoriedade de
motivação de todos os atos administrativos, bem como
da extensão e desdobramentos destes dispositivos
aos recursos administrativos. Já na seara dos recursos administrativos, disporemos sobre pressupostos.
espécies e considerações gerais acerca do procedimento, como órgão julgador c efeitos.
Por fim. apresentaremos o procedimento do pregão, centrando a nossa análise em três pontos: concentração da rase recursal, prazo recursal e obrigatoriedade de motivação na interposição de recursos, vistos à luz das garantias constitucionais supramencionadas.
1- PREGÃO: UMA NOVA MODALIDADE DE
LICITAÇÃO

UDODEVERDELICITAR
O termo licitação vem do latim licitatione, licitatio. que significa "venda por lances"'. Corno categoria jurídica. corresponde ao procedimento prévio concorrencial que uma das partes institui para selecionar
seu futuro contratante. Classifica-se em privada ou
pública, conforme seja a narurezajurídica do instituidor. Na licitação pública, há a sujeição às leis do Estado que disciplinam o instituto, colocando-o fora da
alçada da vontade do administrador, mas dentro do
campo da competência deste 2•
No Direi to Público brasi leiro, a licitação é procedimento administrativo preliminar complexo, utilizado
pela administração para selecionar a proposta mais
vantajosa para o contrato do seu interesse.
A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a
conter dispositivos tratando de licitações públicas. Estabeleceu a Carta Magna a obrigatoriedade da licitação
como pressuposto para a contratação pública, bem como
elegeu a competência para editar normas gerais sobre
a matéria entre aquelas privativas da União.

ACQUAVIVA. Dicion6ria Junüico. Jurídica Brasileira. 5. ed. p. 782.
CRETELLA JÚNIOR. José. Das liciwções ptiblicas. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2001 p. 50.
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Em obediênda a essa competência privativa, foi
editada a Lei n° 8.666/93, a qual dispôs sobre os princípios específicos que regem as licitações públicas,
as modalidades de licitação, c os contratos administrativos.
A edição da Medida Provisória n° 2026. posteriormente convertida em lei. acrescentou o pregão ao rol
das modalidades de licitação a serem utilizadas pela
Administração Pública quando da contratação de bens
e serviços.

1.2 00PREGÁO
1.2.1 Conceito
O termo pn•grio tem origem do latim praeconium,
de praeconare. que significa a proclamação ou uviso
feito publicamente por olicial de justiça ou pelo porteiro dos autlitórios forenses. Também designa aspalavras ditas em alta voz, sendo quem o faz denominado de pregoeiro. 3
Entendido como modalidade de licitação, o pregão pode ser conceituado como:

"o procedimento administrativo por meio do
qual a Administração P(rblica, garantindo isonomia, seleciona fornecedor ou prestador de
serviço. "isando a execução de objeto comum no mercado, permitindo aos licitantes,
em sessão pública, reduzir a proposta por
meio de lances \'erbais e sucessivos"~.
Os elementos que compõem o supracitado conceito serão tratados mais dctalhadamente ao longo
deste trabalho.
1.2.2 Princípios nortcadorcs
Princípio é a disposição expressa ou implícita, de
natureza categoria! em um sistema, pelo que conforma
o sentido das normas implantadas em uma dada ordenação jurídica.
As licitações públicas tlcvem ohedecer ao Princípio da Isonomia. aos Princípios Gerais da Administração Pública -legalidade, impessoalidade. moralidade,

publicidade e eficiência- dispostos no capm do art.
37 da Constituição Federal, c finalmente, aos princípios especfticos para as licitações.
O art. 3° da Lei 8666/93 traz alguns princípios norteadores das licitações. entretanto, este elenco é apenas exemplificativo. havendo outros princípios correlatos. Com relação à modalidade pregão, dispõe o
Decreto n° 3.555/2000 que esta é juridicamente condicionada aos princípios básicos da legalidade. da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo,
bem assim aos princípios corrclalos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade,jusro preço, seletividade c comparação objetiva das propostas.
Restringiremos nossos comentários aos princípios privilegiados pela nova modalidade. bem como
àqueles que subsidiarão nossas análises ao longo deste trabalho.
a)

/!i0/10//Ii(l

O tratamento igualitário de todos os licitantes é
exigência constitucional- art. 37, XXI -e se expressa
na iguaJdade de condições a rodos os concorrentes.
só sendo permitidas cláuc;ulas de exigências de qualificação técnica c econômica que sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
A existência de cláusulas discriminutórias- a exemplo das que exigem anterior execução de obra ou de
serviço idêntico no órgão ou entidade licitadora ou,
ainda, exigem capital, patrimônio ou caução da empresa em desproporção com o valor tlo objclo da licitação- toma nulo o edital. bem como o contrato deste
resultante~. Também são nulas as cláusulas que descrevem o objeto dnlicitnção com us características de
um só produto ou fornecedor.
Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudênciu não apenas contra edital que comprometa diretumente o caráter competitivo, mas também contra instrumento genérico, impreciso ou omisso em pontos
essenciais o qual deixe margem para o direcionamento
nas interpretações de suas exigências.

' OE PLÁCIDO F SILVA. \'cxahul;írio jurídico. apud MOTTA. Carlo~ t>mto Coelho. Pregüo: T.•mw t• prátka - mn·a i! antigo ideitt
em ltntaçcin J>tiblim. I. cd. São Paulo. NDJ. 2001, p. 8.
' FF.RNAKDES. Jorg~ Uli~~c, Jacoby SiHf'/1111 tlc R.-gislro de Preços e Prcgtin. Dclo lloritonrc: Fórum. 2()(}3, p. 419.
ME!RFLLI:.S, Hdy Lope' Lintapiu l' Cmuroto r\tlministrntil·o. 12. l!d. 'irio P;tulo: Malhci rn~. t 999, p. ::!8.
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b) Legalidade
O princípio da legalidade, consagrado no art. l 0 do
caput da Constituição Federal, delimita a ação doEstado em relação a "o que este pode fazer" (substantivo) c ao •·como fazer" (instrumental). 6
Significa que o administrador público eslá, em toda
sua atividade funcional. sujeito aos mandamentos da
lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode
afastar ou desviar. sob pena de praticar ato inválido e
expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.
No caso das licitações, todas as fases do certame
estarão reguladas pela lei, "existindo direitO público
subjetivo a todos quantos participem da licitação à
fiel observância do pertinente procedimento estabelecido''7.

c) Vinculação ao insrrumento convocatório
Como ensina o prof. Jessé Torres 8 , o edital ou convite são as leis internas de cada licitação
··impondo-se a observância de suas regras

à Administração Pública e aos licitantes, estes em face dela c em face uns dos outros,
nada podendo ser exigido, aceito ou permitido além ou aquém de suas cláusulas e condições".

É claro que os termos do edital se submetem aos
limites da Lei de Licitações e no caso de pregão, de
seus dispositivos específicos.
Se o edital contiver erros ou imprecisões que o
torne inadequado aos propósitos da Administração,
aqueles devem ser corrigidos tempestivamente mediante aditamentos ou mesmo por novo instrumento,
sempre com republicação e, em havendo mudança do
conteúdo da proposta, com reabertura dos prazos.
Entretanto, não pode a Administração, no curso
do processo, desconsiderar exigências editalícias ou
criar novas solicitações. Corno ressalta Marcelo Ro-

drigucs Perracini, esse dispositivo legal visa afastar
"a possibilidade de arbitrariedade por parte da Administração, de forma que sua conduta no certame seja
pautada por regras previamente estabelecidas'09 • A
vinculação abrange toda a documentação exigida no
edital, seja de habilitação ou relacionada à proposta.

d) Julgamento Objetivo
O julgamento é objetivo quando é afastada a incidência de características subjetivas de avaliadores e
avaliados. permanecendo inalterado mesmo havendo
a substituição do julgador10• Toda subjetividade deve
ser afastada pelo emprego da pontuação dos elementos relevantes, previamente escolhidos, e pela justificação da decisão com suporte na pontuação adotada.11
O julgador deve ater-se aos critérios estabelecidos no edital, quanto às características objetivas do
bem ou serviço, tais como rendimento, durabilidade c
prazo, em confronto com o preço ofertado, não podendo, portanto, usar de discricionariedade na escolha da proposta.

e) Publicidade
Os recursos geridos pela Administração são públicos; por isso mesmo os seus atos, aí incluídos os
processos licilatórios, devem ter ampla exposição. O
§ 3° do art. 3° da Lei n° 8666/93 veda o sigilo nas licitações, "sendo públicos c acessíveis ao público os atos
do seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das
propostas, até a respectiva abertura".
A publicidade compreende a divulgação em imprensa particular ou oficial, ou em sites na intemet
sobre a existência da licitação, os termos do edital, e
de todos os atos q ue compõem o procedimento, incluindo o seu resultado. Também são públicas a abertura dos envelopes de habilitação e de propostas, e a
sessão em que é realizado o pregão.
A publicidade diminui os riscos de fraude, já que

• MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo. Princípios da Licitação. BLC- Boletim de Licitações c contratos, p. 432. sct.l995.
' PERRACINI. Marcelo Rodrigues. lmroduçiio ao estudo da Jicitaçãn - conceito. noções gerais e princfpios licitat6rios. BLC Boletim de Licituçõcs c Contratos. p. 89, fcv.l997.
• PEREIRA JÚNIOR. Jcssé Torres. Comemários à lei das licitações e contraraçiJes da adminisrraçlio ptiblica. Rio de J:l:neiro:
Renovar. 1994. p. 31.
• PERRACINI. Mnrcclo Rodrigues. ob.cit. p. 88.
10
FERNANDES, Jorge Ulisses Jncoby. ob.cit. p. 60.
" MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. ob.cit. p. 437.
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não apenas garante que todos aqueles interessados
em contratar com a Administração serão informados
do processo, corno constitui um instrumento de controle dos atos da Administração por toda a sociedade.
f) Competitividade

A compelitividade é um princfpio relacionado diretamente com as lici1ações por ser inerente a estas,
tanto que a inviabilidade de competição toma inexigível a licitação. Está intimamente ligado ao princípio da
isonomia corno pondera Marcelo Rodrigues
Perracini 1 ~:

··ora, manter as condições para que haja urna
compeliç'::\o isenta de dirigismos, preferências escusas ou interesses dissociados da
coisa pública é em primeira instância, cuidar
para que essas condições de participação
no certame sejam equânimes para todos os
imeressados•·
Caracteriza-se por vedar aos agentes públicos admitir, prever. incluir ou tolerar, nos atos de convocação. cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu cüráter competitivo e estabeleçam preferências ou tlistinçõcs em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de
qualquer outra c·ircunstância impertinente ou in·elevamc para o específico objeto do contrato.
A importância da competitividadc na modalidade
pregão encontra-se demonstrada no art. 4°, parágrafo
único. do Decreco 11° 3.555/2000, que dispõe que as
normas disciplinadoras da licitação, desde que não
comprometam o interesse da Administnlção, a finali dade e a segurança da contratação, serão sempre intcrpretutlas em favor d<l ampliação da disputa entre os
interessados.
g) Celeridade

O princípio da celeridade encontra posição de destaque no pregão, figurando expressamente como um

de seus princípios correlatos. Isso ocorre porque uma
das principais características da modalidade é a preocupação com a rapidez do procedimento. Segundo esse
princípio, "os atos devem ser praticados em menor
espaço de tempo, a fim de que a contratação seja logo
efetivada, objetivando rapidez c agilidade no certame
licitmório"'3•
h) Razoabilidade

Da mesma maneira que a Administração não pode
agir imotivadamente também não pode agir de forrna
desarrazoada, "ainda que haja mínima discricionariedade na sua atuação concreta em relação à Jei" 1~. O
ato administrativo pressupõe razões de ordem pública que lhe dêem legitirnid;1de c sustentação, sem o
que poden' ser fu lminado de nulidade.
i) Impessoalidade e Moralidade

O princípio da impessoalidade determina que o
gestor aja sempre em busca do interesse público, em
conformidade com a lei e sem qualquer tratamento privilegiado sem fundamento legal.
O princípio da moralidade deve ser entendido em
combinação com os princípios da legalidade, igualdatlc e impessoalidade. Assim, deve o administrador agir
segundo os princípios da boa fé e da lealdade'5, pautando por uma conduta honesta e civi lizada.
j) Eficiência

O princípio da eficiência foi introduzido pela Emenda Constitucional n° 19 de 1998 no elenco dos princípios norteadores da Administração Pública.
Para Palhares Moreira Reis, a eficiência no serviço
público deve ser entendida como sendo "a obtenção
de resultados satisfatórios para a comunidade, ou
mesmo para um simples cidadão. e mesmo para a própria Administração, em relação à pretensão apresentada" 16.

o: PERRACINI, Marcelo Rodrigues. ob.cit. p. 87.
" SILVA, Glícia P. B.e: 'TEIXEIRA. Hcloysa Simonetti: PINHEJRO. Neusa Dídia B.S. Pregiío uma IIOt•a m(}(/alitltul<' de /iciraçtio.
Manaus: Sccrerari:t de Esludo da Adminislraçllo. Coordenação e Planejamento - SEAD do Governo do Amazonas. 2001.
" GUIMAR,\ES. Edgar Antônio Chiumuo. O princfpin consriwcional do comrmlirório e da ampla defesa nas licitações. Revisla do
Tnbuna l de Comas do Estado do P:trnnll.n.l29. p. 45. jan. /rnar. 1999.
1
' Cf. Jesus Gonzulcs Peres. apud GU IMARÃES. Edgar AnlOnio Chiurauo. ob.cir. p. 47.
14
REIS, l'nlharcs Moreirn. O principio tia eficiência 11a C0/1,\"Iiluiçào. BDA -Boletim de Direi to Admlnlsrrativo. p. 880, nov. 2001.
" MEDAUAR. Odete. Diuiw Admi11istmtii'O Moderno. 3•ed. São Paulo: Revista dos Tribunaís. 1999. p. 145.
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Conforme ensina Odete Medauar 17, a eficiência
contrapõe-se com lentidão, negligência, descaso e
omissão, ligando-se à idéia de ação para produzir resultados de modo rápido e preciso.
A autora ressalta, ainda. que :

··o

princípio da eficiência vem suscitando
entendimento errôneo no sentido de que, em
nome da eficiência. a legal idade será sacrificada. Os dois princípios constitucionais da
Administmção devem conciliar-se, buscando esta atuar com eficiência, dentro da legalidade.'''K
Os princípios orientam a aplicação da norma e, na
ausência desta, determinam a atuação do agente da
Administraçfto. Neste sentido, adverte Adi lson Abreu
Dnllari 19• seguindo os ensinamentos de Geraldo Ataliba que "somente a interpretação sistemática. lastreada nos princípios, pode provocar a correta, segura e
inequívoca interpretação da lei".

1.2.3 lnstituição no sistema j ur ídico brasileiro

Também nas Ordenações Filipina?, em 1592, existem registros de utilização da modaJidade nas primeiras práticas de licitação pública.
Na América Latina, o pregão foi uúlizado pelo Uruguai e Argentina para a compra que mercadorias de
imperiosa necessidade, d urante estado de emergência econômico-sociaJ23 •

1.2.3.2 Regulamento da ANATEL
No Brasil, a licitação na modaHdade pregão foi instituída em 16 de julho de 1997, pela Lei n° 9.472, que
criou a Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL, sendo posterionnente disciplinada no Regulamento de Comratações publicado pela agência
em 1998. Procedimento similar ocorreu com a Agência
Nacional de Saúde. que aprovou o seu Regulamento
de Licitações e Com ratos em 18 de fevereiro de 2000,
após inserir na sua lei de criação, dispositivos idênticos aos da ANATEL. Com a edição da Lei n° 9.986/
2000 foi estendido a todas as agências reguladoras o
direito de realização de licitações na nova modalidade2J.

1.2.3. LAntecedentes Históricos
1.2.3.3 M edida Provisória n° 2.026/00
O pregão que é hoje utilizado no ordcnamcmo jurrdico brasileiro não possui procedimento completamente inédito, havendo vários antecedentes históricos de utilização de lances como critério p:tra a obtenção do contrato mais vantajoso.
Nos Estados da Europa medieval existia o sistema
denominado "vela e pregão" 20, no qual o período para
que fossem feitas novas ofertas era encerrado quando a veh1, acesa no início da disputa, parava de arder,
ganhando a proposta de menor preço11 •
11
19

~

"
~

n
l•

lJ

Sob o impacto dos bons resultados obtidos pela
ANATEU5 c demais agências, foi editada em 4 de
maio de 2000 a Medida Provisória n° 2.026, que instituiu o pregão exclusivamen te no âmbito da
União.
A MP no 2.026 foi reeditada 17 vezes, sofrendo
algumas alterações nesse período. A última reedição
foi a MP n°2182-18de 23 de agostode2001 que-em
virtude da regra do art. 2° da Emenda Constitucional

ldcm, ibidem. p. 145
DALLARI. Adilson Abreu. Mpecros Jurfdicos da Uciraçiio. 6• ed. São Paulo: Saraiva. 2003. p. 4.
o mesmo sistema é objelo de estudo de cnrique Sayuntes Laso em Uciraci6n publicll. que o nomeia como "sis1cmn da~ velas occsas''.
O sis1ema teria sido uúlizado na llália c na Fmnça c em fonna mista - verbal c escrito - em Portugal apud MOTIA, Carlos Pinto
Coelho. ob.cll. p. 8.
MEIRELLES. Hely Lopes. Direiro t\dministmtii'O brasileiro. 24. cd. São Paulo: Malhciros. 1999. p. 247.
MOTIA. Carlos Pinto Coelho. ob.cit. p. 8.
DROMI. Roberto. Licitación publica. apud MOTIA. Carlos Pinto Coelho. ob.cit. p. 133
BARACHO. Eleonora de Freitas. Licirap1o ttn modalidade pregcio- r1ma abordagem sobre os aspecros da legalidade e da
economicidade. 2001. Monogmfia (Pós-graduação em Direito Administrativo c Constitucional)- Universidade Federal de Pernumbuco. p. 12.
Eleonora de Frcita.~ Baracho infonnava em 2001 que "o Governo Fcdero1l vem divulgando o sucesso obtido pela Anatel nestes três
últimos nnos de utilização dn novn modalidade. Em notrcia constante de seu sire nu lntemet, a Ministério do Planejamento.
Orçamento c Gcstiio informa que n Agência conseguiu. em média. reduções de 22% entre os preços inicinis c os vencedores c que
obteve diminuições cxpress1vas de 62% na contrmnção de ser.•iços de saúdo c de 68% nn aquisição de softwares para usos na
internet". BARACHO. Eleonora de Freitas. Ob.cit. p. 5.
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n" 32. de I I de setembro de 200 J16 - vigorou sem nova<; recdiçõe~ mé sua conversão em Lei em 17 de julho
de2002.
As edições da Medida provisória n" 2026 e de suas
alterações posteriores foram objeto de várias Ações
Diretas de Inconstitucionalidade - ADlN's além de
terem ensejado críticas por parte da doutrina. as quais
passaremos :t comentar.
Medida provisória tratando de licitaçtio

A primeira crítica ao pregão encontra-se exatamente
em seu na-;ceduum. na forma pela qual este foi instituído: através de Medida Provisória. A Constituição
Federal dispõe em seu art. 62 que a edição de Medidas
Prnvisórias pressupõe ::1 existência de relevância c urgência. o qut.: clarnmentc não foi observado na edição
da MP n° 2026 bem como de tantas outras a ela cmltempor~neas. as quais sofrenun inúmeras reedições.
A rcformulaçüo tia legislação que tratavtJ de licitações era importante e, por isso mesmo. ansiosameme
esperada pela doutrin:l. No entanto. os benefícios
advindos com a nova modalidade não poderiam ter se
sobrepO$l(l à ordem constitucional vigente. Não havia relevància ou urgência, haja vista a existência da
Lei n" 8666/93. ou seja. de legislação vigente t:rat.ando
de normas gerai~ de licitação.

Além disso, por tratar de norma geral. a MP precisou ser regulamentada através de Jecretos. que são
normas de caráter permanente o que acentuou ainda
mais as incertezas, comuns a todas as Medidas Provisórias. quanto a !>uas conseqUências jurídicas, haja
vista a poss1bilit!arle de \'irem n desaparecer do rnundo jurídico caso nfio scj~tm convertidas em lei.
Restriçãn no ftmhiw da União

A competência para legislar sobre normas gerais
de licitação encontra-se entre aquelas privativas da
União. O inciso XXI do ~rt. 22 da Carta Magna é transparente ao di!;por que a matéria não diz respeito apenas às licitações federais:

"art. 22 compete privativamente à União legislar sobre:
( ...)

XXV 11- norma~ gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e
fundacionais da União, Estados, Distrito
Federa\ c Municípios ( ...)''.
Trata-se, portanto, de previsão de norma nacionaJ
que atinge não apenas a União mas também todos os
entes da FederJção, os quais podem ed1tar normas
peculiares em tudo que não venha a contrariar a norma geral. entendida esta como todas ~ts disposições
da lei apliciiveis indistintamente às licitações e conLmtos da União t.: dos demais entes da Federação.n
Do rexto constitucional também cxtrafmos que as
normas gerais dcvcrium abranger "todas as modalidades'', re!>tando claro que legislação ordinária fedem!
que d i ~puscssc sobre modalidade de licitação -como
era o caso da MP do pregão - deveria ser imerpretada
como nonna geral c portanto aplicável em todas as
esferas dn Federação.
A MP instituiu o pregão exclusivamente no âmbito da União, excluindo assim os demais entes de sua
aplicação. o que é l1agranlemente inconstitucionaL
conforme dcmonstmdo na análise supra. Em razão disso, v<1rios municípios c entidades da administração
indireta desconsideraram a restrição e institUíram a
nova modalidade, regulamentando os pomos omissos da MP.
Não obstante as acusações de inconstitucionalidade, as reedições da MP mantiveram a restrição ao
âmbito federal, vício este que só roi sanado com sun
conversão em lei.
\.2.3.4 Decreto n" 3.555/()()
A Medida Provisória, por tratar de norma geral,
previu a edição de Regulamento que disciplinasse
detalhndamente a nova modalidade. Em razão do exposto, foi editado em 8 de agosto de 2000 o Decreto n°

·"' A emenda CoJhlllucional n" :t! alterou o~ dispositivos que disciplinavam a edição d.: mcd1d:!S provisónas. rendo regra de tnmsição
disposru em :.cu :m. 2".: "Art. 2" As medüJaç pr01•isórias et/il(lda.r rm dllltt anterior fi tia publicaçii11 desm enJ<•m/a contin11am <'m
'''!~tJr attl que mc·didn prtJI'i1nrm ulterior m re1•ogue expliciwmeme ou até dl'libt•raçria defiuiril•tt d11 Cougusso Nodonnt··. Por
11

es>:t 1':\J.ão. a MP llo Preg5o continuou 1:om plena eficácia até sua converbão em lei em 2002.
MElRELLES, Hely Lop.:s. Dimro AdmillistraJim Brasileiro. 24.ed. São Paulo: Malhciros.l999 p. 246.
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3555 organizado em dois anexos: o Anexo I tratou especificamente do procedimento, desde as fases de
habiliração e das prerrogativas do pregoeiro, até o
encerramento do certame. O Anexo li trouxe uma relação exemplificativa dos bens e serviços comuns.
Posteriom1ente, o elenco do Anexo 11 foi ampliado
com a edição dos decretos n" 3.693/0 I e n" 3.784/0 l.
1.2.3.5 Decreto n" 3.697/00
O Decreto n" 3.697 foi editado em 21 de dezembro
de 2000 a fim de regulamentar o art. 2° da Medida Provisória. Estabeleceu normas e procedi mentes para a
realização de licitações na modalidade pregão, por meio
da utilização de recursos de tecnologia da infomlação, denominado pregão eletrônico, destinado à aquisiç-ão de bens e serviços comuns, no âmbito da União.
Com relação à eficácia dos decretos que regulamentaram a Medida Provisória, temos o entendimento
do prof. Jorge Ulisses Jacoby Femandes18 ao comentar especificamente o Decreto 3.555/00:
"Somente na dimensão em que as regras da
MP foram acolhidas pela lei é que se pode
admitir que as regras do decreto tenham sido
recepcionadas pelo ordenamento jurídico.
Numa apertada síntese, as regras do decreto
têm valor na medida em que se reconhece a
subsistência do dispositivo da MP convertida em lei e a permanência da regulamentação(...)"
Sendo assim, naquilo que não for conflitante com
o dispositivo legal, permanece a eficácia reguladora
dos decretos.
1.2.3.6 Normas Estaduais e Municipais
Não obstante a restrição da Medida Provisória ao
âmbito da União. alguns municípios - a exemplo de
Aquiraz /CE e Cuiabá/MT- instituíram o pregão em
suas licitações. A opinião quanto a constitucionalidade dessa iniciativa se dividiu, havendo, contudo, julgados quelegilimaram a iniciativa de Estados e Municfpios29. Finalmen te, com a conversão da MP em lei
211
!9

JO

abrangendo União, estados e municípios, extinguiuse a controvérsia e o pregão - especial mente o pregão
eletrônico - passou a ser adotado nos ordenamentos
estaduais e municipais.
li- DOS ASPECTOS CARACTERIZADORES
DO PREGÃO

11.1 O PREGÃO E AS MODALIDADES DA LEI
n°8666/93
A modalidade representa a estrutura da licitação,
uma seqüência ordenada de atos segundo determinados princípios e finalidades. As diferenças entre os
procedimentos advêm da necessidade de adequação
da disputa ao objeto a ser contratado. As modaljdades distinguem-se entre si pelas fases que constituem
o procedimento, bem como pela destinação de cada
urna destas.
As modalidades de licitação disciplinadas pela Lei
n" 8.666/93 estão organizadas em seu art. 22, segundo
dois critérios: o primeiro deles é o critério quantitativo
que abrange as modalidades concorrência, tomada de
preços e convite, cujas pertinências são determinadas t.nicamente pelo valor do objeto da licitação. O
segundo critério é o qualitativo, disposto nos incisos
IV e V do art. 22, que trazem procedimentos próprios
segundo a natureza dos objetos a serem licitados: leilão para alienação dos bens inservíveis, de produtos
apreendidos ou penl1orados, e de bens imóveis que a
lei especifica; e concurso para a escolha de trabalho
técnico, cientffico, ou artístico, com a atribuição de
prêmios ou remuneração.
Com o tempo, as chamadas modalidades comuns30
- concorrência, tomada de preços e convite- passaram a sofrer críticas quanto a suas estruturas procedimentais, as quais seriam responsáveis pela morosidade nas contratações, provocando descontinuidade
nos serviços e dificultando a administração da máquina pública.
Pelo exposto. o procedimento concebido para o
pregão é bastante diverso do das modalidades comuns. Enquanto nestas últimas existe uma nítida preocupação com os controles, especialmente por parte

FERNANDES. Jo rge Ulisses Jacoby. ob.cit. p. 428
Neste semido. lembra Jorge Ulisses Jacoby a Decisão n• 605/02 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco: "Os Municfpios
através de leis próprias. poderão instituir u modalidude de licitação denominada pregii.o. que foi instituída para a União por meio de
medida provisória". FERNANDES. Jorge Ulisses Jacoby. ob.cit. p. 420.
JUSTEN FILHO. Marçal. ComenJários à lei de licirnções e contratos administrativos. 8.ed. São Paulo: Dialética. 2001.p. 196.
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dos licitantes, que o faLem através de recursos; no
pregão, a preocupação está na agilidade do processo.
11.1 CARACIERÍSTICAS ESPECIAIS
11.2.1 Aplicabilidade restl"ita à aquisição de bens e
serviços comuns
Confonne já mencionado anteriormente, a Lei de
Licitações adora critérios qualitativos c quantitativos
na determinaç.'io da modalidade de licitação a ser adotada. Diferentemente, a Lei I0.520/2002 dispõe que a
modalidade pregão poderá ser adotada "para a aquisição de bens e serviços comuns", independentemente
de valor. Sendo assim, a n<ttureza do objeto é o único
requisito para a utilização da modalidade.
A Lei I0.520/2002 dcline bens c serviços comuns
como sendo "aqueles cujos padrões de desempenho
c qualidade possam ser objetivamente definidos pelo
edital. por meio de especificações usuais no mercado". Em mzão da subjetividade da definição dada pela
lei, trouxe o Decreto n" 3555/2000, em seu Anexo ll,
uma relação do que seriam hens c serviços comuns.
Esse elenco é meramente exemplificativo, haja vista
que o universo de bens e serviços comuns é enorme,
ni.io podendo ser taKaLivamcntc enumerado.

Entretanto, mesmo estando nJTolados no Anexo fl ,
não exisle obrigatoriedade de utilização do pregão em
toda e qualquer hipótese. pois sempre que a Administração necessitar de algum bem ou serviço dotado de
e~pccificidade, deve optar por uma das modalidades
tradicionais, a qual possibilite as análises técnicas
necessárias à escolha do objeto' 1•
A respeito da idemificação do que sejam bens e
serviços comuns para os fins de aplicação do pregão,
ensina Jcssé Torres Pereira Júnior l 2 que estes devem
aprescmar três notas distintivas básicas:
~quisição habitual c corriqueira no dia-adia administrativo;
b) objetos que encontrem padrões usuais de
especificação no mercado;

a)

c) fatores e critérios objcti vos de julgamento das propostas, centrados no menor preço.
As únicas restrições à utilizaçí'io do pregão estão
expressas no art. 5° do Decreto 11°3555/2000, e se referem à contratação de obras e serviços de Engenharia,
locações imobiliárias e alienações em geral, as quais
se submetem ao discipl inamento da Lei 11° 8666/93.
11.2.2 Inversão das fases de habilitação e julgamento

A fase de habilitação sempre foi conhecida nas
modalidades tradicionais como um dos grandes entraves dos procedimentos, pela morosidade causada
por recursos protelatórios dos licitantes. Além disso,
também é a fase predileta para o direcionamento das
licilàções, seja por exigências burocráticas absurdas,
seja pelo julgamento das impugnações.
''(...) É o campo de batalha mais acirrado entre os
licitantes. que multiplicam impugnações e recursos
baseados em falhas de documentação dos demais concorrentes. com o único intuito de alijá-los da competição. É a se<lra predileta das famiger;ldas liminares, que
tumultuam e às vezes até inviabi lizarn o prossegui mento do ccrtame"33•
Com o pregão, houve a inversão das fases de habilitação e julgamento. o que significa que- ao contrário do que ocorre nas modalidades tradicionais não são verificados os envelopes de habilitação de
todos os licitantes, mas apenas o daquele que apresentar o menor preço, uma vez esgotada a f<tse de
lances. Evitam-se assim. discussões sobre a habilitação de licitantes que não estariam na disputa por terem propostas de valores superiores ou mesmo em
desacordo com o especificado no edital. Em caso de
inabilitação do vencedor, inicia-se a habilitação do licitante com a segunda melhor proposta.
A 16gica da habibtação prévia buscava garantir
o tratamento isonômico entre os participantes, conforme ensinamento de Celso Antônio 13andeira de
Melo 11 :

:~ JUS~EN FIL.IIO. Mnrçal. Pregão Co11wlllório.1 a legislaçâo do prt•gifo comum e elerrónico. S~o Paulo: Oia l~tica. p. 28.
.. rERI~ IRI\ ~~N!OR. Jessé Torres. ·'Prt!J!.âo, a se.tra modalidntle de lidroção''. Informativo de Licitações c Contratos - ILC.
Curitiba: Zemte, n.78. ago.2000. p. 644.
BORGE~. Alice .~onz~les. "O prcgt7,, crindo pi!lo 11/edído pm,•i;úria n" 202612000: bre1·es reflexucs e tt!l·pectos polêmicos".
lnforma\WO de L1C1Laçoes e Contra\(~~- ILC. Curitiba: Zênite, n.11, jul.p. 5~6.
" MELLO. Celso Antônio Bandl!ira de. Ucimçtio. I ed. São Paulo: RT. 1985. p. 54.
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''O prévio conhecimento do teor das propostas põe em risco o pressuposto de isonomia
na fase de habilitação, permitindo que o juízo sobre o teor das propostas reflufssc sobre o j uízo concernente à idoneidade dos
participantes da licitação. Se a qualificação
puc.ler sofrer influência ditada pelo conhecimento das propostas. obviamente o exame
da habilitação não poderá se beneficiar das
condições de isenção necessárias à garantia
de um tratamento isonômico, violando-se
nisto o fundamental princípio da igualdade
entre os participantes".
Discordamos do posicionamento do supracitado
doulrinador por entendermos que o conhecimento prévio das propostas no pregão presencial não compromete, isoladamente, o tratamento isonômico entre os
licitantes, mas, ao contrário, dificulta a ocorrência de
fraudes ou erros ocasionados pelo excesso de documentos e recursos, pois a atenção é centralizada em
um único envelope, o qual é analisado pela comissão
e pelos demais licitantes.
A competi ti v idade e a igualdade entre os licitantes
só será prejudicada se. após a definição da proposta
vencedora, não forem garan tidos aos demais licitantes a ampla defesa e o contraditório, a serem exerc itados através da via recursal.

11.2.3 Unificação d a fase Recursal
Nas modalidades tradicionais existem duas fases
de recursos: uma, finda a habilitação- com impugnações contra habilitações e inabilitações entre os licitantes - e outra, logo após a declaração da proposta
vencedora.
No pregão ho uve a concentração do direito de
recurso ao final do certame. Após a divulgação do
vencedor, ainda durante a sessão, deve o licitante informar a vontade de interpor recurso e motivá-lo. O
silêncio ou ausência do licitante faz com que a licitação seja adjudicada e homologada, prccluindo seu
direito de recorrer.
U.2.4 O Pregoeiro e equipe de apoio
As modalidades concorrência, tomada de preços
e convite são conduzidas por um órgão colegiado chamado comissão de licitação. No pregão, as atribuições destinadas às comissões de lic itação concen-

tram-se em um único servidor- o pregoeiro- o qual
orquestra todo o processo.
O pregoeiro preside a sessão de recebimento dos
envelopes, decide sobre habilitação preliminar, promove a abertura das propostas, decide sobre admissibilidade e classificação das propostas, conduz os lances e apura o vencedor, promove a abertura dos envelopes de habilitação e julga os documentos. Ainda
processa os recursos e adjudica, em alguns casos, o
objeto lic itado ao vencedor.
Na condução do certame, conta o pregoeiro com o
auxílio de uma equipe de apoio que não tem poder
decisório, desenvoJvendo apenas atividades materiais que visem agilizar o procedimento. Não é dada ao
pregoei ro a faculdade de delegar parte de suas atribuições à equipe de apoio.
U.2.5 Disputa através de lances

Nas modalidades disciplinadas pela Lei no 8.666/
93, os licitantes apresentam suas propostas de forma
escrita, não tendo a chance de baixar o seu preço uma
vez depositado o seu envelope. Isso ocorre porque,
na lógica da Lei de Licitações, as e mpresas já apresentariam desde o início as suas melhores ofertas, não
tendo por que se fa lar em redução de preços.
No pregão, a abertura dos envelopes de propostas corresponde apenas ao início da disputa entre os
licitantes. Após uma primeira classificação, ficam autorizados a participar da fase de lances os licitantes
que apresentaram o fertas até I0% superiores ao da
menor proposta. Assim, por exemplo, se o menor preço ofertado foi de R$ I 00,00; só terão a chance de
apresentar lances os Licitantes com propostas até R$
LlO,OO. Essa regra objetiva evitar que a disputa se inic ie com os preços muito acima do mercado, o que
poderia comprometer a efetividade da fase de lances.
Se não houver, no mínimo, três propostas dentro
do limite de 10%, a fase de lances ocorrerá entre as
três melhores propostas, quaisquer que tenham sido
os preços ofertados.
Entretanto, o licitante excluído da fase de lances
não estará necessariamente el iminado do certame, haja
vista que se os primeiros colocados não forem habilitados. aquele será considerado o vencedor da disputa.
O pregão eletrônico não adotou o mesmo critélio,
ou seja, após a primeira classificação das propostas
todos os licitantes poderão participar da fase de lances.
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A significativa redução de preços observada na
fase de lances dos pregões demonstra que a tese da
Lei de Licitações, apesar de lógica, não encontra conformidade com a prática. Isso ocorre porque, uma vez
em confronto. O!' licitantes tendem a baixar as suas
ofertas visando não apenas ganhar o contrato com a
Administração. mas também impedir o crescimento do
seu concorrente.
li .2.6 Possibilidade de negociação

Finda a fase de lances, cabe ao pregoeiro decidir
motivadamente a respeito da aceitabilidade da proposta vencedora (art. 4°. inc. XI da Lei 10.520/2002). A
lei wmbém permite que o pregoeiro negocie com o
licitante que aprc!'entou a melhor proposta a fim de
baixá-la a níveis aceitáveis pela Administração (inciso
XVl do citado artigo).

ll.3PROCEDrMENTO
No pregão, a disputa pelo objeto é feit:~ através de

confrontação direta entre os interessados mediante
lances verbais sucessivos em sessão pública, até a
proclamação de um vencedor. Existe nas formas presencial -quando realizado em sessão pública com a
presença física dos licitantes ou de seus representantes legalmente autorizados a oferecer lances - e eletrônico. o qual é realizado com o auxilio da internet.
O procedimento do pregão é dividido em duas fases:
i. Fase preparatória- iniciada com a definição do
objeto da licitação c da necessidade de contratação pela Administração. Compreende também
a elaboração do edital, e a nomeação do pregoeiro c da equipe de apoio responsável pelo procedimento. (art. 3°, incisos 1a IV da Lei 10520/
2002 c an. 8°. indso 111, do Decreto 3555/2000).

ii. Fase externa - iniciada com a convocação dos
interessados através de aviso publicado na imprensa oficial e/ou por meios eletrônicos e/ou
jornal de grande circulação, conforn1e o vulto
da licitação(art.4°, inc. I daMPeart.ll, inc. I
do Decreto 3555/2000). Os avisos de licitação
da União também têm sido publicados no site
do Tribunal de Contas da União- TCU.
O pregão ocorre em sessão pública no dia, hora e
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local designados para o recebimento das propostas.
Após a identificação dos interessados ou de seus representantes, que deverão ter recebido poderes para
a prática de todos os atos inerentes ao certame. e da
declaração desses de que cumprem naquele momento
os requisitos da habilitação, o procedimento segue
segundo a orientação disposta no art. 4° da Lei 10.520/
2000 e o art. li do Decreto 3.555/2000:
• entrega dos envelopes, contendo os documentos de habilitação c a proposta escrita:
• abertura das propostas escritas de preços e verificação da conformidade com os requisiros estabelecidos no instrumento convocatório:
• classificação das melhores propostas escritas
e conscqUente definição dos licitantes que poderão ofertar lances;
• sessão de lances verbais, quando todos os licitantes, a começar pelo autor na menor proposta
escrita, terão a oportunidade de reduzir seus
preços. Poderão ser realizadas rodadas sucessivas, excluindo-se da disputa verbal os licitantes que desistirem de apresentar novos lances.
Caso não se reali7em lances verbais, passar-seá para a etapa de julgamento e classificação.
efetuando-se as :~nálises da conformjdade das
propostas escritas;
• julgamento c classilicação final, etapa na qual o
pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta da primeira classilicada, quanto ao objeto e
valor, decidindo motivadamente a respeito. Sendo aceitável, será aberto o envelope contendo
os documentos de habilitação. Caso contrário.
o pregoeiro examinará as propostas subseqüentes:
• habil itação, etapa na qual será verificada se a
documentação apresentada pelo licitante vencedor dos lances atende às condições fixadas
no edital. Verificado o atendimento, o licitante
será declarado vencedor. Em caso de inabilitação do licitante de melhor proposm de preço,
serão examinados os documentos de habilitação do segundo colocado c assim sucessivamente até que um dos licitantes classificados
atenda às exigências de habilitação;
• negociação direta de acordo com o entendimento do pregoeiro, nos termos dos inc. Xl e XVI
do art. 4° da Lei n° I0.520/2000;
• possibilidade da manifestação da intenção de

recorrer nos termos dos incisos xvm, xrx e
XX da Lei I0.520/2000. Não havendo manifestação, o pregoeiro fará a adjudicação do objeto
ao licitante vencedor. Em caso de interposição
de recurso, a adjudicação será realizada pela
autoridade competente, depois de transcorridos os prazos devidos c decididos os recursos.
Finda a fase recursal, a autoridade competente
homologará a licitação e o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido no
edital, encerrando assim o processo licitatório (an. 4°,
ines. XXI e XXII. da Lei n°10.520/2000 e art. 11. inc.
XX, do Decreto 3.555/2000).
ll.4PARTICULARIDADES NO PROCEDIMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO
Apesar da versão eletrônica ser considerada uma
espécie dentro da modalidade pregão, o seu procedimento guarda algumas particularidades. não sendo
idêntico ao do pregão presencial.
Isso ocorreu porque o Decreto n° 3.694/2000, que
regulamentou o pregão eletrônico, nos termos do par.ígrufo único do art. 2°da MP n°2.026/2000, em muito
superou u mera adaptação do procedimento comum
para o eletrônico. Algumas inovações consagram determinadas opções jurídicas c não apenas aquelas relacionadas às especificidades tecnológicas, o que é
inaceitável, haja vista que as inovações procedimentais só poderiam ser instituídas através de lei.
O professor Marçal Justcn Filho35 ao comentar o
supracitado decreto proclama a sua inconstitucionalidade, apontando além dos defeitos de ordem formalrelacionados com a utilização de um decreto para inovar a ordem jurídica- a não observância de garantias
fundamentais e princípios inafastáveis no âmbito da
Mividadc adminisrraliva em razão da priorização da
eficiência tecnológica:
"( ... )Os controles impostos à atividade administrativa do Estado não podem ser suprimidos através do argumento de sua onerosidade econômica. Todo agente estatal tem o
dever de submeter sua conduta aos contro11

les necessários à prevalência do Direito,
mesmo que isso signifique wmar a gestão
administrativa mais lenta e menos eficiente."'6

Eis as principais particularidades do procedimento elctrôn ico:
• Credenciamento prévio do licitante no órgão
provedor do sistema, para que receba a senha
privativa para panicipar do cena me;
• Panicipação de todos os licitantes na fase de
lances, independentemente das propostas iniciais;
• Os licitantes só têm acesso ao conteúdo das
propostas quando divulgadas no infcio da disputa;
• Os licitantes não podem verificar, até o fim da
disputa, quem são os concorrentes que estão
ofertando propostas c lances. Essa restrição objetiva evitar a condução do procedimento por
licitantes aliados. Constitui, entretanto, uma restrição ao princípio da publicidade, que devereger todas as licitações;
• Os licitantes não podem, até o fim do certame,
ter conhecimento das propostas desclassificadas (e dos fundamentos da respectiva desclassificação).
llJ - 0 DIREITO DE RECURSO NO PREGÃO

ID.l DAS GARANTIAS CONSllTUCIONAISAO
DIREITO DERECORRER
lll.l.l Do Direito ao Contraditório e à Ampla De-

fesa
Originariamente, a ampla defesa era uma garantia
limitada ao Direito Processual Penal, sendo dirigida à
defesa dos "acusados". Só a panir da Constituição de
1934 o entendimento foi ampliado, constituindo princípio processual não apenas na esfera criminal.17
Alexandre de Moraes concciiUa ampla defesa
como sendo: "o asseguramento que é dado ao réu de
condições que lhe possibilitem trazer para o processo

JUSTEN FILHO. Marçnl. l'ret~cio- Comentário.~ à legfsfaçtlo dn pregilo

COIIIII/11

e eletr6nico. Siio Paulo: Dialética. 200l.p. t83.

'<> Idem. ibidem. p. 185.
1
'
'

1

d;1. "O lievido processo lega/em face t/11 lei 11" 9784199". Disponrvcl em hltp://wwwt.ius.cm.br/
doulrina/txto.aspjd=3203&n:6
MORAES. Alexandre de. Dir~ito Can~titucional. 6'edição, Atlas.l999. p. lt3.
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todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade
ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necess:írio''·18, evidenciando a influência histórica do direito
penal sobre o instituto, expressa na denominação
"réu", que, como já comentado, denota uma limitação
processual não mais existente.
Esclarece ainda o citado autor, o conteúdo do princípio do contraditório como sendo a própria exleriori.wção do princípio da ampla defesa:

nos direitos a: (a)informação geral. que é o
conhecimento dos fatos , documentos e provas inseridos no processo; (b) ouvida dos
sujeitos ou audiência das partes, que consiste no direito de manifestação das partes,
incluído o direito de solicitar a produção de
provas e sua apreciação; (c) conhecer da
motivação, pois assim toma-se possível perceber como detem1inado fato intluenciou a
decisão.

''impondo a conduta dialética do processo
(par condiria). pois a todo ato produzido
pela acusação, c:tbcrá igual direito da defesa
de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que
melhor lhe apresente, ou, ainda, de fornecer
uma interpretação jurídica diversa daquela
feita pelo autor"~~

O princípio da ampla defesa desdobra-se em: (a)
caráter prévio da defesa, que significa que a defesa
deve anteceder o ato decisório; (b) direito de interpor
recurso indepcndentememe de previsão explícita em
lei , amparando-se no direito de petição; {c) direito à
defesa técnica, que seria aquela realizada por advogado ou bacharel em direito, objetivando o equilíbrio
entre os sujeitos e evitando que uma das partes seja
prejudicada por não possuir formação que possibilite
defesa satisfatória. mesmo sem o auxilio de representante legal; (d) direito de informação em geral, decorrente do contraditório, que abrange desde a notificação do inicio do processo à ciência com antecedência
das medidas de produção de provas. e acesso aos
elementos do processo; e finalmente. (c) direito de
solicitar a produção de provas e vê-las real izadas e
consideradas.

A Carta Magna de 1988 assegurou em seu art. 5°,
inc. LV. as garantia~ da ampla defesa c o contraditório
aos litigantes tanto em processos judiciais como em
processos administrativos.
Processo administrativo, como ensina Maria Sylvin Zanella di Pietro, significa em sentido amplo ·•a
série de atos prepnratórios de uma decisão final da
ndministração"•0 • não sendo necessária a existência
de controvérsia para carncLCrizá-lo. mas apenas de
decisãó da administração. Esclarece ainda a autora
que o procedimento é um conjunto de formalidades
que devem ser observadas em determinados atos administrativos e que este sempre "se desenvolve dentro de um processo administrativo". •1
As licitações públicas por constituírem-se processos que se encaminham conforme os procedimentos
próprios de cada modalidade, estão abrangidas nas
garantias constitucionais do contraditório e da ampla
dcfesa.~ 2

Com relação à manifestação desses princípios no
processo administrativo, considera Odete Medaunr
os seguintes desdobramentos43 :
O princípio do contraditório, desdobra-se

ill.1.2 Do Dir eito de Petição
O direito de petição, que teve origem durante a
Idade Média, na Inglaterra, e fundamenta todas as
pretensões dirigidas a qualquer dos poderes do Estado, por pessoa jurídica brasileira ou estrangeira, na
defesa dos direi tos individuais ou coletivos.
Encontra-se expresso no art . 5° XXXJ V da Constituição FederaJ e constirui, juntamente com o contraditório c a ampla defesa, o fu ndamento constitucional
dos recursos administrativos, conforme ensinamento
de Maria Sylvia Zanella di Pietro 4•. No mesmo sentido

10 hlcm. ibidem .
.., DI PIETRO. Mnrin Sytvia Znnetln. Direito Administratil•o. t2'ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 483
•• Idem ibidem.
•! Nesse sentido. esclarece Oswaldo Rodrigues de Souza apoiado crn G1lmar r:crrcira Mendes e Manoel Gonçalves Ferreira Filho: .. a
gnrnntiu constitucional do contraditório ulc~nça também o processo administrativo em geral. não apenas os do natureza disciplinar''. SOUZA. Oswaldo Rodrigues. O exen: fcio collstitucional da nmpla defesa tJ do contraditório no Tribunal dt· Contas. Revista
c.lo Trihunal c.lc Contas do Distrito Fcdcrul, Brasflin. 1994. p. 24.
•, MEDAUAR, Odete. ob.cit. p.p. 19! - 193.
" DI PtETRO. Muria Sylvia Zanellu. ob.cit. p. 579.
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pronuncia-se Marçal Justen Filho45 afirmando que a
conjugação dos direi tos ao contraditório e à ampla
defesa, do direito de petição e da obrigatoriedade da
publicidade dos atos administrativos, esta última constante no capur art. 37 da Carta Magna, impede que a
administração produza atos ou provas sem a participação do particu lar.
111.1.3 Da obrigatoriedade de motivação dos atos
administrativos

A prerrogativa de que todos os atos da Administração precisam ser motivados é extraída da própria
Constituição Federal na combinação do capta do art.
37 com o art. 5°, inciso rv.
A motivação consiste na indicação das razões de
fato e de direito que fundamentam e sustentam a decisão exarada pela autoridade administrativa. Mesmo
no campo da discricionariedade, não pode o administrador agir de acordo com suas conveniências, devendo esclarecer as razões de sua decisão.
A inexistência de motivação comprometeria as garantias do direito de recurso, haja vista que a decisão
não estalia vinculada aos seus termos.

ID.2DOS RECURSOS ADl.VDNISTRATIVOS
Recursos administrativos são todos os meios utilizados pelo administrado para provocar o reexame do
ato pela Administração Pública. Além dos recursos
administrativos, podem as decisões e atos praticados
no procedimento das licitação ser objeto de controle
de legalidade e mérito através das vias judiciais46• Neste
sentido, esclarece José Cretella Júnior:
"a nulidade do ato administrativo pode ser
promovida perante o Poder Judiciário dentro da competência específica e peculiar a
esse Poder, a quem cabe julgar da legalidade
do ato administrativo, isto é, da sua conformidade ou não, com as leis em vigor, ou pode
ser feita na via administrativa."47
ID.2.1 Pressupostos recursais

Os pressupostos recursais no Direito Administra-

tivo são apreciados de forma mais ampla que no Direito Privado, podendo ser classificados em subjetivos e
objetivos, conforme considerem respectivamente o
recorrente ou o procedimento recursal '18
São pressupostos subjetivos: (a) a legitimidade e
(b) o interesse recursal. A legitimidade é atribuída aos
sujeitos que participam da licitação como licitantes ou
prepostos. Os licitantes inabilitados ou desclassificados não possuem legitimidade recw-sal em relação aos
eventos posteriores à sua exclusão. Não se admite
recurso de terceiro prejudicado, cabendo-lhe apenas
o exercício do Direito de Petição.
O interesse é caracterizado por uma relação enLre a
decisão administrativa e o agravamento da situação
do recorrente. Esse agravamento pode ter causa numa
decisão que atinja o recorrente diretamente ou que
beneficie indevidamente um ou mais licitantes, ferindo, indiretamente os demais.
São pressupostos objetivos: (a) ato administrativo de cunho decisório, pois apenas estes podem ferir
a interesse da parte. Sendo assim, as simples omissões da Administração não podem ser atacadas através de recurso; (b) tempestividade, ou seja, o direito
de recurso só pode ser exercido dentro do prazo estabelecido em lei; (c) fundamentação, significando que
o recurso tem que apontar os defeitos, equívocos e
divergências da decisão recorrida, os quais devem ser
objeto de revisão pela autoridade hierarquicamente
superior; (d) pedido de nova decisão, pois o recorrente tem o encargo de indicar a solução pleiteada, sendo
esta compatível com o direito aplicável e coma lesão
invocada; e, finalmente, (e) forma escrita, significando que o recurso deverá ser formalizado segundo as
regras de direito processual, sendo feito em petição
dirigida à autoridade que praticou o ato. As razões
recursais devem seguir anexas à petição assim como
os documentos relevantes para a questão.
Para Marçal Justen Filho, o procedimento do pregão constitui uma exceção à regra da fonna escrita,
haja vista a necessidade de que o licitante expresse
oralmente, na mesma sessão em que é realizado o pregão, sua vontade de interpor recurso. O autor entende que a motivação já seria o próprio recw-so49 :

JUSTEN FiLHO. Marçal. Comentários tl lei de licitações· e contratos administrativos. 8'.cd. São Paulo: Dinlélica, 200J. p. 647
MEIRELLES, ~lcly Lopes. Ucitnçüo e comrtuo admínístràti•·o. 12.ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 157.
7
•
CRETELI.A JUNIOR. José. ob.cit. p. 424).
8
' JUSTEN HL!iO, Marçal. Comenrúrios à lei de licitaçõe:f e comratos administrativos. 8.cd. São Paulo: Dialética, 200. p. 650.
"' JUSTEN FfLHO. Marçal. Pregão - Comentários à i<•gislaçiio do pregão comum e eletrônico. São Paulo: Dialética, 2001.p. 130.
4$
46
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··A insurgêncin vcrhal constitui-se recurso.
Quando o interessado manifestar sua discordância contra decisão do pregoeiro, estará interpondo o recurso. Vale dizer, o recurso interpõe-se verbalmente. Assim o é porque a ausência de qualquer outTa manifestação posterior do sujeito não prejudica o interessado."
Sendo <lSSim, a apresentação de razões recursais
seria uma faculdade dada ao licitante de esclarecer
melhor os termos do seu recurso.
A Administrnção tem o poder-dever de reformar as
suas decisões civatlas de vício. Sendo assim, ao contdrio t.lo que ocorre no processo civil, devem ser objeto tle revisão todos os recursos interpostos, mesmo
aqueles que não prcenclwm os requisitos legais.
"Tendo sido interposto recurso defeituoso, não
poderá a Admini:;traçüo ignorur a manifestação do interessado sob o argumento de que ele não preenche
os requisitos legais. em face do rótulo denominado:
deve a autoridade julgadora receber o requerimenta e
processá-lo como direito de petição. nos tennos da
alínea "a" do inciso XXXIV do an. 5° da Constituição
da República."~

despachou no caso, o reexame da decisão tomada. A
reconsideração cncomra-se prevista no art. L09, 111.
combinado com o art. 87. IV. da Lei de Licitações.
b) Represemação

Consiste, segundo José Crctdla Júnior52 em "denúncia formal, expressa e assinada pelo interessado.
contra atos internos arbitrários ou ilegais, a fim de que
cesse a irregularidade denunciada'·. É cabfvel, nos termos do art. I09.11, da Lei n° 8.666/93, contra decisão
relacionada com o objeto da licitação ou contrato da
qual não caiba recurso hierárquico.
c) Recurso flierârquico

É o recurso administrativostrictoscnsu. Tem como
principal objetivo a impugnação do ato administraúvo
de cunho decisório, a ser apreciado por instância superior da própria Administração. A Lei arrola os casos em
que é cabível nas alíneas do inciso 1do art. 109:
"An. I 09. Dos atos da Administração decor-

rentes da aplicação desta Lei cabe_m:
1- recurso. no prazo de 5 (cinco) dias úteis a

Ill.2.2 Espécies de r ecursos

Ensina Hely Lopes Mcirelles que recurso administrativo pode ser considerado, em sentido restrito sendo. "a via específica para a correção de ato ou decisão
inferior pelo superior hierárquico" e em sentido amplo, "todo meio de provocação de revisão in tema dos
atos ou decisões da Administração", abrangendo. além
do recurso hierárquico, a representação e o pedido de
reconsideração. ' 1
a) Reconsidcraçiio

O pedido de reconsideração é interposto contra
decisão que consista em declaração de inidoneidade
para licitar com a Administração. É interposto contra
decisão de Ministro de Estado, Secretário de Estado,
Secret<irio de Município ou Secretário do Distrito Federal c consiste em solicitar à mesma autoridade que
30

contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgarncmo das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação:
d) indeferimento do pedido de inscrição em
registro cad:~stral, sua alteração ou cancchlrncnto;
c) rescisão do contrato, a que se refere o
inciso I do art. 79 desta Lei;
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temponírin ou de multa;"
JIT.2.3 Procedimento recursal

O procedimento recursal é iniciado com o julgamento pela autoridade a qual foi dirigido o exame dos
pressupostos recursais e do próprio ato impugnado.
O prazo para interposição de recurso é de cinco dias

ZÉNrrE. Consultori;l Técnica. Ori,•ntaçtio Objc·ri>·a- Rec11rrcs Atlministratil·ns. tnform;llivo de Licitações c Contratos - ILC.
Curitiba: Zí:nilc. ll6 A8, p. I 29 fcv. I 998.
" MEIRF.LLCS. Hcly Lopes licimçtia <' cu11trato atlministrat/l·o. 12.ed. São Paulo: M.tlheim~.l999. p. 158.
i ! CRETELLA JÚNIOR. José. oh.cit. p. 429
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úteis no caso de concorrência, tomada de preços. concurso ou leilão, e de dois dias úteis no caso de Convites, contados, em qualquer dos casos, da intimação
do ato, que em geral ocorre através de publicação em
imprensa oficial.
Acatado o recurso, é aberto novo prazo para que
os demais licitantes tomem conhecimento do seu teor,
sendo-lhes facultada a apresentação de contra-razões.
O recurso deve ser apreciado primeiramente pelo
órgão que praticou o ato e que pode efetuar o jufzo de
retratação. Caso o entendimento não seja revisto, os
autos são encaminhados à autoridade hierarquicamente superior, que decidjrá definitivamente.
Todos os recursos têm efeito devolutivo. Os recursos acerca de habilitação ou inabilitação de licitante ou julgamento das propostas sempre terão efeito
suspensivo. Nos demais casos, os efeitos ficarão él
critério da Administração.

ID.300PROCF.DIMEN1'0RECURSALOOPREGÃO

XLX -o acolhimento de recurso importará a

invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento:"
Decreto no 3.555/00:
''Art. 11. A fase ex tema do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e
observará as seguintes regras:
(...)

XVTI- a manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com
registro em ata da sín\cse das suas ra1.ões.
podendo os interessados juntar memoriais
no prazo de três dias úteis;"
Decreto n°3.697/00:
"An. 7r2 A sessão públ ic<t do pregão eletrônico será regida pelas regras especificadas nos
incisos I a lli c XVIII a XXIV do art. I J do
Anexo l do Decreto n11 3.SSS, de 2000, e pelo
seguinte:
( ...)

O procedimento recursal no pregão é realizado
segundo os dispositivos da Lei n° I 0.520/02 e a regulamentação dos decretos n°3.555/00 e no 3.697/00 nos
seguintes termos·'J:
Lei n° I 0.520/02:

"Art. 4° A fase ex tema do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e
observará as seguintes regras:

xvrrr -declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe
será concedido o prazo de 3 (três) dias para
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos;

$!

XI X - os procedimentos para interposição
de recurso, compreendida a manifestação
prévia do I icitante, durante a sessão pública,
o encaminhamento de memorial e de eventuais contra-razões pelo!'. demais licitantes,
serão realizados exclusivamente no âmbito
do sistema eletrônico, em formulários próprios;
( ...)

XXI - nas situações em que o edital tenha
previsto requisitos de habilitação não compreendidos pela regularidade perante o
SJCAF, quando dos procedimentos licitatórios realizados por órgãos integrantes do
SlSG, o licitante deverá apresentar imediatamente cópia da documentação necessária,
por meio de fax, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, observados os prc1zos legais pertinentes;

Apesar de termos uti tit.ado ncs1e 1rabnlho u legislação federal concernente aos pregões presencial c c lclrônico, observamos
dispositivos .similares nas normas de estados c municfpios . talHO nuquclas cdiwdas ninda à época du Medida Provisória como :1pós
o advemo da Lei n"l0.520/02. a qual tem nnlltrezu de norma geral. A lim de dcmonsltar essa conformidade entre a legislnvao fedcml
c as demais. fizemos constar crn anexo deste lrabalho a legislação de alguns cn1es da Federação nos dispositivos relativos nos
rccu rsos no pregão.
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XXII- a indicação do lance venct:dor, a classificação dos lances apresentauos e demais
informações re lativas à sessão pública do
pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas no an. 2 L do
Anexo I do Decreto n2 3.555. de 2000, e na
legislação peninente.
(...)

Art. 82 Se a proposta ou o lance de menor
valor não for aceitável, ou se o licitante desatender üs exigências habilitatórias. o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente. verificando a suu aceitabi lidade e
procedendo ü sua habilitação, na ordem de
classilicação, c assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital."

cursai em relação as modalidades tradicionais que,
como já vimos, é de 5 (cinco) dias úteis para as modalidades concorrência e tomada de preços c de 2 (dois)
dias úteis para convite, contados em dobro, já que a
habilitação e a escolha de proposta possuem prazos
recursais distintos.
Em respeito ao princípio do contraditório, abre-se
também prazo de 3 (três} dias, findo o prazo para a
interposição de recursos, para que os demais licitantes interessados apresentem contra-razões55 :
"Os demais licituntes, desde o momento em
que o concorrente manifestou a sua intenção de recorrer c expôs suas razões, estarão,
por sua vez. intimados a apresentar suas
contra-razões, e m prazo análogo, que começará a correr ao final do prazo concedido ao
recorrente. Terão eles assegurada a vista aos
autos (vale dizer, a todo processo licitatório
c ao teor do recurso do oponente}''.

Ill.3.1 Da concenlr.tção da fase recursaJ
O procedimento adotado pelo pregão tem inspira~·ão nas Cuide/ines, que são as regras impostas pelo
Banco Internacional de Reconstrução c Desenvolvimento (BIRD, conhecido com Banco Mundial} para
as licitações com recursos provenientes d e agentes
tinanciadores internacionais. Essas licitações estão
previstas no art. 42, §5° da Lei n° 8.666/93 e têm como
objeto a aquisição de bens e serviços, inc lusive obras
de engenharia 5 1•
Um dos principais difcrcnciadores do pregão em
relação às modalidades de licitação tradicionais é a
concentração da fase recursal ao final do certame,
evitando, com isso. discussões estéreis acerca da habilitação ou das propo~tas de licitantes que não venceriam o certame por não terem preços competitivos.
Já expressamos a nossa aprovação usupracitada
inovação, por cntendem1os que resultou em um procedimento mais célere. sem que houvesse prejuízo para
qualquer dos licitantes.
lll.3.2 Do prazo recursal
Além da concentração do período recursal, trouxe
a legislação do pregão o prazo de 3 (três) dias para a
interposição de recursos a partir da declaração do vencedor. Houve, portanto, uma diminuição do prazo rc-

I n.3.3 Da obrigatoriedade de motivação na interposição de recm·so
Apesar de a importância da celeridade estar evidenciada tanto na concentração da fase recursal como
na redução do prazo para interposição das ruões do
recurso, não identificamos que lenha havido nessas
inovações nenhum cerceamento de direitos ou desrespeito aos princípios que regem a administração
pública.
A nossa preocupação em re lação ao procedimento do pregão reside na obrigatoriedade, constante no
an. 4°, incisos XVTH c XX, da Lei no I 0.520/2000. de
que, uma vez declarado o vencedor, o licitante que
tiver a intenção de interpor recurso deve motivá-lo de
imediato, sob pena de preclusão do seu direito.
Lembremos que o procedimento do pregão ocorre
em uma única sessão, e mesmo tendo acesso a toda
documentação. é possível que a rapidez c a sucessão
de fases impeçam a identificação pelo licitante de ralhas que poderiam ser verificadas pela análise da documentação durante os três dias do prazo recursal.
Alé m da possibilidade de não identilicação de
possíveis vícios, pode o preposto, mesmo identificando algum erro na documentação, não possuir rormação adequada que lhe permita se expressar de forma

"' FOLGOSI. Rosália M . in .. Uritnçiío t' m "Guídelines .. do Banco Mtuu/ia/" apud BARACitO. Eleonora t.k Freit:L~. oll.cit. p. :11.
" MOrrA. Carlos Pinto Coelho. oh.cit. p. 74.

88

juridicamente correta. Nesse sentido. entende José
Calasans Júniors6 :
"Merece crítica, ainda, o inciso XVW, ao exigir que a manifestação da intenção de recorrer seja feita "imediata e motivadamente''.
Não tem cabimento tal exigência. Se a própria norma fixa prazo (três dias) para a apresentação das "razões do recurso", não se
pode impor ao licitante que indique, de logo.
os motivos pelos quais pretende recorrer. De
outra parte, sabido que os motivos confundem-se com as razões, que podem ser de fato
c de direito, nem sempre estará o licitante em
condições de bem enunciá-las de pronto,
principalmente se não tiver formação específica."
Quanto ao efei to vinculativo da motivação. emende Carlos Pinto Coelho Motta que poderia o pregoame
oferecer, no momento da sessão. determjnado motivo
para seu recurso c depois, a cubo dos três dias, apresentar o memorial abordando "outro" motivo: bem
como poderia acrescentar outras razões do seu
inconformismo:
"O recorrente poderá, de resto. em sua manifestação de intenção de recorrer reservar-se
o direito de, t>ppornmo tempore, rever suas
ações e apre:;entar adicionais. ( ... ) É de se
observar que o mesmo direito ao contraditório é intrinsecamente deferido aos demais
contendores; e o exercíct1.J Jesse direito não
licará na prática condicionado àquela informação sobre os motivos do recurso do oponente, recebida durante a sessão. Se fosse
este o cal1o c se os fundamentos primitivos
do recu rso fossem posteriormente alterados,
restaria prejudicado o conteúdo de suas pers·
pcetivas comra-razões. A garantia de consulta aos autos, c notad<unente ao conteúdo
do memorial do concorrente elimina essa
circunstancia"57
Apesar de compreendetmos que essa interpreta-

-

ção dirimiria pane das limitações recursais impostas
ao recorrente, entendemos que esta não foi a intenção
da legislação do pregão. Lembremos o ensinamento
de Marçal Justen Filho53 de que na nova modalidade o
"recurso interpõe-se verbalmente". ou seja, a motivação inicia o próprio recurso.
Para o autor. uma vez fundamentado o recurso em
determinado tópico e verificado, posteriormente. um
defeito de outra ordem, "não se poderia admitir a ausência de consonância entre a motivação invocada
por ocasião da interposição e da apresentação do recurso".
A necessidade de motivação imediata limita o acesso dos licitantes à defesa técnica, haja vista a impossibilidade, para sua maioria. de dispor de um profissional do direito - advogado ou bacharel - em todos
os certames do qual participar. Essa limitação impossibilita o exerdcio eficiente do contradi tório e da ampla defesa, conforme lição de Celso Antônio Bandeira
de Mello~9 :
"seriam impossíveis o contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente previstos,
sem audiência do interessado, acesso aos
elementos do expediente c ampla instrução
probatória. Assim, também, seria impossível
exercitá-los eficientemente sem direito a ser
representado e assistido por profissional habilitado··. (grifo nosso)
Além disso, compromete-se de fom1a mediata o
caráter competitivo da licitação e o tratamento igualitário entre os licitantes, haja vista que a situação econômica e o porte da empresa têm influência decisiva
na sua capacidade de dispor de profissionais habilitados durante as sessões.
Outro problema é a aceitação do recurso. Enquanto nas modalidades tradicionais esse juízo de admissibilidade é realizado pela comissão de licitação, que
cxami na as razões que são preparadas durante o prazo
recursal, no pregão a motivação é feita oralmente pelo
preposto. na própria sessão, sendo submetida à apreciação do pregoeiro, que decide sozinho e de imediato
sobre sua legitimidade.

"' CALASANS JÚNIOR. J<lsé. "O pregão tws licitações de ben< e Sl'r.-iços··. lnformalivo de Licitações c Conw.uos- ILC. Curilib:~:
Zênile. n.SO. out.2000. p. 8Jil.
" MOITA. Carlos Pmto Coelho. ob.cit. p. 75
st JUSTEN FILHO. Marçal. Comemúrio.< à legislação do pregão comum e eletrõnico. São Pauto· Dialélica. 2001. p. 131
~ MELLO. Celso Bandeira de. apnd GUIMARÃES. Edgar Anlônio Chiurauo. ''O princfpio constitucional do comrarlitório e da
ampla tltft'.va lUIS firiruçiies". Revisla do Tribunal de Comas do Estado do Parnn:i.n.l29. jan. /mar. 1999. p. 58.
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Sendo assim, se a motivação não ror bem fonnulada e/ou o pregoeiro não compreendê-la, a fase recur~al é suprimida e há na mesma sessão a adjudicação
tia liciwção ao vencedor.
Todas as hipóteses supra demonstram que o dispositivo ora examinado privilegiou a celeridade em
detrimento da ampla defesa. A esse respeito se manifestou Maria Alice Borges. após declarar sua preocupação com a observância do devido processo legal e
com seus consectários do contraditório, da ampla defesa e do uso de recursos. dentro da sistemática do
pregãd.t':
"Esse tipo de procedimento certamente visou agilizar a licitação, mas poderá ler um
efeito perverso: a impugnação sistemática da
licitação pelos prepostos dos licitantes. e a
multiplicação de recursos à via judicial"
O direi\o à ampla defesa c ao contradilório assegurável aos litigantes de processos administrativos é
garantido constitucionalmente pelo do art. 5°, inciso
LV. Todo obstáculo à ampla defesa dos interesses próprios, relacionado com formalidades destituídas de
utilidade, deve reputar-se como proscrito pela disciplina constitucional do processo adrninistrativo.61
Se consideram1os o procedimento do pregão eletrônico. vislumbraremos uma situação ainda mais temerária. haja vista que os licitantes não têm como examinar todos os a1.0s praticados ao longo do pregão.
não tendo acesso sequer à identidade dos autores
dos lances ou ao conteúdo completo das propostas
alheias.
No que se refere à proposta, verificamos que em
muitos casos o licitante não tem condições de avaliar
se a proposta da empresa vencedora está de acordo
com os termos do edital, haja vista que a descrição
disponibílizada na sessão é sucinta e em alguns casos
limita-se ü indicação da marca, sem especificação de
modelo. A exigência de motivação barra a iniciativa
recursal, haja vista que as razões não podem ser baseadas em simples suspeitas.
Além disso. a legislação é omissa quanto à possibilidade de recurso contra a habilitação do licitante
vencedor, que no pregão eletrônico- ao contrário do
presencial - não ocorre na própria sessão, mas só

após o envio da documentação exigida no ediwl. Sendo assim, os licitantes ficam sabendo da habilitação a
posreriori, não sendo assegurado o seu direito de
manifestar-se contra essa decisão.
Sobre o direito de acesso ao cotHeúdo dos autos
nas licitações públicas. afirma Lúcia Val le Figueiredo6~ ao comentar os recursos administrativos da Lei
de Licitações:
"(. ..) o prazo não começar:\ a correr se os
autos não estiverem com vista franqueada
ao interessado.
Devemos frisar que, mesmo com vista aberta aos licitantes ou contratados, se não tiverem sido juntados ao processo tOdos os
elementos, deve-se considerar con1o não
tendo sido realizada a vista. A vista é estabelecida para que haja meios de ampla defesa, de amplo contraditório. Ora, se não
houver todos os elementos no processo,
não terá sido dada ao interessado a cabal
responsabilidade de defesa, como assinala
o Texto Constitucional."
Identificamos ainda outra questão conexa com as
anteriormente expostas: considerando que o texto da
legislnção vigente do pregão concentra a possibilidade recursal em um único momento, o aplicador do direiro, ou seja, o pregoeiro. deve aceitar as manifestações de recursos atinentes a todas as propostas. independentemente de sua classificação, pois se assim
não for, restará suprimida em definitivo a possibilidade recursal, haja vista que o direito prcclui ante o silêncio do licitante insatisfeito, na própria sessão.
Exemplificando a situação supra. suponhamos
que, ao ser proclamado o licitante vencedor de um
pregão eletrôn ico, não haja nenhuma interposição de
recurso contra a proposta vencedora, sendo a sessão
finalizada. Após o exame da documentação, entretanto, decide o pregoeiro pela inabilitação do licitante vencedor. Em razão disso, é analisada a habilitação do segundo colocado. Sendo este considerado habilitado,
sua proposta é declarada vencedora e ele contrata com
a Administração. Neste exemplo, qual seria a oportunidade dos demais licitantes se manifestarem contra a
proposta ou a inabiliwção do segundo colocado?

w BORGES, Alice Gon7~11cs. ob.cit.
JUSTEN FILHO. Marçal. Pregão - Comt•flltírios ti legisfação tio pregrio c:omum e eletrônico. São Paulo: Dialélica, 200 1.p. 225
~ FIGUEIREDO. Lúcia Valle. Direiws dn:. Licitantes. 4"cd. São Paulo: M:1lhciros. 199-t. pp. 91-92.
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A respeito do pregão eletrônico se posiciona Marçal Justen Filho63 :

"( ...) o prazo recursal apenas pode iniciar
seu curso após facultada :10 interessado a
oportunidade de examinar e rever os documentos de formalização do certame, com
ampla possibilidade de acesso a todos os
registros eletrônicos acerca dos eventos
vcri ficados".
Concordamos com o supracitado posicionamento. por acreditarmos que a celeridade dos procedimentos administraúvos, não obstante sua importância para
que a gestão se tome m<tis eficiente. encontra limitações nos princípios inerentes não apenas à ndminislração, mas às relações jurídicas em geral:
·'Pode dizer-se que o princípio da eficiência
é derivado c secundário: apenas se aplica
após verificar-se a compatibilidade de diferentes soluções com os princípios jurídicos fundamentais. A eficiência tem de ser
um atribuLo do Estado Democrático de Direito. nunca bastar{! um Estado eficiente,
se não for democrático" 64
Conforme ressalra Marcelo Rodrigues Perracini65 ,
as conveniências da administração não devem se sobrepor i\ igualdade entre os licitantes sob pena de
nulidade:
··não basta que a proposta atenda aos reclamos do Poder Público. Pnm que a administração contrate umn proposta vantajosa
ela deverá, obrigatoriamente, ser obtida
através da licitação em que fique assegurado tratamento igualitário aos seus participantes, pois do contrário o certame é nulo
e não produzirá efeitos válidos, tanto para
a Adminjstração quanto parJ o vencedor
da licitação"
CONCLUSÃO

A Administração Pública passa por umn transformação em seu modelo gerencial, adaptando-se às no-

vas necessidades da sociedade. A consolidação do
princípio da eficiência permeia toda a m{lquina administrativa e a otimização dos recursos públicos é uma
meta que também atinge as compras públicas.
Nesse contexto, é necessário que o planejamento
de compras atenda às reais necessidades dos órgãos,
evitando contratações desnecessárias ou emergenciais, estas últimas quase sempre efetuadas- pela sua
natureza- com a dispensa de procedimento licitatório.
Da mesma forma, é legítima a preocupação com a criação de mecanismos que garantam a contratação da
melhor proposta, efetuada tempestivamente de forma
a atingir os objetivos sociais aos quais se destina.
O pregão constitui uma dessas inovações importantes para a adequação da nova Administração Pública, voltada para resultados. É fruto dessa realidade
c por isso mesmo a agilidade inerente ao procedimento representou um alívio para as comissões de licitação, especialmente as que atuavam em certames com
altos níveis de competitividadc as quais. conseqüenlemente, mais sofriam com a enxurrada de recursos
administrativos que acabavam por se arrastar meses e
meses, não sendo raros os casos nos quais findo o
processo. o licitante vencedor já não podia contratar
pelo preço ofertado, desistindo do contrato.
O pregão também se mostrou uma alternativa para
as grandes compras, na'> quais o volume a ser comprado amplia o universo de licitantes em potencial. ao
mesmo tempo em que aumenta o poder da Administração de negociar preços.
Todas essas vantagens explicam a aceitação do
procedimento e a corrida de estados c municípios para
inseri-lo em seus ordenamentos tão logo foi editada a
Lei 11° I0.520/02.
No entanto, é importame que essas vantagens não
se sobreponham às garantias constitucionais dadas
ao direito de recurso. Nem tampouco que essas garantias sejam suprimidas em nome de uma eficiência
falaciosa. haja vista que celeridade e menor preço não
são sinônimos de eficiência e que esta só pode ser
aferida à luz da legalidade e de todos os demais princípios que norteiam a Administração.
O procedimento recursal do pregão atenta não só
contra os pressupostos da ampla defesa e do contraditório, mas também comra outros princípios, como a
igualdade entre os licitantes c a publicidade, no caso

w Idem. ibidem. p. 185.
"' Idem. ibidem. p. t85.
" PERRACINI. Marcelo Rodngucs. Ob.cit.
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da indisponibilidade de informação no pregão eletrônico. Vai ainda de encontro à razoabilidade: não é razoável que uma licitação de um contrato milion:írio lcmbremos que o pregão abrange compras de qualquer valor - tenha procedimento recursal tão frágil.
Por lim, cri<1 condições paro que funcionários corruptos direcionem o procedimento. não aceitando
motivações ou diticultando o acesso aos documentos. colocando em risco a observância dos princípios
da moralidade e impessoalidade.
Pelo exposto, faz-se necessária a mudança do procedimento recursal do pregão, com a supressão da
necessidade de motivação no caso de intenção de
interposição de recursos. É possível, entretanto, que
huvcndo renúncia ao direito de recon·er, seja realizada
a adjudi~.:açào na mesma sessão.
No caso específico do pregão eletrôn ico, antes de
iniciar-se o prazo recursal, é fundamenwl que seja confcridn a toúos os licitantes prazo pnra confl.!rência da
documentação da proposta e da habilitação. Nossa
sugestão é a de que seja aberto prazo para vistas aos
autos logo após o julgamento da habilitação.
REFERÊNCIASBffiLIOGRÁ.FICAS
ACQUAVI VA. Dicionário Jurídico. Jurídica Brasileira. 5.cd.
DARACHO. Eleonora de Freitas. Licitação na modalidade pregão - uma abordap,em sobre os aspectos
da legalidade e da economicidade. 2001. Monogra-

fia (Pós-grnduação em Direito Administrativo e Constitucional)- Universidade Federal de Pernambuco.
BORGES. A lit:c Gonzales. "O pregão criado pela medida pr01>isúria 11" 2026í2000: brel'es reflexões e.aspectos polêmicos", Informati vo de Li c ilações e ConLratos- fl.C. Curitiba: Zênite. n.77,jul. 2000.

CALASANS J ÚNJOR. José. "O pregcio nw·ficitações
de bens e sen•iços ... Tnformati vo de Licitações e Contratos- ILC. Curiúba: Zênite, n.80, p .830. ou L. 2000.
COSTA, Daniel Tempski Ferreira da. "O del'ido processo legal em face da lei n" 9784/99". Disponível
em hllp://www J.jus.cm.br/doutrj na/txto.aspid
3203&Q:ll
CRETELLA JÚNIOR, José. Das licitações ptíb/icas.

92

17. cd. Rio de Janeiro: Forense, 2001.
DALLARI. Adilson Abreu. Aspectos Jurídicos da Licitação. 6•ed. São Paulo: Saraiva. 2003.
01 PI ETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12.ed. Suo Paulo: Atlas, 2000.

FERNJ\NDES, Jorge Ulisses Jacoby. Sistema de Registro de Preços e Pregão. Belo Horizonte: Fórum,

2001
FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Direitos dos Licitantes.
4°ed. São Paulo: Malheiros. 1994.
GUIMARÃES, Edgar Amônio Chiuratto. O princfpii;
cmzstiwcimwl do contraditório e da ampla defesa
1ws lidtaç6es. Revisla do Tribunal de Contas doEstudo do Paraná. n.129. pp.41-65.jan. /mar. 1999.
J USTEN FI LHO. Marçal. Pregão- Comentários o lep,i.rlaçcio do pregão comum e eletrônico. São Paulo:
Dialética, 200 I.
- - - - - -- -·· Comentários ri lei de licitações e t·ontratos odministrativos. S.cd. São Paulo: Dia-

lética. 200 I.
MEDAUAR, Odete. Direito Administrati!•o Moder110. 3•ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1999.
MEIRELLES. Hely Lopes. Licitação e co/1/rtllo administratil•o. 12.ed. São Paulo: Malheiros, 1999.
- - - - - - - - · Direito Administrati!•o brasileiro. 24.cd. São Paulo: Malheiros. 1999.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Licitação. 1 ed.
2tir. São Paulo: RT. 1985.
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 6.
ed. São Paulo: Atlas, 1999.
MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo. Princípios
da Licitação. BLC- Boletim de Licitações e contratos, pp.427-435, set.l995.
MOTTA. Carlos Pinto Coelho. Pregão: teoria e prática -110\·' a e antiga idéia emlicitaçci.o ptíb/ica. l.cd.
São Paulo: NDJ.

MUKAI. Toshio. Anulação de licitação por infração
aos princípios de direito piÍblic:o. BLC - Boletim de
Licitações c contratos, pp.259-261, jul.l990.
PEREIRA JÚNIOR. Jessé Torres. Comentários à lei
das licitações e contratações da administração pública. Rio de .Janeiro: Renovar. 1994.

- - - -- - - - - - --· "Pregão, a sexta
modalidade de licitação".lnformativo de Licitações
e Contratos - ILC. Curiliba: Zênite, n.78, ago.2000.
PERRACINI, Marcelo Rodrigues. Jmrodução ao estudo da licitação- conceito, noções gerais e princípios liciratórios. BLC- Boletim de Licitações e Contratos, pp. 80-89, fev. I997.
REIS, Palharcs Moreira. O princípio da eficiência ntt

Constituição. BDA- Boletim de Direito Administrativo, pp.880-881, nov.200 I.
SlLVA, Glícia P.B.c; TEIXEIRA, Heloysa Simoneui;
PlNHEfRO, Neusa Dídia B.S. Pregão uma nova modalidade de liciraçüo. Manaus: Secretaria de Estado
da Administração coordenação e planejamento SEAD do Govcmo do Amuonas. 200 I.
SOUZA. Oswaldo Rodrigues. O exercfcio constimcional da ampla defesa e do contraditório no Tribunal de Contas. Revista do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Brasília, pp.19-28, 1994.
ZÊNJTE, Consultoria Técnica. Orientação ObjetivaRecursos Administrativos. Lnformalivo de Licitações
e Contratos - ILC. Curitiba: Zênite, n°.48. p.l29,
fev.l998.

93

ANEXO
Este Anexo é composto pela legislação do Pregão de alguns estados e municípios exclusivamente naqueles
artigos destinados à fase recursal. A legislação foi extraída do sites: http://www.redecompras.pe.gov.br e http://
www.compras.salvador.ba.gov.br. Consulla realizada em 7 de outubro de 2003.

ESTADO DE PERNAMBUCO
LEI N" J 2.340, DE 27 DE JANEIRO DE 2003.
Estabelece, nos termos do art. 37, inciso XXI. da
Constituição Federal, c da Lei Federal n. 0 I 0.520, de 17
de julho de 2002. no funbito da administração direta e
indireta, inclusive fundadonal. do Poder Executivo Eswduul, as normas para a realização de licitação, na
modalidade pregão, para nquisição de bens e serviços
comuns, e dó outras providências.
(...)
Art. I 5. A fase externa do pregão presencial será
iniciada com a convocaç::io dos interessados e observ~lr:í as seguintes regrus:
(...)
XXI- o recurso ser;í interposto no final da sessão.
com registro em at:l de suas ra.tões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de três dias, ficando os demais licitantes intimudos para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do tém1ino do prazo do recorrente;
( ...)

Art. 22. A f;lsc externa do pregão será iniciada com
a convocação dos intcrcss:~dos c observará as seguintes regras:
( ...)

XVIII- declarado o vencedor, o licitante inconformado com o resultado dcvení manifestar imediata e
motivadamente o seu in teresse de recorrer através do
sistema eletrônico, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar contra-razões em 3
(três) dias, que começarão a correr do t~rmino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos~
XrX - sem facultada a UI i IiLação de endereço eleIrônico na Internet em que se realizar o pregão eletrônico. ou fax. previamente divulgados em edital, para o
encaminhamento do memorial c contra-razões de recursos. devendo o documento original ser posteriorml.!ntc enviado no prazo máximo de 3(três) dias, contados da data da sessão pública drtual;
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XX- a habilitação far-sc-á com a verificação de
que o licitante está em situação regular perante a Seguridade Social, o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço- FGTS e a Fazenda Estadual, e com a comprovação de que atende às ex igências do edital quanto à
habilitação jurfdica c qun li ficações t~cn ica e econômico-financeira;
XXI -os licitantes poderão deixar de apresentar os
documentos de habili tação que já constem do
CADfOR. apresentando substitutivamcntc o Certificado de Registro de Fornecedores- CRf- válido, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados nele constantes:

xxn- o acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento:
XXTTI- a falta de manifestação imediata e motivada do liciwntc importará na decadência do direito de
recurso c na adjudicação do objeto da licitação pelo
pregoeiro ao vencedor;
XXIV· decididos os recursos, a autoridude competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor;
XXV -nas situações em que o edital tenha previsto requisitos de habi litaçiio não compreendidos pela
regularidade perante o Cadasu·o Unifit:ado de Fornecedores do Estado de Pernambuco- CADFOR, o
licitante poderá apresent:lr, imediatamen te, cópia
da documentação necessária, por meio de fax, devendo encaminhar. posteriormente, o ori ginal ou
cópia autenticada. observado o prazo de 3 (três)
dias úteis:
XXVI - verificado o atendimento das exigências
fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame:
( ...).

ESTADODEPERNAMBUCO
DECRETO N.0 25.662,DE 18DEJULHO DE 2003
Regulamenta a Lei no 12.34ü. de 27 de janeiro de
2003, que institui normas para a realização de licitação
na modalidade pregão. e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas no artigo 37. incisos U
e IV, da Constituição Estadual,
CONSIDERANDO que a Lei Estadual n.o 12.340,
de 27 de janeiro de 2003 estabeleceu normas para aquisição de bens c serviços comuns através de Pregão;
CONSJDERANDO que o advento da Lei Federal
n° 10.520, de 17 de julho de 2002, autorizou aos Estados da Federação, atravé~ de regulamentos próprios,
a ulilizaçiio dessH modalitlade. já regulamentada no
âmbito du União pelos Decretos n" 3.555, de 8 de agosto de 2000 ~ n° 3.697, de 2 1 de dezembro de 2000 e suas
atualizações;
CO 1SIDERANDO a agilidade proporcionada aos
processos liciratórios. através da modalidade Pregão:
DECRETA:
An. Io Ficam os órgãos c entidades dn administração direta e indireta. inclusive fundacional. do Poder

Executivo do Estado de Pernambuco, autorizados a
realizar licitações na modalidade Pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, cabendo ao Secretário de Administração e Reforma do Estado, através de
Portaria, relacionar outros bens que deverão ser adquiridos com o uso do Pregão Eletrônico, resolver os
casos omissos c expedir normas complementares destinadas ao fiel cumprimento deste Decreto.
§ I0 • A modalidade Pregão, na forma Presencial.

com lances verbais, fica disciplinado pelas normas
constantes no Decreto Federal n° 3.555, de 8 de agosto de 2000, c suas nllerações. inclusive quanto ao rol
de bens e serviços comuns que podem ser contratados por essa modnlidadc.
§ 2°. A modalidade Pregão, na forma Eletrônica,
realizada em sessão pública virtual, por meio desistema que promova a comunicação pela Internet, fica disciplinada pelas normas constantes no Decreto Federal no 3.697, de 21 de dezembro de 2000, para os bens
relacionados no anexo único deste decreto.
( ...).

ESfADODEALAGOAS

DECRETON"441. DE23/ll/200 1
(DO-AL, DE26/11/2001)
Rcgulaml!nta a modalidade de licitação denominada Pregão e sua realização por meio de utilização de
recursos de tecnologia da in formação, para bens e
serviços comuns, conforme previsto na Medida Provisória no 2.026 e suas sucessivas reedições.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 107, incisos TV e VI da Constitujção Estadual e
CONSIDERANDO a competência privativa da
União para legislar sobre normas gerais de licitação e
contratação em toda" as modalidades, para todas as
esferas da Administração Pública, conforme inciso
XXV II do nn. 22 da Constituição da República:
CONS IDERANDO que as compras e serviços. ressalvados os casos previstos na Lei n° 8.666/93 e suas

alterações, serão contratados mediante processo de
licitnção pública. nn forma do inciso XX1 do an. 37 da
Constituição da República;
CONSIDERANDO que a União, através da Medida Provisória n" 2.026 e suas posteriores reedições,
instillliu a modalidade de licitação denominada Pregão;
CONSIDERANDO que o parágrafo único do an.
2" da Medida Provisória 11° 2.026 e suas sucessivas
reedições, admite a utili7..ação de recursos de tecnologia da informação na realização do pregão;
CONSIDERANDO que a União, através do Decreto
no 3.555. de 8.8.2()(X), aprovou o Regulamento para a
modalidade de licitação denominada pregão.
CONSIDERANDO que a Medida Provisória n°
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2.026 e su<1s sucessivas reediçõe!. em

~cu

§I o do art.

3u estabeleceu a necessidade tle regulamentação específic~l

para utilização de recursos eletrônicos ou de
tecnologia da informação para a realização de licimçfto na modalidade pregão.
CONSl DERAN DO que através do decreto no 3.697,
de 21 de dezembro de 2000, a União regulamentou o
pregão eletrônico uúüzando os recursos de tecnologia dn informação;
CONSIDERANDO que o art. 9°d:l Medida Provisória n° 2.108 determina a aplicação subsidiária da Lei
n° 8.666/93:
CONSIDERANDO que o art. 115 da Lei 8.666/93
admite a expedição de normas relmivus aos procedi mentos operacionais na execução dali licitações. no
âmbito tia competência Estadual: c
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessonJidade. moralidade. publicidade c eficiência prec.:onizatlos no art. 37 da Constituição da Repüblica,
DECRETA:
Art. I o - Fica aprovado, na forma dos Anexos I, IJ e
li I a este Decreto o Regulamento para a modalidade
de lic:itação denominada pregão c a utilização de recursns eletrônicos ou de tecnologia da informação
como fom1n de procedimento nos certames destinados ft aquisição de hens e serviços comuns, no âmbitl> do Estado de Alagoas.
Parágrafo ünico - Subordinam-se ao regime deste
Decreto os órgãos da Administração Direta, as autarquias, as fundações. as empresas públicas. as sociedades de economia mista e as demais entidades con-
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troladas direta ou indiretamente pelo Estado.
ANEXO I
Regulamento da Licitação na Modalidade Pregão

...

( )

XVII - a manifestação da intenção de interpor recurso seríí feita no final da sessão, com registro em ma
da síntese das suas razões, podendo os interessados
juntar memórias no prazo de três dias úteis;
XVUI- o recurso contra decisão do pregoeiro não
ter:í efeito suspensivo;
(...)

ANEXO li
Regulamentação da Modalidade Pregão por meio
de Utilizaçiio de Recursos de Tecnologia da Lnformação.
Ari. I 0 - Este ReguJamento estabelece nonnas e
procedimentos para a reaJização de licitações na modalidade de pregão, por meio da utili7açào de recursos
de tecnologia da informação. denominado pregão eletrônico, destinado à aquisição tle bens c serviços comuns, no âmbito do Estado.
XIX- os procedimentos para imerposição de recurso, compreendida a manifestação prévia do licitante. durante a sessão pública, o encaminhamento de
memorial e de eventuais contra-razões pelos demais
licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito
do sistema eletrônico, em formulários próprios;
( ...)

ESTADODO PARANÁ
DECRETON"4.880, DE 16/10/2001
(00-PR,DE 17/1012001)
Estabelece procedimentos para a rc;di7.ação de licitações utravés de pregão eletrônico.
O GOVERNADOR DO ESTADO 00 PARANÁ. no
uso das ~uribuições qui! lhe confere o art. 87. inciso V,
da Constituição Estadual,
DECRETA:
Art. 1°- Este Decreto estabelece os procedimentos para a realização de licitações na modalidade de
pregão, por meio da u\ili1.ação de recursos de tecnologia da informação, denominado pregão eletrônico,
destinado uaquisição de bens c serviços comuns. no
âmbito do Poder Executivo do Estado.
Pnr:ígrafo único- Às licitações a que se reporta o
caput deste artigo aplicam-o,;e, no que couber. as normas contidas na Mcdióa Provisória n° 2.026, de 4 de

maio de 2000. regulamentada pelo Decreto Federal no
3.555. de 8 de agosto de 2000.
( ...)

Art. 7° - A sessão pública do pregão eletrônico
será regida pela legislação pertinente à matéria e pelas
regras seguintes:

(...)

XVJIT- o imeresse do licitante em interpor recurso
dever{t ser manifestado. atrflvés tio sistema eletrônico, imediatamente npós o encerramento da fase competitiva do pregão. Pnrn o encaminhamento de memorial e contra-razões será faculwda a utilização de endereço eletrônico na Internet, com o envio do original,
observado o prazo de três dias;
( ...)

FSTADO DE MINAS GERAIS
DECREfO No 42.408. DE 813/2002
(DO-MG; DE9/3/2002)
Regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão. para nquisição de bens e serviços comuns.
no âmbito do Estado de Minas Gernis.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. no uso de atribuição que lhe confere o artigo
90. inciso VI l, da Constituição do Estado, e tendo em
vista o dispo.sw na Lei n° 14. 167, de LO de janeiro de
2002. DECRETA:
Art. 1°- Este Decreto estabelece normas e procedimentos para a realização de licitação, na modalidade
de pregão, para aquisição de bens e serviços comuns.
no rlmbito do Estado de Minas Gerais.

...

( )

An. 8°- A fase extei1Hl do pregão será iniciada com
a convocação dos interessados e observará ns seguintes regrao;:
( ...)

XVIll -declarado o vencedor. qualquer licitante
poderá manifestar imediata e motivadamente a inten-

ção de recon·er, cuja síntese será lavrada em ata. sendo concedido o prazo de três dias úteis para apresentação das razões de recurso. ficando os demais licitantes desde logo intimados parn apresentar contrarazões em igual número de dias. que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
X IX- A fa lta de manifestação imediaw e motivada
do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licilação pelo pregoeiro ao vencedor;
XX - O licitante poder<í apresentar as razões do
recurso no u\o do pregão, as quais serão reduzidas a
termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimndos para apresentar contrarazões no prnzo de três dias úteis, comados da lavratura da :.Ha. sendo-lhes assegurad'l vista imediata dos
autos;

...

( )
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ESTADO DE RORAIMA
DECRETO N4. 79-1-E, DE 3/6/2002
(DO-RRDE3/6/2002)
Regulamenta a aplicação da modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito do Poder Executivo estadual.
O GOVERNADOR DO E..<iTADO DE RORAIMA.
no uso da atribuição que lhe confere o anigo 62, inciso 111. da Constitui\=ão do Estado de Roraima e,
CONS IDERANDO que. nos termos urtigo22, inciso XXVII , da Constituição Federal. compete priv<m1ente ~~União legislar sohrc normas gerais de licil<tção e
conlnHrtção, em todos as suas mod~Jiitlades . para as
ntlministr<~çõ~s públicas diretas, au tárquicas e fundaciomlis d:r Un ião, Estados. Distrito Fedem I e Municípios;
CONSIDERANDO que, em consonância com o
fundamento constitucional citado, o Arr. ln e seu Parágrafo único da Lei n" 8.666/93, em fnce do princípio
geral da compatihilidade horizontal. determinam seja
aplicável a legislação federal de regência sobre as
normas gerais de licitação c contratação, em todas as
suas modalidades. a união. aos Estados. ao Distrito
Federal c aos Municípios;
CONSIDERANDO que a União instituiu, como
nova modalidade de licitação parJ a aquisição de bens
e serviços comun~ no âmbito da Administração Pública Federal. de.: acordo com a regência du Medida Provisória n" 2.182- 18. de 23 de agosto de 200 I, com força
de ki cujas disposições se aplicam. na conformidade
dos ordcn~tmcntos Ct1nstitucionaJ c infraconstitucionnl, tanto à União, quanto aos Estados, ao Distri1o
Federal c aos Munidpios.
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DECRETA:
Arr. 1o - Este Decreto estabelece, no âmbito do
Poder Executivo do Estado de Roraima, normas c procedimentos para a realitação de licitação, na modalidade de pregão, regida pela Medida Provisória n" 2. 18218, de 23 ele agosto de 200 I, que poderá ser adotada
para a aquisição de bens e servicros comuns.
An. 9" - A fase cxtt•ma do pregão será iniciada com
a convocação dos intcres:-.aclos e observará as seguintes regras:

x v nr - declarada o vencedor, qualquer licitante
poderá manifestar imediata c motivadamente a intenção de recorrer. cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de três dias úteis para apresentação das razões tle recurso, licando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarazões em igual número de dias. que começarão a correr do término do pruzo do recorrente. sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
XIX- A falta de manifestação imediata e motivada
do licitante importará a decadência do direito de recurso c a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor;
XX - o licitante poderá apresentar as razões do
recurso no ato do pregão. as quais serão reduzidas a
termo na respectiva ata. licando todos os demais licitantes desde logo intimados para. apresentar contrarazões no prat.o de três dias úteis, contados da lavratura da :Ha, sendo-l hes assegurada vista imediata dos
autos;
XX I -o recurso contra decisão do pregoeiro não
terá efeito suspensivo;

CURITIBA
DECRETO N"275, DE 14/512002
(DO-M CURITIBA. DE 14/5/2002)
Dispõe sobre a utili7.ação de recursos de tecnologia da infonnação, denominado Pregão Eleuônico no
âmbito da Prefeitura Municipal de Curitiba.
OPREFEITOMUNICIPALDECURITIBA,CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ. no uso de suas atriouições legai!> que lhe foram conferidas pelo art. 72.
da Lei Orgânica do Município de Curitiba. considerando a Lei Fedcraln° 8.666/93 e alterações posteriores c bas~ado no Processo n° 3.597/02,
DECRETA:
A11. Io - As normas c os proccd i mentos para a
util izaçâo do Pregão Elctrôn ico pnra compras e serviços da Administração Municipal Jc Curitiba. obedecerão ao disposto neste decrclO.

( ...)

XVl- os procedimentos para a interposição de recurso contra a decisão do órgão que realiza a compra.
deverá ser manifestada on line duranle a sessão pública, devidamente justificada. A interposição de recursos protei:Hórios por pessoas físicas ou jurídicas
que visem tumultuar e/ou retardar a compra. incidirá
nas penalidades previstas no Art. 21. deste decreto e
do Art. 93, da Lei n° 8.666/93, com conseqUentc responsabilidade civil c criminal que o mo ensejar:

XY!l- a falta de tnnnifestação imediata ou motivada da empresn importará declínio do direi to de recurso
e a adjudicação do objeto da compra à cmprcstl vencedora;

SALVADOR
LEI MUl'HCIPAL W 6.148/2002
Institui. no âmbito do Poder Executivo Municipal,
a Modalidade de Licitação denominada Pregão. e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHJA,
Faço saber que a Cfimara Municipnl decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Arl. 1"0 Poder Executivo Municipal poderá adotar Iicitação na moda f idade de Pregão, que será regida
por esta Lei. aplicando-se. subsidiariamente, a Lei Federal n° R.666. de 2 1de Junho de 1993.
Art. li -No dia. hora e local indicados no edital c
no aviso. será realizada seS$ãO pública do Pregão presencial, para recebimento das propostas e da Jocumentação de habilitação, obser\'ando-sc os seguin-

tes procedimcmos para a classilicação:
§ L., Declarado o vencedor. qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção
de recorrer. quando lhe será concedido o prazo de três
dias úteis para a apresentação das razões do recurso.
ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentnrem contra-razões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos auras na
secretaria da própria comissão.
§ 2° O não ofereci memo ele razões no praw deste
artigo fará deserto o recurso;
§ 3° O recurso será julgado pelo presidente da
Comissão Permanente de Licitação, no prazo de dois
dias úteis;
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