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RESUMO 

 
Este artigo é sobre o pregão eletrônico no âmbito do Exército Brasileiro e as sanções 

em caso de ato ilícito, sendo este um assunto de extrema importância para o Exército 

Brasileiro, uma vez que o mesmo é uma instituição pública, a qual deve seguir 

determinadas normas no que diz respeito à aquisição de bens e serviços, sendo o 

processo de licitação uma delas, onde deve-se observar principalmente a igualdade 

de condições entre os participantes. Caso o oficial militar responsável pelo pregão 

eletrônico incorrer em ato ilícito, o mesmo deverá se submeter às sanções previstas 

em lei, sendo as principais: impedimento, descredenciamento e multas. A Lei 

10.520/02 é clara no que diz respeito às sanções, não deixando nenhum tipo de 

omissão, assim sendo, não há que se falar na aplicabilidade de qualquer outra 

legislação vigente. 

Palavras-chave: Pregão eletrônico. Sanções. Lei 10.520/02. Exército Brasileiro. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os órgãos da Administração Pública, no exercício de suas funções, devem 

realizar diversas contratações relacionadas à aquisição de bens e serviços, 

necessárias para a execução de seus objetivos em benefício da coletividade. 

Contudo, a maior responsabilidade exigida quando se trata do uso de recursos 

públicos, torna o processo de contratação complexo. 

Faria e Oliveira (2017, p. 350) explicam que “nessas contratações vários 

procedimentos específicos devem ser cumpridos no intuito de evitar gastos 

desnecessários e combater a corrupção [...]”. Da necessidade de formalizar tais 

procedimentos, surge o processo de licitação e suas modalidades, regulamentados 

pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações. O Art. 3º desta Lei prevê que: 

 
Art. 3º. – A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos 
(BRASIL, 1993). 

 

Assim, entende-se que o processo licitatório coloca todos os participantes em 

igualdade para poder concretizar o contrato, satisfazendo o interesse público em 

consonância com princípios básicos.  

Dentre as seis modalidades de licitação existentes, encontra-se o pregão, 

criado pela a Lei 10.520/02 em busca de eficiência na função de compras e 

contratações. O pregão eletrônico foi estabelecido posteriormente pelo Decreto nº 

5.450/2005 e tornou-se de uso obrigatório pelo Decreto nº 5.504/2005, exceto em 

situações inviáveis (ALMEIDA; SANO, 2018; BRASIL, 2005). 

As facilidades proporcionadas pela modalidade do pregão eletrônico, 

entretanto, demandam responsabilidade dos agentes administrativos no que se refere 

ao cumprimento de normas, uma vez que condutas ilícitas e criminosas são reprimidas 

e passíveis de punição (OLIVEIRA, 2013). 

Diante do exposto, a pesquisa a ser realizada tem como tema “O pregão 

eletrônico no âmbito do Exército Brasileiro e as sanções em caso de atos ilícitos”. Este 

assunto pode ser considerado de extrema importância, uma vez que o Exército 

Brasileiro (EB) como uma instituição pública, deve seguir determinadas normas no 
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que diz respeito à aquisição de bens e serviços, observando a igualdade de condições 

entre os participantes e aplicação de princípios. Vargas e Boselli (2016) descrevem 

as particularidades no processo licitatório no Exército Brasileiro: 

 

No EB as grandes aquisições (Equipamentos Militares, Viaturas, 
Armamentos, Material de Comunicações e Eletrônica, Material de 
Engenharia, Munições, Combustíveis, entre outros) ocorrem de forma 
centralizada seguindo o planejamento do comando, com sede em Brasília. 
Por outro lado, as aquisições para a realização das atividades-meio – que 
são aquelas relacionadas com a administração das OM [...] são realizadas 
pela própria Organização Militar (OM), com recursos descentralizados do 
Comando do Exército. Tais aquisições ocorrem mediante processo licitatório 
que variam de uma para outra OM de acordo com as suas peculiaridades e 
sua missão institucional (p. 2). 

 

A relevância do tema justifica-se a partir do momento em que o oficial militar, 

exercendo suas atividades no setor compras, deve conhecer os tipos de sanções 

previstas na Lei do Pregão e na Lei de licitações, bem como a forma de agir dos 

licitantes para seguir as normas ali expressas.  
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2. O PREGÃO ELETRÔNICO NO ÂMBITO DO EXÉRCITO BRASILEIRO E AS 

SANÇÕES EM CASO DE ATOS ILÍCITOS 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a normatização 

relacionada à contratação de serviços e aquisição de materiais na esfera pública pode 

se consolidar e desde então, a legislação aplicada às licitações vem sendo 

aperfeiçoada, acompanhando as mudanças da Administração Pública. O art. 37 da 

CF/88 estabelece que, em obediência aos princípios do direito administrativo, a 

contratação de obras, serviços, compras e alienações se dá por meio de processo 

licitatório: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: 

[...] 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegura igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações (BRASIL, 1988). 

 

A fim de regulamentar o art. 37, inciso XXI, foi criada a Lei nº 8.666, que instituiu 

normas para licitações e contratos da Administração Pública. A referida Lei, apesar 

de já ter sofrido diversas alterações em seu conteúdo, ainda direciona os 

procedimentos a serem adotados quando for necessário realizar uma licitação. 

Segundo Joaquim (2015): 

 

A licitação é um processo administrativo que visa assegurar igualdade de 
condições a todos que queiram realizar um contrato com o Poder Público. A 
Licitação é disciplinada por lei (Lei 8666 de 1993). Esta estabelece critérios 
objetivos de seleção das propostas de contratação mais vantajosas para o 
interesse público. 

 

O art. 22 da Lei nº 8.666/93 institui cinco modalidades de licitação, quais sejam: 

concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Tais modalidades, 
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conforme explicam Almeida e Sano (2018, p. 90), “são reconhecidas pelo excesso de 

rigidez e elevado controle burocrático, o que acaba por prejudicar a eficiência das 

compras”.  

Nesse cenário, foi criada a modalidade do pregão, cujo amparo legal se dá pela 

Lei 10.520/02, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

considerando o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. Segundo Cintra (2012, p. 

7), o pregão foi instituído “exclusivamente para aquisição de bens e serviços comuns, 

definidos em edital, aplicado a qualquer valor estimado de contratação, através de 

apresentação de propostas e lances que podem ser de forma verbal em sessão 

pública ou até mesmo de forma eletrônica”. 

A forma eletrônica foi regulamentada posteriormente pelo Decreto nº 

5.450/2005, apresentando as regras básicas da modalidade pregão estabelecidas 

pela Lei 10.520/02, com algumas particularidades, uma vez que não é necessária a 

interação presencial entre pregoeiro e licitantes para realizar o processo licitatório. 

Sobre o pregão na forma eletrônica, Fonseca (2011) menciona: 

 

O Pregão Eletrônico apresenta sessão pública que se efetiva por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da informação, onde a interação entre os 
agentes públicos responsáveis pela realização da licitação (Pregoeiro e 
Equipe de Apoio) e os licitantes/fornecedores dá-se por meio de provedor da 
Internet, permitindo, dessa forma, uma ampliação do universo de 
participantes e proporcionando uma maior transparência e publicidade ao rito 
do certame, tendo em vista que qualquer pessoa interessada pode 
acompanhar o desenvolvimento da sessão pública e ter acesso a todos os 
atos e procedimentos praticados desde a abertura até o encerramento dos 
trabalhos pertinentes ao procedimento licitatório (p. 3). 

 

A Lei nº 8.666 em seu art. 15, inciso II, determina que sempre que possível, a 

compras públicas devem ser processadas por meio do Sistema de Registro de Preços 

(SRP).  Tal procedimento pode ser considerado uma forma especial de licitação, que 

pode ser executado por meio de concorrência ou pregão, observando os termos das 

Leis 8.666/93 e 10.520/02, para eventual ou futura contratação. (BRASIL, 2013; 

FERNANDES, 2003). 

 Segundo a Portaria nº 01/14 da Secretaria de Economia e Finanças do Exército 

Brasileiro, no art. 4, inciso I, “Sistema de Registro de Preços (SRP) é o conjunto de 

procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e 

aquisição de bens, para contratações futuras”. Assim como o Decreto 7.982/13, a 
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Portaria nº 01/14 também admite apenas as modalidades de pregão e concorrência 

tipo menor preço para as licitações SRP. 

De acordo com Fernandes (2003), por ser o pregão a modalidade menos 

burocrática, é a mais indicada a ser utilizada pelo SRP, uma vez que haverá maior 

transparência e dará celeridade ao processo. Apesar da maior eficiência 

proporcionada por essa modalidade em relação as demais, faz-se necessário 

destacar as sanções previstas em lei nos casos de condutas ilícitas e criminosas. 

Nesse sentido Joaquim (2015, p. 2) conceitua sanções como sendo “as 

consequências a serem aplicadas pela Administração Pública quando houver 

ocorrência de alguma infração administrativa”. Tais sanções administrativas 

encontram-se discriminadas nas Leis 8.666/93, 10.520/02 e 12.462/11. No que se 

refere às sanções aplicadas ao pregão eletrônico, as quais encontram-se dispostas 

na Lei 10.520/02, mais precisamente em seu art. 7, observa-se que: 
 

Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 
a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais.  

 

 

Assim sendo, tem-se que as principais sanções aplicadas são: impedimento, 

descredenciamento e multas. A Lei 10.520/02 é clara no que diz respeito às sanções, 

não deixando nenhum tipo de omissão, assim sendo, não há que se falar na 

aplicabilidade de qualquer outra legislação vigente 
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CONCLUSÃO 

 

O processo licitatório na modalidade pregão eletrônico é muito utilizado pelo 

Exército Brasileiro, no entanto, necessário se faz que o oficial militar responsável pelo 

procedimento tenha conhecimento a respeito das normas e legislações que regem o 

tema, a fim de não cometer nenhum ato ilícito. 

As sanções para os crimes cometidos nesta seara são: impedimento, 

descredenciamento e multas, todas previstas na Lei 10.520/02, não havendo qualquer 

outra legislação ou norma que fundamente o tema. 

Assim sendo, constata-se facilmente a importância em se fazer uma análise 

das sanções no pregão eletrônico, uma vez que o EB necessita fazer licitações para 

todas as compras e serviços que for efetuar, por se tratar de uma instituição pública. 
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