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O e-procurement - cuja tradução literal é "aquisição eletrônica" - é a automatização do 
procedimento de compras de uma pessoa jurídica de direito privado ou público, seja para 
consumo próprio ou de matéria-prima necessária para a execução de suas atividades e funções.  
 
As empresas, geralmente, implementam o e-procurement observando dois modelos: no primeiro, 
a empresa coloca à disposição de seu departamento de compras catálogos eletrônicos contendo 
informações sobre os produtos de seus fornecedores, tais como material para escritório, mobília e 
passagens aéreas. Em alguns casos, todos os funcionários da empresa compradora recebem 
acesso ao catálogo eletrônico e adquirem tais produtos diretamente dos fornecedores. Uma outra 
forma mais complexa inclui a realização de cotações eletrônicas (o mercado usa a expressão "e-
rfq", que significa "electronic request for quotation"), nas quais a empresa compradora estabelece 
o preço máximo que se dispõe a pagar por um determinado produto. A partir daí, seus 
fornecedores são convidados a participar de um pregão ao vivo e oferecem preços cada vez mais 
reduzidos. Além do envio de propostas, a tecnologia desenvolveu aplicativos que permitem a 
automatização de outras tarefas realizadas pelos departamentos de compras, tais como 
credenciamento de fornecedores, celebração de contratos e emissão de boletos bancários para 
pagamento dos bens adquiridos.  
 
O principal objetivo da empresa compradora com a implementação do e-procurement é a redução 
de custos, já que a competição ao vivo entre fornecedores no meio eletrônico garante compras 
mais econômicas, seguras e eficientes. Além disso, torna o procedimento da compra mais 
transparente e mais facilmente auditado, pois haverá registros nos computadores de cada etapa.  
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O poder público no Brasil também aderiu ao e-procurement. A Medida Provisória nº 2.026/00, 
posteriormente convertida na Lei nº 10.520/02, e que teve seu regulamento aprovado pelo 
Decreto nº 3.555/00, criou a modalidade de licitação denominada pregão, inclusive com a 
possibilidade de utilização de novas tecnologias. Posteriormente, o Decreto nº 3.697/00 instituiu o 
chamado pregão eletrônico realizado pela internet.  
 
No caso das compras públicas da União, aviso e edital trazem o endereço eletrônico onde ocorrerá 
a sessão pública, a data e hora de sua realização e a indicação de que o pregão será realizado por 
meio de sistema eletrônico. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio da senha 
privativa do licitante e o encaminhamento da proposta de preço na hora prevista, por meio do 
sistema eletrônico. A partir daí, tem início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação 
das propostas de preço recebidas. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar 
lances sucessivos cada vez inferiores. A peculiaridade do e-procurement realizado pelo poder 
público é que a interposição de recursos, inclusive a manifestação prévia do licitante durante a 
sessão pública, o encaminhamento de memorial e de eventuais contra-razões pelos demais 
licitantes, serão realizados, exclusivamente, no âmbito do sistema eletrônico, em formulários 
próprios.  
 
Sob a ótica jurídica, há diversos aspectos do e-procurement sobre os quais vale tecer algumas 
considerações. A substituição de qualquer atividade manual por procedimentos automatizados 
exige, primeiramente, a contratação de licença para o uso dos softwares necessários. Além disso, 
algumas empresas mantêm seus centros de processamento de dados em outros países, o que 
levanta a questão: qual o lugar onde ocorrerão as ofertas eletrônicas e as contratações? No lugar 
de onde os fornecedores emitem suas propostas ou no lugar onde se encontram os sistemas 
computacionais da empresa? Neste aspecto, vale lembrar o artigo 9º da Lei de Introdução ao 
Código Civil, o qual dispõe que, para reger as obrigações, aplicar-ser-á a lei do país em que se 



constituírem e, de acordo com o parágrafo segundo do mesmo artigo, a obrigação resultante do 
contrato repute-se constituída no lugar em que residir o proponente.  
 
Os contratos firmados entre empresas compradoras e seus fornecedores para viabilizar o e-
procurement costumam prever disposições tais como: obrigação das partes em honrar as 
propostas e aceites encaminhados por meio eletrônico, o reconhecimento das provas e perícias 
eletrônicas, a delegação de mandatos para que funcionários efetuem compras em nome da 
empresa, a responsabilidade pela guarda das senhas necessárias para acesso aos softwares, além 
de disposições comuns aos contratos em geral. Um importante aspecto é a obrigação de 
atualização dos catálogos eletrônicos na hipótese de alteração de preços. Vale lembrar que, de 
acordo com a legislação civil, a proposta obriga o proponente se o contrário não resultar de seus 
termos.  
 
O e-procurement é, em resumo, uma nova forma de executar antigas atividades. Ao operador do 
direito caberá compreender essas inovações, apontar os riscos e buscar soluções jurídicas a fim 
de amenizá-los.  
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