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PREGÃO ELETRÔNICO: UM ESTUDO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE SE 

MODERNIZAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PODER LEGISLATIVO 

BAIANO 

 

SANTOS, Rogério Ítalo Cardoso dos  

 

 

RESUMO - A aquisição de bens e serviços na Administração Pública está regulamentada pela Lei 8.666/93 e 

demais legislações relacionadas, as quais normatizam as modalidades que poderão ser utilizadas em cada contexto 

licitatório. Este trabalho estuda os procedimentos de compras dos órgãos públicos e tem como objetivo principal: 

descrever os principais benefícios de se implementar o pregão, na sua modalidade eletrônica em detrimento do 

presencial, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). Por meio deste artigo é possível constatar que a compra 

de bens e serviços pela modalidade denominada pregão eletrônico, revela inúmeros benefícios para a 

Administração Pública. Com o objetivo de fundamentar tal estudo foi realizado um levantamento teórico em livros, 

revistas especializadas, trabalhos acadêmicos e leis específicas relacionado aos processos licitatórios praticados 

no âmbito público. A posteriori, são demonstrados os procedimentos realizados nos pregões e o papel do pregoeiro. 

Por fim, é retratada uma análise da estrutura licitatória da ALBA evidenciando os desafios e as vantagens de se 

aplicar esse moderno procedimento licitatório.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Pregão Eletrônico. Pregão Presencial. Assembleia Legislativa da 

Bahia. Administração Pública. 

 

ABSTRACT- The acquisition of goods and services in Public Administration is regulated by Law 8.666 / 93 

and other related legislation, which regulate the modalities that may be used in each bidding context. This paper 

studies the procurement procedures of public agencies and has as main objective: to describe the main benefits of 

implementing the auction, in its electronic modality to the detriment of the presence, in the Assembleia 

Legislative Assembly of Bahia (ALBA). Through this article it is possible to verify that the purchase of goods 

and services by the modality denominated electronic auction, reveals numerous benefits for the Public 

Administration. In order to base this study, a theoretical survey was carried out on books, specialized journals, 

academic papers and specific laws related to public bidding processes. Subsequently, the procedures performed 

in the trading sessions and the roles of the broker are demonstrated. Finally, an analysis of ALBA bidding 

structure is presented, highlighting the challenges and advantages of applying this modern bidding procedure. 

 

 

KEYWORDS: Electronic Auction. Face Trading. Legislative Assembly of Bahia. Public 

Administration. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A administração pública brasileira passou por reformas importantes nas últimas 1décadas, 

sobretudo como parte de sua transição para a democracia. Novas práticas e expectativas de 

modernização do aparelho estatal foram desenvolvidas, no entanto, muitas de suas 

características tradicionais não foram superadas, dentre elas: o emprego de procedimentos que 

ainda geram disfunções da burocracia como a utilização excessiva de formulários, papéis e 

normas. É notório que alguns gestores públicos se demonstram um tanto quanto burocráticos, 

pouco transparentes e ineficientes com a coisa pública (MOTTA, 2007). 

Desde o surgimento da internet o mundo está passando por grandes transformações, 

inclusive na seara da Administração Pública. Com a necessidade de aprimoramento das 

modalidades de compras públicas existentes e objetivando a busca de instrumentos para 

solucionar as dificuldades encontradas, é incorporada uma nova modalidade de licitação com o 

propósito de aperfeiçoamento, maior agilidade e desburocratização: o pregão eletrônico. 

 O pregão surgiu pelo anseio de se reformar os certames licitatórios. Criado pela Lei 

10.520/2002 pelo Governo Federal para a aquisição de bens e serviços de uso comuns por 

órgãos públicos federais com o intuito de reduzir os custos, aumentar a competitividade e 

favorecer a transparência. A posteriori o Congresso Nacional acabou por estender a 

aplicabilidade dessa modalidade licitatória aos Estados e Municípios (POZZI, 2011). 

  O presente trabalho visa demonstrar as vantagens de se implementar o pregão na 

modalidade eletrônico em detrimento do presencial, com o intuito de melhorar a eficiência e a 

gestão interna nos procedimentos licitatórios da Assembleia Legislativa da Bahia – ALBA.  

 

2. REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1 LICITAÇÃO E SUAS MODALIDADES 

 

Meirelles (1999) descreve licitação como um procedimento administrativo mediante o 

qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu 

interesse. Destina-se a propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o poder 
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público, dentro dos padrões previamente estabelecidos pela Administração, e atua como fator 

de moralidade e eficiência nos negócios administrativos, traduzidas na escolha da melhor 

proposta. Realiza-se através de uma sucessão de atos vinculantes para a Administração e para 

os proponentes. 

Em suma, a licitação é um processo administrativo, isonômico, na qual é selecionada a 

proposta mais vantajosa, de baixo custo e com melhor qualidade possível, para a realização de 

uma obra, de um serviço e de aquisição de materiais. É expressamente proibida a realização de 

certames licitatórios de forma sigilosa, deverá sempre respeitar o direito à publicidade para 

conhecimento de todos os cidadãos. 

         No que se refere ás normas constitucionais, o artigo 37, inciso XX da Constituição Federal 

de 1988 (CF/88) rege a licitação da seguinte maneira: 

Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualadade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivadas da proposta, nos termos 

da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (BRASIL, 1988. 

Constituição Federal). 

 

Em 21 de junho de 1993 foi sancionada a Lei nº 8.666, tendo em vista a regulamentação 

das normas gerais para procedimentos de compras e contratos públicos instituídas pelo inciso 

XXI, do artigo 37 da CF/88. 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional, e será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos de legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos (BRASIL, 1993. 

Lei nº8.666). 

 

 A princípio, a Lei 8.666/93 relaciona cinco modalidades de licitação, dentre elas: 

concorrência, tomada de preços, convite, concurso e o leilão. O método de escolha da 

modalidade licitatória a ser utilizada é baseado, antes de tudo, pelo valor estimado para a 

contratação, considerando a complexidade do objeto a ser contratado.   

  Concorrência Pública - modalidade mais ampla de licitação existente, pois permite a 

participação de quaisquer licitantes interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 

comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de 

seu objeto. É aplicado em contratos de grandes vultos econômicos. 
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  Tomada de Preços - modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados 

ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior 

à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

 Carta Convite - modalidade de licitação entre os interessados do ramo pertinente ao seu 

objeto, cadastrado ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 03 (três) pela 

Administração Pública, a qual afixará, em local apropriado, a cópia do instrumento 

convocatório para estender aos demais interessados cadastrados na correspondente 

especialidade com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

 Concurso - refere-se à modalidade de licitação destinada à escolha de trabalho técnico, 

científico ou artístico, ou seja, para trabalhos que exijam uma concepção intelectual, mediante 

instituição de prêmio ou remuneração aos vencedores, conforme regulamentos constantes no 

edital. 

Como órgão da esfera estadual, a Assembleia Legislativa da Bahia, deve desempenhar 

seu papel com legitimidade e em conformidade com as normas apropriadas para cada ato e 

consoante a sua finalidade, sempre buscando o interesse coletivo na sua aplicação. 

 Para promover a excelência na prestação de serviços à sociedade, faz-se necessário a 

realização de uma infinidade de atos e procedimentos. Nessa seara destaca-se a realização de 

aquisições de bens e serviços que são de ordem administrativa, fundamentada por princípios 

institucionais expressos na Constituição Federal que são: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: (EC n 18/98, EC no 19/98, EC no  20/98, EC no  34/2001, EC no  41/2003, 

EC no  42/2003 e EC no  47/2005) (BRASIL, 1993. Lei nº8.666). 

 

2.2 PROCEDIMENTOS DOS PREGÕES: PRESENCIAL E ELETRÔNICO 

 

 O pregão surgiu com a Lei 10.520/2002, no âmbito da Administração Federal, passando 

a ser a sexta modalidade de licitação, destinado a compra de bens e serviços comuns, qualquer 

que seja o valor da contratação, em que a competição pelo fornecimento é feita mediante a 

apresentação de proposta e lances, em sessão pública, para a classificação e habilitação do 

licitante que ofertou o menor preço. 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na 

modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste 

artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
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definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado ( BRASIL, 2002. 

Lei nº10.520). 

. 

O pregão, no que tange aos seus procedimentos, possui as seguintes especificidades em 

relação às modalidades de licitação expressas na Lei 8.666/93: (1) inversão das fases de 

habilitação e julgamento e (2) possibilidade de reformulação de lances por todos ou alguns dos 

licitantes, até se obter à proposta mais vantajosa. Embora as propostas sejam feitas por escrito, 

o desenvolvimento do processo envolve formulação de novas proposições (FARIA et al., 2011). 

   O pregão eletrônico é uma das modalidades do pregão e ele é um método regulamentado 

pelo Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, que legaliza o uso do pregão, por meio da utilização 

de recursos de tecnologia da informação, nas diversas instituições públicas. 

 Art. 1o  A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o 

disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se à 

aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União, e submete-se ao 

regulamento estabelecido neste Decreto. 

Parágrafo único.  Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da 

administração pública federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações 

públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela União. (BRASIL, 2005. Decreto nº5.450). 

 

As fases da sessão pública do pregão presencial possuem semelhanças com as do pregão 

eletrônico, no entanto, enquanto o presencial se processa em local físico, onde os participantes 

se encontram presentes, o eletrônico se dá num ambiente virtual – Internet – por meio de site 

de compras públicas eletrônicas, favorecendo a comunicação à distância e permitindo a adesão 

de interessados de quaisquer partes do país em participar certames licitatórios, garantindo, 

maior competição e consequentemente, possibilidade de gerar maior economia pública (POZZI, 

2011). 

Podem-se diferenciar os pregões em suas etapas conforme Quadro 1, consoante 

SEBRAE, 2014: 

Quadro 1 - Diferenças das etapas do pregão eletrônico para o presencial 

Fases Pregão Presencial Pregão Eletrônico 

Sessão Pública 
Envio de Informações se dá com a presença 

dos licitantes 

Envio de informações é feita a distância 

via internet. 

Abertura 
È feito um credenciamento dos licitantes 

interessados em participar. 

Os licitantes poderão participar da sessão 

pública na internet utilizando sua chave de 

acesso e senha ao sistema. 

Classificação 

das Propostas 

O pregoeiro procederá à abertura dos 

envelopes contendo as propostas de preço e 

classificará o autor da proposta de menor 

preço. 

O pregoeiro verificará as propostas 

desclassificando aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos 

estabelecidos no edital. 

Fase de 

Lances 

O licitante autor de menor proposta e os 

demais que apresentarem preços até 10% 

Todos os licitantes, cujas propostas não 

foram classificadas, podem oferecer 

lances. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art2%C2%A71
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superiores a ela estão classificados para a fase 

de lance. Caso não haja pelo menos  

3 (três) licitantes que atendam essas 

condições deverão ser convocados para a fase 

os demais, obedecendo a ordem de 

classificação das propostas e até no máximo 

de três, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos. 

Autoria dos 

Lances 

Os presentes na sessão pública sabem quem 

são os autores das propostas 

É vedada a indicação dos licitantes 

responsáveis pelos lances 

Ordem dos 

Lances 

Os licitantes são classificados, de forma 

sequencial e apresentam lances verbais, a 

partir do autor da proposta de maior preço e 

os demais em ordem decrescente de valor 

Os licitantes podem oferecer lances 

sucessivos independente da ordem de 

classificação 

 

 

Término da 

Fase de 

Lances 

Ocorre quando não houver lances menores 

que o último ofertado. 

Ocorre por decisão do pregoeiro e o 

sistema eletrônico encaminha aviso de 

fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá período de até 30 

minutos, aleatoriamente determinado 

Habilitação 
A documentação deverá ser apresentada em 

envelope lacrado 

Os documentos deverão ser enviados via 

e-mail após a solicitação do pregoeiro, ou 

de acordo com o encerramento da fase, 

conforme as cláusulas previstas no edital. 

Recurso 

A intenção do licitante de recorrer deve ser 

feita de forma verbal, no final da sessão com 

registro em ata da síntese das razões 

A intenção de recorrer pode ser realizada 

pelo licitante, de forma imediata e 

motivada, em campo próprio no sistema 

eletrônico 

Adjudicação 
A falta de manifestação autoriza o pregoeiro 

a adjudicar o item ao vencedor do certame. 

A falta de manifestação autoriza o 

pregoeiro a adjudicar o item ao vencedor 

do certame 

Fonte: Pregão Presencial e Eletrônico. – SEBRAE, 2014. 

  

2.3 FUNÇÕES DO PREGOEIRO 

 

A condução do pregão será realizada por um servidor público do próprio órgão ou 

entidade promotora da licitação, que tenha sido designado pregoeiro e, com isso, o mesmo goza 

de fé pública. Esta designação como assevera Almeida (2015), pode ser feita por simples 

Portaria ou Ato Administrativo interno do órgão ou entidade, sendo de responsabilidade da 

autoridade competente. Ademais o pregoeiro terá como fiscais diretos a equipe de apoio. 

Para Galante (2016) são atribuições do pregoeiro: receber as propostas e documentos de 

habilitação em sessão pública; fazer o credenciamento dos interessados se for pregão presencial; 

conduzir o procedimento relativo à classificação; abrir os envelopes das propostas; analisar a 

aceitabilidade das propostas; analisar a habilitação do licitante que apresentou a melhor 

proposta; elaborar a ata da sessão; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; receber exames e 

decisões sobre recursos; adjudicar o objeto do certame quando não houver recurso e, após a 

adjudicação, despachá-lo à autoridade competente. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 A ESTRUTURA LICITATÓRIA DA ALBA 

 

O Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia – ALBA - é o órgão do Poder Legislativo 

constituído por 63 deputados. Onde os parlamentares, durante as reuniões, discutem e votam as 

proposições, definindo sobre o conteúdo de novas leis e da legalização do Estado. 

 Além das suas atribuições típicas de legislar, a ALBA possui outras funções que são: 

fiscalizar o Poder Executivo estadual e representar interesses dos vários setores da sociedade, 

intermediando politicamente os conflitos que surgem; debater e votar sobre matérias de 

competência do Estado, como orçamentos, o sistema tributário, as operações de crédito, os 

planos de desenvolvimento e assuntos relacionados aos servidores. 

Na sua estrutura de aquisição de bens e serviços, a Alba possui uma Comissão Permanente 

de Licitação – CPL – coordenado e supervisionado pela Superintendência de Administração e 

Finanças conforme figura 1:  

 

Figura 1 – Organograma da alta administração da ALBA 

 

Retirada do site www.al.ba.gov.br 

De acordo com o artigo 22 do Ato da Mesa Diretora nº 07/2010, a Comissão Permanente 

de Licitação da ALBA tem como atribuições: (1) - elaborar minutas, editais, contratos e 

convênios, bem como respostas aos questionamentos das empresas licitantes, inclusive 
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impugnação de edital; (2) – realizar o julgamento de eventuais recursos administrativos; (3) - 

executar as atividades relativas aos processos licitatórios, nas suas diversas modalidades, aí 

inclusas todas as fases desde minutas até as fases finais com a adjudicação, homologação, 

publicação e encaminhamento ao setor responsável. 

A modalidade de licitação, no formato pregão, adotado no Poder Legislativo Baiano é o 

presencial – caracterizado pela presença física dos participantes – o que pode elevar os custos 

para os fornecedores se considerarmos deslocamentos, tempo de realização e finalização. Isso 

proporciona uma menor concorrência entres os fornecedores, uma vez que a abrangência do 

pregão fica por conta de interessados no âmbito da região. Essa ação pode ser ruim para a 

ALBA, visto que outros fornecedores de regiões mais afastadas poderiam apresentar bens e 

serviços com menor preço e melhor qualidade. Por alguma eventualidade também poderá 

ocorrer a presença elevada de inúmeros participantes, o que pode causar certos tumultos nas 

sessões de pregão presencial. 

 Um ponto a ser melhorado nessa instituição é a tramitação de processos de compras que 

é realizado na sua forma física, percorrendo por diversos setores da instituição até a sua 

conclusão. Esse procedimento retrata algumas disfunções da burocracia como o excesso de 

formalismo e papelório, proporcionando lentidão do certame. 

Foi identificado outro fator que também gera lentidão na licitação, diz respeito ao 

quantitativo de bens a serem adquiridos. Dependendo da descrição e do número de itens a serem 

comprados, a sessão poderá se tornar mais criteriosa e demorada. 

Diante de algumas deficiências encontradas na estrutura licitatória da ALBA, é 

importante salutar a elucidação das vantagens de se empregar o pregão eletrônico como 

alternativa para eliminar ou amenizar esses gargalos que comprometem a eficiência do processo 

licitatório. 

Para Costa (2018) uma importante vantagem e peculiaridade do pregão eletrônico estão 

na possibilidade dos participantes não estarem presentes fisicamente, bastando que estes 

tenham acesso às ferramentas da rede mundial de computadores, o que acaba diminuindo o 

custo que os participantes teriam para se locomover até a sede onde se realiza o pregão, 

repercutindo essa economia no preço final. 

Em licitações cujo objeto compreenda diversos itens ou lotes verifica-se que no pregão 

presencial utiliza-se muito mais tempo para a fase de lances, pois estes são realizados 

individualmente por cada proponente e apenas para um item de cada vez. Assim, é necessário 

que se esgotem as ofertas para determinado item ou lote e tenha-se a melhor proposta aceita 



 

    11 

para que se inicie a fase de lances para o item seguinte. O pregão eletrônico já possibilita a 

abertura da fase de lances para diversos itens ou lotes concomitantemente, o que demanda 

menos tempo da sessão para tal etapa (NIEBHUR, 2005). 

Por derradeiro, Carneiro (2016) vislumbra outra importante vantagem do pregão 

eletrônico, que reside na sua própria concepção, uma vez que os meios eletrônicos são 

operacionalizados com vistas a oferecer uma interface descomplicada aos atores do 

procedimento. Corroborando com este entendimento, o Portal de Compras do Governo Federal 

– http://www.comprasgovernamentais.gov.br – oferece diversas orientações e manuais aos 

licitantes, bem como aos pregoeiros. 

 

3.2 AS PRINCIPAIS BARREIRAS ENFRENTADAS COM A IMPLANTAÇÃO DO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO ÂMBITO PÚBLICO 

 

 Algumas resistências às inovações tecnológicas na Administração Pública podem ser 

encontradas, podem-se destacar: as barreiras políticas - decorrentes da natureza dos serviços 

prestados por cada órgão, que dependem de recursos financeiros para realização dos mesmos - 

as barreiras culturais - decorrentes das resistências às mudanças por parte dos colaboradores - 

e as barreiras tecnológicas - ocasionado pelas diferentes estruturas computacionais com 

tecnologia distintas nos diversos órgãos públicos (MENEZES; FONSECA, 2005). 

 Como afirma Almeida (2015) o pregão eletrônico por ser um procedimento novo, tem lá 

seus obstáculos também. Os exemplos desses desafios são: o despreparo tecnológico de 

algumas empresas, que por sua vez deixam de participar dos certames, e a necessidade de 

análise do objeto fornecido, que por ser menor preço acaba adquirindo um objeto de menor 

qualidade. 

 O formato eletrônico acelerou etapas do processo, porém, até então, a administração 

esbarra na condição de alguns documentos serem apresentados em original ou cópia autenticada 

em cartório. A exigência de apresentação de documentos em original ou cópia autenticada 

contrapõe o atributo de agilidade que o meio virtual proporciona (BICALHO, 2016). 

 

3.3 METODOLOGIA 

 

Baseado nos principais tópicos abordados nesse artigo, foram desenvolvidos estudos 

fundamentados em pesquisas bibliográficas baseadas em livros, trabalhos acadêmicos, 
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revistas especializadas, bancos de textos on-line, com o objetivo de apresentar a relação de 

compras no âmbito de alguns órgãos dos entes federativos. 

 Em se tratando de investigação de uma realidade procedimental já conhecido por 

diversos órgãos públicos, foi utilizado o método de pesquisa do estudo de caso subsidiado por 

pesquisas exploratórias qualitativas e do diagnóstico por meio de observação com a pretensão 

de adquirir conhecimento sobre as experiências vivenciadas por esses órgãos e adequá-las a 

estrutura atual da Assembleia Legislativa da Bahia. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Com inúmeros desafios que alguns órgãos públicos enfrentam na busca de soluções para 

uma gestão de compras mais eficiente, o pregão eletrônico pode ser uma alternativa importante 

para racionalizar esse processo. Todavia, o desenvolvimento dessa modalidade é complexo, 

pois o seu reflexo envolve barreiras culturais, tecnológicas e políticas em todos os níveis 

organizacionais. 

Considerando as atuais inovações e o emprego da internet como um instrumento cada vez 

mais essencial no papel do gestor público, o presente trabalho foi elaborado com o objetivo de 

conhecer as vantagens de se modernizar os processos de compras públicas e desafios 

decorrentes das mudanças na legislação e as inovações introduzidas nas licitações, em especial 

àquelas encontradas na modalidade do pregão eletrônico. 

Conforme se pode analisar, o pregão eletrônico constitui melhorias em direção aos 

princípios da economicidade e transparência. Porém, percebem-se alguns aspectos a serem 

aperfeiçoados e deficiências a serem superadas, especialmente na legislação para executar 

novos procedimentos na execução dos processos. No pregão, a inversão de fases, primeiro a 

análise de proposta, depois a conferência dos documentos de habilitação, efetivou maior 

celeridade ao processo e diminuiu radicalmente o tempo destinado à avaliação dos documentos 

de habilitação. 

Na forma eletrônica, a etapa de lances se tornou mais competitiva, seja pela agilidade dos 

lances, seja pelo maior extensão de fornecedores participantes. Empresas nacionais, 

independente da localidade, estão aptas a participar das competições do pregão eletrônico sem 

a necessidade do deslocamento de um preposto. Para participar, bastam o credenciamento no 

site para ingresso ao ambiente eletrônico e conexão à internet. 
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Em suma, o pregão eletrônico atingiu melhorias importantes na forma de realizar as 

compras públicas, resultando em economicidade e desenvolvendo a perspectiva de eficiência, 

o que significa melhor tratamento com o patrimônio público e ganhos para a sociedade. Por 

outro lado, resta claro a necessidade de melhorar ainda mais as dimensões que abrangem essa 

modalidade, principalmente, em estabelecer uma organização mais ajustada à dinâmica que 

compreende o modelo eletrônico e suas benesses. 
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