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RESUMO 

 
 

 

Em tempos de fortes restrições orçamentárias, é praticamente impossível deixar de 

discutir sobre o tema gastos públicos. Analisar principalmente a eficiência e a 

efetividade do Estado quando este adquire bens ou serviços torna- se uma função 

social, onde os cidadãos são os atores críticos. As referidas restrições em nossos 

atuais orçamentos são tão latentes que o próprio Plano Estratégico do Exército (PEEx 

2020-2023) vem no sentido de direcionar o esforço dos investimentos do Exército 

Brasileiro. Já se encontra em curso na Força um processo de transformação rumo à 

uma geração/obtenção da capacidade operacional julgada adequada. Boa parte 

desse processo deve-se à obsolescência de sistemas e materiais de emprego militar. 

Como desdobramento disso, tem-se a afetação do cumprimento das diversas missões 

constitucionais do Exército. Há, ainda, uma informação prática da situação atual de 

restrições orçamentárias, constante do texto do próprio PPEx: durante o quadriênio 

2020-2023 observa-se uma média de orçamento destinado a 1⁄4 (um quarto) do 

necessário à citada transformação da Força rumo à era do conhecimento. Nesse 

contexto, um dos meios pelo qual se utiliza a Força Terrestre, por intermédio de suas 

Unidades Gestoras (UG), é a modalidade licitatória Pregão Eletrônico. Esta 

modalidade se apresenta como um caminho, um meio à persecução da citada 

geração/obtenção da capacidade operacional/administrativa julgada adequada. O 

Pregão Eletrônico é uma forma de efetivar os gastos públicos, como o foco em 

eficiência, tendo em vista os já citados escassos recursos do erário. Atualmente 

diversos processos licitatórios estão sendo concluídos a todo tempo pelas diversas 

UG de nossa Força. O Pregão Eletrônico possui características importantes e que 

serão destrinchadas no presente trabalho. Assim, ideias em matéria de efetividade 

(como o tema deste trabalho), são de forte interesse da Força Terrestre e da própria 

sociedade. E tudo isso se torna viável quando o assunto é a proposição de tema cujo 

a discussão levem ao implemento de melhores aquisições pelo Estado. Nesse 

sentido, este trabalho se encarregará de fornecer a base de construção/consolidação 

de uma solução robusta e efetiva para atingimento de forma mais célere e 

transparente dos fins aos quais se destinam as aquisições públicas bem como 

também ao atingimento dos objetivos estratégicos do Exército Brasileiro neste campo.  
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ABSTRACT 
 
 

In times of severe budget constraints, it is practically impossible not to discuss public 

spending. Mainly analyzing the efficiency and effectiveness of the State when it 

acquires goods or services becomes a social function, where citizens are the critical 

actors. The aforementioned restrictions in our current budgets are so latent that the 

Army's Strategic Plan (PEEx 2020-2023) comes in the direction of directing the 

Brazilian Army's investment effort. A transformation process towards the 

generation/achievement of the operational capacity deemed adequate is already 

underway in the Force. Much of this process is due to the obsolescence of systems 

and materials for military use. As a result of this, there is the affectation of the fulfillment 

of the various constitutional missions of the Army. There is also practical information 

on the current situation of budget constraints, contained in the text of the PPEx itself: 

during the 2020-2023 quadrennium, there is an average budget destined to 1⁄4 (one 

quarter) of the necessary for the aforementioned transformation of the Force towards 

the age of knowledge. In this context, one of the means by which the Ground Force is 

used, through its Management Units (UG), is the bidding modality Electronic Auction. 

This modality presents itself as a path, a means to the pursuit of the aforementioned 

generation/obtainment of the operational/administrative capacity deemed adequate. 

The Electronic Auction is a way to effect public spending, with a focus on efficiency, in 

view of the aforementioned scarce resources in the treasury. Currently, several bidding 

processes are being concluded at all times by the various GUs of our Force. The 

Electronic Auction has important characteristics that will be detailed in this work. Thus, 

ideas in terms of effectiveness (such as the theme of this paper) are of strong interest 

to the Earth Force and society itself. And all of this becomes viable when the subject 

is the proposition of a theme whose discussion will lead to the implementation of better 

acquisitions by the State. In this sense, this work will be responsible for providing the 

basis for the construction/consolidation of a robust and effective solution for achieving, 

in a faster and more transparent way, the purposes for which public acquisitions are 

intended, as well as the achievement of the strategic objectives of the Brazilian Army 

in this field. 

Keywords: electronic auction, public spending, transparency, effectiveness. 



7 

SUMÁRIO 

 

 
 

1 INTRODUÇÃO.............................................................................................. 10 
1.1 PROBLEMA.................................................................................................. 10 

1.1.1 Antecedentes do Problema...................................................................... 10 

1.1.2 Formulação do Problema......................................................................... 11 

1.2  OBJETIVOS................................................................................................. 11 

  1.2.1 Objetivo Geral.......................................................................................... 12 

  1.2.2 Objetivos Específicos............................................................................. 12 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO........................................................................... 13 

1.4 METODOLOGIA.......................................................................................... 13 

1.4.1 Objeto formal de estudo........................................................................ 14 

1.4.2 Amostra................................................................................................... 15 

1.4.3 Delineamento da pesquisa..................................................................... 17 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura ........................................... 17 

1.4.5 Procedimentos Metodológicos.............................................................. 19 

1.4.6 Instrumentos........................................................................................... 20 

1.4.7 Análise de dados..................................................................................... 21 
  1.5 JUSTIFICATIVA............................................................................................   21 

   2.  REFERENCIAL TEÓRICO............................................................................   24 

2.1 Licitação Pública........................................................................................... 24 

2.2 Como se encontra, e o que pode ser proposto para uma Digitalização 
efetiva nos processos licitatórios das UG do EB ............................................... 

38 

  3. ANÁLISE E RESULTADOS .......................................................................... 41 

  4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES.................................................. 47 

  REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS.................................................................. 50 



9 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
 

 
A utilização do Pregão Eletrônico pelo Exército e demais entes da 

Administração Pública Federal tornou-se uma obrigação com o advento da lei n. 

10.520 de junho de 2000.  

Durante o passar dos anos, esta modalidade vem sendo aperfeiçoada por meio 

de diversas propostas das casas legislativas do Congresso Nacional, e até mesmo 

por meio de integrantes da sociedade.  

Neste diapasão, este trabalho se destina a demonstrar uma proposta de 

validação e utilização de documentos digitais nos processos de pregão eletrônico 

realizados pelas diversas UG de nossa Força.  

O processo licitatório em si é composto de duas fases: uma interna (ainda não 

digital) e outra externa (esta já predominantemente digital). As citadas fases, bem 

como o processo de pregão serão elucidados durante o transcorrer deste trabalho. 

 
 

1.1 PROBLEMA 
 
 
 
1.1.1 Antecedentes do Problema 
 

O Pregão Eletrônico, como já dito, vem sendo utilizado pela Força em vários 

processos de aquisições existentes atualmente. Assim, serão analisadas as 

vantagens comparativas do Pregão na obtenção dos mais diversos bens e serviços, 

suas implicações na economicidade, e ainda efetividade para o Exército Brasileiro, 

com vistas a corroborar com a afirmação do parágrafo anterior.  

Tais análises pretendem responder as seguintes perguntas, que são também 

os objetivos específicos dessa pesquisa:  
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Questão 1: Há possíveis vantagens em diversos campos/aspectos no que 

tange a adoção da utilização de documentos digitais via pregão eletrônico? Quais 

seriam estes campos ou aspectos?  

Questão 2: Qual a efetividade das aquisições via Pregão que utilizem 

documentos digitais integralmente para a modernização e operacionalização da 

força?  

Questão 3: Há de fato um ganho na utilização de documentos digitais nos 

processos de pregão? Em quais searas seriam esses possíveis ganhos?  

Questão 4: É possível afirmar em termos absolutos que a adoção dos 

documentos digitais nos processos de compra é sempre mais vantajosa das que a 

não adotam?  

Após analisadas as variáveis e estabelecidas as conclusões, será possível com 

a metodologia científica definida em campo próprio a obtenção de respostas aos 

citados questionamentos. Estas, além de permitirem conclusões importantíssimas e 

decisivas para atingimento dos resultados esperados (produto gerado), também 

tornarão possível a verificação dos impactos gerados para o Exército Brasileiro.  

 

 

1.1.2 Formulação do Problema 
 

 

Diante dessa conjuntura, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: como 

realizar, de forma eficiente e eficaz, uma proposta de validação e utilização de 

documentos digitais nos processos de pregão eletrônico nas unidades gestoras da 

Força?  

 

1.2. OBJETIVOS 
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1.2.1 Objetivo Geral 
 
 

O objetivo geral deste trabalho será analisar, da forma mais prática possível, 

as vantagens comparativas da implementação de uma proposta de validação e 

atualização de documentos digitais nos processos de pregão eletrônico das UG do 

Exército Brasileiro, bem como suas implicações na efetividade trazida para a Força 

Terrestre.  

 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 

Ao longo do trabalho, serão relacionados os argumentos e narradas as 

abordagens e resultados que permitirão verificar se as vantagens comparativas da 

citada implementação são mesmo, em geral, maiores que aquelas que são realizadas 

pelos processos alheios a medida citada. Isto será possível por meio da análise 

comportamental das diversas variáveis estabelecidas para o referido estudo.  

Este trabalho contará com 4 (quatro) objetivos específicos que serão 

apresentados em cinco distintas seções, a seguir listadas: a primeira seção será 

referente aos aspectos conceituais básicos do processo de licitação e também tratará 

da modalidade pregão eletrônico especificamente, e contextualizará as características 

gerais dos processos de contratação via outras modalidades e via modalidade pregão 

eletrônico. A segunda trará um mergulho em toda a sistemática do processo de 

implementação da proposta de validação e utilização de documentos digitais, foco de 

estudo. A seção 3, especificamente apresentará um comparativo entre as diversas 

variáveis estabelecidas, tais como: a econômica; efetividade e eficiência. Também 

será levado em consideração o aproveitamento da expertise de diversos militares 

empregados nos processos de aquisições pela Força Terrestre.  

Já a seção 4 tem como pretensão trazer os resultados obtidos principalmente 

pelas ópticas da economicidade e eficiência da força, fatores determinantes ao 

sucesso do trabalho, pós indicarão a efetividade que a adoção da referida proposta 

traz consigo.  
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Por fim, haverá uma quinta e última seção, que conclui e apresenta uma agenda 

de questões a serem investigadas em outros trabalhos deste tipo, tendo em vista a 

necessidade da ampliação da discussão do tema em tela, de grande importância para 

as futuras aquisições.  

Assim, ao percorrer o caminho para atingimento de cada um dos objetivos 

específicos acima listados, de forma lógica e coerente, será possível encontrar uma 

ou mais soluções para o problema em estudo, qual seja, a validação e a utilização de 

documentos digitais nos processos de pregão eletrônicos realizados pela Força.  

 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 
 

 

Serão estabelecidas questões de estudo referentes aos problemas 

encontrados a depender da pertinência e relevância frente aos objetivos do presente 

estudo. Assim, embora qualquer situação não solucionada ou passível de discussão 

e tratamento científico possa ensejar a utilização das referidas questões de estudo, 

por ora não ainda não se julga pertinente o seu estabelecimento.  

Todavia, como já mencionado, isso não deve ser posto de forma imperativa, já 

que havendo necessidade durante a execução ou caso se verifique necessário a uma 

melhor compreensão dos resultados a serem alcançados, ou mesmo com vistas a 

exemplifica-los, durante a pesquisa poderão ser adotadas questões de estudo. 

 

 

1.4. METODOLOGIA 
 

 

Pra cumprir o objetivo deste trabalho, que é analisar e propor de forma prática 

a implementação de uma proposta de validação e utilização de documentos digitais 

nos processos de pregão eletrônico das UG do Exército, bem como suas implicações 

na economicidade, eficiência e transparência do gasto público, serão utilizados os 
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dados de processos licitatórios realizados na citada modalidade pelas diversas UG da 

força.  

A referida análise se dará através de uma visão explanatória do tema. Dessa 

forma, primeiramente, serão levantados dados que possuem tanto características 

quantitativas como qualitativas. A seguir será realizada uma interpretação dos dados 

levantados, pautando-se a citada análise em componentes objetivos e também em 

alguns componentes subjetivos, devidamente embasados em avaliações e 

ponderações deste autor ou de outros estudiosos do tema.  

Por fim, a análise dos dados obtidos a partir dos cases selecionados sobre 

outros órgãos da Administração Pública Federal seguirá um foco interpretativo, 

visando à proporcionar a compreensão das vantagens da adoção da referida proposta 

de validação e utilização de documentos digitais nos processos de pregão eletrônico. 

Existem diversas estratégias metodológicas possíveis de serem utilizadas em 

uma pesquisa, cada uma com suas vantagens e desvantagens, e devido a isso, 

somente conhecendo as características de cada uma que será possível identificar 

aquela mais adequada para o estudo que se deseja realizar (YIN,2003, p.5)  

Por isso, e com fim de buscar atingir os objetivos propostos por esse trabalho, 

optou-se pela linha metodológica do estudo de caso. A referida linha de metodologia 

pode ser exploratória, descritiva ou explanatória, assim se moldando ao atingimento 

dos objetivos dessa pesquisa.  

Logo, e fundamentado na linha metodológica citada acima, o presente trabalho 

está sendo estruturado nas seguintes etapas: as justificativas; os objetivos do 

trabalho; o referencial teórico sobre o tema; a metodologia e a pesquisa em si; a 

consolidação e análise dos dados levantados; e por fim a apresentação dos resultados 

e conclusão.  

 

 

1.4.1. Objeto formal de estudo 
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A seguir serão delimitadas as variáveis de estudo que possibilitarão indicar e 

comprovar se adoção de uma proposta de validação e utilização de documentos 

digitais nos processos de pregão eletrônico das UG do Exército são realmente 

vantajosas, e se trará a tão buscada efetividade desejada.  

A primeira variável é a econômica e diz respeito à possibilidade de um Ganho 

de Escala com a citada implementação. A segunda, por sua vez, refere-se à questão 

da economicidade que poderá ser gerada. Aqui, a análise repousará sobre questões 

de efetividade, ou seja, na verificação dos impactos alcançados com alguma (as) 

contratações efetivadas; A terceira variável é a possibilidade de ampliação da 

transparência no processo de contratação.  

Já a quarta variável tange ao aproveitamento da expertise e do profissionalismo 

dos diversos órgãos públicos que já possuem a proposta em tela implementadas por 

meio de suas estruturas consolidadas. A quinta e última aborda o controle, a 

flexibilidade e o tempo do processo de aquisição, possibilitando também a verificação 

da efetividade desejada.  

Como se vê, foram apresentadas as principais variáveis de interesse deste 

estudo e através da análise comportamental destas que se pretende avaliar as 

questões relativas ao desempenho das contratações via pregão eletrônico com a 

proposta discutida implementada, e assim confrontá-las ao estado original (proposta 

não implementada), além de se verificar os impactos (efetividade) gerados na 

economicidade e na transparência dos gastos públicos da Força Terrestre. Por fim, e 

de forma a enriquecer o presente estudo, pretende-se também expor algumas 

dificuldades ou desvantagens da referida implementação.  

 

 

1.4.2 Amostra  
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Caso seja necessário, a amostra selecionada buscará o levantamento de dados 

quantitativos e qualitativos referentes às aquisições via pregão eletrônico de órgãos 

que possuem a proposta implementada e os que não a possuem (UG do Exército 

Brasileiro).  

Assim, podendo ser providenciado um levantamento das aquisições realizadas 

via pregão eletrônico, porém somente de órgãos da administração pública federal. 

A amostra a ser realizada buscará abranger como já citado órgãos federais, 

porém sem pretensão ou intuito de esgotamento de todos os processos existentes nos 

mesmos, dado o carácter qualitativo do trabalho.  

Serão selecionados esses estes órgãos, somente os federais, porque 

executaram processos de aquisições nos quais o autor deste estudo teve um maior 

contato, de modo que poderá assim realizar um melhor acompanhamento dos 

mesmos, o que facilita a compreensão e possibilita uma celeridade ainda maior na 

obtenção dos dados necessários aos resultados esperados.  

Devido às peculiaridades e papéis de cada órgão público, o tipo e o formato da 

pesquisa serão realizados de forma particular para cada participante, afim de atingir 

os objetivos de forma mais célere também.  

A seleção de dados será feita levando-se em conta o objetivo da presente 

pesquisa “propor a validação e utilização de documentos digitais nos processos de 

pregão eletrônico das Unidades Gestoras do Exército Brasileiro”, e o modelo adotado 

será o SCM (modelo de SCM proposto por Lampert et al., 1998).  

O levantamento das informações será feita através de consultas realizadas aos 

órgãos e ao sistema SIASG, sendo certo que tais dados possuem tanto características 

quantitativas como qualitativas. Pretende-se, também, realizar o levantamento de 

informações através da realização de estudos observacionais para a coleta das 

informações necessárias ao atingimento dos objetivos do trabalho. Para tais tarefas, 

serão utilizados os seguintes métodos de coleta de informações: de entrevista e o 

questionário.  
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Os instrumentos, entrevista e questionário, caso sejam necessários também 

serão realizados com os atores e colaboradores envolvidos nas execuções dos 

citados processos licitatórios.  

Por último, anote-se que outro método de coleta a ser utilizado para obtenção 

e tratamento de informações referentes as variáveis elencadas neste trabalho será a 

revisão bibliográfica. Assim, a análise das amostras encontradas permitirão um 

detalhado entendimento sobre diversos aspectos comparativos já estabelecidos, seja 

pelo seu correto dimensionamento, seja pela sua representatividade.  

 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa 
 

 

Conforme já adiantado no ponto, da metodologia, onde foi realizada uma 

explicação sucinta de como se pretende conduzir o presente trabalho, neste ponto 

agora serão descritos os procedimentos metodológicos, os instrumentos, e os 

procedimentos referentes a condução da análise dos dados obtidos.  

 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura  
 

 

O desenvolvimento dessa pesquisa necessitará de diversos alicerces teóricos. 

Um deles, indispensável, é o entendimento das características gerais do processo 

licitatório na modalidade pregão eletrônico.  

Outro alicerce teórico necessário diz respeito à compreensão da sistemática do 

referido processo licitatório, especialmente em seu funcionamento e em sua 

operacionalização. Desta forma, será buscado, de modo mais amplo possível, ideias 

e conceitos encontrados sobre o referido tema.  
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Para isso, serão utilizadas fontes diversas de consulta, tanto nacionais como 

internacionais, além, obviamente, do aproveitamento de pesquisas realizadas 

anteriormente a este trabalho sobre o mesmo tema em tela.  

Com esses esclarecimentos, serão a seguir apresentados os procedimentos 

que deverá ser executados para a realização da revisão da literatura a respeito do 

assunto discutido neste trabalho. Vale destacar, antes, que a revisão da literatura será 

objetivamente trabalhada buscando situar o problema de estudo frente a diversas 

obras e legislações existentes.  

Como exemplo das legislações citadas acima, citem-se a (consolidar bem as 

fontes principais, questionar ao orientador o direcionamento etc). (citadas algumas 

que julgo importante abaixo)  

Por outro lado, no que for pertinente ao entendimento das características gerais 

do processo licitatório pela modalidade pregão eletrônico, bem como à compreensão 

da sistemática do referido processo, especialmente em seu funcionamento e em sua 

operacionalização, serão bastante utilizadas lições e legislações internacionais 

também sobre o tema.  

Apenas como resumo, e com fins exemplificativos, serão apresentadas 

algumas importantes literaturas e normas, além das já citadas, que oferecerão o 

suporte e robustez inegáveis ao trabalho. Repise-se, em tempo, que não se trata de 

rol taxativo.  

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

• Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993;  

• CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito 
Administrativo. 29a ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

• JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. 15a ed. São Paulo: Dialética, 2013.  

• Plano Estratégico do Exército para o quadriênio 2020-2023;  

• Política de Defesa Nacional (PDN), Decreto n. 5.484, de 30 de junho 

de 2005;  
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• Estratégia Nacional de Defesa (END), Decreto n. 6.703, de 18 

dezembro de 2008;  

• DSCA – Defense Security Cooperation Agency. The Foreign Military 
Sales (FMS); 

• Financial Management Regulation (Dod 7000), volume 15 do 

Departamento de Defesa Americano;  

• The Management of Security Cooperation (DISCS Green Book) do 

Departamento de Defesa Americano;  

• FMS Customer Financial Management Hand Book (DISAM Red 
Book) do Departamento de Defesa Americano;  

 

 1.4.5 Procedimentos Metodológicos 
 

 

Passa-se, agora, a apresentar os procedimentos que serão executados para a 

realização da revisão da literatura a respeito do tema em debate neste trabalho.  

A revisão da literatura será objetivamente trabalhada com vistas a buscar situar 

o problema de estudo frente a diversas obras e legislações existentes, sejam 

nacionais ou internacionais.  

Pretende-se também, além das pesquisas já citadas, realizar uma busca 

documental, caso necessário, em arquivos do Ministério da Defesa, do próprio 

Exército Brasileiro e ainda de outros órgãos caso necessário. Todas essas buscas só 

serão realizadas de forma subsidiária as prospecções já estabelecidas.  

Além disso, a seguir serão expostos de forma objetiva e sucinta quais foram os 

critérios adotados tanto de inclusão como de exclusão da referida revisão. Isso 

facilitará o cumprimento da solução do problema foco deste trabalho, e também 

impedirá uma possível contaminação de informações adicionais e desnecessárias à 

objetividade pretendida desde o início da elaboração deste projeto. Assim, passe-se 

a apresentação dos citados critérios. Como critérios de inclusão para a referida revisão 

podem ser citados:  
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• Estudos publicados apenas nos idiomas português, inglês e 

espanhol relacionados ao tema pregão eletrônico; 	

• Estudos e matérias acadêmicas também relacionados ao citado 

acima; 	

• Estudos quantitativos e qualitativos sobre o tema realizados pelo 

Exército.	

É mister ainda revelar quais critérios de exclusão serão utilizados por esta 

revisão. Eles encontram-se abaixo identificados: 	

• Estudos relacionados às aquisições em proveito do Exército 

Brasileiro, mas que não se processaram por meio da modalidade 

de licitação pregão eletrônico; 	

• Quaisquer outros estudos cujo foco central não esteja relacionado 

com o foco central deste trabalho; 	

• Processos de aquisições via pregão eletrônico realizados por 

outras forças armadas do Brasil mesmo que se utilizando da 

referida modalidade. 	

 

 

1.4.6 Instrumentos  
 

 

Serão realizados, caso necessário, contatos formais com os Órgãos públicos 

federais que poderão vir a ser escopo desde trabalho, e que muito contribuirão para a 

realização deste estudo. Tendo em vista a necessidade de disponibilização de dados, 

referentes a diferentes aquisições relacionadas aos mais diversos projetos 

orçamentários dos órgãos, serão enviados documentos formais, sem prejuízo do 

compromisso de se manter o devido sigilo das informações consideradas sensíveis 

ou até mesmo classificadas pelos órgãos ou pela Força. 

É muito importante o aproveitamento dos dados e da expertise desses órgãos, 

porém não é intentando neste trabalho ceder informações sensíveis ou julgadas 
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confidenciais de forma aberta, o que justifica a importância dos questionamentos 

formais aos órgãos. A prioridade é sempre a preservação dos interesses dos órgãos 

e da Força, bem como também das suas imagens externa.  

 

 

1.4.7 Análise dos Dados 
 

Em tópico anterior já foram descritos os procedimentos a serem adotados, 

então passa-se agora a repisá-los.  

Como já mencionado, primeiramente serão levantados dados que possuem 

tanto características quantitativas como qualitativas. A seguir será realizada uma 

interpretação dos dados levantados, pautando-se a citada análise em componentes 

objetivos e também em alguns componentes subjetivos, devidamente embasados em 

avaliações e ponderações deste autor ou de outros estudiosos do tema.  

Por fim, a análise dos dados obtidos a partir dos cases (casos de sucesso já 

realizados) selecionados sobre os órgãos públicos federais selecionados seguirá um 

foco interpretativo, visando à proporcionar a compreensão das vantagens da adoção 

da citada proposta.  

Os fins sempre serão a busca pelo atingimento dos objetivos propostos por 

esse trabalho.  

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

Como já dito, a presente proposta de trabalho visa em suma demostrar as 

vantagens comparativas de uma implementação de uma proposta de validação e 

utilização de documentos digitais nos processos de pregão eletrônico das diversas 

UG do Exército Brasileiro.  
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Como bem destaca o Plano Estratégico do Exército (PEEx 2020-2023), os 

esforços dos investimentos da Força devem dar prosseguimento ao processo de  

TRANSFORMAÇÃO do Exército rumo a era do conhecimento. O PEEx 2020- 

2023 buscou, assim, estabelecer as indicações estratégicas da força.  

Todavia, o plano vem sofrendo de diversas restrições orçamentárias que 

apontam para uma média de orçamento equivalente a 1⁄4 (um quarto) do realmente 

necessário à TRANSFORMAÇÃO do Exército. Nesse sentido, empregar da melhor 

maneira possível os recursos públicos é imperativo. E a implementação a ser proposta 

busca não somente empregar com lisura e seguindo os ditames legais os recursos, 

como também tornar o processo mais célere, eficiente, efetivo e transparente.  

Assim sendo, o cenário vigente de restrição traz uma necessidade latente 

dessas citadas características e atributos.  

Tais citadas características, retiradas do seio da legal vigente, visam 

proporcionar a geração de uma ferramenta julgada adequada, tendo em vista, por 

exemplo, em muitos casos a precariedade com qual a qual o princípio constitucional 

da transparência é tratado durante a fase interna do processo licitatório do pregão 

eletrônico. Entre outros princípios existentes atualmente e que são inclusive meio para 

o cumprimento das missões impostas pela Constituição Militar de 1988 à Força.  

Assim sendo, e visando o atingimento dos objetivos propostos por esse 

trabalho, espera-se concluir que a implementação da citada proposta (a de 

documentos digitais) impactarão diretamente na economicidade, eficiência e 

transparência dos gastos públicos realizados pelo Exército.  

Economicidade por exemplo ao deixar de imprimir diversos documentos 

preparatórios e constituintes dos processos licitatórios. Economia essa não somente 

de materiais e serviços, mas também tornando o processo mais eficiente (célere), 

além de trazer a cavaleiro dos princípios já citados a tão desejada transparência do 

gasto público, princípio caríssimo a sociedade atual.  
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Feitas essas considerações, deve-se reconhecer que a modalidade a ser 

abordada e discutida pelo presente trabalho é um instrumento bem provável e 

recomendado para o atingimento dos princípios constitucionais citados. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 LICITAÇÃO PÚBLICA  

2.1.1 Base constitucional e legal dos processos licitatórios: Artigo 37, inciso XXI da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a lei n. 8666/93.  

Podem-se encontrar, na Carta Magna de 1988, as primeiras linhas da disciplina 

dispensada às licitações. O artigo 37, inciso XXI, da CRFB/88, associado ao artigo 

173, parágrafo 1o, inciso III, estipula a licitação como procedimento, em regra, 

obrigatório para contratações de obras e serviços pela Administração Pública. 

Significa dizer que o texto constitucional determinou que a Administração Pública 

nunca poderá abrir mão do certame licitatório antes da celebração de seus contratos. 

Trata-se de regra suprema, cujas ressalvas só podem emanar de lei. Dada a 

relevância, cumpre colacionar o dispositivo constitucional:  

Art.37. A administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:  

....  

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá 

as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações. (BRASIL, 1988)  

Verifica-se, pois, que o artigo transcrito determina a edição de uma lei geral de 

licitações e contratos, para que seja ela aplicada genericamente por todos os entes 

da Administração Pública. É preciso atentar, assim, para o caráter geral de que tal 

norma se reveste. No entanto, é no próprio texto constitucional que se encontra 

ressalva para esta pretensa uniformidade da disciplina licitatória. Complementando o 

inciso XXI do art. 37 da CRFB/88, o art.173, parágrafo 1o, inciso III, veio para admitir 
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que seja editada uma lei que estabeleça um regime próprio de licitações e contratos 

para empresas públicas e as sociedades de economia mista exploradoras de atividade 

econômica, sublinhando, porém, que, ainda assim, tal diploma legislativo deverá 

observar também os mesmos princípios aplicáveis à Administração Pública direta e 

indireta.  

Na mesma esteira, foi editada uma lei geral, aplicável à Administração Pública 

como um todo, que hoje é a lei no 8.666/93, regulamentadora do art. 37, inciso XXI da 

CRFB/ 88. Por outro lado, ainda não se usou a autorização constitucional de 

elaboração de um regime diferenciado, de modo que até o momento, inclusive as 

empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividades 

econômicas estão sujeitas às regras da lei no 8.666/93.  

Oportuno esclarecer a competência legislativa para edição da lei no 8.666/ 93, 

que também encontra respaldo no texto magno. Este, em seu artigo 22, inciso XXVII, 

diz que é competência privativa da União legislar sobre normas gerais de licitação e 

contratação, em todas as suas modalidades, para as administrações públicas diretas 

e indiretas, sejam elas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o 

disposto no artigo 37, XXI, conforme redação dada pela Emenda Constitucional no 19 

de 1998.  

No gozo desta competência constitucional, a União editou, em 21/06/1993, a já 

citada Lei no 8.666, que pode ser hoje considerada o Estatuto dos contratos e 

licitações, juntamente com suas posteriores alterações, a saber: leis no 8.883 de 

08/06/1994, 9.032 de 28/04/1995, 9.648 de 27/5/1998, 9.854 de 27/10/1999, 10.520 

de 17/07/2002, 11.077 de 30/12/2004, 11.107 de 06/04/2005, 5450 de 31/05/2005, 

11.783 de 17/09/2008, 12.232 de 29/04/2010.  

Cumpre destacar, dentre as normas precitadas, que a lei no 10.520/2002 é, 

sem dúvidas, a mais significativa destas, pois passou a instituir a modalidade pregão 

para aquisições de bens e serviços comuns públicos, sendo regulamentado pelo 

decreto no 3.555, de 08/09/2000.  
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Nos artigos 1o e 2o, e respectivos parágrafos únicos, constata-se o valor 

regulador da Lei n. 8.666/93, bem como seu alcance, sendo relevante a transcrição 

destes:  

Art. 1º Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 

compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da 

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

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

entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios.  

Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 

concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 

contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 

ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.  

Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se contrato todo e 

qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e 

particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de 

vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 

denominação utilizada. (BRASIL, 1993)  

2.1.2 Finalidade, objeto e conceito de licitação  

A Administração Pública sempre terá como finalidade a consecução de seus 

interesses com máxima eficiência. Assim, para que possa ter êxito na busca pelo seu 

objeto, a Administração Pública vale-se necessariamente de serviços e bens 

fornecidos por particulares.  

Destarte, são firmados contratos para a realização de obras, prestação de 

serviços, aquisição de mercadorias, alienação, locação de imóveis entre outros, que 

são caracterizados como os objetos do processo licitatório. 
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Ocorre que, tal relação do Poder Público com particulares abre via para graves 

problemas. Afinal, os atos administrativos são fisicamente executados por servidores 

que, embora sejam investidos de poderes e possuam deveres na gestão da coisa 

pública, são movidos por interesses pessoais, muitas vezes bem distintos dos da 

coletividade.  

Por isso, a licitação surge com a finalidade de coibir sérios problemas que 

podem advir no curso destas contratações, como, no exemplo trazido por Carvalho 

Filho (2011), o de deixar a critério do administrador a escolha de pessoas a serem 

contratadas. Ora, essa liberdade daria margem a escolhas muitas vezes impróprias 

ou à ação de alguns administradores inescrupulosos, prejudicando, portanto, o erário.  

Podemos, então, conceituar licitação, de acordo com Carvalho Filho (2011, p. 

218), da seguinte forma:  

(...) procedimento administrativo vinculado pelo qual os entes da 

administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor 

proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos - 

a celebração de contrato, ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico 

ou científico.  

Não se pode esquecer jamais que este procedimento administrativo, dentro 

do conceito trazido, é de observância obrigatória pelas entidades 

governamentais, como já vimos anteriormente. Da mesma forma, que na 

escolha da proposta mais vantajosa deverá ser observada sempre a 

igualdade entre os participantes, trazendo, assim, a ideia de uma disputa 

isonômica, com descrição abaixo segundo o autor Carvalho Filho (2011, p. 

225).  

A igualdade na licitação significa que todos os interessados em contratar 

com a Administração devem competir em igualdade de condições, sem que 

a nenhum se ofereça vantagem não extensiva a outro. (...) A isonomia tem 

sua origem no artigo 5o da CRFB/88, como direito fundamental e indica que 

a Administração deve dispensar idêntico tratamento a todos os 

administradores que se encontrem na mesma situação jurídica. (...) a 

Constituição, de forma expressa, assegurou no art. 37, XXI, que o 



27 
 

procedimento deve assegurar “igualdade de condições a todos os 

concorrentes.  

Somente assim, pode-se considerar esgotada a definição de licitação, cujo 

objetivo final é a celebração de um contrato administrativo entre a 

Administração Pública e o vencedor do certame licitatório.  

2.1.3 Modalidades de licitação  

A Lei no 8.666/93, em seu artigo 22, prevê cinco diferentes modalidades de 

licitações, e são elas: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. O 

parágrafo 8º, do mesmo artigo, veda, ainda, a criação de outras modalidades de 

licitação ou de combinação das preestabelecidas. Repise-se, porém, que, como citado 

antes, acrescentou-se ao Estatuto uma nova modalidade de licitação, o pregão, criado 

pela medida provisória 2.026/2000 e regulado por lei própria, a lei n° 10.520/2002.  

As modalidades concorrência, tomada de preços e convite destinam-se a um 

mesmo objetivo, de contratar obras, serviços e fornecimentos. A diferença entre estas 

decorre de uma espécie de hierarquização, de acordo com o vulto dos contratos 

pretendidos, principalmente no que diz respeito aos valores envolvidos. Esta relação, 

que se opera entre o valor da contratação e a modalidade da licitação. 

A escolha da modalidade que regerá dada contratação obedece à seguinte 

linha de ideias: primeiramente, será definido aquele bem que se quer comprar, ou a 

obra que se quer realizar ou mesmo o serviço que se pretende contratar. Em seguida, 

realiza-se uma pesquisa de preços, para que se possa definir o valor do objeto da 

licitação. Diante desses elementos, a licitação será enquadrada nas modalidades 

concorrência, tomada de preços, convite ou pregão. As modalidades leilão e concurso, 

por seu turno, têm objetos distintos das demais, que serão detidamente observados 

adiante.  

2.1.3.1 Concorrência  

Segundo Meirelles (2013), esta é a modalidade de licitação própria para 

contratos que envolvam grandes quantias. É da essência da concorrência que 

qualquer interessado se habilite a dela participar, estando ou não previamente 

cadastrado, sendo exigido apenas que satisfaça as condições editalícias.  
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A concorrência é marcada, sobretudo, por envolver recursos financeiros por 

demais elevados. Por esse exato motivo, vai demandar um formalismo mais 

acentuado e rigoroso, o que faz dela a modalidade mais complexa. Por outro lado, 

requer, também, ampla publicidade, garantida por meio da imprensa oficial, particular 

e através da rede mundial de computadores.  

2.1.3.2 Tomada de preços  

Prevista no parágrafo 2º, do artigo 22, da lei no 8.666/93, a tomada de preços 

é modalidade de licitação que consiste no certame onde interessados previamente 

cadastrados disputam por um determinado contrato a ser firmado com a 

Administração Pública direta ou indireta. Trata-se, portanto, de modalidade que 

depende de habilitação prévia, isto é, feita antes da abertura do procedimento e 

realizada no próprio cadastramento. Este cadastramento deve ocorrer até três dias 

antes do recebimento da proposta e depende do preenchimento de alguns requisitos, 

exigidos e divulgados em edital.  

Sua natureza é bem menos formal que a da concorrência, pois trata de 

investimentos de mediana grandeza. A sua publicidade também não alcança público 

tão abrangente, já que o certame só diz respeito àqueles que estejam cadastrados.  

2.1.3.3 Convite  

A modalidade convite se destina a contratações menos imponentes, por isso 

requer menor formalismo se comparada com as demais até agora estudadas. Nos 

termos do parágrafo 3o, do artigo 22, da Lei n° 8.666/93, no convite, especialistas no 

ramo da contratação pretendida são escolhidos e convidados para participar do 

certame, independentemente de prévio cadastro.  

É relevante observar que a Administração Pública deverá convidar ao menos 

três interessados, através da fixação, em local apropriado, de cópia do instrumento 

convocatório, que é uma carta convite, e não o edital, a qual será estendida aos 

demais cadastrados na correspondente especialidade, que manifestarem seu 

interesse com antecedência de até vinte e quatro horas da apresentação das 

propostas.  
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O estabelecimento de um número mínimo de convidados é de tal forma 

relevante que o parágrafo 7º, do artigo 22, da Lei Nacional de Licitações cuidou de, 

desde logo, contornar a possível insuficiência de interessados, ao exigir que tal 

circunstância deva ser devidamente justificada no processo, sob pena de repetição do 

convite.  

2.1.3.4 Concurso  

De acordo com o parágrafo 4º, do artigo 22, da lei n° 8.666/93, concurso é a 

modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho 

técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 

vencedores, conforme critérios constantes do edital publicado na imprensa oficial com 

antecedência mínima de quarenta e cinco dias.  

Segundo o parágrafo 5º do artigo 51 da lei n° 8.666/93, o julgamento de um 

concurso é realizado por uma comissão especial, integrada por pessoas de reputação 

ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, sejam eles servidores 

públicos ou não. Na busca pelo resultado do certame, providencia-se classificação 

dos trabalhos e o pagamento dos prêmios, do que se conclui que não se aplicam, 

necessariamente, os critérios mencionados no artigo 45 da lei em comento, como 

menor preço, maior lance ou oferta e melhor técnica e preço.  

 

 

2.1.3.5 Leilão  

O leilão – modalidade de que trata o parágrafo 5º do artigo reiteradamente 

retomado – presta-se à venda de bens móveis inservíveis para o Estado, produtos 

apreendidos ou penhorados, e ainda dos bens mencionados no art. 19 da lei n° 

8.666/93. Tais bens deverão ser leiloados em hasta pública, e serão arrematados por 

quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.  

Dispensa-se, nesta modalidade, qualquer habilitação prévia do licitante, razão 

pela qual é muito importante dar-lhe a maior publicidade possível, valendo-se, para 

tal, de ampla divulgação do edital. Assim, fica assegurada a possibilidade de reunião 
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de grande número de candidatos, elevando, por via de consequência, o valor dos 

lances a serem oferecidos.  

2.1.3.6 Pregão  

Esta é a mais moderna modalidade licitatória, inaugurada pelo decreto no 

3.555/2000, regulamentador da Medida Provisória convertida na lei n° 10.520/2002, 

que disciplina o pregão. O ente público lançará mão de pregão, para adquirir bens e 

serviços comuns, independentemente do valor a eles atribuídos (ALEXANDRINO; 

PAULO, 2009). Isto porque o que determina a possibilidade de se fazer pregão no 

certame é a simplicidade do seu objeto, além de que não demanda elevada 

qualificação do licitante e também não depende do valor do bem ou serviço que será 

adquirido.  

O artigo 1º, parágrafo único, da citada lei bem define o objetivo do pregão:  

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

licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta lei.  

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

efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 

usuais no mercado. (BRASIL, 2002).  

Pela leitura do excerto legal, observa-se que o que define se determinado bem 

pode ser considerado ou não comum é a possibilidade de apontar o padrão de 

desempenho ou qualidade, segundo especificações usais no mercado. Segundo 

Justen Filho (2001), a interpretação do conceito de serviço comum se dá de acordo 

com exigências do interesse público e das peculiaridades procedimentais do próprio 

pregão. A natureza do pregão deve ser considerada para determinar o próprio 

conceito de bem ou serviço comum. Por isso, segundo Justen Filho (2001, p.19):  

Todo e qualquer objeto licitado tem que ser descrito objetivamente, por ocasião 

da elaboração do ato convocatório da licitação. Mesmo quando se licitar um bem ou 

serviço "incomum", especial, singular, haverá a necessidade (e a possibilidade) de 

fixação de critérios objetivos de avaliação. Ou seja, o que identifica um bem ou serviço 

"comum" não é a existência de critérios objetivos de avaliação. Quando muito, poderia 
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afirmar-se que um bem ou serviço comum pode ser descrito mais fácil e 

completamente através de critérios objetivos do que os que não o sejam.  

Pereira Júnior (2007, p. 1.006), complementa que:  

O objeto pode portar complexidade técnica e ainda assim ser “comum”, no sentido de 

que essa técnica é perfeitamente conhecida, dominada e oferecida pelo mercado. 

Sendo tal técnica bastante para atender às necessidades da Administração, a 

modalidade pregão é cabível a despeito da maior sofisticação do objeto.  

Com efeito, são comuns os bens e serviços de fácil identificação e descrição, cujas 

características são difundidas no mercado correspondente. Pode-se dizer, então, que 

todo serviço que não depreende elevada qualificação técnica é, por assim dizer, 

comum. Logo, a qualificação dos profissionais que executarão os serviços licitados 

não deve ser entendida como técnica especial ou muito superior da que se faz 

disponível no mercado. 

 

2.1.4 Tipos de licitação: critérios de julgamento  

Como visto anteriormente, dentre os princípios licitatórios está o julgamento 

objetivo, que depreende a necessidade de critérios pontuais e indubitáveis na 

definição do licitante que vencerá o certame. Tais critérios foram previamente fixados 

pelo legislador infraconstitucional, que no artigo 41, parágrafo 1º da lei n° 8.666/93, 

relacionou quatro possíveis parâmetros dos quais a Administração Pública poderá se 

valer no desenrolar de uma licitação. A estes, a citada lei deu o nome de tipos de 

licitação. Tal nomenclatura traduz impropriedade terminológica, pois, como adverte 

Alexandrino e Paulo (2009), é comum a confusão entre tipos e modalidades. Assim, 

teria sido mais apropriado o uso da expressão “critérios de licitação”.  

Os critérios fixados pelo texto da lei são os seguintes: a) menor preço; b) melhor 

técnica; c) técnica e preço; d) maior lance ou oferta. Os quatro tipos são aplicáveis a 

todas as modalidades licitatórias, salvo o concurso, onde ocorre a antecipada fixação 

do prêmio, que é tacitamente aceito pelos concorrentes.  
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No critério de julgamento pautado pelo menor preço, cujo conceito consta do 

artigo 41, parágrafo 1º, inciso I, torna-se vencedor o licitante que se dispuser a cobrar 

do erário valor monetário menor, oferecendo assim melhor vantagem de acordo com 

as especificações do edital ou da carta convite. Este tipo deve ser tomado como regra 

geral nas licitações que se destinam a contratação de obras, serviços, locações e 

fornecimentos (ALEXANDRINO; PAULO, 2009).  

Por outro lado, quando a contratação visa serviço de natureza primordialmente 

intelectual, o instrumento convocatório poderá prever o critério da melhor técnica, 

previsto no artigo 45, parágrafo 1º, inciso II da lei n° 8.666/93.  

Segundo este, será vencedora a proposta que oferecer as melhores formas de 

execução, demonstrando maior domínio sobre a técnica demandada.  

Chama-se técnica e preço, de que cuida o inciso III, do parágrafo 1º, do já citado 

artigo 45, o tipo de licitação que se resolve com a opção, da Administração, pela 

proposta que obtiver a maior média ponderada das valorizações das propostas 

técnicas e do preço envolvido. Os pesos, a serem utilizados na média ponderada, 

estarão preestabelecidos no instrumento convocatório. Embora o caput do artigo 46 

da lei n° 8.666/93 autorize que este critério seja utilizado nas licitações de serviços 

intelectuais, o parágrafo 4º do artigo 45 obriga que os serviços e bens de informática 

sejam necessariamente contratados por este modo.  

Por fim, o maior lance ou oferta é o critério de julgamento utilizado, nos termos 

do inciso IV, “nos casos de alienações de bens ou na concessão de direito real de 

uso” (BRASIL, 1993), e não demanda maiores digressões.  

 

2.1.5. Procedimento e fases da licitação  

A lei n° 8.666/93 não fez, expressamente, uma enumeração das fases ou 

etapas a que procedimento licitatório deverá se submeter. Coube à doutrina essa 

demarcação, e, então, convencionou-se falar da existência de duas fases distintas: 

uma interna e outra externa.  
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Mukai (1990) explicitou os limites de cada fase estabelecendo, que a primeira 

delas nasce juntamente com a necessidade da compra do bem ou contratação dos 

serviços, durando até a elaboração do edital. São, portanto, os atos preparatórios para 

a abertura do certame. Já a fase externa tem início com a publicação do edital e 

termina com a celebração do contrato.  

Os tais atos preparatórios, praticados na fase interna, são da competência de 

diversos órgãos da administração pública e até mesmo da Comissão de Licitação. É 

no caput do artigo 38, da lei n° 8.666/93, que podemos encontrar o roteiro destes atos, 

a saber:  

O procedimento licitatório será iniciado com a abertura do processo 

administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a 

autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a 

despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:(...) (BRASIL, 1993).  

Como se vê, o primeiro dos atos é a requisição, que é o pedido feito pela 

unidade interessada na contratação de um serviço ou compra de um bem. Para que 

esta requisição seja efetivada, monta-se um processo que deve ser devidamente 

protocolado e numerado. Devem, necessariamente, integrar esta requisição a 

autorização específica do ordenador de despesas do respectivo órgão que solicitou a 

compra ou o serviço, a indicação do objeto e o recurso financeiro próprio para a 

realização do futuro certame.  

A indicação clara do objeto é de suma importância no processo. É necessário 

que não haja dúvidas quanto ao que será licitado, ou seja, quanto ao objeto que a 

Administração Publica pretende contratar. Definido isto, deve-se realizar uma 

pesquisa de preços, para que se possa definir o valor do objeto da licitação. Esta 

estimativa de preço é a alma da licitação e deve ser feita com bastante critério, pois 

define a obrigatoriedade ou não de se licitar e as possibilidades da modalidade de 

licitação a serem adotadas. De tão relevante, esta estimativa repercute mesmo na 

fase externa, pois permite que o administrador público verifique se a proposta mais 

vantajosa, pelos critérios do edital, é exequível, inexequível ou superfaturada.  
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Somente após isso, pode-se cogitar da autorização de despesa pela autoridade 

competente. A autorização depende da existência ou não de recursos financeiros 

suficientes para cumprir os pagamentos que serão necessários. Isto é essencial para 

que se inicie a elaboração do instrumento convocatório, seja ele um edital ou uma 

carta-convite. Quando este instrumento estiver pronto, será submetido a um controle 

de legalidade, o que significa dizer que comissão específica verificará se está em 

conformidade com os preceitos legais.  

Tem-se, portanto, que nessa fase interna do processo licitatório serão 

praticados todos os atos de caráter obrigatórios e preparatórios para o 

desencadeamento do procedimento licitatório, que culminará com a divulgação do 

instrumento convocatório.  

Destarte, é possível esquematizar uma sequência obrigatória dos atos da fase 

interna, anteriormente indicados: a) Requisição do interessado; b) Estimativa do valor; 

c) Autorização de despesa; d) Elaboração do instrumento convocatório; e) Análise e 

aprovação jurídica do edital; f) Divulgação.  

Inaugurada a fase externa, os atos são praticados pelos licitantes, que, agora, 

já se deram a conhecer, e demais interessados. É dos incisos do artigo 43 da lei n° 

8.666/ 93 que a doutrina extrai a ordenação cronológica dos atos que resumem a fase 

externa da licitação, a saber: a) abertura dos envelopes contendo a documentação 

relativa á sua habilitação; b) habilitação; c) classificação ou julgamento; d) 

homologação; e e) adjudicação.  

A publicação do edital ou entrega das cartas-convite configura a divulgação 

necessária estabelecida no art. 21 da Lei 8.666, de acordo com cada modalidade de 

licitação. Para a modalidade pregão, essa divulgação é diferenciada e está 

estabelecida no art. 11 do Decreto no 3.555/2000. Diante desta divulgação, é dado a 

qualquer cidadão impugnar o edital, conforme permissivo legal esculpido no artigo 41, 

parágrafo 1º, da Lei Nacional de Licitações, in verbis:  

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) 

dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 
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devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias 

úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113. (BRASIL, 1993).  

Inexistindo impugnações, ou superadas as existentes, ocorrerá o recebimento 

dos envelopes de habilitação e das propostas, o que traduz, oficialmente, a abertura 

da licitação. Nesta etapa, podem ser entregues até três envelopes, dependendo da 

modalidade de licitação escolhida e do tipo de licitação. Os envelopes são entregues 

pessoalmente à Comissão de Licitação ou por via postal. A Comissão de Licitação 

lavra ata de recebimento dos envelopes e, na maioria das vezes, de abertura do 

envelope número um.  

Cabe ressaltar a inversão na abertura dos envelopes na modalidade de pregão, 

que visa conferir maior agilidade a esta modalidade. Significa dizer que, se em regra, 

primeiramente o interessado comprova suas qualificações para só então encaminhar 

sua proposta, no pregão, isto se dá em sentido inverso.  

A citada habilitação dos licitantes, de que cuida o art. 27, da Lei n° 8.666/93, 

depende das exigências feitas aos interessados em participar da licitação. Significa 

dizer que a lei autoriza que seja requerido do interessado em participar do certame o 

preenchimento de certas condições, sem as quais ele não pode concorrer ao contrato. 

Toda a documentação de habilitação deve ser entregue no envelope designado para 

tal. Por conseguinte, estará apto a concorrer o participante que comprovar habilitação 

jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, bem como aquele que não 

apresentar restrições junto à Administração Fazendária.  

A verificação da conformidade das propostas rege-se pelo art. 32 da Lei n° 

8.666/93, e é procedida pelo julgamento e classificação das mesmas. A Comissão de 

Licitação, após abertura dos envelopes, tanto para a fase de habilitação, quanto para 

a fase técnica, bem como para a verificação dos preços propostos, lavra atas de 

julgamentos, que podem ser acrescidas de relatórios de avaliação, baseados nos 

critérios preestabelecidos no instrumento convocatório.  

A Comissão de Licitação poderá declarar vencedora a empresa que apresentar 

a proposta mais vantajosa, desclassificar as propostas que não atendam às 

exigências do instrumento convocatório, desclassificar propostas com preço muito 



36 
 

superior ao valor estimado ou com preços inexequíveis, ou, ainda, recomendar à 

autoridade superior a revogação do processo.  

Quando o interessado na licitação é afastado da disputa pela Comissão de 

Licitação, por não atender às regras do ato convocatório, ele pode não se conformar 

com a própria inabilitação/desclassificação ou, até mesmo, com a 

habilitação/classificação de outro participante. Sendo assim, o licitante poderá recorrer 

à autoridade superior, por meio de recurso, abrindo espaço para que seus pares 

manifestem-se sobre sua insurgência.  

Todas as decisões da Comissão de Licitação deverão ser lavradas em ata e 

publicadas na imprensa oficial, salvo para os casos em que estejam presentes os 

prepostos dos licitantes, no ato em que foi adotada a decisão. Do julgamento feito pela 

Comissão de Licitação, podem ocorrer recursos por parte dos licitantes.  

É da competência da autoridade superior a decisão de anular, revogar ou 

homologar e adjudicar a licitação, sendo possível a delegação desta atribuição. A 

anulação, em especial, deverá ser justificada pela prova de ilegalidade, enquanto a 

revogação pode se basear apenas no interesse público resultante de da 

superveniência de dado acontecimento. Já a homologação depende, antes de tudo, 

de uma última avaliação, agora pela autoridade pública celebrante de contrato, que 

confirmará a legalidade dos atos e decisões da comissão. Só após isso, pode-se 

considerar adjudicada a licitação ao vencedor do certame.  

Por último, é preciso ressaltar que se a fase interna é uniforme para qualquer 

espécie de licitação, os atos externos variam de acordo com cada modalidade. É o 

que se dá, por exemplo, quanto à forma de divulgação, necessidade ou não de 

habilitação e até mesmo o critério de julgamento.  

O que se pode concluir de tudo o que foi exposto é que o ordenamento jurídico 

pátrio, de forma coesa e pormenorizada, formulou todo um regramento para guiar o 

administrador público durante o procedimento licitatório. Essas regras tornam o 

certame um ato administrativo vinculado, que não abre espaços para decisões 

discricionárias, de modo que ao agente público cabe, apenas, executar o comando 

insculpido na lei, quando deparar-se com um fato concreto também previamente 
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indicado. Deste modo, toda vez que o ato desvia-se dos preceitos legais, fica 

fulminado pelo vício da ilegalidade, merecendo ser anulado e, os responsáveis pelo 

dano, responsabilizados.  

2.2. COMO SE ENCONTRA, E O QUE PODE SER PROPOSTO PARA UMA 
DIGITALIZAÇÃO EFETIVA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS UG DO EB 

2.2.1 Possibilidades de implementação digital nas fases interna e externa 

2.2.1.1 Base conceitual da fase interna de um processo licitatório. 

Este tema já foi explorado no tópico pretérito, porém destaca-se pela sua 

importância na conclusão a que se destina o presente trabalho, logo passa-se a um 

rápido repise da fase interna de um processo licitatório.  

É necessário ter em mente que qualquer modalidade de licitação possui duas 

fases distintas como já citado, quais sejam: uma interna e outra externa. A fase interna 

de uma licitação a grosso modo seria aquela onde ainda não há a divulgação dos atos 

praticados pela Administração. De forma mais elucidativa, podemos citar, conforme a 

doutrina sobre o o assunto, que seriam todos os atos praticados antes da convocação 

dos interessados a participarem do certame por meio do instrumento convocatório. Ou 

seja, trata-se de uma fase gestacional e de gerência da licitação, onde se estabelecem 

por exemplo as condições contratuais, delimitações dos objetos a serem licitados, 

pesquisa de preços, elaboração de projetos básicos, confecções de minutas básicas. 

Como leciona Ricardo Alexandre: é o momento do estabelecimento de todas as 

condições que regerão a etapa posterior, a fase externa. 

2.2.1.2 Base conceitual da fase externa de um processo licitatório. 

Vencida a fase gestacional da licitação, esta é exteriorizada para a sociedade. 

Incia-se então a fase externa, onde a sociedade terá conhecimento do fim que a 

Administração busca com a publicação de determinado certame. Este momento de 

divulgação é marcado pela publicação do instrumento convocatório da licitação, mais 

conhecido como edital. Publicado o edital de licitação, a fase externa se oficializa e é 

desdobrada em diversas etapas como: proposição, habilitação, julgamento, 

deliberação, adjudicação e por fim a homologação, que ensejará na convoção para a 

celebração do contrato (fim buscado pela Aministração).   
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2.2.1.3 A utilização de documentos digitais em cada fase, interna e externa  

Pode-se constatar que em sua fase interna, fase gestacional, fase preparatória 

para a manifestação do que busca a Administração para a sociedade, há ainda que 

ser buscado o implemento de recursos de tecnologia para tratamento de documentos, 

principalmente nas UG do Exército Brasileiro. Atualmente a Força tem o seu sistema 

de protocolo eletrônico (SPED), porém esta excelente ferramenta está restrita ao uso 

interno da Força. Logo, órgãos de participação obrigatória, como a Advocacia Geral 

da União (AGU), não possuem acesso ao citado sistema. Este órgão de controle 

jurídico não foi citado à toa, pois ele é o responsável pela apreciação dos documentos 

gerados na fase interna da licitação.  

Para bem instrumentalizar os objetivos do presente trabalho, será adotada para 

fins de estudo a modalidade de licitação pregão eletrônico, tendo em vista ser o 

principal parâmetro de análise deste trabalho. Como dito, os documentos gerados na 

fase interna de tal modalidade licitatória são obrigatoriamente submetidos à 

apreciação da AGU, com vistas à emissão de parecer sobre a legalidade dos 

processos, podendo veicular, ainda, orientações com vista a adequar o processo à 

legislação vigente. 

O problema é que estes documentos gerados na fase interna ainda são 

enviados fisicamente ao órgão parecerista, tendo em vista não haver uma ferramenta 

digital de uso comum pela Força e pelo Órgão. Um dos objetivos a que se propôs esse 

trabalho é também indicar uma solução ao citado problema, mais isso será tema 

discutido e proposto na seção seguinte, da Análise e Resultados. 

Na fase externa a situação se mostra mais avançada quando se pensa numa 

digitalização completa do processo. Isto porque a fase externa do pregão eletrônico 

como o próprio nome sugere já acontece de forma eletrônica. Logo os documentos 

que nesta fase tramitam ficam registrados e arquivados digitalmente no sistema 

COMPRASNET (sistema de compras governamentais federal). Porém, o problema 

aqui é retomando ao término do processo, quando se dá a homologação do certame. 

Após esta etapa, os processos são impressos e arquivados no suporte documental 

das UG, pois os mesmos necessitam serem assinados pela autoridade competente 

(ordenador de despesas) e demais agentes envolvidos no processo (pregoeiros, 
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comissão especial de licitação e outros). Assim o que se inicia de forma eletrônica 

retrocede ao mesmo status das modalides não eletrônicas, onde há essa necessidade 

de montagem de processos físicos.  

Identificados os problemas de forma objetiva em cada uma das fases do 

processo licitatório, passa-se agora à análise mais criteriosa destes, e a proposição 

de soluções exequíveis com fins a buscar principalmente o aumento da eficiência e a 

ampliação do princípio da transperência.    
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3. ANÁLISE E RESULTADOS        
 
 

Diante do exposto no referencial teórico, este trabalho passará agora a propor 

soluções aos problemas até aqui demostrados. Frisa-se que não há a pretensão de 

se exaurir o assunto, e as propostas aqui apresentadas contituem uma trilha, e não 

um trilho. Sendo assim, seguem passíveis de discussão e ampliação.  

O foco da digitalização dos processos não é somente buscar economia de 

meios e eficiência, mas principalmente ampliar a transparência e dar força a este 

princípio constitucional tão importante e buscado pela sociedade brasileira, 

principalmente no que diz respeito aos gastos públicos. 

Passa-se agora a proposição objetiva dos problemas.  

Problema identificado na fase interna: não digitalização dos documentos da 

citada fase, ainda havendo necessidade de encaminhamento de processos sob a 

forma física à AGU, como já citado.  

Proposta: buscar um sistema eletrônico de comunicação entre a Força e a 

Administração Pública Federal, onde a AGU se encontra inserida. Atualmente 

entende-se que o sistema já existe, porém, a Força ainda não o adotou como 

ferramente de gestão. Trata-se do Sistema SEI – Sistema Eletrônico de Informações, 

e este é uma ferramenta de produção e gestão de documentos e processos 

eletrônicos. Assim, ao ser criado um processo licitatório, o mesmo poderia ser inserido 

ao Sistema SEI proporcionando a tramitação da fase interna do pregão de forma 

digital. Desta forma ao invés de ser enviado fisicamente a AGU, o processo seria 

encaminhado eletronicamente, pelo sistema. 

Problema identificado na fase externa: necessidade de assinaturas das 

autoridades compententes nos documentos gerados agora na fase externa dos 

processos licitatórios. 

Proposta: concomitantemente à produção deste trabalho, o Governo Federal 

vem implentando uma solução que coaduna à que será aqui sugerida. A sugestão é 

a implementação de assinaturas digitais nos documentos da fase externa do pregão. 

Assim, além de não ser necessária a impressão física de toda a documentação gerada 

no sistema eletrônico do COMPRASNET, pois as assinaturas seriam conferidas por 

meio de certificações digitais das autoridades compententes, ainda haveria a 

ampliação da transparência dos atos praticados nos processos. Tudo que é digital e 

não é documentação de acesso restrito é veiculado por sistema que permite o 
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acompanhamento da sociedade em tempo real. Assim, é possível o exercício social 

do controle dos atos gerados pelo poder público. 

Como forma de proporcionar uma melhor análise e melhores subsídios aos 

resultados, serão aprofundados os conhecimentos nos temas Certificação digital e 

Sistema Eletrônico de Informações - SEI, as duas soluções propostas por esse 

trabalho. 

Agora passa-se ao aprofundamento dos temas propostos como soluções ao 

preenchimento das lacunas apresentadas para a completa digitalização processual.  

A certificação digital visa garantir a autenticidade, confidencialidade e 

integridade dos atos administrativos realizados. Esta ferramenta é a que 

operacionaliza a assinatura digital, assim preenchendo a lacuna referente a 

necessidade de assinatura em documentos físicos.  

A doutrina e a Lei deixam claro que a validação de processos exclusivamente 

digitais deva passar pela ampla utilização da certificação digital como ferramenta de 

segurança e integridade da documentação gerada. Dessa forma, o uso da certificação 

possibilitará a diminuição dos documentos impressos de forma física, uma vez que a 

maioria destes já nascem em ambiente digital e, por falta da certificação, acaba 

ganhando o papel como suporte (DORNELES e CORRÊA, 2013). 

O Decreto nº 10.278, de 18 de março de 2020, estabelece a técnica e os 

requisitos para a digitalização de documentos públicos ou privados, a fim de que os 

documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos dos documentos físicos 

originais (BRASIL, 2020 – A), e estipula o seguinte requisito nos casos em a 

digitalização envolva entes públicos: 

 
Art. 5º O documento digitalizado destinado a se equiparar a 
documento físico para todos os efeitos legais e para a comprovação 
de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno 
deverá: 
I – ser assinado digitalmente com certificação digital no padrão da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, de modo a 
garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de 
seus metadados; 

 

No Brasil, a assinatura eletrônica foi regulada pela Medida Provisória nº 2.200-

2, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Durante a pandemia da 

COVID-19 as interações que envolvem os órgãos públicos foi bastante dificultada, o 

Governo Federal assim editou a Medida Provisória nº 983, de 16 de junho de 2020, 
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convertida na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, a qual dispõs sobre o uso de 

assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos (BRASIL, 2020 – B). O 

sobre citado regulamento legal classificou as assinaturas eletrônicas em três 

categorias, quais sejam: 

 
Art. 4º Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são 
classificadas em: 
I – assinatura eletrônica simples: 
a) a que permite identificar o seu signatário; 
b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico 
do signatário; 
II – assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não 
emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e 
da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que 
admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for 
oposto o documento, com as seguintes características: 
a) está associada ao signatário de maneira unívoca; 
b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário 
pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle 
exclusivo; 
c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que 
qualquer modificação posterior é detectável; 
III – assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, 
nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 
de agosto de 2001. 

 

Ainda prosseguindo na legislação em vigor, o Decreto nº 10.024/19 veio a 

permitir que a instrução do processo licitatório, na modalidade pregão eletrônico, 

poderá ser realizada por meio de sistema eletrônico, de modo que os atos e os 

documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e registros digitais, 

serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de 

contas (BRASIL, 2019). 

Nesse mister, a Advocacia-Geral da União (AGU) é a instituição constitucional 

responsável pela Consultoria e Assessoramento Jurídicos aos órgãos do Poder 

Executivo. Esta atribuição está consubstanciada na Portaria AGU nº 14, de 23 de 

janeiro de 2020, que criou as Consultorias Jurídicas da União Especializadas Virtuais 

(e-CJUs). Com isso, trazendo efetividade ao comando do art. 22 do Decreto 

8.539/2015, citado anteriormente. 

Agora passa-se ao melhor entendimento da outra ferramenta que tem potencial 

para o preenchimento de outra lacuna existente e impeditiva ainda ao processo 100% 

digital, trata-se do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.  
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O sistema SEI como já dito é uma plataforma digital, gratuita e desenvolvida 

pelo próprio poder público. A maior funcionalidade que o sistema traz para a 

propositura deste trabalho é o recebimento e envio de documentos eletrônicos 

institucionais de maneira bem simples e prática.  

Essa tramitação sob a forma eletrônica de documentos traz diversas 

vantagens: desburocratização; redução de custos com papeis, impressões, toners etc; 

e redução até mesmo de serviços postais, como correios. 

Nesse diapasão, Uchoa e Amaral (2013, p.9) destacam diversos benefícios que 

podem ser aspirados com a implementação do referido sistema: 

• Diminuição de gastos financeiros e ambientais relativos à impressão 

(impressoras, toner, papel, contratos de impressão);  

• Diminuição de gastos operacionais associados à entrega e ao 

armazenamento de documentos e processos; 

• Diminuição do tempo gasto na abertura, manipulação, localização e 

tramitação de documentos e processos;  

• Redução de perdas, extravios e destruições indevidas de documentos e 

processos para fins de acompanhamento ou simples consulta;  

• Transparência na publicidade de processos, tornando mais fácil o 

acompanhamento por servidores, agentes públicos em geral e o seu 

controle interno e pela sociedade; 

• Maior possibilidade de melhoria de processos em razão deu uma 

plataforma única que permite a análise de fluxos processuais, bem como 

sua comparação entre outros órgãos distintos, propiciando assim a 

melhoria baseada em experiências de sucesso. 

   

Por essas razões expostas buscou-se estas soluções aos problemas deste 

trabalho. Após realizadas as propostas acima, passa-se agora à confirmação dos 

questionamentos referentes aos problemas que este trabalho buscou solucionar. As 

respostas foram a tradução de experiências e trabalho com os processos licitatórios 

ao longo de mais de 10 anos.  

Como forma de retomar à memória os questionamentos, repise-se.   
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Questão 1: Há possíveis vantagens em diversos campos/aspectos no que 

tange a adoção da utilização de documentos digitais via pregão eletrônico? Quais 

seriam estes campos ou aspectos? 

Conforme apresentado de forma objetiva, existem diversos aspectos nos 

diversos campos do conhecimento que apresentam essas possíveis vantagens. O 

foco desse trabalho se voltará ao campo econômico. Nesse campo, cite-se a 

diminuição de impressões documentais, que traria diminuição de gastos públicos em 

contratos de impressão, em insumos diversos como papéis, toners, cartuchos, além 

do tempo remunerado de trabalho efetivo dos servidores dedicados a essas 

impressões, pois deixariam de produzir outros trabalhos de conteúdo mais produtivo 

ao interesse público para despender tempo com essas impressões. Quantos aos 

recursos humanos, ainda há o tempo de trabalho destinado a assinatura de todos 

esses documentos gerados e impressos, levando a uma enorme demanda de 

ocupação do servidor, em filas de despachos etc. Para lidar com isto, repise-se que 

foi proposta a implementação de assinaturas digitais. Assim, percebe-se então 

inúmeras possíveis vantagens no citado campo.    

Questão 2: Qual a efetividade das aquisições via Pregão que utilizem 

documentos digitais integralmente para a modernização e operacionalização da 

força? 

Efetividade deve trazer a ideia de impacto gerado com a implementação de 

determinada medida. O Impacto, por sua vez, é o que de fato muda uma situação 

deficiente e pretérita, levando-a a uma situação futura e ideal, buscada. Assim sendo, 

o impacto trazido também recai no campo/ aspecto econômico, mas não somente. Um 

outro aspecto impactado pela completa digitalização seria a celeridade e 

principalmente a otimização do princípio da transperência, propiciando à sociedade o 

efetivo acompanhamento quase que em tempo real da Administração pelos sistemas 

eletrônicos, como o próprio COMPRASNET e também pelo PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA, ferramentas hoje disponíveis e de amplo acesso pela sociedade.    

Questão 3: Há de fato um ganho na utilização de documentos digitais nos 

processos de pregão? Em quais searas seriam esses possíveis ganhos? 

Este trabalho buscou responder tal questão ao longo de todo o caminho até 

aqui percorrido. Porém, de forma resumida foram citadas principalmente a seara 

econômica e de ampliação da transparência pública, pois são os mais caros ganhos 
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identificados, e os mais demandados pela sociedade atualmente no que tange à 

gestão dos escassos recursos públicos empregados em processos de licitação.     

Questão 4: É possível afirmar em termos absolutos que a adoção dos 

documentos digitais nos processos de compra é sempre mais vantajosa das que a 

não adotam? 

Em termos absolutos, não, pois há que se analisar sempre o caso concreto no 

qual a Administração se encontra. Isso porque nem sempre um princípio se sobrepõe 

ou se prepondera a outro, devendo sempre ser feita uma análise circunstancial e 

fática, a respeito de quais interesses públicos demandam, naquele momento, maior 

proteção administrativa. 

Um exemplo clássico disso são os recursos públicos e informações que exigem 

da Aministração determinado sigilo, por questões de segurança do Estado. Não se 

pode negar que, nesse caso, a transparência será levada a um plano inferior, pois o 

interesse público iminente é contrário à divulgação.  

Por outro lado, como exposto até aqui, a implemtação de um processo licitatório 

100% digital traz inegáveis vantagens sobre os processos que não a adotam, 

especialmente quando tratados em abstrato. 

A próxima e derradeira seção trará em seu conteúdo as considerações finais e 

diversas sugestões para a efetiva e completa digitalização dos processos licitatórios, 

em especial nas UG do Exército Brasileiro.   
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 
 
 

No tópico 4, da análise e resultados, buscou-se confirmar se os objetivos 

propostos pelo presente trabalho foram atingidos, e se as questões levantadas foram 

satisfatoriamente respondidas. 

Assim sendo neste último tópico será buscado a realização de um balanço dos 

resultados obtidos, bem como também sugestões de melhorias aos pontos fracos, 

caso existam. 

A digitalização dos processos licitatórios de pregão eletrônico nas UG do EB foi 

o foco central estabelecido. Assim sendo para a proposta deste trabalho ser efetiva 

foram estabelecidas duas formas principais.  

A primeira proposta foi a utilização do Sistema SEI com fins principalmente de 

busca da digitalização da fase interna dos processos de pregão eletrônico, mas que 

também seguiria com o processo até o seu fim. Citou-se a fase interna pois é nessa 

que há uma carência maior da digitalização, até porque o processo em sua fase 

externa já se dá de maneira eletrônica. 

A segunda foi a implementação de assinaturas digitais nas diversas 

documentações ao longo das fases de todo o processo licitatório. Essa assinatura 

conferida pela certificação digital obtida pelas autoridades competentes. 

Com essas duas propostas implementadas haveria uma enorme ampliação da 

digitalização hoje já existente, pois com o sistema SEI toda a fase interna que era 

impressa agora passaria a ser digital, proporcionando assim tanto os aspectos 

econômicos já demonstrado quanto o aspecto referente a ampliação do princípio 

constitucional da transparência, valor tão buscado pela sociedade nos dias atuais.  

Já com a implementação das assinaturas digitais todo o processo poderia ser 

conferido e obter eficácia sob a forma eletrônica, sem a necessidade de atestes físicos 

aos processos. 

Logo, a proposta deste trabalho sendo implementada traria uma otimização aos 

processos licitatórios de pregão eletrônico as UG da Força Terrestre. 

Assim possibilitando uma maior agilidade no envio e recebimento de processos 

até mesmo para consultoria jurídica da união, pois a AGU já utiliza o citado processo.  

 O tempo gasto para a tramitação dos processos e documentos seriam 

reduzidos de forma expressiva. 
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Assim sendo conferidas aos processos portabilidade, redução de diversos 

gastos financeiros com materiais e serviços correlatos a toda a impressão que é 

gerada pela não digitalização dos processos. Maior produtividade dos servidores, que 

não despenderiam seu tempo com essas atividades já citadas, e poderiam até mesmo 

implementar ajustes mais precisos e mehorar continuamente os seus processos. E 

pincipalmente conferir a sociedade um maior acompanhamento dos atos 

administrativos realizados pelo Estado. 

Essa proposta realizada por este trabalho já foi inclusive parcialmente realizada 

em outros órgõs públicos e se mostrou ser bem sucedida.  

Como forma de demonstrar isso, será citado o artigo escrito sobre a importância 

do Sistema SEI como mecanismo de gestão para otimização dos processos no Distrito 

Snitário Especial Indígena Médio Purus. 

O artigo foca principalmente na comparação entre atividades administrativas 

desenvolvidas por processo físicos e eletrônicos, e traz o gigantesco abismo de 

eficiência existente entre uma gestão pública por processos eletrônicos em 

contraponto a uma focada ainda em processos físicos. 

Serão a seguir apresentadas duas tabelas, uma com as aquisições de materiais 

de expediente demandadas por processos físicos. E outra, pelos processos 

eletrônicos. E será possível confirmar a ideia de abismo gestacional que o autor quis 

trazer à tona. 

Tabela	1	–	Despesas	com	aquisição	de	material	de	expediente	–	2012	a	2017	(processos	
físicos)	
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Tabela	2	–	Despesas	com	aquisição	de	material	de	escritório	–	2018	a	2019	(com	o	
sistema	SEI	já	implementado). 	

Com esses dados da tabela 02 fica clara a eficiência do SEI.  

E assim sendo, este trabalho buscou indicar a Força este mesmo caminho para 

o atingimento de algo gradioso, seja no aspecto de economia financeira dos escassos 

recursos públicos, seja em uma economia processual.   
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