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Advogado

basilares fundamentos técnicos e institucionais que 
a informam – algo desastroso e retrógrado, indese-
jável a mais não poder.

Há, neste mundo, efetiva e curiosamente, 
quem prefira arriscar-se a errar a todo tempo como 
rotina, ou ainda quem opte por manter dúvidas cru-
ciais por toda a vida ao invés de, em algum momen-
to, humildemente indagar, a quem de fato sabe, 
algo indispensável ao seu trabalho, ao seu dia a 
dia. E se esse autoindulgente ou refratário cidadão 
é pregoeiro ou membro de comissão de licitação; 
então, como se disse, tanto pior resulta para o ente 
público a que serve, aos fornecedores que atendem 
ao chamamento, aos cidadãos que precisam de 
bons serviços públicos e a toda a coletividade, dire-
ta ou indiretamente.

Mas talvez o grande problema nos pregões não 
se vincule ao seu agente condutor, o pregoeiro, e sim 
aos editais respectivos, estes, sim, fonte inesgotá-
vel de descalabros, atecnias, futilidades, improprie-
dades da mais variada matiz, irrelevâncias absolutas 
ombreadas a elementos essenciais e fundamentais, 
e mazelas técnicas outras, sem fim à vista. 

Com o propósito exclusivo de chamar a aten-
ção para questões correlatas à função, nada fácil, 
do condutor de licitações, é que são vertidas estas 
poucas linhas.

II – Iniciemos por um dos maiores problemas 
atuais da licitação no Brasil: o pregão eletrônico – 
ao menos para o direito.

O pregão eletrônico facilitou, sem dúvida, al-
guns procedimentos, acelerou etapas, simplificou 
talvez a consecução de alguns resultados; porém, 
desde que foi implantado no país, deixou evidente 
que o assunto se deslocava do direito para a ciên-
cia da computação.

Até dezembro de 2000, quando ainda inexistia 
o pregão eletrônico, implantado que foi pelo Decreto 
nº 3.697, de 21.12.00, e hoje regido pelo subse-
quente Decreto nº 5.450, de 31.5.05, o pregão pre-
sencial era um tema principalmente jurídico, regido 
do início ao fim por normas de direito e praticado den-
tro de rígido conjunto de fundamentos jurídicos, que 
orientava o trabalho e indicava as obrigações do pre-
goeiro e, além disso, propiciavam as soluções para 
quaisquer ocorrências e incidentes procedimentais.

Quando surgiu o pregão eletrônico em 2000, 
regido por um decreto por expressa delegação do 
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I – Este rápido artigo, sobre tema já bastante 
ventilado, mas que nunca é demais trazer de volta 
à baila, é escrito a pedido de um editor umbilical-
mente vinculado a licitações e evidencia a preocu-
pação com o fundamentalíssimo tema para aquela 
matéria. Não é para menos, visto que o pregoeiro, 
individualmente, e a comissão de licitações no seu 
trabalho colegiado comandam e norteiam todo o 
destino dos certames licitatórios que o poder públi-
co promove, dezenas ou centenas de milhares em 
nosso país a cada ano que corre.

E não deixa de ser curioso que, com equiva-
lente frequência, ainda se observam atitudes e 
procedimentos naquela função, que, francamente, 
não mais deveriam ter lugar na prática diária e diu-
turna da Administração – se é que um dia foram 
admissíveis. Alguns procedimentos constituem er-
ros crassos e incontornáveis, enquanto que outros 
não materializam erros formais, mas tão somente 
inconveniências de múltipla natureza, não raro a 
prejudicar a Administração, os licitantes, o mercado 
fornecedor respectivo e, com tudo isso, também os 
órgãos de fiscalização.

Ouve-se, de quando em vez, a propósito, a 
inconformada obtemperação por parte dos presi-
dentes de comissões (mais do que por pregoeiros, 
porque essa função em nosso direito é muito mais 
recente que a das comissões) algo como “estou 
nesta função há vinte anos. Se eu não souber rea-
lizá-la, então não sei mais nada” ou algo parecido 
quando alguém lhe aponta um erro ou uma condu-
ta menos apropriada ao seu relevante trabalho, ou 
mesmo quando se lhe requer alguma providência 
inesperadamente trabalhosa, incômoda ou moles-
ta, ainda que rigorosamente informada pelo direito.

Dificilmente nesses momentos algum interlo-
cutor se atreve a comentar aquele autojuízo pela 
autoridade, mas, no dia em que se puderem ler os 
pensamentos, esse cidadão passará vexame… 

A vaidade, que já não presta para grande coi-
sa em terreno algum, em momentos tais resulta 
simplesmente deletéria e trava a visão que o pro-
fissional deveria ter, muitas vezes, até dos mais 
elementares componentes da sua profissão e dos 
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art. 2º da Lei do Pregão, logo se evidenciou que o di-
reito começava perder o controle do procedimento, 
que então se tornava abstrato, impessoal, virtual, 
desenvolvido por inteiro numa tela de computador 
sem que a Administração visse o rosto de partici-
pante algum.

Evoluiu o direito, e o decreto regedor alterou-se, 
porque, dentre outros acontecimentos que se pas-
saram a observar, alguns pregoeiros – integrantes 
da categoria genérica dos bandidos de todo gênero 
– combinavam com licitantes acumpliciados o va-
lor final de um lance, por exemplo, R$3,19, após 
o qual, sabendo que era de um seu comparsa, o 
pregoeiro encerrava o pregão ali mesmo, fosse qual 
fosse o patamar de preço obtido no momento, e 
partilhava com o assecla, declarado então vencedor 
do certame, os dividendos de sua manobra.

Isso é propiciado por uma tela de computador, 
na qual ninguém existe de fato, tudo podendo ser 
obra de hackers, ou vírus, ou golpes dos mais varia-
dos, e não ocorria no pregão presencial, no qual as 
pessoas mostram a cara, se identificam e, portan-
to, são localizáveis em caso de necessidade. Mas 
não numa tela de computador.

Era e ainda é comum no pregão eletrônico al-
guém vencer e nunca aparecer para assinar o con-
trato ou então contratar e não entregar. Na diligência 
que se seguia para localizar o contratado, o ente 
público então se dava conta de que o telefone era 
falso, ou atendia uma criança chorando, uma sim-
pática vovozinha de 92 anos que não atinava com a 
razão do telefonema, ou um estaleiro de navios no 
norte do país, ou então descobria que, no endere-
ço fornecido, havia um terreno baldio com ratos e 
cobras, uma voçoroca ou um depósito clandestino 
de lixo. No pregão presencial, esses absurdos eram 
menos fáceis, porque as pessoas apareciam e in-
dicavam sua localização, que facilmente podia ser 
comprovada ou desmentida.

O fato é que muitos entes públicos, em especial 
muitos pregoeiros, confessam detestar gente e ter 
de lidar com pessoas. Sem embargo de que de fato 
existem pessoas detestáveis, o fato é que é mais 
proveitoso trabalhar com pessoas que se exibem que 
com coisas que aparecem numa tela de computador, 
que podem ser tudo e podem não ser nada.

III – Sigamos exemplificando.
No pregão eletrônico, pode ocorrer de os lan-

ces registrados virem caindo em ritmo lógico e razo-
ável; digamos, à razão de 0,5% de lance para lance. 
De repente, aparece na tela do licitante um lance 
60% inferior ao mais baixo, e esse licitante, em ge-
ral – essa era a regra –, não tinha como contatar o 
pregoeiro e lhe indagar se aquilo era real ou um ví-
rus, ou alguma brincadeira de nerd norte-americano 
de sete anos de idade, desses que devassam os 

sistemas de segurança da NASA e do Pentágono 
com uma mão, enquanto que, com a outra, sabo-
reiam um sorvete.

Sem poder saber se segue no pregão para ver 
o que acontecerá – porém, agora em bases surre-
ais e de absoluta irresponsabilidade – ou se cessa 
por ali mesmo a palhaçada, nosso aturdido licitante 
passa a ter motivo para odiar a modalidade eletrô-
nica do pregão eletrônico. E nós perguntamos: um 
pregão assim é para ser levado a sério?

O absolutamente pior de todos os defeitos de 
pregão eletrônico, entretanto, é o invariável culto ao 
deusprograma.

A atitude amadorística de alguém imaginar 
que deve seguir, observar e respeitar o programa 
de computador criado para desenvolver o pregão 
eletrônico, como se esse programa representasse 
a fonte de direito aplicável, é própria de quem, ser-
vidor provindo de algum setor da Administração, é 
arremetido para a função de pregoeiro, sem fazer a 
menor ideia do que isso signifique e de como bem 
desempenhá-la.

Compreende-se: um servidor é designado, con-
tra sua vontade ou não, para a função de pregoeiro 
eletrônico e, nesse momento, o superior informa-
-lhe que ele trabalhará com o programa x. O neófito 
pregoeiro, então, trata apenas de compatibilizar-se 
com o programa, elaborado por algum engenheiro 
eletrônico que decerto não faz a menor ideia de que 
o programa que o mandaram criar deve ser um mero 
operacionalizador de regras jurídicas, e não um livre 
exercício de criatividade cibernética, veiculador das 
últimas modas, tendências e hits dessa ciência que 
a cada dia mais completamente domina o mundo.

Dá no que dá. Quando algum licitante, no 
curso do certame, adverte o pregoeiro de que sua 
atitude, em dado momento, contraria a regra legal, 
ele simplesmente responde que o programa, o pro-
vedor, o sistema ou o deus-programa que rege sua 
vida funcional exige aquele seu comportamento. E a 
lei, já dizia Getúlio, ora a lei…

Esse circo de cavalinhos, esse teatro de ma-
rionetes, essa pândega ópera bufa pode ser tida a 
sério por alguém?

Diante da resposta do pregoeiro, o licitante 
não sabe se apela à Corte de Haia, ao Dalai Lama, 
ao Conselho de Segurança da ONU ou ao setor de 
reclamações da Organização do Tratado do Atlântico 
Norte. Sabe apenas que dificilmente algum protesto 
no Brasil dará resultado – afinal, o programa assim 
exige – e, como Pôncio Pilatos, o pregoeiro lava 
suas mãos.

IV – Num quadro assim, juridicamente histriô-
nico, em verdade, quem menos deixa de ter razão 
é o próprio pregoeiro. Afinal, colocaram-no em um 
trabalho que se rege pelo programa tal; portanto, aí 
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estão seus parâmetros. Ele que os desempenhe. 
Imaginar que a pobre criatura vá então invocar o 
princípio defensivo de que ninguém é obrigado a 
cumprir ordem manifestamente ilegal seria acrescer 
outra piada a um cenário já hilariante.

Este recado é escrito, assim sendo, não pro-
priamente como uma advertência ao pregoeiro, mas 
a seus superiores, sejam eles da esfera federal, 
distrital, estadual ou municipal, àqueles que têm o 
dever de organizar adequada, regular e juridicamen-
te a vida funcional de seus subordinados. Dirige-se 
àqueles que mandam a engenharia criar os progra-
mas que operacionalizem pregões eletrônicos – 
com lei, sem lei ou apesar da lei.

Alguém dentre esses, por favor, desconfie de 
que algo vai mal quando o homem cria um deus, algo 
como um bezerro de ouro, e então passa a adorá-lo 
e a ele se devotar como se disso fora merecedor. As 
regras e os valores se invertem de tal modo que al-
guém, com todo motivo, se desinteressa pelo direito 
e encara os pregões como a corrida de quadrigas no 
circo romano, na qual literalmente valia tudo – desde 
que presente no programa e no sistema.

Para terminar este tópico, parece-nos que 
quem aprova esse cenário, conhecendo a sua impro-
priedade institucional, não é uma pessoa de bem.

V – Voltando a atenção agora ao pregoeiro em 
si, é sempre possível divisar-lhe alguns procedimen-
tos que podem ou devem ser corrigidos. Alguns 
constituem erros grosseiros e outros não, mas ape-
nas imperfeições formais que podem ser corrigidas.

Um erro grosseiro – imperdoável – é o de o 
pregoeiro apenas aceitar lances inferiores ao me-
nor já registrado. Quando isso se deve ao pregoeiro 
mesmo e não ao desmiolado e juridicamente im-
prestável sistema, não se justifica de modo algum. 

Se, por exemplo, o licitante A sabe que um dos 
seus concorrentes, o licitante B, presente na sala 
e dando lances, será inabilitado – porque o foi há 
duas horas em outro pregão que exigiu os mesmos 
documentos que aquele B não tinha –, oferece um 
lance maior que o daquele aventureiro B e menor 
que o seu próprio (de A); esse lance deve ser aceito 
e registrado, porque nada na lei ou no direito aplicá-
vel o proíbe, e não faria sentido proibir.

O lance de A, ou de quem quer que seja, ape-
nas tem de ser menor que um seu lance anterior e 
nada senão isso, porque, se for igual, é o mesmo 
lance e, se for superior, não deve ser aceito, porque 
não tem cabimento e já entra derrotado numa licita-
ção de menor preço como sempre é o pregão.

Nada autoriza ao pregoeiro exigir que cada 
novo lance seja sempre menor que o menor já regis-
trado. Pregoeiro que o fizer erra como Crasso errou 
ao tempo do glorioso império romano, ou que mais 
modernamente Maginot errou na grande guerra ao 

estruturar sua defensiva Linha Maginot, de triste 
memória. Imperdoável e inadmissível.

Quando, entretanto, é o sistema informático 
que o exige e que não aceita senão lances inferio-
res ao menor já nele registrado, o que precisa ser 
corrigido é o sistema – e tentar com ele dialogar é 
inútil como falar às paredes. Um animal de estima-
ção responde muito mais inteligentemente. 

E, por isso, falemos doravante apenas do pre-
gão presencial, no qual existem pessoas vivas e in-
teligentes pensando e agindo, e não apenas uma 
montoeira de ilegalidades ciberneticamente organi-
zadas por quem não conhece direito.

VI – Essa missão em verdade é árdua, porque 
muitas vezes o erro, a impropriedade, a inadequa-
ção ou mesmo a desabrida ilegalidade provém do 
edital, e não da subsequente conduta do pregoei-
ro, que ao edital fica amarrado por dever de ofício. 
Muito mais importante, portanto, que censurar o 
pregoeiro é orientar – ou conter… – o autor dos edi-
tais dos pregões, estes, sim, potencialmente ruino-
sos ao ordenamento aplicável.

Iniciemos, sabiamente na esteira do conse-
lheiro Acácio, pelo início.

O pregão, para começar, não deve nem pode 
ser utilizado para contratar serviços complexos, re-
quintados, de forte conteúdo intelectual ou cultural, 
ou pertencentes a uma especialidade científica ou 
técnica de domínio restrito e reservado a profissões 
disciplinadas por legislação federal. Não é para isso 
que o pregão foi instituído. A Lei do Pregão aperta 
deliberadamente os seus objetos possíveis, restrin-
gindo-os a bens e serviços francamente comuns, 
conhecidos, de domínio amplo e não reservado a 
províncias ou confrarias profissionais fechadas.

É muito frequente divisar-se um edital de pre-
gão para a contratação do serviço de reforma admi
nistrativa do ente público. Trata-se de um serviço 
que, em geral, nem se deve licitar, porque, se o po-
der público soubesse o que exatamente quer obter, 
fá-lo-ia diretamente, sem contratar ninguém. É algo 
que amiúde nem sequer pode ser descrito objetiva-
mente em edital algum e muito menos cabe em um 
pregão. Mas existem diversos outros serviços, por 
vezes extremamente complexos e requintados, que 
se observa com frequência serem anunciados em 
licitações por pregão.

Absurdo dos absurdos! Tecnicamente sel
vagem, essa atitude própria de cavernícolas da 
Administração pública é de arrepiar a quem detenha 
o mínimo senso de razoabilidade e de cultura da ciên-
cia da administração pública. Pregão é para comprar 
óleo de mamona, mandioquinha, tijolo, papel sulfite 
ou outros bens arquiconhecidos, ou para contratar 
serviços como de limpeza não especializada, vigilân-
cia ou conservação também não especializada, mas 
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não para contratar consultorias, auditorias, parece-
res, pesquisas ultraespecializadas ou algo do gêne-
ro, algo que, repita-se à exaustão, como regra geral 
nem sequer licitável é. E, se acaso for licitado, que 
não seja por menor preço e a se resolver de bate
pronto, como num pregão.

VII – Seguindo, aborde-se um tema que jamais 
perde força, infelizmente: a desmesurada exigência 
de documentos, sobretudo quando se trata de pre-
gão, concebido para ser simples, rápido e direto. 
Existem pregões que exigem mais documentos do 
que o edital da Ponte Rio-Niterói, a Usina Angra III, 
a construção da usina de Belo Monte ou a da obra 
de transposição do rio São Francisco. Executar o 
objeto de pregões assim é significativamente mais 
fácil que atender as exigências documentais – tan-
to quanto para os advogados, como se afirma, é 
mais difícil obter os clientes que para eles realizar 
o serviço…

Um erro palmar, que persiste há décadas e sem 
muito sinal de arrefecer, é a torpe mania, fixação ob-
sessiva que merece tratamento psicológico, de se exi-
girem todos os documentos que a Lei de Licitações 
permite e com requintes de crueldade burocrática e 
procedimental – como se isso representasse segu-
rança, vantagem ou conveniência para o ente público 
que licita. Muito ao inverso, tal política prejudica, atra-
palha em tudo e afasta sérios licitantes, mais preo-
cupados em prestar bom serviço e em fornecer bom 
material a bom preço que em juntar papéis.

Deve-se tudo isso basicamente à insegurança 
da autoridade e do autor do edital, que se imagina 
seguro ao exigir tudo o que a lei permite ou um pouco 
mais ainda; o desconhecimento e a insciência condu-
zem naturalmente à insegurança, que, a seu turno, 
conduzem ao exagero documental sem a mínima uti-
lidade e sem qualquer proveito ao poder público.

Esse pernicioso mal deve ser combatido sem 
quartel, eis que nada contradiz e contraria essen-
cialmente toda ideia simplificadora do pregão, 
quase a aniquilando por inteiro. A mania invariavel-
mente complicadora do autor do edital, de desfilar 
todo o rol possível de exigências documentais como 
se lidasse com inimigos prestes a dar o bote, é um 
dos mais retrógrados reflexos de mentalidade ad-
ministrativista atrasada, perdida na poeira das dé-
cadas passadas, imóvel e imobilizante, como um 
navio encravado, e nociva a mais não poder. 

Impede a evolução, o progresso, a ventilação 
das ideias e a superação de vetustos dogmas consa-
grados por quem, aparentemente, nada mais tinha a 
fazer na existência, mas que, neste mundo atual, já 
não têm o menor cabimento e, em pregões, menos 
ainda – se é que algum dia tiveram algum cabimento.

A Administração não precisa atormentar nem 
complicar a vida dos seus fornecedores, porque 

tem sempre à mão a faca e o queijo nos seus ne-
gócios – com os particulares e, com frequência, os 
esmaga, destrói e faz falir, quebrar ou aniquilar-se – 
com motivo ou sem motivo, como se observa assaz 
de vezes – devido a esse poder desigual. A parte 
forte no negócio é o poder público contratante, e a 
fraca é o contratado, que, além de atender a todas 
as exigências burocráticas a todo tempo, é bom que 
reze com fervor para receber seus créditos. 

Quantos e quantos milhares de exempresas 
existem no registro histórico, que deixaram de fun-
cionar porque levaram o calote do poder público que 
as contratou, esse mesmo poder público tão zeloso 
em exigir mundos e fundos documentais de seus 
licitantes e de seus contratados…

É mais que hora de evoluir desse quadro dan
tesco, praticado como deve estar sendo hoje em 
centenas de repartições públicas no país, e ama-
nhã também, e depois de amanhã de mesmo modo. 
Quando se trata de pregão, então mais grave se tor-
na a constatação – e o problema, como se observa, 
não é do pregoeiro.

VIII – Um erro comum a pregoeiros e a mem-
bros de comissões de licitação é o de simplesmen-
te ver com má vontade as impugnações ao edital 
ou, então, dar-se o trabalho de verificar a legitimi-
dade do impugnante ou, ainda, a tempestividade da 
sua manifestação. Perda absoluta de tempo! 

Assim como não há hora para falar de vaca, 
como obtemperou o filósofo rural Amácio Mazzaropi 
em seu Chico Fumaça, não existe condição ou prer-
requisito para se apontarem erros da Administração, 
que tem o dever de não errar e, se erra, qualquer 
pessoa, a qualquer tempo e lugar, pode legitimamen-
te apontar esse erro a fim de que, daí, se convencer 
a autoridade para ela gerar a obrigação de o corrigir.

Todo cidadão é legítimo para indicar falhas do 
poder público, e este, na mesma medida, é obriga-
do a considerar o que se lhe aponta, sem indagar de 
prazo, condição, qualificação pessoal do manifes-
tante ou outro requisito formal, que simplesmente 
não pode ter lugar. Quem, autoridade pública, rece-
be apontamento de algum seu possível erro deve 
atentar apenas para o que está escrito – ou mesmo 
o que é falado –, e não para quem escreve ou fala, 
nem quando escreve ou fala, nem por que exato mo-
tivo o faz: conhecida a denúncia, precisa sobre ela 
refletir a autoridade, de modo a saber se procede e, 
se entender que procede, deve incontinenti prover o 
pleito, sem qualquer embargo ou hesitação.

E se se fala em licitação, então vale o mag-
nífico art. 49, caput, da Lei nº 8.666/93, e não o 
conglomerado de bobagens constante dos §§1º a 
3º de seu art. 41, verdadeiro monumento à burrice 
jurídica nacional e internacional. Alguém diria – ja-
mais nós! – que seu autor precisaria ser arrojado 
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de um avião na baía de Guanabara. Não percebeu 
a contradição essencial entre os dois momentos da 
Lei Nacional de Licitações…

IX – Um ponto fraco dos editais, ou acaso um 
comportamento francamente inadequado do prego-
eiro se o edital não exagerou quanto a isto, se dá 
muita vez com relação à exigência contida no inciso 
VII do art. 4º da Lei do Pregão Presencial, que é a 
Lei nº 10.520, de 2002.

Ali, a lei – estupidamente, desculpe-se a crue-
za, mas esta é a palavra, porque não pode ser outra 
– determina que o edital exija declaração do propo-
nente de que cumpre os requisitos de habilitação.1 

O que se imagina que está por trás de tal ideia 
deve ter sido a tentativa de evitar que o poder pú-
blico perca tempo e serviço com os conhecidos pi
caretas que participam dos certames – sabendo-se, 
de antemão, sem nenhuma condição material, nem 
documental de assumir o contrato – apenas para 
criar dificuldades para a Administração e os licitan-
tes sérios; por exemplo, para poder oferecer aos 
últimos as mais variadas facilidades, como retirar o 
mandado de segurança no qual obtiveram liminares 
suspensivas do certame ou coisas do gênero.

Mas, de tão operacionalmente estúpida, a 
ideia da declaração não pode merecer senão o mais 
rigoroso desprezo e desdém – no limite jurídico pos-
sível – pelos entes sérios que licitam. Com efeito, 
como alguém pode ou poderia assegurar que aten-
de aos requisitos documentais da habilitação se 
o poder público quase sempre pode entender que 
falta um documento, ou que um documento não é 
exatamente o que foi pedido, ou que falta algum 
requisito a algum documento e, com isso, inabilitar 
sumariamente o proponente? 

Como pode um licitante assegurar ao próprio 
poder público, que os exige, que seus documentos 
serão aceitos como bons e suficientes? Alguém 
trabalha com bola de cristal ou método divinató-
rio diverso? Pode lhe parecer que os documentos 
são suficientes para atender ao edital, mas daí a 
alguém, disto poder ter certeza, medeia um abismo 
submarino.

A ideia é de uma estreiteza mental tão grande 
que durou apenas duas medidas provisórias para, a 
seguir, ser raspada com estilete pelo Executivo fe-
deral seu autor, do texto da terceira, da longa série 

1  A história da Lei do Pregão é a seguinte: ela se originou de uma 
série de 18 (dezoito) medidas provisórias iniciada em 2000. Na 
primeira e na segunda, a inexcedivelmente estúpida exigência da 
declaração constava do texto, mas, já na terceira MP, o Executivo 
federal, decerto alertado, não repetiu a insânia, e assim foi até a 
última MP, que então se transformou na Lei nº 10.520/02. Qual 
não foi a surpresa da nação, no entanto, quando observou que não 
havia sido a MP nº 18 a que se converteu em lei, porém – acredite 
se quiser – a primeira... que continha a absurda exigência! E qual 
foi o destino dado às últimas 16 MPs? Nem a pitonisa do Olimpo, 
nem Nostradamus, e nem mesmo Mãe Dinah poderia responder.

de 18 (dezoito) MPs que, afinal, geraram a Lei do 
Pregão Presencial.

Assim, se o edital disser que basta uma de-
claração verbal, tanto melhor. Afinal, isso também é 
declaração, e a lei do pregão não menciona que a de-
claração deva ser escrita, nem exige que venha como 
documento dentro do envelope de documentos.

Outro absurdo a respeito é o edital estabele-
cer alguma punição a quem, tendo declarado que 
atende, afinal se entender que por algum motivo 
não atende. Ora, o prejudicado é o próprio licitan-
te, que será então alijado do certame e deixará de 
contratar. Será preciso impor mais pena a quem se 
prejudicou somente pela insuficiência documental, 
que julgava inexistente?2

O destino tradicional do lixo é ser queimado, 
como se sabe. Esse verdadeiro lixo institucional 
que a lei exige, quanto menos prestígio tiver, me-
lhor indicará do ente licitador – sabendo-se que é 
difícil queimá-lo como merece. Mas outra vez, como 
se denota, o problema é do edital, não do pregoeiro.

X – Antes um conselho que uma reprimenda 
ao pregoeiro é o seguinte: pouca rigidez quanto a 
futilidades que o edital tenha acaso exigido e toda 
boa vontade ao receber pedidos de vista dos autos 
na repartição.

Quanto ao primeiro ponto, muita vez se deve 
reconhecer que o edital falho e ruim exige que o 
pregoeiro seja rígido em aplicá-lo a casos concretos, 
bastando ser “literalista”. Isso ocorrendo, o mes-
mo pregoeiro, se quer ajudar e não atrapalhar, pode 
indicar que a matéria poderá ser objeto de recur-
so pelo licitante prejudicado; desejável, porém não 
obrigatoriamente subscrito por advogado.

E, se existir o recurso, então tudo pode se al-
terar, dependendo da sua argumentação e da fun-
damentação, muita vez lastreada não na letra da 
norma, mas em princípios de direito. O que não se 
pode resolver prima facie, em um segundo momen-
to, dependentemente de uma análise mais aprofun-
dada que, em geral, uma boa assessoria interna ou 
externa deve prestar, com frequência pode.

Quanto ao segundo ponto, nenhuma resistên-
cia ou refratariedade deve acometer o pregoeiro 

2  É bem verdade que, como todos sabem, existem licitantes e licitan-
tes. Alguns deveriam povoar o presídio da Papuda ou de Bangu II, 
enquanto outros são rigorosamente idôneos. Se um pregão exige 
dez documentos, e um marginal da primeira categoria apresenta 
apenas um, precisaria ser arrojado da janela da sala da licitação 
e arremetido aos leões do circo romano. De gente assim, só se 
pode aguardar crimes, contravenções, ilegalidades e picaretagens; 
nesse caso, evidenciada a má-fé, cabe processamento do licitan-
te para aplicação de pena, na forma do que o edital estabeleça, 
garantida defesa. Mas, nessa mesma hipótese, quem apresenta 
os dez documentos, e um deles o ente licitador entende que não 
satisfaz a exigência, esse licitante por óbvio não merece aquele 
mesmo tratamento, nem, jamais, pena alguma. O edital deve ter 
essa flexibilidade e não ser rígido quanto a isso, de modo a que o 
pregoeiro possa separar joio – se souber o que é isso... – de trigo.
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quando de pedidos de vista do processo integral. Se 
o licitante requer cópia integral do processo, deve 
ser atendido com toda presteza, pagando os cus-
tos. O processo não sai da repartição, mas obter 
cópia capa a capa é sempre direito do licitante.3

XI – Quanto a recursos, por nada o pregoeiro 
force a que sejam apresentados por quem, na ses-
são e após o pronunciamento de algum resultado, 
protesta por recorrer na sessão. Isso é um prerre-
quisito do recurso, que tem prazo para ser apresen-
tado por escrito, se precedido desse protesto.

E nem exija o pregoeiro que as razões do recur-
so guardem relação com a sumariíssima fundamenta-
ção do protesto, que a lei exige seja declinada. Pode 
recorrer o “protestante” pelo fundamento que quiser.

E outra recomendação: a Lei do Pregão exige 
que, para recorrer, em até três dias corridos, al-
guém proteste antes, na sessão do pregão. Parece 
lógico e razoável, então, que somente quem protes-
ta tenha direito a recorrer.

Parece, mas não é atitude que se recomenda 
ao pregoeiro, se abriu prazo para a apresentação do 
recurso porque alguém protestou por isso, recusar 
recurso de quem não tenha protestado.

Diga o que disser a lei, é simplesmente repug-
nante a advogados a ideia de alguns terem direito 
a recorrer apenas porque protestaram por isso, 

3  Um caso interessantíssimo foi narrado por participantes de um 
curso sobre licitação há alguns anos: o processo começou a cor-
rer na mesa do certame, para vista, anotações e assinatura, com 
determinado número de páginas, e completou a volta com duas 
páginas a menos. Um dos licitantes foi visto mastigando alguma 
coisa, que logo se veio a saber que eram as duas páginas faltan-
tes. Imagine-se se o processo sai da repartição…

enquanto que os demais, na mesma condição ju-
rídica de licitantes, não tenham o mesmo direito.
Recomenda-se ao pregoeiro: se algum licitante pro-
testou, ele que abra prazo para que todos recorram 
ou, de outro modo, mesmo que não esclareça isso 
na ata e expressamente, se receber recurso de 
quem não protestou, então processe esse recurso 
regularmente, como se tivesse sido objeto do pro-
testo prévio. Se estiver errado, parece menos errado 
que indeferir o recurso, à luz do princípio constitucio-
nal do contraditório e da ampla defesa, aplicável in-
tegralmente à licitação e aos direitos dos licitantes.

XII – O tema está longe de se esgotar, mesmo 
relativamente apenas à Lei do Pregão Presencial. 
Outras questões de interesse existem em grande 
número, em versões renovadas e atualizadas perio
dicamente, e serão objetos de artigos futuros.
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