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Primeira parte  

 

I -  Foi publicado no DOU de 23 de setembro de 

2.019 o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2.019.  Entrou em vigor apenas 

em 28 de outubro de 2.019, o tradicional dia do funcionário público, e não 

imediatamente após publicado. 

Eis sua ementa: 

Regulamenta a licitação, na 

modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens 

e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços 

comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa 

eletrônica, no âmbito da administração pública federal. 

Trata-se, portanto, do terceiro decreto que disciplina – 

e não simplesmente regulamenta como a lei do pregão pretende  e os três 

decretos repetem – o pregão eletrônico.  Sim, porque quando um decreto, mais 

do que apenas regulamentar algum disciplinamento superior,  ele próprio 

disciplina inteiramente um assunto como neste caso, então não se trata de mero 

regulamento mas de toda a regra de regência, o que significa um 

disciplinamento. Não deveria bem ser esse o papel dos decretos mas de vez em 

quando o fenômeno ocorre, sobretudo quando existe delegação da lei. 

E, com efeito, o pregão eletrônico se rege apenas pelo 

decreto de plantão, e nada, absolutamente zero, pela lei do pregão presencial, a 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2.002.  Então e assim sendo, o decreto do pregão 

eletrônico não regulamentava nem regulamenta  coisa nenhuma, mas, muito mais 

que isso, disciplina por completo aquele pregão. 
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E dizemos decreto de plantão porque este já é o 

terceiro sobre o tema, o governo federal com certeza esperando que este dê certo 

– já que em tese, um  dia, algum deverá dar certo e ser suficiente. 

O primeiro deles foi o Decreto nº 3.697, de 21 de 

dezembro de 2.000, muito curto, tecnicamente insuficiente e que se revelou, 

poucos meses após sua edição, outra  vítima do endêmico, atávico  e insuperável 

instinto brasileiro de corrupção (1). Essa nefanda  instituição, como todos sabem,  

resiste impavidamente a todos os governos, os processos, as prisões, as operações 

lava-jato  e quejandas, as execrações públicas e a degradação absoluta do 

conceito das pessoas e do país junto – sem dizer dos muitos divórcios que já 

propiciou. 

O segundo foi o  Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 

2.005, que vigorou até 27 de outubro de 2.019, quando deu lugar ao presente 

Decreto nº 10.024/19. 

O volume dos três editos foi assustadoramente 

crescente: 15 artigos (1º), 33 artigos (2º) e agora 61 artigos (3º) !!   Quem sabe,  

quando um futuro decreto contiver 200 artigos talvez seja considerado bastante, 

final e definitivo, como se o volume do regramento jurídico garantisse a sua 

observância...   e enquanto isso não se dá perquira-se sempre, em matéria de  

pregão eletrônico, qual é o decreto de plantão, e se ainda não está suspenso por 

liminar. 

 

II – Este humílimo artigo comenta apenas as 

inovações trazidas pelo novo decreto,  e não  realiza  varredura do seu texto – até 

por temor de precisar apontar para onde a matéria deveria ser varrida... 

                                                      
1  Referimo-nos à regra constante do primeiro decreto do pregão eletrônico, pela qual o pregoeiro decidia, 
sponte sua, quando finalizar a etapa dos lances. Alguém, genuinamente brasileiro papa-goiaba, logo se 
deu conta que ali se podia ganhar dinheiro. Bastava combinar com o pregoeiro – que acaso fosse venal e 
ordinário como o proponente - que o lance terminado, por exemplo, em R$....2,17, deveria ser o final, 
porque então a comissão do agente público estaria garantida...  Mas como se sabe que para manter um 
segredo entre dois será só matando um, a gambiarra logo exravazou o âmbito delinqüencial de origem, e 
o governo federal quando a soube mudou o decreto para, dentre outras providências,  eliminar aquela 
possibilidade.  Agora, passados bons anos e sem qualquer  vinculação como psssado, temos o terceiro 
decreto.   
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Com efeito, modestamente  e como sempre que 

podemos reiteramos, detestamos o pregão eletrônico.  Se os pregões presenciais, 

em que as pessoas comparecem ao certame e se identificam – provando ao menos 

que existem – já com freqüência enseja problemas sem conta na sua realização e 

na execução do contrato, então que dizer de pessoas virtuais e ocultas por trás de 

uma tela, as quais pessoas que em dado momento parecem existir mas que muitas 

vezes não são nada daquilo que fazem parecer através da ciência eletrônica ? 

É certo que o mundo está se convertendo com 

velocidade espantosa numa realidade virtual, porém é também preciso considerar 

que os bens e os serviços licitados no pregão não podem ser virtuais... e esse  é o 

principal limite da virtualização das instituições licitatórias.   

Com todo efeito, enquanto o ser humano não comer 

programas de informática, nem vesti-los, nem residir  em casas virtuais, nem 

viajar de férias pela internet, nem se reproduzir através de um teclado, nem tomar 

café a um toque do mouse, fácil é perceber que nem tudo se poderá resolver pelo 

computador. E que a informática, para a qual toda atenção humana parece 

convergir neste momento da história,  não é nem jamais será a solução de todos 

os anseios humanos, nem dos infindos desafios da vida. 

O pregão eletrônico poderá ser mais adequadamente 

aproveitado quando o seu operador e o seu usuário se derem conta de que 

constitui tão somente uma ferramentazinha de trabalho, mais ou menos tal qual 

uma chave de fenda ou um martelo de borracha...  e nada além disso. E assim e 

desse modo  tratá-lo,  e assim com ele conviver no lugar que merece estar,  algo 

como uma caixa de ferramentas.  

Endeusar o pregão eletrônico como é comum verificar 

na Administração,  ou divinizar qualquer arte eletrônica só por si e antes de 

compreender a elevada utilidade para que foi concebida,  representa o mesmo 

que adorar o bezerro de ouro bíblico,  parece muito claro.  É confundir conteúdo 

com continente, meio com fim, figura com fundo ou  forma com substância, e 

transformar a insignificância de um fetiche em excelência material. 



 4

A freqüente alegação, para justificar o pregão 

eletrônico, de que gente só traz problema, ou a de que o teclado e a tela são 

preferíveis porque  é muito difícil lidar com as pessoas,  apenas desvela o grau de 

grotesca  animalidade a que decaímos nestes dias que correm, de um 

primitivismo que parecia  superado. Gente é indesejável; de modo a solução é a 

informática !..  – ora, quanta fidalguia !  Que avançadíssima evolução...   para as 

cavernas !  Um pitecântropo era mais evoluído... 

É  como se os computadores se programassem 

sozinhos, ou  como se o pregão eletrônico detivesse o condão de excluir por 

completo os seres humanos que o concebem e o gerenciam. E como se os 

fornecedores fossem robôs teleguiados. 

Resulta  impressionante como a informática por vezes 

reduz o cérebro humano a um teclado, e a humanidade mesma a um mísero 

programa. Não estranha, num país em que, em outubro de 2.019 segundo a 

pesquisa publicada em jornais como O Estado de S. Paulo,  um quarto dos jovens 

é dependente da informática, como outros tantos outros o  são das mais nefandas 

drogas.   Pobre homem-celular, que renega a sua humanidade:  a quê se acha  

reduzido  !  

Sob a idéia fixa de que o pregão eletrônico é a única 

via lícita para o futuro – o que se lê do art. 1º, § 1º, do novo decreto, como aliás 

se lia também da regra anterior – a autoridade se reduz a um digitador que pode, 

eventualmente,  nada ter a dizer ao teclado, mas que precisa digitar.  Parece 

entender  o   Executivo  que  inexiste salvação  institucional fora  da    

informática. 

E desse modo o excelente pregão presencial, 

verdadeira revolução institucional dentro de um antigo panorama que já 

desatendia inúmeras  necessidades públicas e privadas, viu-se bem logo 

suplantado pelo seu irmão eletrônico  que, por mais que se esforcem os seus 

conceptores, ainda recorda a prosaica imagem do cachorro arrojado de um 

caminhão de mudança, olhando em desespero para  toda direção à caça de 

alguma referência segura. 
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O teclado e a tela, tal qual o dinheiro, são ótimos 

escravos mas péssimos  patrões.  Cumpre apenas manter cada qual deles no seu 

lugar. 

 

III – Superado este inicial muro das lamentações 

contra a redução da autoridade pública a um vassalo do teclado, examinemos as 

inovações que o novo decreto oferece sobre a matéria do decreto anterior  do 

pregão eletrônico. Repia-se que não será comentado todo o novo decreto, mas 

apenas as suas inovações ante o texto anterior. 

Inicia-se a novidade já pela ementa e pelo art. 1º, 

ambos a mencionar  

(...) serviços comuns, incluídos os 

serviços comuns de engenharia (...). 

Pretendeu o Executivo, a toda evidência, sinalizar 

sobre a interminável discussão sobre se existem serviços comuns de engenharia, 

como seriam por exemplo algumas pavimentações, calçamentos ou quejandos. 

Diga o que disser o decreto, se existirem esses 

serviços então também deverão existir os serviços comuns de medicina, de 

direito, de arquitetura, de economia, de odontologia, de veterinária, de física, de 

química, e de toda e qualquer outra disciplina de nível universitário. Com efeito, 

que tem a engenharia que as demais disciplinas superiores, quanto a isso, não 

têm ? 

Então talvez possa existir um serviço comum de 

cirurgia cardíaca ou cerebral; outro de física quântica; outro ainda de advocacia 

espacial, mais um ainda de biologia reprodutiva. 

A exigência legal de que os profissionais respectivos 

sejam formados na universidade e inscritos no ente fiscalizador do exercício  

profissional pelo visto pode perder relevância. Afinal, para realizar serviços 

comuns – de nível superior... - nada disso é necessário, deve ser essa a 

mentalidade do autor do decreto.  
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Ora, reza a lógica mais primitiva que se um serviço 

pode ser realizado por qualquer profissional não especializado em nada, então 

esse não deve ser um serviço de engenharia, nem de direito, nem de medicina. 

nem de biologia. 

Se for qualquer um  desses, ou de outra profissão 

disciplinada por lei federal, então obrigatoriamente é privativo de profissional 

universitário dessa área,  e seu autor tem de ser  profisional superiormente 

habilitado. E não é comum, nem neste decreto nem em instância nenhuma do 

direito, da lógica, da coerência institucional.   

Serviço comum de engenharia é algo, como no dizer 

de Pontes  de Miranda, uma contradictio in terminis.  Um círculo quadrado. Uma 

impossibilidade técnica, como alguns asseveram do vôo dos besouros. Ou uma 

simples girafa, que se diz que ao ser avistada por primeira vez pelo 

expedicionário inglês no século dezoito mereceu este comentário: - este animal 

não existe. 

Ou bem o serviço é simples ou de outro modo, se a 

matéria for essa e por tudo que é sagrado é de engenharia, dentro do mesmo 

raciocínio dos especialistas segundo o qual  não se pode ter a mulher bêbada e a 

pipa cheia...  as idéias são reciprocamente excludentes, antinômicas. 

contraditórias, antitéticas. 

 Dentre os serviços de engenharia há-os dos mais 

simples aos mais complexos: mas são todos de engenharia, e exigem assinatura 

ou autoria de engenheiro, pena de configurado exercício ilegal de profissão, e 

sujeição do responsável às penalidades da lei civil e criminal.   

Se os serviços não  exigirem autoria especializada de 

engenheiro, então serão tudo no universo menos serviços de engenharia -  e por 

mais simples que pareçam ao Executivo federal e a seus decretos. 

Figuremos um exemplo dos mais banais. O muro de 

uma construção, que é obra de engenharia, desabou parcialmente. O respectivo 

projeto foi serviço de engenharia na origem, porém neste momento qualquer 
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pedreiro o reconstrói à perfeição, sem projeto nenhum. Até o amável leitor, com 

um pouco de boa-vontade e paciência, o faz. 

A planificação do muro, ora caído em parte, foi 

portanto serviço de engenharia, porém a sua reconstrução parcial não mais é 

serviço de engenharia, porque nenhum projeto  será necessário, nem jurídica 

nem operacionalmente,  ao bom e diligente pedreiro para que o reerga.  É, agora, 

serviço  de pedreiro, e ponto final. Detém toda a relevância e a dignidade 

próprias dos serviços de pedreiro – que edificam materialmente todos os países -,  

porém serviço de engenharia não é. 

E não consideramos bizantina nem despropositada 

esta dicussão porque problemas sem conta, sobretudo com os Conselhos de 

Engenharia,  poderão advir da muito simplista solução que o novo decreto 

pretendeu dar a uma questão  muito maior do que aos seus autores  deve ter 

parecido.  

O tempo o dirá, porque é certo que não é decreto 

nenhum que mudará o direito fundamental das profissões. 

O art. 3º, inc. VIII, como se irá ver, pretende definir, 

ou quase institucionalizar, o que o decreto denomina serviço comum de 

engenharia. Deu, a nosso ver, com os burros n´água, porque o papel em branco a 

tudo aceita, mas não o direito. 

 

IV – Um segundo ponto de inovação no decreto é a 

previsão de dispensa eletrônica (no art. 1º), o que é de esperar num mundo cada 

dia mais eletrônico. Não tem muito sentido processar todo o complexo pregão 

eletronicamente mas autuar e instruir todo um processo físico para dispensar 

aquela licitação, e até porque  a dispensa é muito menos complexa que a 

realização mesma do pregão.  

Nem no anterior Decreto nº 5.450/05 nem no Decreto 

nº 5.504/05, mais ou menos um seu complemento, constava a dispensa 

eletrônica. 

O art. 3º, inc. X, cuida do tema. 
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V – O longo art. 1º insiste na obrigatoriedade do 

pregão eletrônico nas compras de bens e serviços comuns pelas entidades do 

Executivo federal, e pelas  a ela institucionalmente vinculadas. O papel do 

decreto enesse momento é de uma ordem hierárquica da autoridade executiva:  - 

façam assim porque eu, que sou o chefe, estou mandando.  Nada de ilegal até 

aqui, quanto a isso.  

Mas existem exceções e atenuações da regra da 

obrigatoriedade eletrônica nos parágrafos do art. 1º, e são muito benvindas. 

A eletrônica, no entanto, verdadeira fixação 

compulsiva para o cidadão como já é, converteu-se numa obsessão da 

Administração, que parece inadmitir vida inteligente nos escaninhos burocráticos  

fora da eletrônica – e aí  reside o excesso improfícuo. 

Sim, porque mesmo hoje em dia nem tudo nas 

melhores práticas administrativas se deve à eletrônica, a qual ciência, em matéria 

de pregões, lembra o palito do sanduíche:  por mais delicioso que fosse o 

sanduíche, o seu palito não desceu garganta abaixo nem com todo esforço.   

Nada substitui ainda, entendemos, a presença física de 

candidatos a vendedores para o poder público, muito menos uma tela de 

computador – atrás da qual ninguém sabe exatamente o que se passa.   

Sim, porque a pessoa que se apresente à sessão do 

pregão presencial  ao menos existe, mas aquela por trás da tela não se sabe se de 

fato existe ou se é vírus, fake, holograma, golpe de hacker, embuste, pirataria ou 

achaque de bandidos que não valem o ar que respiram. e que em caso de 

necessidade vendem a mãe. 

In medium virtus, ou seja, a virtude está na média, 

como asseveravam os antigos romanos e como  a todo tempo ensina a prudência 

e a ponderação. Nem oito nem oitenta prefiramos; situemo-nos nem tanto ao céu 

nem tanto à Venezuela.  O pregão eletrônico, quando dá certo, quando funciona e 

quando não deixa o agente público falando sozinho e mais desorientado que um 
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canídeo doméstico despencado de veículo logístico em percurso mudancista, é 

maravilhoso. Quando dá certo. 

Assim, a parte final do § 3º, e todo o § 4º, ambos 

deste art. 1º e que estabelecem as possíveis  exceções à obrigatoriedade da forma 

eletrônica do pregão,   de nossa parte merecem ser amplamente prestigiados e  

convictamente  utilizados.  

Sim,  porque estas exceções, como sói acontecer em 

nosso país, são melhores que a regra.   E no dia em que se assegurar que o pregão 

eletrônico dará certo, nossa fala será outra. 

 

VI – O art. 2º traz outra vez à baila os princípios de 

administração constitucionais, os legais de licitação e mais alguns. Citam-se 

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

probidade administrativa, desenvolvimento sustentável, vinculação ao 

instrumento convocatório, julgamento objetivo, razoabilidade competitividade, 

proporcionalidade,  e ainda se referem os correlatos, como se os primeiros 

fossem poucos. 

Dentro da rematada inutilidade de levantarem 

princípios genéricos e globais – quer na Constituição, quer na lei, porque quem 

se dispõe a cumprir as regras não precisa ouvi-las repetidas, e para quem não se 

dispõe a cumpri-las elas são inúteis  -, entretanto ao menos um que não é 

discursivo e vazio, o do desenvolvimento sustentável, merece acolhida e 

prestigiamento.  

Traduz uma urgentíssima preocupação dos governos e 

dos cidadãos, relativa ao meio ambiente, e a práticas saudáveis de convívio e de 

colaboração com  natureza, o que reflete favoravelmente no próprio convívio 

humano. O panorama físico dos países, desde o mais civilizado até os mais 

tenebrosos tugúrios que alguns chamam de países, é aterrador sob qualquer 

aspecto, e tudo que servir para racionalizar a ocupação do planeta pelo homem é 

extraordinariamente benvido.   
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E as possibilidades de melhorar a experiência humana 

na terra se revestem de infinitos meios e incontáveis possibilidades, que como 

regra se iniciam jurídica ou formalmente mas que devem materialmente 

prosseguir e se aplicar à vida prática, tudo o quê recomenda enfaticamente esta 

diretriz de sustentabilidade aos objetos dos pregões, como de resto a qualquer 

ofensiva institucional que hoje em dia se conceba. 

Em muito boa hora foi invocado o princípio do 

desenvolvimento sustentável, portanto. 

 

VII – O vasto art. 3º segue a tendência legislativa de 

incluir um rol de conceitos e definições dos institutos no texto das novas regras 

jurídicas. Assim ocorre em inúmeros diplomas relativos a licitações e a contratos 

públicos – a começar pela Lei nº 8.666/93 -, e o decreto não fez diferente.  Não 

acerta sempre – aliás quase nunca acerta...-, mas merece comentário. 

Quando uma lei define instituições ela altera o direito 

nessa conformidade, porque a fonte do direito é a lei, de modo que a lei 

verdadeiramente institui;  mas um decreto...    que   instituto verdadeiro pode 

criar ?.. 

De novidades  frente a regra anterior temos os 

seguintes incisos – alguns de embaraçosa inutilidade, outros da mais absoluta 

imprestabilidade  como se examinará: 

- inc. III – bens e serviços especiais. Não se imagina a 

razão disso na regra, se o único que interessa para o pregão eletrônico é o bem 

comum ou o serviço comum; 

- inc. IV – estudo técnico preliminar. Idem. Todos 

sabem o que vem a ser isto, e não é diferente no pregão. Parece faltar assunto aos 

autores; 

- inc. V – lance intermediário.  Outra pedra na sopa. O 

autor parece inventar, outra vez, a roda; 

- inc. VIII – serviço comum de engenharia. Asneira 

rematada e absoluta, impropriedade técnica integral,  este foi um péssimo 
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momento do  decreto,  que que se espera venha a ser invalidado por ofensiva dos 

Conselhos de fiscalização profissional, tudo conforme iterado ao início deste 

artigo; 

- inc. IX – SICAF.  O autor do decreto imagina acaso 

que está instituindo o SICAF ?  Terá nascido ontem ?   Como pode a Presidência 

da República colocar a seu serviço, para redigir importantes decretos como este, 

pessoas tão despreparadas e desavisadas ? É profundamednte embaraçoso, 

constrangedor este inciso;  

- inc. X – dispensa eletrônica. Define-se aqui o 

sistema federal de processamento das dispensas de licitação, eletronicamente 

realizadas, incluído no SIASG e aplicável apenas aos entes sujeitos a esse 

sistema. O decreto não adentra particularidades do sistema como não deveria 

adentrar, mas fica a instituição, a ser disciplinada por atos internos relativos ao 

SIASG; 

- inc. XI – termo de referência.  Instituído, ou ao 

menos reconhecido como ato formal, pelo anterior Decreto nº 5.450/05, art. 9º, 

inc. I, agora vem mais detalhado neste decreto, indicando-se seus conteúdos 

principais como são a definição do objeto; o valor estimado do contrato; o 

cronograma físico-financeiro da execução, o critério de aceitação do objeto; os 

deveres de contratado e contratante; os documentos de habilitação técnica e 

financeira; as normas para fiscalização e gerenciamento do contrato; o prazo para 

sua execução, e as sanções pelo descumprimento. 

É detalhada a lista, e com isso bastante útil ao autor 

dos termos de referência, servindo-lhe de objetivo e preciso roteiro. 

De recomendar apenas é que o menos seja mais 

quanto a exigências documentais e formais aos participantes do pregão, porque 

em geral os documentos atrapalham dez vezes mais do que ajudam, e não 

asseguram absolutamente  nada a respeito de quem  os apresenta – rigorosamente 

zero.  Quem gosta de documentos de habilitação deve detestar a licitação. 
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VIII - Já fora da lista de definições, aparece o § 2º 

deste art. 3º, e é difícil conceber a que veio.  Prevê que  

os bens e serviços que envolverem o 

desenvolvimento de soluções específicas de natureza intelectual, 

científica e técnica, caso possam ser (classificados como 

comuns) serão licitados por pregão, na forma eletrônica. 

Indaga-se ao autor se bens ou serviços intelectuais – e 

suponhamos que existam bens intelectuais -, técnicos ou científicos podem ser 

tidos como comuns, em qualquer  hipótese. 

A seguir, o autor, admitindo que possam  ser comuns, 

manda que se os licite por pregão eletrônico. Então para esses, justamente para 

esses, deixam de valer as exceções ao pregão eletrônico ? Exatamente os serviços 

intelectuais, que jamais poderiam ser licitados e muito menos por pregão, esses 

mesmos precisam sê-lo, e  por pregão eletrônico ? 

Mas calma, mada de pânico. Poderia ser pior.  

Imagine-se se o autor deste decreto fosse médico, e 

num desses imponderáveis percalços da existência se visse designado para cuidar 

da saúde do gentil leitor, ou da de seus familiares.  Aí, sim, e então, teríamos 

bem  mais o que chorar.  Melhor que apenas escreva decretos. 

 

IX – O art. 4º, encerrando o Capítulo I, repete a  

arquiconhecida regra segundo a qual o pregão não se aplica a obras. a serviços 

que o decreto qualifica especiais – ou seja não-comuns -  e, agora uma novidade,  

a locações imobiliárias e alienações. 

A novidade – apenas para variar - não parece de boa 

qualidade. 

Se existe algo que poderia à perfeição ser licitado por 

pregão, sempre que licitável o objeto,  é uma locação imobiliária. Ou o objeto 

não se licita porque as condições do imóvel condicionam a sua locação direta (cf. 

lei de licitações, art. 24, inc. X), ou, se precisar ser licitado porque por exemplo 
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existem disponíveis várias unidades de um mesmo edifício, todas iguais e que 

podem ensejar disputa apenas de preço, então a melhor licitação seria o pregão. 

Temos então que o autor do decretode um lado  

arromba as categorias jurídicas para admitir pregão até para serviços intelectuais 

e para serviços de engenharia que denomina comuns, e de outro lado o veta para 

um   objeto   banalíssimo e perfeitamente licitável como é uma locação 

imobiliária !...  A previsão parece obra de um antípoda, que enxerga  o mundo de 

ponta-cabeça. 

E com isso a qualidade do diploma, até este ponto, é 

péssima, o que nos convida a  por aqui encerrar  esta primeira parte, em prol da 

regeneração hepática do muito amável  leitor, assim àquela do escriba. 

 

 

 

 

O NOVO PREGÃO ELETRÔNICO.  NOVIDADES DO DECRETO 

Nº 10.124, DE 20 DE SETEMBRO DE 2.019 

 

Ivan Barbosa Rigolin 

(nov/19) 

 

Segunda parte  

 

I – O art. 5º abre o Capítulo II, Dos Procedimentos, 

do Decreto nº 10.124/19, e leva o subtítulo Forma de realização. 

Informa que será o Sistema de Compras do Governo 

Federal o responsável por realizar os pregões eletrônicos para os entes sujeitos ao 

decreto, e indica o endereço eletrônico respectivo.  

O § 1º reza que o sistema será dotado de criptografia e 

autenticação em favor da segurança durante o certame, o que é de esperar em 

sistemas eletrônicos de operações do que quer que seja. E o § 2º fixa que os 
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sistemas de que trata o § 3º do art. 1º poderão ser próprios da União ou 

particulares, disponíveis no mercado, desde que integrados à plataforma de 

operacionalização das várias modalidades de transferências voluntárias. 

São muitas remissões para algo que poderia se 

resolver sem maior detalhamento, eis que o Executivo federal poderia 

simplesmente informar que os sistemas de compras eletrônicas, do que lá fosse, 

podem ser públicos ou particulares, sem  tantos rodeios. Fica a impressão de que 

o governo sabe, ou desconfia fortemente, que sendo públicos os sistemas podem 

não funcionar. Se de fato desconfia, tem carradas de razão.  

 

II – O art. 6 º elenca as etapas do pregão eletrônico, 

que divide em 9 (nove), sendo (I) planejamento da contratação; (II) publicação 

do aviso do edital; (III) apresentação de propostas e documentos de habilitação; 

(IV) abertura da sessão e envio de lances, que denomina etapa competitiva; (V) 

julgamento; (VI) habilitação; (VII) recursal; (VIII) adjudicação, e (IX) 

homologação. 

Quando se refere ao julgamento quer significar o 

julgamento das propostas, parecendo olvidar-se o decreto de que a habilitação 

também contém  um julgamento, o de se o proponente está ou não habilitado.   

A habilitação merece tanto desprezo da autoridade – 

que quanto a isso também está coberta de razão, porque a cada dia que passa 

mais se revela a absoluta desprezibilidade da fase da habilitação nas licitações – 

que o decreto nem se lembra de que também essa fase contém um julgamento.  

Ideal nos parece que a habilitação sofra crescente 

depreciação  até o feliz momento em que por completo desapareça do 

ordenamento jurídico brasileiro.  Qualquer alternativa parece melhor que o 

sistema tradicional, com seus ridículos, insignificantes, mal descritos e confusos, 

desatualizados e anacrônicos documentos. A habilitação nas licitações hoje em 

dia lembra automóveis movidos a gasogênio, ou computadores a carvão. 
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III -  O art. 7º, caput,  dá o único critério de 

julgamento do pregão eletrônico: menor preço, ou maior desconto sobre algum 

preço de referência que o edital tenha estabelecido – o que significa menor preço. 

Não é proibido ao edital do pregão fixar preço 

mínimo, preços ou faixas de referência, ou o que quer que seja que a lei de 

licitações tenha proibido para as modalidades tradicionais, simplesmente porque 

o pregão eletrônico se rege única e exclusivamente por este decreto, e por 

nenhum outro diploma.  Ninguém invoque para o pregão eletrônico institutos, 

proibições ou  restrições da Lei nº 8.666/93, porque ela se lhe aplica tanto 

quando o código de Hamurabi ou as ordenações manuelinas: zero. 

Mas... neste país, a cristalina regra do caput não podia 

sair incólume.  O parágrafo único deste  art. 7º parece trabalho de quem chegou 

ao serviço mal recuperado após ser atropelado por caminhão, ou recém-

nocauteado por peso pesado.  É absolutamente contraproducente. 

então, se não é essencial. O caput informa que o 

critério é o de menor preço, e o parágrafo fala em melhor preço, o que já 

constitui uma grave impropriedade porque baralha com o de menor preço 

conceitos próprios de melhor técnica, e essa impressão se reforça pelo que segue 

no dispositivo, a citar prazo de execução, especificações técnicas, parâmetros 

mínimos e outras absolutas incongruências dentro de um critério de menor preço. 

O autor do parágrafo – que não deve ser o autor do 

caput - não se conforma com que o menor preço seja apenas o preço mais baixo, 

o inferior de todos, o que signifique a menor importância financeira, e inventa 

novidades rigorosamente incabíveis e inaplicáveis. Quando  um dispositivo 

confunde menor preço com melhor preço, então é melhor pulá-lo desde logo e 

passar à leitura do seguinte como se o primeiro não existisse, porque o seu autor 

simplesmente não sabe o que faz e, na esteira bíblica,  deve ser perdoado, mas 

não observado. 

É o que recomendamos neste caso – como de resto 

sempre aconselhamos quanto a inúmeros dispositivos da lei de licitações, mais 

enigmáticos que as fórmulas alquímicas da idade média. 
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Mas figuremos apenas um exemplo disso afirmado:  

“diretrizes do plano de gestão de logística sustentável”.  Imaginando que ao 

menos o autor do dispositivo saiba o que é isso, a pergunta que se lhe formula é a 

seguinte: onde isso contribui para a fixação do menor preço ? Que tem a ver esse 

gatafunho com menor preço ?  Onde esse desprezível  casuísmo contribui com o 

estabelecimento do menor preço ?   Aliás,  é menor ou melhor o preço 

perseguido ?.. 

Se o edital exige que as propostas dos licitantes 

atendam aquelas mencionadas diretrizes, e que  obedeçam isso ou aquilo, então 

escreva tais exigências como especificações no termo de referência, de modo que 

será pura e simplesmente desclassificada a proposta que não  as atender -  e 

ponto final. E assim qualquer outra especificação do edital: ou a proposta a 

atende ou é desclassificada. 

Mas por tudo que é sagrado, não se polua nem se 

contamine a diafaneidade do conceito de menor preço, que uma criança de três 

anos domina e que toda dona de casa exercita durante todos as horas do seu  dia, 

com rematadas afetações e exibicionísticas frivolidades como são estas 

constantes da parte final do parágrafo único deste art. 7º. Muito melhor, nesse 

sentido,  era o caput do art. 2º do Decreto nº 5.450/05, cujo autor sabia o que é 

menor preço. 

 

IV – O longo e rebarbativo art. 8º já à primeira mirada  

se afigura exagerado para um pregão eletrônico, que sempre deveria pautar-se 

pela simplicidade, pelas operações diretas e pelos efeitos rápidos. Sim, porque se 

algo é eletrônico há de  ser antes de tudo e por princípio rápido e descomplicado   

– ou de outro modo não haveria por quê adotar a eletrônica.   

O brasileiro continua entretanto, ainda hoje,  escravo 

da burocracia, até porque para se elaborarem diplomas sintéticos e inteligentes é 
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preciso abreviar drasticamente as instituições tradicionais, muitas das quais 

originárias de décadas atrás e que hoje em dia fazem rir  (2).   

Dentro da clara vocação do decreto para instituir listas 

e mais listas de obrigações, competências, etapas e fases procedimentais – o que 

é pedagógico e organizativo -, este artigo elenca os documentos instrutórios do 

pregão eletrônico, algo,  entretanto,  que poderia ser mais útil se mais conciso. 

São os seguintes: 

Inc. I – estudo técnico preliminar,  quando 

necessário.  Então, se não é essencial, por que o prever ?; 

inc. II – termo de referência. Foi o título que as 

especificações do edital receberam, já no decreto anterior. Chamando-se assim, 

ou não tendo nome algum as especificações do edital, o resultado é o mesmo. 

mas a impressão é a de que deste modo os autores do edital entendem do que se 

está tratando – nada mais que o conjunto das especificações do edital acerca do 

objeto; 

inc. III – planilha estimativa de despesas. Trata-se do 

orçamento da administração, e também nenhuma novidade constitui. O ente 

licitador precisa orçar o objeto com seus componentes, para orientar o mercado 

fornecedor. Recomenda-se realismo neste momento, e não ufanismo ou 

idealismo fora do mercado real; 

inc. IV – previsão dos recursos orçamentários. Não 

significa indicar a existência de dinheiro em caixa, mas apenas as rubricas do 

plano de contas que suportarão as despesas que virão. Recurso orçamentário é 

conta contábil, não cash. Para registro de preços não se aplica esta exigência, 

porque o ente nem sequer sabe se vai adquirir os itens licitados. Esta matéria 

interessa apenas ao ente licitador, e nem precisaria estar prevista na regra; 

inc. V – autorização de abertura da licitação. Outra 

particularidade de interesse exclusivamente interno, que o licitante não sabe o 

que é, não quer saber e amiúde tem muita raiva de quem sabe.  Simples cópia, 

                                                      
2 A melhor  demonstração do burocratismo é a própria história do pregão eletrônico: o primeiro decreto 
tinha 15 artigos; o segundo, 33, e,  este terceiro, 61.   Isso é simplificar ?  A persistir a tendência, em 
breve o decreto do pregão eletrônico será maior que a lei de licitações. 
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sem nenhum sentido prático, das regras anteriores, tão inútil quanto aquelas mas 

que precisa ser observada pelo ente: indicar quem autorizou o certame, e quando. 

Serve mais ou menos como a pedra na sopa, ou a função de soprador de 

verruma, de Monteiro Lobato no seu conto A vingança da peroba.   

Mas o pior é o seguinte: até hoje o legislador, ou o 

decreteiro de plantão, não se deu conta de que a autoridade não autoriza que se 

licite, mas manda, determina que se licite;  

inc. VI – designação do pregoeiro e da equipe de 

apoio.  Matéria de mero despacho dentro do processo, que não precisa ter 

nenhuma publicidade. Não é matéria secreta, mas também não tem porque ser 

anunciada. Quem quiser saber os nomes, examine o processo; 

inc. VII – edital e respectivos anexos. Ora, então o 

termo de referência, do inc. II,  acaso estaria fora do edital ?   Não é  o TR por 

acaso a parte mais essencial do edital ?   É de se entender que o TR é um anexo 

do edital, mas então esta relação deveria esclarecê-lo, porque parecem coisas 

separadas; no mais o dispositivo é óbvio ululante, na medida em que o edital é a 

própria licitação; 

inc. VIII – minuta do instrumento de contrato, ou da 

ata do registro de preços se for o caso. Importante, e haurido da lei de licitações 

que desde 1.993 exige que um dos anexos do edital seja a minuta do instrumento 

de contrato, o que evita que o ente licite a e depois ocasionalmente pretenda 

contratar b, como era comum ocorrer antes da Lei n º 8.666/93. O licitante 

precisa sempre saber em que barco está pisando. Em não correspondendo objeto 

licitado com objeto do contrato, impugne-se o edital, se preciso até mesmo 

judicialmente; 

inc. IX – parecer jurídico. Observe-se que não mais 

existe a aprovação pela unidade jurídica do edital, mas mero parecer, que é livre 

opinião, não libera coisa alguma para prosseguir e não vincula a atuação da 

autoridade superior.  

Sendo mera opinião (opinio) não gera 

responsabilidade ao parecerista, porque constitui  livre  expressão do 
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pensamento, o que é direito e garantia individual do cidadão por força de 

cláusula pétrea da Constituição, figurante do seu art. 5º, inc. IV.   

Outra coisa, bem distinta e juridicamente mais 

relevante que uma mera opinião, seria o ato administrativo da aprovação, como 

acontece na lei de licitação, art. 38, parágrafo único, ato esse que libera o 

prosseguimento do certame e gera responsabilidade ao autor; 

inc. X – documentação de habilitação. Sempre 

dissemos que a habilitação podia no máximo ser um mal necessário, mas neste 

momento nos retratamos: não é. Habilitação é um péssimo necessário, quando é 

necessário.  Toda a documentação do mundo, em seu conjunto, não garante 

absolutamente nada à Administração.  

Quem não tem vergonha na cara não sofre restrição 

alguma com documentos, nem  reconhece coerções, e nem sequer sob a 

permanente  ameaça de processo, multa, ressarcimento e cadeia, e encerramento 

da empresa. Nada intimida os bandidos, e o mundo da licitação está abarrotado 

dos piores meliantes – particulares e autoridades públicas -, como o país assiste 

há bons anos. Com lava-jato, sem lava-jato ou apesar da lava-jato o mar de lama 

persiste irrefreável: - comigo não acontece, muitíssimos assim pensam, e 

resistem em sua carreira.  E não será documentação nenhuma no planeta que 

conterá a sodoma-e-gomorra administrativa. 

Nesse panorama rigorosamente verdadeiro outra vez 

alertamos para que o menos é mais.  Além da documentação previdenciária 

tradicionalmente imprescindível há décadas no Brasil, nos  pregões eletrônicos 

quanto menos documentos se exigirem, mais inteligentes serão os 

procedimentos, e mais lúcido será o ente promotor.  Licitação não é auto-de-fé 

medieval, nem autoflagelação, nem deve constituir festival de hipocrisia de quem 

finge que não sabe desses fatos. 

Conhecemos muitos servidores da área de licitações 

que quase sofreram síncope cardíaca, ou acidente vascular cerebral fulminante, 

quando pela primeira vez foram informados que a lista dos documentos 

constantes dos arts. 27 a 31 da lei de licitações não é toda ela de exigência 



 20 

obrigatória; mas parece que até o dia de hoje muitas autoridades ainda não o 

aprenderam, a confirmar que o pior cego é  o que não quer ver (3); 

XI – proposta de preços do  licitante.  Essa é a 

proposta inicial, originária, sobre a qual o proponente espera começar a negociar 

na subsequente fase de lances. Por mais que na sequência os preços ofertados se 

distanciem dos da proposta, uma oferta inicial sempre constitui a base do que 

virá; 

XII – ata da sessão pública, instruída ao menos com  

- lista de participantes (apenas os oficialmente 

admitidos ao pregão, excluídas as fantasmagorias ou as almas penadas de 

qualquer natureza, sempre presentes nas telas);  

- as propostas oferecidas;  

- as comunicações entre o ente e os interessados, 

como avisos, esclarecimentos e impugnações, estas com seus resultados;   

- os lances oferecidos e sua classificação;  

- as suspensões e os reinícios eventuais. Se ocorreram, 

naturalmente precisam estar registradas; 

-  “aceitabilidade de proposta de preço” – e aqui 

temos todas as restrições do mundo ante a confusa técnica do pregão presencial 

aqui copiada para o eletrônico, no qual se instituiu essa incompreensível fase de 

exame da aceitabilidade quando os preços já foram todos classificados ou 

desclassificados  anteriormente, com isso se retornando a uma fase já superada 

do procedimento.  

Ora, se o preço é inaceitável quando oferecido 

(proposta ou lance), então que seja imediatamente desclassificado, e descartado 

tão logo apresentado – ainda que se reconheça que assim proceder no pregão 

presencial, em que as pessoas sabidamente existem - é mais fácil do que fazê-lo 

no eletrônico; mas a ideia, tal qual o palito do delicioso sanduíche, não desce; 

                                                      
3 E para concluir que nem todos os documentos são obrigatórios basta ler toda a lista, e se observará que 
alguns documentos são reciprocamente excludentes: um exclui materialmente o outro. No art. 28, por 
exemplo, quem pode atender um dos cinco incisos em geral não tem como atender outro, digamos, com 
cédula de identidade e com ato constitutivo de empresa. RG é para licitantes pessoas naturais ou físicas, e 
ato constitutivo para licitantes pessoas jurídicas. Ou o licitante está em uma ou está em outra categoria. 
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- habilitação. Tudo que ocorrer nessa fase deve 

constar da ata, ou de outro modo, jurídica e  simplesmente, não aconteceu. 

Princípio da formalidade: o que não está nos autos não está no mundo; 

- decisão sobre recursos, saneamentos havidos nas 

propostas ou documentação.  No pouco que tem compreensível esta previsão ela 

dá medo, porque parece autorizar que alguém saneie ou corrija erros ou vícios 

nos documentos dos licitantes.  Que diabo disso é aquilo ? – indagaria o sábio 

rurícola.  Desde quando alguém saneia alguma coisa em licitação ? Se o 

desavisado agente público tentar fazê-lo estará simplesmente adulterando 

documentação alheia, o que é bastante grave e o sujeita a desagradáveis eventos;   

Ninguém saneia coisa alguma, porque isso é proibido. 

Se existem erros formais como uma sequência errada das páginas, por exemplo 

fls. 1, 2, 4, 3, então o pregoeiro aponta esse fato e lavra em ata que não haverá 

prejuízo ao proponente porque nada faltou ao documento e não houve má-fé no 

caso, mas apenas foi ordenado com erro sequencial um documento – e esse é o 

limite do “saneamento”. Poderia o dispositivo ser mais técnico e cuidadoso; 

- recursos interpostos e suas decisões. Se os houve, 

então pelo mesmo princípio da formalidade evidentemente precisarão  constar do 

expediente eletrônico, até porque podem constituir direitos a alguém, ou negá-los 

a outrem; 

- resultado da licitação. Mais do que óbvio, isto é tudo 

o que se almeja ao licitar: obter um vencedor, que será o fornecedor do bem ou 

do serviço.  O registro do resultado é a fonte de direito para o que siga de 

interesse dos licitantes, muito em especial do vencedor; 

XIII – comprovantes das publicações. Todas as 

publicações que o decreto do pregão eletrônico exige o ente precisa demonstrar 

que ocorreram, daí a exigência de que constem do expediente eletrônico;, 

devendo estar claramente indicado o veículo utilizado. Destacam-se as 

publicações  do aviso do edital e do extrato do contrato, que o decreto 

expressamente enumera; 
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XIV – ato de homologação – trata-se de ato 

hierárquico, praticado sempre por autoridade superior a quem praticou o ato 

homologando, na medida em que ninguém homologa – ou confirma, avaliza, 

endossa – seu próprio ato. A homologação habilita o pregão a produzir efeito 

fora do ente público que o realizou; sem ela toda a tramitação havida ainda é 

interna daquele ente, não podendo haver contratação nem produção de outro 

efeito externo. 

Uma pergunta: onde está a adjudicação ? O art. 6º, 

inc. VIII, prevê como etapa do pregão a adjudicação, mas curiosamente esse ato 

não consta da lista dos conteúdos necessários ao expediente do pregão, neste art. 

8°.     

Olvido circunstancial ?   Oblívio do autor, que teria 

acaso ingerido as águas do rio Lethe ?  É no mínimo curiosa a omissão, mas se 

recomenda que jamais deixe de constar do expediente do pregão o ato da 

adjudicação, que é de autoria do pregoeiro caso inexista recurso, e da autoridade 

superior caso exista, cf. art. 17, inc. IX.   

Pela adjudicação a autoridade atribui o objeto ao 

vencedor do pregão, ou mesmo a alguém fora de licitação, nas contratações 

diretas, daí se falar em adjudicação direta.  Sem a adjudicação o objeto ainda 

não é de ninguém, vale dizer, é ato indispensável ao aperfeiçoamento do 

processo. 

 

V – Encerram este cabeludo  art. 8º dois parágrafos. 

O § 1º informa que a instrução do processo pode ser realizada eletronicamente, 

sendo eletrônicos todos os atos e seus registros, todos digitais, revestidos de 

plena legalidade desse modo. Porém se a regra diz apenas que podem ser,  e não 

que serão obrigatoriamente eletrônicos, então é lícito admitir que os atos podem 

também ser plasmados em papel, imprimindo-se os registros eletrônicos.  

Ao gosto da autoridade valem as duas formas de 

formalização, o que é sempre bom na medida em que se sabe que a mais 

maravilhosa conquista do mundo moderno é a eletrônica – sempre que dá certo. 
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O § 2º manda que se disponibilize na internet a ata da 

sessão pública imediatamente após o seu encerramento, algo também bastante 

elogiável por permitir o acesso instantâneo  ao pregão acontecido, e a sua mais 

rápida publicidade. 

 

VI – Inicia-se o Capítulo III, Do acesso ao sistema 

eletrônico, pelo art. 9º. 

Tanto o pregoeiro quanto a equipe de apoio, quanto 

ainda os licitantes, deverão ser credenciados pelo ente promotor, perante o 

provedor do sistema eletrônico. Esse credenciamento consiste simplesmente (§ 

1º) na atribuição de uma chave de identificação e de uma senha pessoal e 

intransferível a cada uma daquelas pessoas.  

Quanto aos servidores da entidade pública talvez isto 

seja normal, mas fica a impressão de que ela tem medo até do seu pessoal, e trata 

de distribuir chaves e senhas. E cesse o comentário por aí, já que o mundo da 

eletrônica e da cibernética, em que na criatura precisa  se identificar a todo tempo 

perante o seu criador,  é assaz peculiar... – e, sem nenhum embargo,  há quem 

goste disso ! 

O § 2º, de uma despiciência atroz e que poderia ser 

matéria de um telefonema ou um bilhetinho de Jânio,  estabelece que a 

autoridade competente do ente licitador solicitará ao provedor do sistema o 

credenciamento dos envolvidos. Alguém suporia que o pedido fosse formulado 

por autoridade incompetente ?  Algum ato administrativo acaso pode ser 

praticado por autoridade incompetente para tanto ?.. Não fora esta regra talvez 

alguém supusesse que o solicitante deveria ser  o Secretário de Estado 

norteamericano, ou o presidente da Organização do Tratado do Atlântico Norte. 

 

VII – O art. 10 prevê que se o pregão for promovido 

por ente integrante do SISG, então o credenciamento, bem assim a sua 

manutenção, dependerão de registro prévio e atualizado no SICAF.  
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E o art. 11 pontifica no sentido de que o 

credenciamento no SICAF permite a participação de quaisquer interessados em 

quaisquer  pregões eletrônicos, a não ser – fantástico ! – que o credenciamento 

tenha sido inativado. 

Recusamo-nos a comentar algo assim, num texto de 

decreto federal.  É virtualmente lastimável que o governo federal edite, em 

decreto presidencial, algo de semelhante irrelevância. 

 

VIII – O art. 12 inaugura o Capítulo IV – Da 

condução do processo. Informa que o pregão eletrônico será conduzido pelo ente 

que o promove – acaciano !  Fenomenal !  Que seria da Administração federal 

sem um fundamento dessa magnitude ? -, com apoio técnico e operacional do 

SISG,  que atuará como provedor.  Trata-se de dispositivo que não merece sequer 

ser lido até o final.  Pensará o Executivo federal que seus decretos são terapia 

ocupacional para alguém ? 

O art. 13 relaciona as atribuições da autoridade que, 

de acordo com atos de organização interna de cada entidade, é a competente para 

dirigir  ou supervisionar o pregão eletrônico. Quanto a esse assunto compete-lhe:  

(I) designar o pregoeiro e equipe de apoio, o que 

poderá realizar por mero despacho no processo, uma portaria nos parecendo 

exagero;  

(II) indicar o provedor do sistema se já não for o 

próprio SISG, referido no art. 12. Parece mais simples do que é fazê-lo, porque 

não se designa provedor de um momento para outro, sem atos preparatórios, os 

quais por conseqüência cabem à mesma autoridade conduzir;       

(III) determinar a abertura do pregão – agora, sim, 

determinar e não autorizar como alhures e freqüentemente se lê. O chefe manda 

licitar, pois que está em seu posto para isso. Sem essa ordem nenhuma licitação 

se realiza; 

(IV) decidir os recursos contra atos pregoeiro, que 

este já não tenha acatado como pode fazer. O chefe apenas decide o que o 
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pregoeiro manteve de sua decisão contestada, podendo mantê-la ou anulá-la, 

mandando que o pregoeiro a refaça dentro do que o chefe entende ser o legal e o 

regular.  

O chefe – chamemo-lo assim, porque o é, em vez de 

autoridade competente, expressão que não diz patavina – não muda nem refaz a 

decisão  porque não é competente para isso, e tal seria usurpação da função 

expressa do pregoeiro; não é porque o chefe é chefe que pode praticar todos os 

atos de seu subordinado, se esses atos estão indicados na regra como privativos 

do subordinado. Se o chefe manda o pregoeiro refazer e este se recusa a fazê-lo, 

muito provavelmente deixará de ser pregoeiro logo a seguir, dando lugar a outro, 

sem que se configure abuso de autoridade. 

O recurso provido somente invalidará, quando 

merecer provimento,  o que for insuscetível de aproveitamento – o que estiver 

irremediavelmente  errado -, não se devendo prejudicar o bom pelo ruim; 

(V) adjudicar o objeto sempre que tiver havido 

recurso não provido pelo pregoeiro. O inciso não diz exatamente assim mas 

entendemos que o direito é esse, porque se o pregoeiro provê o recurso então 

nada mais o impede de adjudicar o objeto ao vencedor, exercitando sua 

competência prevista no art. 17, inc. IX.  

Assunto delicado, porque tanto este inc. V do art. 13 

quanto o inc. IX do art. 17 mencionam que se não houver recurso o pregoeiro 

adjudica, e, portanto, se houver recurso não adjudica, subindo os autos ao chefe  

para que decida o recurso e então adjudique ao vencedor. Mas mantemos nosso 

entendimento, porque não existe no decreto nenhuma autorização para o chefe 

apreciar a decisão do pregoeiro que proveu o recurso de alguém.  

Ou seja, o decreto não autoriza que o chefe anule a 

decisão do pregoeiro que proveu algum recurso, de modo que ele não pode fazê-

lo por falta de amparo jurídico. Se não pode, então por que motivo estaria 

impedido o pregoeiro de exercer desimpedidamente sua atribuição originária de 

adjudicar o objeto, se o recurso havido já foi regularmente resolvido por ele, e se 

essa decisão do pregoeiro  não está sujeita a confirmação pelo chefe ? 
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O processo somente sobre porque o pregoeiro não 

proveu o recurso, e com isso essa atribuição de decidir o recurso sobe ao chefe, e 

apenas por isso. O decreto, como a lei do pregão presencial, entendeu que seria 

demasiado poder ao pregoeiro o de improver o recurso e dar seqüência ao 

processo, adjudicando o objeto ao vencedor. Mas se o recurso for provido já pelo 

pregoeiro, então esse agente dá seqüência, e o seu ato seguinte será o de  

adjudicar o objeto ao vencedor. 

Assim, entendemos que se houver recurso provido 

pelo pregoeiro este agente é quem, após prover o recurso,  adjudica o objeto ao 

vencedor do certame, e não o chefe.  À superior consideração do gentil leitor;  

(VI) homologar o resultado da licitação. Apenas o 

chefe homologa ato de seu subordinado, exercendo poder hierárquico. Jamais 

alguém poderia homologar seu próprio ato,  por falta de senso lógico nessa 

medida, na medida em que não se imagina alguém reprovando seu próprio ato. 

Mesmo  se quem adjudicou foi o chefe – decidindo recurso não provido pelo 

pregoeiro -, o ato de homologação é seu, porque estrará homologando trabalho de 

seu subordinado pregoeiro,  que conduziu o pregão, e  

(VII) contratar, ou assinar a ata de registro de preços. 

Não seria ningém senão a autoridade que manda licitar a competente para assinar 

o contrato, em qualquer província da administração e a respeito de qualquer 

assunto.  O contrato pode ser também referendado por outras autoridades – que 

junto com o chefe responderão pela contratação em quaisquer ações 

administrativas ou judiciais que contestem o pacto -, mas necessariamente será 

assinado por quem mandou licitar. 

 

 

O NOVO PREGÃO ELETRÔNICO.  NOVIDADES DO DECRETO 

Nº 10.124, DE 20 DE SETEMBRO DE 2.019 

 

Ivan Barbosa Rigolin 

(dez/19) 
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Terceira  parte  

 

I – O art.  14 inaugura o Capítulo V, Do planejamento 

da contratação, que se estende até o art. 19. 

O art. 14 contém matéria repetitiva e inútil, que não 

precisaria ter sido plasmada em generalizante decreto  porque interfere na 

orientação que cada ente público empresta a seus procedimentos, como é a 

licitação. Resulta bastante bisonho alguém pretender ensinar alguém a planejar...  

e parece querer dizer que o ente licitador não tem noção de como haver-se em um 

pregão eletrônico, de modo que cada passo deva ser ensinado como se procede 

com crianças ao ingressar na primeira escola. O Executivo federal parece a 

mamãe zelosa ao verificar o que seu filho aprendeu na escola no dia que passou. 

Informa – como se cuidasse de  algo objetivo e 

controlável -  que o planejamento do pregão se dá em cinco etapas, sendo (I) a 

elaboração do estudo técnico preliminar e do termo de referência – o que já 

estava assentado anteriormente no decreto; (II) aprovação dos atos anteriores: 

(III) elaboração do edital;  (IV) documentos de habilitação, e (V) designação do 

pregoeiro e da equipe de apoio, o que também já constava como atribuição da 

autoridade superior. 

Este artigo é tão inovador e relevante que, se for 

revogado hoje, amanhã nem o seu autor se lembrará de que um dia existiu. É 

inacreditável o tempo que se joga fora no serviço público. 

 

II – O art. 15 prossegue o bestialógico, dando mais 

uma prova da baixíssima consciência do autor sobre o que seja um decreto 

instrucional.  

Caput: se o valor máximo ou estimado não constar do 

edital, então será sigiloso, e cognoscível apenas para o controle interno e externo. 

A magnífica norma geral  da lei de licitações, art. 44, § 1º, que proíbe 

expressamente fatores, critérios ou elementos sigilosos em licitação, de nada 
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serviu ao autor deste decreto.  E veja-se a sua lógica: se o preço não for 

anunciado no edital, então será secreto...  não poderia ser   ou ter ficado 

simplesmente omitido, e acessível a quem quisesse  ? Mas secreto, sigiloso...  

acaso estamos voltando à idade da pedra ?  Absolutamente infantil ! 

§ 1º – aqui o decreto tenta fundamentar o caráter 

sigiloso. Emenda pior que o soneto. Esquivou-se da lei de normas gerais de 

licitação para procurar fundamento na lei de acesso a informações !  É cúmulo da 

insensatez e da inconsciência jurídica, e faz realmente duvidar do futuro do país !   

Recomenda-se com máxima ênfase que a autoridade 

promotora de pregões eletrônicos jamais utilize preços ou fatores sigilosos  nos 

pregões que realize, porque as pessoas devem andar para a frente, não correr para 

trás. 

§ 2º - haja estômago, paciente leitor, para comentar 

este artigo, todo inteiro. O nível é, como no dizer de Augusto dos Anjos, atro e 

subterrâneo. Ou patológico, diretamente. O valor máximo ou o valor estimado 

será tornado público apenas após o encerramento dos lances. Ora, mas que 

nonsense !   

Então o ente licitador permite que os participantes 

ofereçam lance após lance, por vezes durante horas e na mais engalfinhada 

disputa – talvez até se divertindo com isso... -, para somente quando aqueles se 

cansarem da porfia e cessarem os lances lhes comunicar que os últimos 34 

lances,  e já havia uma hora e meia, tinham excedido o preço máximo, que não 

fora divulgado ?!..   Isso é licitação ou é circo de beira de estrada ?  

Outra vez a recomendação: se há preço estimado ou 

preço máximo, então que conste do edital, porque licitante não é folguedo ou 

brinquedo da autoridade, nem se exige que seja  clarividente. Se o autor da regra 

não sabe o que faz, o autor do edital precisa  suprir aquela insciência. 

§ 3º - este reza o óbvio: se o critério for o do maior 

desconto, então o valor estimado ou o valor de referência deve constar do edital. 

Pergunta-se ao autor apenas o seguinte: se a referência de preço não constar do 

edital, então os descontos deveriam ser propostos pelos licitantes  sobre o quê ? 
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III – O art. 16 felizmente escapa a este ambiente de 

necrotério jurídico, e, copiando regras do passado,  diz coisa com coisa – ainda 

que o caput  repita previsão anterior deste decreto, a de que a autoridade designa 

o pregoeiro. 

Pelo inc. I, pregoeiro e equipe de apoio devem ser 

servidores do ente licitador, o que exclui idéias de terceirização dessas funções – 

e tal seria admitir-se um pregoeiro particular...  

O inc. II, repetindo regra anterior, informa que a 

equipe de apoio deve ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de 

cargos efetivos, o que se opõe a cargos em comissão, e o que vem a seguir não 

merece sequer transcrição, dada a sua essencial bisonhice. Sendo possível 

cumpra-se, porque nem sempre é possível prestigiar a regra do inciso. 

O § 1º não contém novidade sobre a composição da 

equipe no Ministério da Defesa. O § 2º informa que pode haver pregoeiros e 

equipes de apoio especiais, para apenas um pregão com dissolução a seguir, o 

que também é antigo. A autoridade decide quando é o caso. 

O § 3º é preceito programático , a estabelecer que os 

órgãos federais instituirão planos de treinamento e aperfeiçoamento de 

pregoeiros e equipes de apoio, sendo esse o tipo de previsão programática escrita 

para inglês ver, tal qual ocorre com as avaliações periódicas de desempenho do 

servidor em estágio probatório, que pela Constituição, art. 41, inc. III e § 4º, 

deveriam ser requisito à estabilização.  

É tudo parolagem flácida para dormitar bovino, 

conversa mole, fingimento teatral, encenação de terceira qualidade, e nada disso 

jamais aconteceu nem acontece no Brasil. Somos uma vasta commedia dell´arte. 

 

IV – O art. 17 elenca as 11 (onze) atribuições do 

pregoeiro, exatamente as mesmas constantes do art. 11 do anterior Decreto nº 

5.450/05, de modo que não serão aqui comentadas. 
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De novo no artigo existe o parágrafo único, que 

francamente não precisaria existir. Consigna que o pregoeiro poderá requerer 

manifestação ou parecer jurídico ou de outro setor técnico para subsidiar sua 

decisão. Algum dia isso foi proibido, ou seria diferente ?  

E o art. 18, repetindo também matéria anterior, 

informa que cabe à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas várias etapas do 

pregão, e o fará de todas as maneiras à sua altura, e sobre o mais variado teor, 

para o que poderá,  a sua vez, assessorar-se com unidades administrativas 

diversas do ente, ou de outros entes, ou mesmo, se necessário e autorizadamente, 

particulares. O que não pode é omitir-se na sua função principal, que é a de 

amparar técnica e operacionalmente o pregoeiro. 

E o  art. 19, fechando o Capítulo,  repete as 

obrigações dos licitantes no participar do pregão eletrônico, constantes do art. 13 

do anterior Decreto nº 5.450/05, inclusive repetindo o parágrafo único, de modo 

que não se as comentará neste momento. 

 

V – O art. 20 inaugura o Capítulo V – Da publicação 

do aviso do edital, que se estende até o art. 24. Bem melhor que o anterior art. 17 

do Decreto nº 5,450/05 por menos burocrático, fixa que a convocação – e aqui a 

palavra esta errada, porque ninguém é convocado a participar de licitação 

nenhuma, mas apenas avisado de que ela existe, à disposição dos interessados – 

dos interessados em participar se dá pela publicação do resumo do edital no DOU 

e no sítio eletrônico do ente licitador.  Eletrônico, eletrônico... mas o Diário 

Oficial continua indispensável. 

O parágrafo único, prestigiando o interesse local, fixa 

que se for Estado, Distrito Federal  ou Município o beneficiário de pregão 

eletrônico merecedor de recurso federal, então a publicação do resumo se em 

cada respectiva  imprensa oficial, e em cada respectivo sítio eletrônico. 

Absolutamente correto e republicano. O autor aqui não deve ser o mesmo dos 

arts. 14 e 15. 
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VI – Pelo art. 21 os entes integrantes do SISG ou os 

aderentes ao Sistema de Compras do Governo Federal devem disponibilizar a 

íntegra do edital no sítio indicado, além de em cada sítio próprio. E pelo 

parágrafo único nos entes locais que licitem,  por pregão eletrônico, com recurso 

federal o edital será disponibilizado em sua inteireza nos respectivos sítios. 

A Administração nunca se viu tão sitiada por todos os 

flancos.  E mais: com tão desabrida preferência pelo pregão eletrônico com todos 

os  seus  sítios o Brasil adota, de vez, o Estado de sítio (4). 

 

VII - O art. 22 repete a sadia regra de que qualquer 

modificação do edital exige publicação no mesmo veículo da publicação 

o0riginária, e que o prazo deve ser reaberto do início salvo  se a modificação 

inquestionavelmente não afetar a formulação das propostas – porém, dizemos 

nós, se não afetar dificilmente o assunto será objeto de republicação.  

Ninguém modifica edital para informar que em vez de 

ser às 10 horas a sessão será aberta às 11, apenas avisando de algum modo os 

interessados, como por publicar uma nota das mais singelas. Se existe 

republicação, creia-se, o assunto é sério. 

 

VIII – O art. 23 versa sobre pedidos de 

esclarecimento do edital, e resultou melhor que o equivalente art. 19 do decreto 

anterior. Agora devem ser enviados ao pregoeiro por meio eletrônico em até três 

dias úteis antes da sessão de abertura. Não se conta o dia do pedido e se conta o 

último, como na regra do processo civil. O edital deverá esclarecer o que houver 

de peculiar em cada caso quanto a isso. 

O pregoeiro, após recebido o pedido, tem dois dias 

úteis para respondê-lo, e para isso poderá requisitar subsídios técnicos ou 

                                                      
4 Ante tal profusão dos sítios digitais, cibernéticos e informáticos que dominam o panorama do direito; 
sob o sítio do portal e a contemplar os links entre múltiplos outros  sítios, o alquebrado escriba, confinado 
a seu sítio arqueológico e quase esmagado pela nostalgia do passado,   dá-se conta, talvez no seu 
derradeiro alento,  de quão gentis e bons eram aqueles tempos...  do sítio do pica-pau amarelo !.. 
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operacionais ao autor do edital. As respostas serão divulgadas pela internet e 

vincularão licitantes e administração. 

Muito bom que assim seja, porque a resposta a um 

indagante sempre pode esclarecer todos os demais, ocasionalmente mais 

reservados  e que não perguntaram mas têm interesse em saber. E a resposta se 

torna regra da licitação, por assim dizer aderindo  ao edital.  Está suprida uma 

grave lacuna das previsões  anteriores, que tantos ódios entrecortados,  rangeres 

de dentes e imprecações generalizadas propiciou. 

 

IX – O art. 24, na esteira do assunto antecedente, 

versa sobre impugnações ao edital. Uma coisa é perguntar sobre o edital, outra é 

contestá-lo e requerer modificação. 

Também está melhor que o antecedente art. 18 do 

Decreto nº 5.450/05, por mais dispositivo e objetivo. Pode se dar a impugnação, 

por qualquer pessoa e eletronicamente, em até três dias úteis antes da abertura da 

sessão pública. Não tem efeito suspensivo a impugnação como era de esperar, e 

deve ser respondida pelo pregoeiro, com o auxílio de sua equipe se necessário, 

em até dois dias úteis da impugnação. 

Pode o pregoeiro (§ 2º) justificadamente atribuir 

efeito suspensivo ao pleito entretanto, como por princípio o pode sempre, e para 

qualquer efeito, em qualquer questionamento ou impasse que se lhe antepare na 

função.  

O efeito suspensivo evita decisões precipitadas ou ao 

sabor da bílis verificada no momento, o que jamais é recomendável porque o 

arrependimento está a um passo...  e sempre as decisões administrativas devem 

ser adotadas na maior serenidade disponível. Nunca é demais a autoridade 

alguma parar para pensar, e o decreto bem o sabe. 

O § 3º, sem muita cerimônia, já manda que se for 

acolhida a impugnação o edital deverá ser republicado conforme a decisão, e 

designada nova data para a sessão inaugural do pregão.  
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O texto não disse, mas também aqui vale a regra de 

que não se prejudica o bom pelo ruim, nem o certo pelo errado. A impugnação 

poderá no máximo ter efeito sobre a parte afinal julgada errada no edital, o que 

não deve prejudicar aquela considerada correta e regular. 

 

X – O art. 25, abrindo o Capítulo VII – Da 

apresentação da proposta  e dos documentos de habilitação,  não inova quanto 

ao direito anterior, e mantém o prazo mínimo de oito dias úteis para a 

publicidade do edital do pregão eletrônico.  

Parece-nos demasiado, sobretudo na era  da eletrônica 

em que tudo se processa coma velocidade do raio e em que também os 

empresários parecem pensar eletronicamente – mas o inconformismo pouco 

importa, já que o prazo mínimo é esse, podendo ser maior mas não menor. 

O longo art. 26, sucessor um pouco melhorado do 

antigo art. 21 do Decreto nº 5.450/05, aborda a questão das propostas e de sua 

apresentação. Pelo caput serão elas apresentadas sob  forma digital, juntas com 

os documentos exigidos, contendo indicação do objeto ofertado e dos preços 

pedidos, sempre até a data e a hora da abertura da sessão pública.  

Como é de regra, propostas extemporâneas ou 

intempestivas não serão nem sequer recebidas pelo sistema, e a fase a 

apresentação das propostas se encerra (§ 1º) com a abertura da sessão pública. 

O § 2º repete a inteligente previsão anterior de que 

documentos que já constem do SICAF e de seus correspondentes sistemas 

estaduais, distritais e municipais não precisam ser novamente apresentados, 

garantindo-se o acesso dos participantes a essas informações. O decreto não diz, 

mas é razoável que o edital exija que o licitante declare quando seus documentos 

já constam de algum sistema – algo despiciendo se o ente licitador contasse 

sempre com  licitantes educados, como nem sempre ocorre. 

O § 3º dá conta de que a remessa de proposta e 

documentos se dá por chave de acesso e senha – e virem-se, prezados licitantes. 

Não lhes deve hoje em dia ser difícil lidar com mais uma senha a cada ente 
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licitador,  os licitantes que diariamente manejam de  quatrocentas a quinhentas 

senhas  para os fins mais variados.   

Se o fornecedor licita em trezentos entes públicos, 

então que mal existe em que precise lidar com mais trezentas senhas, além das 

que já detinha  ?..   Não há do que reclamar, sabendo-se que a memória dos 

melhores computadores comporta até mais informações do que isso... E não se 

deve chorar com a barriga cheia – de senhas  (5). 

Cavalheiros, agora desculpem. O § 4º, portento da 

burrice humana, sucedeu o § 2º do art. 21 do decreto anterior. Merece, como 

aquele merecia, o troféu framboesa jurídica. Perdeu o Executivo uma excelente 

oportunidade de desinfetar o campo deste decreto, expungindo-o daquela 

infecciosa previsão, mas não o fez. É curioso como varia de a a z o nível de 

inteligência dos diversos artigos deste decreto... 

Pretende que  licitante seja vidente, visionário ou 

profeta, a ponto de saber exatamente o que pensa o ente que licita quanto à 

suficiência e ao acerto de sua documentação. Pelo dispositivo precisa declarar 

que cumpre os requisitos de habilitação e sua proposta atende o edital – quando o 

máximo exigível é que declare que entende que cumpre os requisitos, e nada 

além disso.  

Bola de cristal, tarô, búzios ou vísceras de aves 

(método divinatório esse em franco desuso) não costumam ser de manejo 

exigível ao comum dos licitantes -  salvo talvez se o pregão visar contratar 

serviços de mágico, se se o considerar ‘simples’. 

Como pode o poder público exigir que o licitante 

adivinhe que acertou em sua proposta e em seus documentos ?  Ele poderia no 

máximo  ser instado a declarar que entende ter acertado, - o que seria o mesmo 

que coisa nenhuma na prática  -,  mas nada é garantido na medida em que cada 

                                                      
5 Reconhece-se a necessidade das senhas, mas o exagero atual medeia entre o ridículo e o insuportável. 
As instituições parecem comprazer-se em atribuir dezenas de senhas a todas as pessoas e para todas as 
finalidades imagináveis, até para acessar mensagens da namorada no celular ou pedir a noturna pizza.  
Quanto à eficácia desse monumental complexo  de segurança, os bancos, que despendem alguns  bilhões 
de reais por ano para conceber, manter e renovar o sistema, perdem anualmente outros bilhões de reais 
em razão de fraudes contra o mesmo sistema de segurança,  tão abarrotado  de senhas.  Quiçá com menos 
senhas o prejuízo fosse menor. Para o usuário, o cliente e o licitante seguramente seria. 
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cabeça (de pregoeiro) profere uma sentença, que pode estar certa como pode 

estar errada, tanto quanto o licitante pode estar certo ou estar errado, e ambos 

com absoluta boa-fé.  

Então,  exigir do licitante a declaração de algo  que 

ele  não sabe nem tem como saber ao certo – atenção:  sob as penas do decreto 

de acordo com o subseqüente § 5ª e  conforme art. 49, inc. IX ! -, é ir longe 

demais. A burrice do dispositivo – e a palavra é infeliz e exatamente essa, da 

gíria que neste caso é mais precisa  que a linguagem elegante – é monumental, e 

aqui foi reiterada não por falta de aviso. O pior  cego é, como se sabe, o que não 

quer ver.  

A bisonhice vem da lei do pregão, art. 4º, inc. VII; e 

foi copiada pelos decretos do pregão eletrônico, até este terceiro.  E nada indica 

que o autor dos textos, entra governo, sai governo,  vá acordar da sua letargia 

mental.  Triste país... 

No  § 5º o autor, além de coonestar a parvoíce do § 4º,  

também demonstra desconhecer a diferença entre uma declaração falsa e uma 

inexata. Prescreve que a falsidade da declaração a que se refere o § 4º sujeita o 

declarante às sanções deste decreto.   

Falsidade é mentira, fraude, estelionato, mistificação, 

embuste, golpe, índice de inidoneidade, porém se o licitante, que juntou todos os 

documentos e os entende corretos, afinal é julgado inabilitado por causa de um 

diverso entendimento do pregoeiro, isso não é prestar declaração falsa.  

Trata-se de uma declaração verdadeira e, supõe-se,  

honesta, mas que por acaso não corresponde ao que o pregoeiro entende 

necessário para atender o edital – e não se está julgando quem tem o melhor 

entendimento, repita-se. 

Declaração falsa ou é aquela cujo autor não é o 

signatário, inautêntica portanto, ou então é a declaração de uma sabida mentira 

como sendo uma verdade.  Mas isso pode não ser o caso, e quase nunca é.  O que 

amiúde ocorre é um entendimento do licitante, sobre suficiência documental ou 
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de proposta,  que não corresponde com o do pregoeiro, jamais a caracterizar 

declaração falsa. 

O decreto, neste ponto, é asinino, de nível muar. Obra 

de onagro, diria Jânio.  Ameaça injustamente bons licitantes, se já não os 

prejudica diretamente, e gravemente. Os fornecedores têm uma espada 

permanente sobre a cabeça, saem entender porquê nem a merecer. Lembra de 

perto a inquisição espanhola, na sua obtusa truculência.  Envergonha a 

inteligência nacional, como desde 2.002  a lei do pregão já o faz – e alguém, ao 

longo de quase duas décadas dessa insânia,   precisaria tê-lo informado ao sr. 

Presidente da República. 

O § 6º permite ao licitante o arrependimento eficaz, 

admitindo que retire sua proposta antes da sessão de abertura. Não poderia ser 

diferente, já que todos podem contestar as regras do jogo, ou simplesmente se 

retirar antes de o jogo começar. 

O § 7 º, exercendo a faculdade de falar por falar, 

informa que as propostas não sofrerão classificação antes do julgamento.  

Alguém tinha  dúvida sobre isso ?  

O § 8º fixa que todo o material do licitante mais bem 

classificado só será disponível ao pregoeiro, e para acesso público, após 

encerrada a fase de lances.  Compreende-se, porque antes disso o ente ainda 

procura um vencedor, uma proposta melhor que todas as demais. Não teria 

sentido disponibilizar o que ainda está em estudo e em competição, nem sequer 

para o pregoeiro. 

O § 9º, fechando o artigo, estabelece que documentos 

complementares à proposta e à habilitação, se cabíveis e necessários, a pedido do 

pregoeiro deverão ser encaminhados pelo até então vencedor em até duas horas a 

contar do encerramento da fase de lances. Comentário despiciendo. 

 

XI – O art. 27 abre o Capítulo VIII – Da abertura da 

sessão pública e do envio de lances, com disposições óbvias no caput e no § 1º: a 

sessão pública será aberta pelo pregoeiro pela utilização de sua chave de acesso e 
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senha; os licitantes poderão participar do pregão também mediante sua chave de 

acesso e sua senha.  Se for revogado hoje, amanhã ninguém lembrará de que isto 

existiu. 

O § 2º, entretanto, repete o § 5º do art. 22 do decreto 

anterior, reiterando a importantíssima garantia ao licitante de que poderá a todo 

tempo comunicar-se com o pregoeiro, já que os ensejos para tanto são 

abundantes. Imaginem-se os registros desconexos e sem sentido que invadem as 

telas nos pregões, ou preços simplesmente insanos, ou ofertas sem nenhuma 

conexão com o objeto, tudo  a exigir troca de informação em tempo real entre os 

dois  lados do certame. E o pregoeiro naturalmente, em casos assim, poderá 

mandar desconsiderar os conteúdos sem sentido ou inaceitáveis. 

 

XII – O art. 28 em nada inova. O pregoeiro 

desclassificará, desde o momento em que apresentadas,  propostas desconformes 

com relação ao edital – e essa desconformidade poderá ser por razões 

virtualmente incontáveis -,  e nesse ato excluirá o licitante do certame, o que 

poderá ensejar recurso. 

Qualquer desclassificação deverá ser fundamentada, 

como de resto  ocorre quanto a qualquer decisão pública prejudicial a alguém, os 

licitantes podendo acompanhar  em tempo real todos esses acontecimentos.  Não 

se esperaria diferente em pregões eletrônicos. 

 

XIII – O art. 29, bastante sintético, informa que o 

sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro. Isso 

significa portanto que o pregoeiro já classifica, tão logo as receba, as propostas 

que entende mereçam classificação.  Não existe fase posterior de exame de 

classificabilidade das propostas, como se denota, e o que o pregoeiro 

desclassificar nesse momento exclui o licitante autor, até eventual provimento de 

eventual recurso que apresente. 

E o parágrafo único confirma a regra: “Somente as 

propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.” 
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Isto significa que não mais se cogitará em classificar ou desclassificar propostas 

após esta fase, prevista neste art. 29. O assunto da classificabilidade das 

propostas se encerra aqui. 

E o art. 39, que se espancará à frente, e que resultou 

da repetição da estupidez sesquipedal e do nonsense da lei dos pregões, art. 4º, 

inc. XVI, incidirá no mesmo erro de fazer crer que àquela altura do pregão 

eletrônico – art. 39 - volta à baila a classificabilidade da proposta vencedora.  

Aquele artigo não perde por esperar o comentário.   

 

 

O NOVO PREGÃO ELETRÔNICO.  NOVIDADES DO DECRETO 

Nº 10.124, DE 20 DE SETEMBRO DE 2.019 

 

Ivan Barbosa Rigolin 

(dez/19) 

 

Quarta  parte  

 

I – O art. 30 reproduz, praticamente sem alteração, o 

art. 24 do Decreto nº 5.450/05 até o seu § 5 º,  e como aquele denomina fase 

competitiva  a etapa de lances, após terem sido classificadas as propostas. Para 

nós a fase competitiva teve início em verdade com as propostas, porque se são 

classificadas, e se algumas são desclassificadas, então a competição já começa 

quando de sua mera apresentação ao ente público. 

De diferente existe a previsão do § 3º deste decreto, 

que prestigia a  regra de que o critério pode ser o do maior desconto, como 

também a regra de que o edital pode ter previsto diferença mínima entre os 

lances, que pode ser em valor como pode ser em percentual, e desse modo adapta 

o texto anterior para abrigar a novidade – que de resto é de boa qualidade. 

O que já se questionava no decreto anterior, e que por 

mantido neste também se questiona, são as regras dos §§ 3º e 4º, segundo as 
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quais cada novo lance só será aceito se for inferior ao menor registrado no 

sistema (§ 3ª), e a de que não serão aceitos lances iguais (§4º).   

Ainda que o critério seja o do menor preço, o fato é 

que algum licitante, por ter atingido preço mínimo suportável,  pode querer 

empatar e ir a desempate – preferindo apostar na sorte a vender a preço que não 

lhe serve -, ou então pode querer cobrir lance de um licitante mas não de outro, 

porque por exemplo sabe que esse último será inabilitado, e não interessa bater 

seu lance.   

São hipóteses materialmente possíveis, e não deveria 

o sistema bloquear aos licitantes tais possibilidades de ação, entendemos 

firmemente.    No pregão presencial fica  mais fácil compreender isso afirmado,  

porque os lances correm à vista de todos, sem tela, senha, login, chave de acesso, 

fricotes eletrônicos e outras macaquices virtuais, pelas quais nutrimos aversão a 

mais profunda.  

Mas mesmo assim também no eletrônico fazemos a 

mesma objeção às regras dos parágrafos mencionados, simplesmente  porque 

injustas, anti-isonômicas, antidemocráticas  e desnaturadoras do pregão em jogo 

de azar para os participantes. 

 

II – O art. 31, patético, incompreensível e 

inadmissível, estabelece dois modos de disputa, o aberto – que precisaria ser o 

único -, e o aberto e fechado. O primeiro se constitui de lances públicos e 

sucessivos, com prorrogações, e o segundo, além dos lances públicos, tem o 

último lance fechado.   Eis a quintessência do ridículo ! 

No momento em que em todo o mundo somente se 

fala e se cogita em transparência, acessibilidade a dados públicos, votações 

abertas e proibição de qualquer segredo em licitação; neste momento em que o 

povo brasileiro não mais suporta a sujeira infinita dos negócios embaixo dos 

panos e das negociatas criminosas que obviamente são secretas, surge esta idéia 

de “fechamento” no pregão eletrônico, que arremete as instituições para trás ! 
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Qual a razão desse vacilo ?  Prevenção de golpes ? 

Deve ser, porque este é o país do golpe que não tem fim, da velhacaria, da 

malandragem e da putrefação das instituições – que se criam hoje e se 

corrompem amanhã -, mas, convenhamos, existem maneiras e maneiras de se a 

combater. E o lance fechado, o segredo, a reserva em matéria de ofertas ao poder 

público, que serão pagas com dinheiro público, não é uma delas. 

Não percebe o autor que o segredo favorece a 

negociata,  a ilicitude, a corrupção ?  Não sabe que quem gosta do escuro é o 

bandido ?   Não se trata aqui, evidentemente, de segredos de estado nem de 

estratégias de guerra, mas de lances em uma licitação para comprar, por exemplo,  

milho de pipoca, feijão fradinho ou maracujá francês...    e  temos lance secreto 

para isso ? 

Precisaria o decreto expungir de seu texto o modo 

fechado, mas enquanto tal não ocorre – se com sorte vier a ocorrer - o que se 

recomenda aos  editais de pregão eletrônico e aos seus autores é que, por sua 

conta, passem ao largo dessa nefasta novidade, tão benvinda quanto uma 

broncopneumonia dupla ou um desastre de trens. O legislador, e o decretador, 

perdem amiúde as mais excelentes oportunidades de se  omitir. 

Mas nem tudo é infâmia, eis que  o parágrafo único 

do artigo fixa que no modo aberto o edital preverá – não apenas poderá prever, 

mas preverá, no imperativo - diferença mínima entre os lances, seja em valor, 

seja em percentual, o que parece boa idéia na medida em que de outro modo 

algum licitante pode oferecer lances sempre um centavo abaixo dos menores 

registrados, batendo no peito e bradando – Dieu et mon droit !  E o nada 

recomendável remédio contra tais licitantes é inseticida, que nem sempre está à 

mão.   

Esta previsão do parágrafo, eminentemente 

organizativa e a evidenciar que pregão não é a festa do caqui,  faz falta ao pregão 

presencial.  Pode inequivocamente, entretanto,  ser adotada a regra das diferenças 

mínimas no pregão presencial, porque a mera omissão dessa previsão na lei do 

pregão  não significa a proibição de que o edital a consigne, já que nenhum 
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direito de ninguém será prejudicado com   a adoção dessa medida eminentemente  

organizativa e de interesse geral (6). 

 

III – O art. 32 cuida do modo aberto de disputa, e o 

art. 33 do modo aberto e fechado.  São muitas e especiosas as regras de tempo 

para os  lances no modo aberto. O envio de lances dura dez minutos, e após isso 

a sessão será automaticamente prorrogada quando houver lance oferecido nos 

dois últimos minutos daqueles dez.  

A prorrogação será de dois minutos (§ 1º), renovando-

se a cada novo lance dentro desse período. Em não os havendo, encerra-se a 

sessão automaticamente (§ 2º). Pelo § 3ª, por fim, encerrada a sessão  sem 

prorrogação, o pregoeiro poderá reabrir a sessão  de lances visando obter menor 

preço com relação ao até então mais baixo – e, diz o texto, justificadamente. Ora, 

que rematada redundância, quando é o próprio decreto que justifica a reabertura: 

tentar obter menor preço. 

O ambiente que o decreto cria para o pregão 

eletrônico é de um mercado de peixe, propício a  quem mais grita,   com o 

pregoeiro com sua equipe funcionando como um despertador coletivo, todos 

perseguindo preços menores a todo custo, e torcendo a corda dos proponentes até 

onde conseguem...    

O cenário é absolutamente indigno da Administração 

pública,  e francamente desprezível, que não raro obtém preços sabidamente 

inexeqüíveis os quais muitíssimas vezes não são honrados pelos aventurescos 

proponentes.   

Antes de embarcar numa semelhante rinha de galo  

pensamos que deve prevalecer o bom-senso e a razoabilidade na condução do 

procedimento pelo  pregoeiro, e não,  como talvez a chefia lhe tente determinar, a 

obsessão insana por preços irrisórios nos quais  muita vez nem o pregoeiro 

intimamente acredita – mas aceita. Como se afirma, isso é pedir para acontecer. 

                                                      
6 Sem dizer de potencial grande economia de tempo. E contrapor a idéia de que fixar diferenças  mínimas 
pode ser discriminatório a licitantes com menos balas na agulha, respeitosamente, parece ser excesso de 
moralismo, algo como demagogia. Convence tanto quanto a judiciosa tese da Terra plana. 
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Imagine-se, então que aquele pregão obtém um 

vencedor que simplesmente não vem contratar, ou então que contrata mas não 

entrega o objeto, ou então que entrega uma mercadoria tosca e inaceitável...  que 

prejuízo, de toda ordem, se  enseja ao ente apregoador. !..  

Resulta então sempre mais econômico e produtivo 

lidar com preços reais e correntes de mercado, com entrega assegurada porque o 

negócio foi bom para ambas as partes,  que com aqueles  forcejamentos – e ainda 

que se esteja diante de interesse público, porque todos sabem que o barato sai 

caro e também para a Administração, e que ninguém faz milagre, e que saco 

vazio não para em pé. Anexins populares não faltam para a hipótese. 

  Verifica-se, a esta altura, a importância de uma 

prévia e confiável pesquisa de  preços, que indique as realidades do mercado, e 

não uma desavisada  esperança da Administração. E que a pesquisa oriente 

solidamente o pregoeiro, e não sirva de mero adereço ornamental ao processo. 

 

IV – O art. 33, com seus seis parágrafos,  verifica o 

modo aberto e fechado de disputa. Trata-se de uma completa e insalvável 

frivolidade, absolutamente imprestável para o que quer que seja. O autor melhor 

faria se utilizasse seu tempo para fazer ginástica ou para escrever horóscopos de 

almanaque de farmácia. 

Resumamos ao máximo e saiamos rapidamente deste 

atraso de vida: o prazo para envio de lances é de quinze minutos, encerrado o 

qual o sistema ativa o aviso de encerramento dessa etapa em até dez minutos, 

aleatoriamente, e esse pode ser o tempo a decorrer, se o sistema não encerrar 

antes.  

Encerrada a etapa, o sistema abre oportunidade ao 

autor da proposta mais baixa e aos das propostas de valor até dez por cento 

superior àquela, querendo, façam novas ofertas, uma cada proponente em até 

cinco minutos, fechada. Após decorridos esses minutos  passam a ser abertos os 

valores, se houver.  
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Em inexistindo ao menos três ofertantes que tenham 

tempo a jogar fora com esta brincadeira de péssima inspiração e que parte do 

pressuposto de que o proponente não sabe  o que quer nem tem a mínima noção 

do preço que deve pedir, então os três mais bem classificados podem oferecer 

lance final e fechado em outros cinco minutos. 

Encerrado tudo isso o sistema classificará as 

propostas em ordem crescente de valores, mas, acredite-se, se não houver o 

último lance final referido o sistema – ou o pregoeiro, porque o autor do  decreto 

deve haver se perdido e o texto não informa se  é o sistema ou o pregoeiro que 

reinicia a tragédia – reinicia a fase fechada de lances. 

Mas não acabou !  Se não houver classificado no 

lance fechado, então o pregoeiro poderá - justificadamente, diz o decreto, como 

se tudo isso tivesse alguma justificativa ou alguma explicação racional -   admitir 

o reinício da etapa fechada. 

Até este ponto contamos quatro ou cinco reinícios de 

etapa de lances, mas podemos ter saltado algum.  Duvida-se um pouco da higidez 

mental do autor deste artigo, possivelmente um grande gozador, como  desta 

inteira idéia de lance fechado para comprar feijão.   Merece uma bolsa de estudos 

na Venezuela, ou o prêmio framboesa jurídica em grau supremo.  

Pregoeiros e autoridades: não se submetam e a este 

ridículo interminável !  

Finjam que o modo fechado não existe, e adotem 

apenas o modo aberto, que é o único sério, idôneo, consentâneo com as regras e 

as tendências mundiais de transparência e de publicidade,  e que respeita a sua 

inteligência. Este art. 33 precisaria ser desinfetado do decreto com creolina, ou de 

vez exorcizado. 

 

V – Os arts. 34 e 35 praticamente repetem os §§ 10 e 

11 do art. 24 do decreto anterior sobre o pregão eletrônico. 

De alteração existe apenas, no art. 35, a regra de que 

se a desconexão do pregoeiro persistir por mais de dez minutos o fato será 
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comunicado aos participantes e a sessão somente poderá após decorridas vinte e 

quatro horas daquela comunicação.  Não existia esse prazo na regra anterior. 

Bom que assim seja, para que os licitantes não fiquem 

à mercê dos fatos e da vontade do pregoeiro quanto à reabertura. 

 

VI – Os arts. 36 e 37, que devem ser de mesma 

procedência do autor do modo fechado de disputa, são, como aquele modo todo, 

a quintessência da bisonhice demagógica num texto regulamentar. Resulta o fino 

do grosso. 

Ao invés de determinar que qualquer empate será 

decidido por sorteio – e o autor antes deve ter cogitado  de  prorrogação e 

pênaltis, porém refletindo sobre o tema ter-se-á dado conta da pouca adequação 

dessa metodologia ao caso -, não o faz. 

O decreto dá mil voltas e remete, antes ao critério de 

desempate da lei das micro e das pequenas empresas (LC 123/06, arts. 44/5) 

porém isso só valerá no pregão eletrônico se houver MPEs entre os finalistas, ou 

de outro modo não terá aplicação. 

Em seguida, fracassando aquilo, parte para o 

quixotesco e absolutamente inútil § 2º do art. 3º da lei de licitações, com seus 

românticos critérios de desempate – introduzidos naquela lei em péssima hora e 

possivelmente ainda virgens no direito brasileiro. 

Apenas então, se não se aplicar ou se fracassar tudo 

aquilo, o sistema sorteará o vencedor – que é o que toda pessoa honesta de 

propósito quer ver ocorrer desde o início ! 

Apenas uma observação: considerando a técnica deste 

pregão eletrônico, em que é proibido oferecer lance igual a algum outro 

registrado, empate somente ocorrerá se dentro da definição de empate dada pela  

lei das MPEs – o que só si em é outro embuste, que redefiniu a palavra empate 

para uma situação que iguala dez com nove. Para a LC 123/06, dez empatam 

com nove, se o autor da oferta de dez for MPE e o da de nove não.  
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Esse é o nível  moral e técnico da legislação 

brasileira, uma das explicações de nossa humilhação internacional permanente. 

 

VII – O art. 38 abre o Capítulo IX – Do julgamento. 

É, um pouco reformulado, o conjunto dos §§ 8º e 9º do art. 24 no decreto 

anterior. 

Quem imagina que a negociação entre o pregoeiro e o 

vencedor da maratona-odisséia anterior terminou infelizmente enganou-se: ainda 

virá negociação.  O pregão eletrônico deve pretender vencer os licitantes pelo 

cansaço, e que peçam o preço que a Administração quiser que peçam.  Só lhe 

falta dizer que o preço a pedir é x (7). 

Por este decreto  a autoridade parece negar que o 

licitante tenha vontade própria, ou que  tenha consciência dos preços que pede. É 

indignamente tratado, mais ou menos  como  uma criança brincando de licitar, 

um incapaz ou um  autômato que o sistema precisa  manipular do começo ao fim 

do procedimento.   

E não se trata aqui de combate a fraudes e 

velhacarias, o que é sempre salutar e necessário; não, a questão passa a ser de 

menosprezo absoluto à inteligência e ao discernimento do licitante – e, 

convenhamos, também à do pregoeiro e à da sua equipe, igualmente maltratados 

por este decreto. O decreto claramente desconfia tanto de licitantes quanto da 

equipe condutora do pregão, e os trata a todos com rédea muito curta... 

No art. 38, como se disse, o tormento prossegue. 

Como se já não fora bastante o conjunto das negociações até este ponto, o 

pregoeiro deve ainda abrir a possibilidade de o vencedor até este momento 

melhorar ainda mais sua oferta.  

O texto do caput dá idéia de que o licitante precisará 

reformulá-la, o que é absolutamente falso. Ele melhora a oferta se quiser, jamais 

podendo ser prejudicado se não o fizer porque já se submeteu a toda a  dura 

                                                      
7 Porém se disser e o licitante concordar, provavelmente o sistema se lhe reabrirá para que melhore a 
oferta...   
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maratona anterior e a venceu, qualificando-se portanto a ser o adjudicatário e a 

contratar, sem ter de melhorar patavina.  

Trata-se de uma gentil intimidação que o decreto 

sugere, mas que não pode ser tida como ordem ao pregoeiro ou ao vencedor. O  

pregoeiro apenas pergunta e ou propõe mas não determina nada, e o licitante 

aceita ou não, não podendo ser prejudicado pela recusa. 

O § 2º manda que o edital fixe prazo não inferior a 

duas horas, podendo portanto ser maior que isso,  para que  seja remetida aquela 

nova proposta pelo vencedor – se ele o fizer -, com documentos se for o caso, e 

isso constitui novidade com relação ao decreto anterior. 

 

VIII – O art. 39, como se anunciara antes, é mais um  

atestado de que a fera do apocalipse já desembarcou na terra, e aqui se 

entronizou. 

Importante que se diga: não é invenção deste decreto 

mas reprodução da insensatez  contida já na própria lei do pregão presencial, de 

2.002, depois repetida  nos dois decretos anteriores do pregão eletrônico e, agora, 

por terceira vez, neste decreto. 

 Disséramos em passado remoto que se cuidadas do 

início as enfermidades mentais podem ter cura ou ao menos controle, porém 

hoje, dezessete anos passados da lei do pregão, já não mais cremos na cura do 

autor desta aleivosia, se acaso está vivo. 

Tanto na lei do pregão presencial quanto neste 

terceiro decreto do eletrônico existem dispositivos que simplesmente não fazem 

nenhum sentido. Referem-se a) os incs. XI e XVI do art. 4º da lei do pregão, que 

brigam entre si, e b) o art. 39 deste decreto com relação a alguns anteriores,  

como os arts. 28 e 38, e com os quais também conflita.  

Na lei do pregão, se já temos propostas 

definitivamente classificadas no inc. XI do art. 4º, então como imaginar que 

venham, no inc. XVI, a ser novamente classificadas ou desclassificadas ?  Seria 

algo como aplicar terapia de choque a um cadáver. 
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E o pregão presencial repete esse contrassenso no art. 

39 -  que ignora que as propostas já estão classificadas e que o pregão eletrônico 

já tem um vencedor -, ao prever que o pregoeiro examinará a proposta vencedora 

quanto a compatibilidade da oferta com o objeto, quanto ao preço  etc,  etc !.. 

Como, se o licitante já venceu o certame ? 

Se o preço era inaceitável, então a proposta não teria 

sido classificada ! 

Se a oferta era incompatível com o objeto do pregão, 

idem, seria desde logo desclassificada, e sem remédio  ! 

Então, pelas barbas da baleia branca, como reventilar 

a esta altura um assunto que já está e já foi resolvido por inteiro no passado, e o 

qual  de tão relevante determinou o próprio rumo do pregão ? 

O art. 39 deve ser pulado, ignorado e desconsiderado  

pela Administração pública brasileira, como se nunca fora escrito, porque ad 

impossibilia nemo tenetur, ou seja, ninguém é obrigado ao impossível. 

Se a regra não faz sentido, se a sua aplicação destrói 

todo o sistema arduamente construído pelas outras regras, então por tudo quanto 

é sagrado não pode ser considerada – ou de outro modo não existe regime 

jurídico que pare em pé.  

O ordenamento jurídico de um país não pode admitir 

dar-se tiros no pé a todo tempo !   A norma precisa ter coerência interna, e 

higidez lógica,  e racionalidade operacional, ou não tem como até mesmo existir ! 

 

IX - A quem esteja considerando subversivas estas 

palavras, ou as considerando um convite à desobediência civil, formulam-se 

algumas perguntas: 

- alguém no país já tentou sequer entender o que 

significa o § 3º, do art. 55, da lei de licitações, em vigor  ?: 

- alguém, neste 2.019 que termina,  ainda pede CGC 

como documento de habilitação em licitações, como autoriza o art. 29, inc. I, da 

lei de licitações, em pleno vigor ?; 
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- alguém ainda pede certidão negativa de concordata 

nas habilitações, como autoriza o art. 31, inc. II, da lei de licitações, em pleno 

vigor ?; 

- alguém consegue delimitar o sentido exato da regra 

do § 6º, do art. 22, da lei de licitações, em pleno vigor ?; 

- alguém consegue formular alguma justificativa para 

a existência legal do próprio pregão, quando a lei de licitações – que reúne as 

normas gerais de licitação e de contratos administrativos no Brasil, as quais se 

impõem às normas locais  -, no art. 22, § 8º, determina que  

É vedada a criação de outras 

modalidades de licitação ou a combinação das referidas neste 

artigo. 

Diante disso, alguém consegue justificar a legalidade 

do pregão ? 

 Se alguém responder satisfatoriamente a qualquer 

destas perguntas – e se poderiam formular milhares de outras com base nas 

insânias de morder a nuca que pululam na legislação brasileira em vigor -, então 

a recomendação de desconsiderar o art. 39 do decreto do pregão eletrônico 

constitui subversão. 

 

X -  O art. 40 adentra outro terreno pantanoso, uma 

charneca jurídica da pior qualidade, que é o assunto inteiro da habilitação.  O 

legislador brasileiro – ou como neste caso o decreteiro – é aquele que gosta de 

ser iludido, e de viver num permanente conto de fadas.  Continua a imaginar que 

a habilitação serve para alguma coisa, e com isso repte os incisos do art. 27 da lei 

de licitações – a acrescenta outro ainda ! 

Consta da lista, além de habilitação jurídica, 

qualificação técnica, qualificação econômico-financeira,  regularidade fiscal e 

trabalhista, e cumprimento das normas de proteção ao trabalho do menor, 

também a regularidade com as fazendas – como se a regularidade fiscal já não 

fosse isso mesmo !... – tudo isso para se comprar batata doce ou fécula de milho ! 
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E o que é pior: pela redação do caput parece ser uma 

ordem a de exigir essa documentação, pois está escrito 

Art. 40. Para a habilitação dos 

licitantes será exigida, exclusivamente, a documentação relativa, 

e não, como na lei de licitações, o facultativo  

“limitar-se-á a”, ou “ conforme o caso”... 

Então, para construir Itaipu pela lei de licitações pode 

ser exigido isto e aquilo, mas para comprar chuchu precisa ser exigido tudo que 

existe de documentação habilitatória na legislação brasileira !!  É o absurdo dos 

absurdos !  

Não pode ser pior !  O Brasil galopa para trás ! O 

direito brasileiro parece o exterminador do futuro... 

Praticamente se repete o art. 14 do decreto anterior, 

inclusive o parágrafo único, com apenas uma modificação de nenhuma 

relevância no inc. V. O anterior  dizia “quando for o caso”, e este reza “quando 

necessário”, ambos se referindo a regularidade fiscal.  

Bastante preferível é a fórmula bem  mais resumida e 

sintética constante da lei do pregão, art. 4º, inc. XIII, que como habilitação exige 

prova de regularidade junto às fazendas respectivas dos licitantes, ao FGTS e à 

seguridade social, e que deixa livre ao edital formular exigências quanto a 

qualificação técnica e econômico-financeira, sem  muita ênfase ou taxatividade. 

Sim,  porque... exigir qualificação técnica para vender mandioquinha ?... 

A Lei nº 10.520/02 com efeito e quanto a este ponto 

deixa a Administração e o licitante respirarem, enquanto que este decreto, 

repetindo a ladainha medieval do decreto anterior, mantém o atraso de vida e a 

mentalidade burocrática, improdutiva, anacrônica e ineficiente da própria lei de 

licitações – devendo o autor imaginar que está servindo grandemente à sua pátria. 

Poucas  vezes devem ter existido  legisladores tão 

inábeis a cuidar de habilitação dos outros... 
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XI -  O art. 41 é a nova versão, melhorada, do art. 15 

do decreto anterior. O caput  reduz a anterior exigência de tradução juramentada 

para tradução livre, o que é sempre bom por arejar a nauseabunda forma 

originária. 

Acrescenta-se um parágrafo único, que mais ou 

menos desdiz o acima afirmado. Burocratiza por demais a situação, informando 

que quando um estrangeiro vencer pregão de registro de preços – o que já parece  

estranho, salvo se mantiver empresa no país – os documentos necessários à 

assinatura do contrato devem ser traduzidos por tradutor juramentado, ou 

consularizados. Viva a criatividade vernacular ! 

O autor do decreto – e nós sempre assim nos 

referimos ao autor, que evidentemente não é o sr. presidente da república - não se 

conformou com a simplificação do caput, a deu um jeito de burocratizar...  neste 

assunto que todo em si tem importância operacional e substantiva mínima. 

 

XII – O art. 42 simplesmente reproduz  o art. 16 do 

decreto anterior, nesta matéria consideravelmente  embaraçosa: consórcio de 

empresas para vender bens comuns ou prestar serviços comuns ? Isso seria  

mesmo necessário, sobretudo em pregões eletrônicos nos quais todos se 

escondem atrás de telas e de virtualismo  de todo matiz ? Algo como um 

consórcio oculto ?.. 

Poderá, entretanto e com efeito, ser recomendável o 

consórcio, por exemplo sempre que o volume dos bens ou dos serviços a entregar 

seja gigantesco, tal que  exija ou  que recomende união de esforços entre 

empresas, na tese de que a união faz a força. Mesmo assim, sempre muito mais 

compreensível é o consórcio para grandes obras ou para grandes contratos de 

serviço, fora da simplicidade fundamental dos objetos do pregão. 

Fica desse modo a cargo de cada ente apregoador 

abrir ou não para consórcios os seus pregões eletrônicos, essa abertura  se 

afigurando  francamente  excepcional à regra, que evoca a ideia de matar tico-

tico com canhão.  E, nessa conformidade do excepcional,  qualquer  abertura 
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para  consórcios precisará estar expressamente anunciada no edital, porque o  

silêncio do edital quanto a  isso simplesmente exclui aquela possibilidade. 

Os incisos e o parágrafo único que seguem 

praticamente reproduzem os incisos e o parágrafo único do art. 16 do decreto 

anterior, e a alteração, puramente de estilo, precisa ser procurada com 

microscópio para ser detectada.  Não se tratando de novidade portanto, a matéria 

não será aqui comentada, seguindo-se  o escopo deste artigo. 

 

 

O NOVO PREGÃO ELETRÔNICO.  NOVIDADES DO DECRETO 

Nº 10.124, DE 20 DE SETEMBRO DE 2.019 

 

Ivan Barbosa Rigolin 

(dez/19) 

 

Quinta  parte  

 

I – O art. 43 cuida da verificação da habilitação, e 

constitui a versão atualizada do art. 26 do decreto anterior sobre o pregão 

eletrônico, a partir de seu § 1º. 

O caput é cópia do § 1º do art. 25 do decreto anterior. 

O § 1º informa que toda remessa de documentos já 

não contemplados no SICAF será eletrônica, e não mais por fax como dizia o § 

2º do art. 25 do diploma anterior. Providencial, porque as pessoas provavelmente 

já se esqueceram o que é ou era o fax, que poucas décadas atrás causou enorme 

furor pela sua modernidade assustadora... (8) 

                                                      
8 Do mesmo modo como não sabem, ou nunca souberam, ou simplesmente esqueceram o que são os 
discos de vinil, os CDs, as fitas casssete, as máquinas de escrever, os filmes fotográficos e tantas outras 
conquistas da tecnologia, havidas como fantásticas a cada respectiva ocasião.  Num tal ambiente alguém 
um dia procurou uma lei de 1.990 junto ao responsável por uma biblioteca, que lhe respondeu não a ter 
porque ingressou naquele serviço apenas em 1.995.  Assim caminha a humanidade. 
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O § 2º informa que documentos complementares 

devem ser remetidos também eletronicamente, o que custa crer que alguém já 

não soubesse. ou imaginasse diferente. O prazo para tanto é o de cada edital, a  

contar da ordem do pregoeiro. 

O § 3º reproduz o § 4º do art. 25 do decreto anterior. 

O § 4º reproduz o § 5º do art. 25 do decreto anterior, 

que contém o bestialógico sesquipedal relativo a a proposta não ser aceitável... a 

esta altura do pregão. Essa reiteração é nauseabunda, e no mais a matéria é velha 

conhecida. 

O § 5º reproduz o § 6º do art. 25 do diploma anterior. 

O § 6º quase repete inteiramente o anterior § 7º do 

decreto antecedente, apenas acrescendo ao final a previsão de que o preço da 

proposta vencedora, para servir como referência aos demais proponentes que 

sejam convidados a preencher todas as quantidades pretendidas pelo ente e que 

somente o vencedor não preenche, apenas poderá ser considerado após a 

habilitação do vencedor. 

Está correta a previsão, até porque um licitante apenas 

é vencedor se definitivamente habilitado, e de nada vale o seu preço, até antes da 

habilitação  o menor, se for inabilitado. Se for inabilitado estará excluído do 

certame. 

O § 7º inova, e fixa regra para a apuração da 

regularidade fiscal e trabalhista das micro e pequenas empresas licitantes, o que 

se dará nos termos do  Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2.015. Esse longo 

decreto  regulamenta a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, 

que é o estatuto das micro e pequenas empresas, e é na sua conformidade que 

será apurada a regularidade fiscal e trabalhista das empresas e a que se refere. 

O § 8º reproduz o § 9º do art. 25 do decreto anterior. 

 

II – O art. 44, que resume todo o Capítulo XI, versa 

sobre o recurso cabível da proclamação do vencedor do pregão eletrônico. e nada 

mais fez  que redigir com mudança de estilo mas não de conteúdo a mesma 
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matéria do art. 26, com seus §§ 1º e 2º, do decreto anterior. Nenhuma novidade 

trouxe, portanto, ao direito anterior. 

 

III – O art. 45 reproduz o disposto no art. 27, caput, 

do decreto anterior. 

O art. 46 fixa que não havendo recurso cabe ao 

pregoeiro adjudicar o objeto ao vencedor e fazer subir o processo, recomendando 

a homologação.  O próprio dispositivo reconhece que isso já está dito no decreto, 

no art. 17, de modo que não se atina com a razão de tanta perda de tempo e 

encompridamento artificial do que todos já sabem há mais de uma década. 

 

IV – O art. 47, caput, é mera repetição da asneira  

figurante do § 3º do art. 26 do decreto anterior, e trata do “saneamento de falhas” 

das propostas, pelo pregoeiro, sempre que não se altere a sua essência ou o seu 

conteúdo. 

Bobagem que vem de longe,  é formalmente 

inaceitável. Qualquer alteração  de proposta ou documento de licitante, por quem 

quer que seja,  constituirá adulteração,  algo que poderá até ser em princípio 

enquadrado no crime de falsidade ideológica, que na forma do art. 299 do 

Código Penal consiste, dentre outras possibilidades, em a Administração fazer 

declaração falsa.  

Se a falha é meramente   formal como por exemplo a 

de o licitante numerar erradamente as páginas de sua proposta mas sem omitir  

nenhuma delas, então o pregoeiro deve apenas consignar em ata esse fato e  que 

apenas por isso não haverá prejuízo para o seu autor, mas por tudo que é sagrado 

em direito não mexa em nada, não altere nada, não modifique nada em 

documento que não é seu !   Documentação de licitante é como bolsa de mulher: 

- tire a mão, rato ! 

Será tão difícil ao Executivo entender isso, ele que 

repete a mesma bobagem decreto após decreto, e que não parece conseguir 

aprender essa regra simplíssima ? 
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O parágrafo único do artigo, de boa qualidade no que 

não se refere à asneira supra, fixa o prazo mínimo de 24 horas para o reinício da 

sessão sempre que essa precisar ser suspensa para diligências pelo pregoeiro e 

equipe, como vista ao... ai, !   saneamento da proposta... e essa é a reiteração da 

asneira supra. 

Calcado naquela asneira, então todo o dispositivo 

soçobra, ainda que o prazo sempre fosse curial para algo assim. O que não se 

admite, repete-se ainda uma vez mais,  é a ideia de o pregoeiro alterar qualquer 

coisa constante das propostas ou dos demais documentos de licitante, ao invés de 

simplesmente registrar em ata o fato, e como está sendo oficialmente considerada 

– materialmente perfeita - aquela documentação. A título de “saneamento”  o que 

o pregoeiro se seguir o decreto fará, mesmo que com toda boa-fé do mundo,  é 

possivelmente cometer o crime de falsidade ideológica.  

 

V – O art. 48 ingressa no capítulo e no tema da 

contratação, e prevê o início desse procedimento. O caput repete o § 1º do art. 27 

do decreto anterior. 

O § 1º repete o § 2º do art. 27 de o decreto anterior. 

O § 2º praticamente repete o § 3º do art. 27 do decreto 

anterior, com mínima alteração redacional mas sem alterar o direito. 

O § 3º repete o § 4º do art. 27 do decreto anterior, a 

prever que o edital vale por qualquer prazo que o edital fixe, e se não o fixar 

aquele prazo será de sessenta dias. O ente público que verifique a conveniência 

deste ou daquele prazo a cada novo pregão, conforme cada objeto. 

 

VI – O art. 49 reformula o embolado art. 28 do 

decreto anterior, que é originário do pavoroso, inacreditável e degradante  art. 7º 

da lei do pregão presencial. Ventila e  organiza  convenientemente a matéria das 

sanções aplicáveis ao pregão eletrônico. 
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De início consigne-se, outra vez ainda, que não 

existem outras sanções aplicáveis aos licitantes em pregões eletrônicos que estas 

deste art. 49. 

Trata-se de um rol específico e taxativo, fechado e 

exaustivo, de todas as sanções administrativas cabíveis em pregões eletrônicos, o 

que exclui qualquer outra penalidade prevista em qualquer outra fonte normativa. 

O capítulo específico do decreto do pregão eletrônico 

afasta o genérico e amplo espectro das normas gerais de licitações em matéria de 

sanções aos licitantes. Não cabe misturar, baralhar ou cumular penas 

administrativas da lei de licitações com penas administrativas do decreto do 

pregão eletrônico, porque, como se disse e se sabe de longa data em direito,  o 

específico afasta o genérico, sempre que existir sobre o mesmo tema jurídico.  

Crimes, entretanto,  são outra questão, e constam do 

Código Penal, podendo ensejar processos-crimes em paralelo a processos 

administrativos. O que não se aceita é cumular fontes de direito para sanções 

administrativas no pregão eletrônico. 

Visto isso, o caput é bastante duro ao prever o 

impedimento de licitar com a União, e o descredenciamento do SICAF por cinco 

anos, além de multas “e das demais cominações legais”, para o licitante que 

incidir em alguma das infrações previstas nos dez incisos do artigo. 

Mas antes de examiná-los observe-se que as “demais 

cominações legais referidas” para terem sentido em direito são apenas aquelas 

referentes aos crimes, porque não pode haver cominação  de outras penas 

administrativas para o pregão eletrônico, além das constantes deste art. 49.   

Não adianta o decreteiro falar o que quiser, ou copiar 

preguiçosa e irrefletidamente o que quiser de diplomas anteriores, para que o 

direito penal seja outro. As penas administrativas do pregão eletrônico, 

reiteramos para concluir quanto a isso, são única e exclusivamente as que 

constam deste art. 49,  à exceção de quaisquer outras (9). 

                                                      
9 Muito curioso é observar quanto capricho o poder público empenha em imaginar penalidades e sanções 
aos licitantes, sendo que com muita freqüência atrasa  por três meses os pagamentos a eles devidos, sem 
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Os dez incisos contêm, redigidas em ordem e em 

idioma português e não no hotentote cavernícola do art. 7º da lei do pregão,  as 

infrações administrativas que sujeitam os licitantes às penas do caput. 

Ainda que escritas de forma muito melhor que a da 

origem, o essencial defeito que se enxerga no rol das infrações é o de igualar ou 

similarizar aquelas infrações, que variam de leves a graves, para que todas, e em 

princípio,  mereçam as mesmas sanções do caput.  Aparentemente se jogam 

todas no mesmo balaio como se fossem similares em gravidade, sem uma 

distinção já no próprio decreto como parece claro que precisaria haver. 

Sem elencar as dez infrações, desde logo 

exemplifiquemos: não é nada  razoável tratar a infração de (inc. I) não assinar o 

contrato, ou a de (inc. II) não entregar documentação, como similares à de (inc. 

III) apresentar documentação falsa, ou (inc. VII) fraudar a execução do 

contrato. 

As duas primeiras são leves, e merecem pena leve. As 

duas últimas são graves – a primeira delas sendo também crime, e muita vez 

também a segunda -, e com isso merecem pena pesada.  Não é mais do que 

lógico ?  Não para o caput, que indiferencia todas as infrações para efeito 

penalização. 

O ente público inequivocamente pode dosar a pena 

conforme a gravidade do cometimento, porém seria de muito melhor técnica 

desde logo o decreto diferenciar,  até porque existem julgadores mais 

esclarecidos e  justos, ao lado de julgadores menos esclarecidos e francamente 

injustos, estes quase sempre a acobertar-se sob a bandeira da moralidade – desde 

que a bronca não seja com eles. 

Não deveria ficar apenas ao alvedrio do julgador de 

cada ente licitador a incumbência de dosar as penas, que estão genérica e 

antitecnicamente  amontoadas no caput, conforme o merecido por cada licitante 

infrator, entendemos em definitivo.  

                                                                                                                                                           
jamais cogitar ser por isso apenado.  É facílimo ser draconiano com os outros, e sair discursando aos 
quatro ventos sobre moralidade. 
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É muita responsabilidade para quem não é juiz de 

profissão, e enseja, e tem ensejado, tremendas injustiças na vivência diária da 

Administração, das quais profissionalmente se tem notícia diária e que provocam 

tremendos prejuízos aos apenados, sempre que o são de maneira imerecida ou 

apenas parcialmente merecida.   

Para se apenar um colaborador da Administração, 

atrás do qual amiúde o poder público corre  em quase desespero ante a sua 

momentânea necessidade, é preciso um pouco mais que  vaga e colegiana noção 

de moralidade pública, ou de idealismo juvenil quanto ao que seja  justiça.   

Muito bem sempre fará a autoridade julgadora se, ao 

menos por um átimo, se colocar na posição do seu fornecedor, que está  prestes a 

apenar:  a decisão será seguramente mais equânime. A quem falta espelho, atirar 

pedras é tarefa das mais simples. Mas não é o que se espera da Administração 

pública. 

Por fim, o comentário inevitável: algumas das 

infrações são tão mal concebidas, e defeituosas na origem, que dificultam à 

grande a sua própria aplicação: que significa o tipo do inc. VI, “ falhar na 

execução do contrato” ?    

Qual o objetivo alcance do inc. VIII – “comportar-se 

de modo inidôneo” ?  Que quis dizer o legislador (lei do pregão), e este 

decreteiro  a repeti-lo,  com isso ? 

Que falhas são aquelas puníveis ?  Que inidoneidade é 

sancionável – alguma porventura sem nenhuma relação com a execução do 

contrato, ou com o comportamento do licitante durante o pregão ?  Até onde, de 

que modo, como e quando ?..    Que diabo disso é aquilo ? 

Diante de semelhante horripilância jurídica – que 

brinca com os direitos alheios como se foram joguetes - conclama-se à 

autoridade para afastar-se  tanto quanto possa de sequer cogitar aplicar sanções 

por esses referidos cometimentos,  que antes parecem provir de  contos de horror 

que de instruções procedimentais para os negócios da Administração pública. 
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Está inquestionavelmente  melhor este art. 49 que o 

da sua origem que é o art. 7º da lei do pregão, porém existe ainda considerável  

escória jurídica a ser removida do cenário.  Ganhará imenso o país quando o 

autor de regras jurídicas  aprender a hora de parar de escrever. 

O artigo contém ainda dois parágrafos, sendo o § 2º 

repetição do parágrafo único do art. 28 do decreto anterior. 

E o § 1º, matéria nova, prevê que as sanções também 

se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva em registros de preços que, 

convocados para contratar, não comparecerem,  sem justificar ou com 

justificativa recusada pelo ente público.  Não havia porque excluí-los das regras 

punitivas, já que ao serem convocados assumem a obrigação, que era antes 

apenas uma expectativa,  de contratar o fornecimento, nos termos da ata 

respectiva. 

 

VII – O art. 50, sobre revogação e anulação, repete o 

art. 29 do decreto anterior, um caput repetindo o outro, e o parágrafo único 

reproduzindo o § 2º do diploma anterior. 

Foi em boa hora suprimido o § 1º do decreto anterior, 

que inventava a roda ao informar que a anulação do pregão induz a anulação do 

contrato, autêntica pedra na sopa jurídica.. 

 

VIII – O art. 51 trata do sistema de dispensa 

eletrônica, novidade deste decreto.  

Pelo caput as unidades gestoras do SISG adotarão o 

sistema de dispensa eletrônica nas hipóteses indicadas nos três incisos que 

seguem, ou seja (I) contratação de serviços comuns de engenharia que não 

atinjam o valor mínimo licitável; (II) aquisição de bens e serviços que também 

não atinjam o valor mínimo licitável, e (III) contratação de bens e serviços que a 

lei de licitações dispensou de licitar, em face de variadíssimos motivos que 

constam de seu art. 24. 
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Até este ponto não foi possível compreender por que 

existe este artigo: dispensar de licitação o que a lei de licitações já dispensou ? 

Pelo § 1º o Secretário de Gestão da Secretaria 

Especial de Desburocratização regulamentará este artigo. Pelo § 2º a partir da 

data daquele  regulamento o uso do sistema de dispensa eletrônica é obrigatório. 

Pelo § 3º não poderá haver a dispensa para contratação de obras, locações 

imobiliárias, alienações (não se sabe do quê) e bens e serviços especiais, na 

forma do art. 4º, aos quais não se aplica o pregão eletrônico...  

Se fosse possível o enquadramento do autor deste 

artigo por vadiagem, seria o caso.  É constrangedor a alguém pôr-se a comentar 

dispositivo de  semelhante  indigência jurídica. 

 

IX – Com grande alívio e desafogo da alma passa-se 

às  disposições finais.  Não era sem tempo, porém todos sempre devem ter 

presente que não há mal que sempre dure. 

A relevância jurídica dos artigos que seguem, até o 

final, é mínima, e adstrita em geral à organização do serviço  federal. 

O art. 52 informa que o Secretário de Gestão 

estabelecerá os prazos para implementação das regras do decreto quando os 

recursos para o contrato provierem de transferências federais.   

O art. 53 fixa que o horário de referência dos pregões 

eletrônicos será o de Brasília, o que se compreende quando se conhecem os fusos 

horários brasileiros; então, o decreto já resolve essa questão, sem necessidade de 

cada edital dizer a regra. O problema é menos grave que na Rússia entretanto, 

que tem 11 (onze) fusos horários... 

 

X - O art. 54 reinventa a roda e é escrito para os 

advogados de licitantes fundamentarem – como se mais fundamento fosse 

preciso dentro do ordenamento – os mandados de segurança impetráveis contra o 

ente realizador do pregão eletrônico.  



 60 

Repete a conhecida regra (lei de licitações, art. 4º) de 

que os licitantes  têm direito público subjetivo à fiel observância das regras do 

decreto nos pregões de que participem. E ainda repete que qualquer interessado 

tem garantido acesso ao desenrolar do procedimento em tempo real, por via 

eletrônica. Sem novidade alguma, no entanto, tal qual água benta, mal o artigo 

não faz. 

O art. 55, que remete a outro que remete a outro, 

informa que os entes federativos – Estados, Distrito Federal e Municípios – 

poderão utilizar o SICAF, sistema de cadastramento federal. Pior ideia, e pior 

redação, impossível. Se podem é porque já podiam antes, com este decreto, sem 

este decreto ou apesar deste decreto, porque o princípio da legalidade entra em 

jogo, e não é decretinho nenhum que o afeta. 

Em segundo lugar, independentemente da aberração 

formal, resulta muito estranho que um Município utilize de  cadastro federal, 

porque os mundos e as realidades são opostas. 

O artigo é de chorar de  ruim, e o recomendável é 

passar longe. 

 

XI – O art. 56, regra interna do Executivo que não 

merecia figurar sequer de decreto, permite à Secretaria de Gestão firmar termo de 

acesso com qualquer ente público para permitir-lhe acessibilidade  ao sistema 

eletrônico federal. 

O art. 57 informa que o conteúdo das propostas e dos 

documentos complementares dos licitantes, após a homologação do 

procedimento, ficarão disponíveis na internet – o que, diverso do até aqui 

desfilado neste capítulo,  é muito bom, assegurando publicidade de documentos 

que se tornaram públicos, os quais envolviam ou envolvem interesse negocial da 

Administração, e com isso interesse público. 

E o art. 58, repetição do tautológico § 2º do art. 30 do 

decreto anterior,  faz quase o mesmo com relação aos arquivos e registros digitais 
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dos pregões eletrônicos, declarando-os acessíveis aos órgãos de controle interno 

e externo. 

O dispositivo, como a matriz de que foi copiado, 

invade o território do ridículo, uma vez que imaginar impedir o acesso pleno e 

absoluto a qualquer registro público pelos entes de controle, criados exatamente 

para controlá-los,  resulta não menos que profundamente ridículo. Outra 

magnífica oportunidade que o decreteiro federal esperdiçou  de omitir-se 

honrosamente. 

 

XII – O art. 59, inspirado no art. 31 do decreto 

anterior, informa que a Secretaria de Gestão poderá editar normas 

complementares a este decreto, e disponibilizar informações adicionais por meio 

eletrônico.  É de imaginar que a ansiedade do público por essas normas não seja 

das mais acentuadas. 

O art. 60 revoga o anterior Decreto nº 5.450, de 2.005, 

e o Decreto nº 5.504, de 2.005, ambos sobre o pregão eletrônico. Trata-se de 

revogação expressa ou explícita, porque, mesmo que inexistisse declarada,  esta 

revogação daqueles diplomas já estaria decretada com a simples publicação deste 

decreto, que esgotou a matéria – e dispôs muito mais ainda – daqueles dois 

decretos anteriores sobre o mesmo tema. 

 

XIII – O  derradeiro art. 61, que é uma disposição 

transitória,  estabeleceu a vigência deste decreto para o dia 28 de outubro de 

2.019, quando havia sido publicado em 23 de setembro de 2.019. Antes da data-

início da vigência o decreto, pode-se afirmar, ainda não existia no mundo 

jurídico, pois que ganhou vigência e eficácia no dia 28 de outubro. Antes dessa 

última data representava apenas uma expectativa de diploma, que por essa razão 

ainda nem sequer revogava os anteriores. 

O § 1º manda algo que já precisaria ser realizado 

mesmo sem ordem expressa: se algum edital de pregão eletrônico foi publicado 

após 28 de outubro de 2.019 fora das regras deste decreto, então estava irregular, 
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e o § manda que seja adaptado a este decreto – nada mais correto e necessário, ou 

se estará diante de um edital que simplesmente afronta a legalidade, 

fundamentando-se em regulamento que já estava revogado. 

O § 2º, que fecha o decreto,  corretamente informa 

que os editais publicados ainda sob a vigência das regras anteriores terão os 

pregões regidos pelas mesmas regras anteriores, ainda que se estendam no tempo 

para além de 28 de outubro de 2.019.   

É a correta aplicação da regra jurídica nova no tempo, 

que vale até mesmo para leis novas na forma da atualmente denominada Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antiga Lei de Introdução ao Código 

Civil, o Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1.942, art. 6º, § 1º, que define e 

protege o ato jurídico perfeito. 

Se o edital constituiu um ato jurídico perfeito como o 

define aquela LINDB, então não será nem sequer uma lei nova que poderá 

prejudicá-lo,  ou mesmo sobre ele incidir; um decreto, então,  que nem sequer 

altera a ordem jurídica, com muito mais razão está vedado de fazê-lo. 

 

Como conclusão 

XIV-  À guisa de sumário fecho destes não menos 

sumários comentários o que se pode concluir é que este Decreto nº 10.024, de 

2.019, outra vez exercitou a aparentemente incontenível prolixidade do legislador 

brasileiro, neste caso um decreteiro como o chamamos por todo o texto.  

A palavra significa apenas autor de decreto, sem 

sentido pejorativo mas muito menos elogiativo. E evidentemente esse autor não é 

quem o assina, o Presidente da República, como se imagina que nenhum 

Presidente da República até o dia de hoje foi o autor dos decretos que assinou.  

Mas, seja quem for,  o pendor do autor por mostrar 

serviço, escrevendo rebarbativamente e em demasia, debruçando-se sobre 

questões de nenhuma relevância, repetindo inconsistências e inconseqüências do 

decreto anterior, criando falsas necessidades de normatização e com isso 

reinventando repetidamente a roda, entronizando rematadas inutilidades de toda 
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ordem, tudo isso poderia ter sido poupado do aplicador, tanto o agente público   

operador quanto o particular licitante. 

Tal e qual na lei de licitações, uma lipoaspiração 

criteriosa do texto, que o expungisse de talvez metade do volume, far-lhe-ia um 

bem extraordinário. Em um texto normativo,  como em questão de guloseimas, 

quantidade nunca foi qualidade, sendo a abundância desmedida muita  vez 

indício de má ou de péssima qualidade.  

É de voz corrente a jocosa afirmação de que é muito 

mais fácil complicar que simplificar –,  porém além das pilhérias as grandes 

verdades saem também da boca do povo. E nosso legislador ainda se demonstra 

afetado por esse sentimento de prolixidade mórbida. Esconde-se atrás da 

complicação, em geral  gratuita por completo. As leis são cada vez mais 

gigantescas, nebulosas, labirínticas e impenetráveis. O direito brasileiro sofre de 

um hermetismo que a ninguém honesto beneficia. 

A própria Constituição hoje em dia, todos sabem,  é 

uma massaroca indecifrável, desfigurada de qualquer molde ou modelo, uma 

colcha de retalhos ou um saco de gatos que como pilastra do ordenamento 

jurídico representa um pesadelo histórico. 

A quem ainda descreia  basta verificar o ritmo e a 

qualidade das emendas constitucionais que no tropel de suas promulgações se 

acumulam e se encavalam mês após mês, a tal ponto que dificilmente nos dias de 

hoje alguém  sabe sequer o que é a Constituição – aquele conhecido periódico 

que desafia a audácia de qualquer editor.  

Mais importante que saber que este livro é a 

Constituição é saber até que emenda está atualizado.  Exemplo único: uma 

Constituição sem a incorporação da EC 103/19 pode, já imediatamente, 

encaminhar-se à reciclagem. Serve tanto quanto uma faca sem lâmina e sem 

cabo. 

A só matéria da recente Emenda nº 103, de 2.019,  a 

reforma da previdência, volumetricamente comportaria talvez toda uma nova 

Constituição, se em moldes civilizados como era redigida a de 1.946.   E sem 
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entrar no seu mérito  – que excepcionalmente dentro do conjunto das emendas 

nos parece bom – o inferno dantesco amedronta menos a quem se lhe antepara 

(10).  

O legislador constituinte demonstra não fazer a 

menor idéia do que seja uma Constituição, nem o que deve conter, nem o que 

não deve conter por excessivo, a todo tempo parecendo perdido como agulha em 

palheiro. Muitíssimo tristemente o dizemos. 

As leis seguem a técnica da Constituição, e os 

decretos seguem a técnica das leis. O legislador vive imerso na  ilusão de que a 

complexidade, só em si, aponta a redenção institucional, quando antes a verdade 

é bem a oposta. A  cada novo dia isso resta mais claro até ao mais humilde 

cidadão. E o novo decreto do pregão eletrônico, coitadinho, é a nova vítima. 

Que os deuses  protejam nossa república federativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
10 A impressão da EC 103/19 no compacto formato do excelente  site Planalto preenche 24 (vinte e 
quatro) páginas.  Parece com efeito outra Constituição. 


