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O estado é definido como uma entidade pública que utiliza as ferramentas da administração 

para desempenhar interesses públicos, a licitação é um procedimento administrativo pelo qual 

o poder público adquire os bens, contrata obras e serviços indispensáveis ao cumprimento de 

suas finalidades de prestação de serviço público à coletividade. A licitação se apresenta como 

um instrumento fundamental na preservação e consolidação dos princípios constitucionais da 

isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, bem como o da 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável. O artigo 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988) estabeleceu a realização obrigatória de licitação para 

contratação das obras, serviços, compras e alienações da administração pública e que fosse 

assegurada a igualdade de condições a todos os concorrentes. A Lei Geral de Licitações e 

Contratos, Lei 8.666/93 (BRASIL, 1993) em seu artigo 22 estabeleceu cinco modalidades de 

licitação, quais sejam: concorrência; tomada de preços; convite; concurso e leilão. Em 2002, 

com o objetivo de flexibilizar os modelos previstos na Lei para as compras de bens e contratação 

de serviços de natureza comum, foi instituída pela Lei nº 10.520 de 17 julho de 2002 (BRASIL, 

2002) uma nova modalidade de licitação, denominada Pregão, que passou a ser 

operacionalizado em suas formas Presencial e Eletrônica. O procedimento eletrônico de 

licitação tem como vantagens a inversão das fases de habilitação e classificação tornando o 

pregão com maior celeridade, economia e transparência. Infelizmente há poucas experiências 

de utilização do pregão eletrônico em municípios, o que se observa mais nos Estados e na 

União. Diante do presente contexto, a pesquisa tem como objetivo geral descrever o processo 

de implantação de compras eletrônicas e seus reflexos nos processos licitatórios no município 

de Dom Macedo Costa-Bahia. Em termos metodológicos, a pesquisa será classificada como 

descritiva do caso especifico de Dom Macedo Costa em suas particularidades, o que apresenta 

seu delineamento no formato de estudo de caso, cuja abordagem será qualitativa, empreendida 

através da análise documental dos processos licitatórios do município com utilização de 

entrevista semiestruturada para levantar as percepções dos servidores do setor de licitação da 

prefeitura quanto ao processo de implantação do pregão eletrônico. Através do estudo esperam-

se resultados satisfatórios, tais como a constatação de maior transparência na gestão pública 

municipal e um fomento para implantação do pregão eletrônico em municípios vizinhos. 
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