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Para que a Administração Pública alcance seu objetivo de atender as necessidades da 

coletividade por meio da realização de atividades-meio e finalísticas através da atuação de seus 

agentes públicos, a mesma necessita realizar o procedimento de compras públicas, que se difere 

da forma como as empresas particulares adquirem seus bens e serviços para alcançarem seus 

objetivos. A Administração Pública para adquirir bens e serviços públicos necessita realizar 

processo licitatório, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal e a própria Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos nº 8.666/93, norma que institui os procedimentos, e 

princípios aplicados as aquisições de bens e serviços públicos, e as modalidades de licitação, 

tais como: convite, tomada de preços, concorrência, concurso e leilão. Mas essas não são as 

únicas formas de aquisição de bens serviços públicos, pois para complementar as cinco 

modalidades de licitação tradicionais foi criado o Pregão presencial, uma forma de aquisição 

que proporcionou a Administração Pública mais celeridade, economicidade e 

desburocratização. Em evolução demandou-se uma forma ainda mais rápida e econômica e 

diante disto foi criado o Pregão eletrônico, que além de proporcionar maior transparência, 

celeridade e economicidade, possibilita maior concorrência entre os fornecedores, e diminui as 

chances de conluio entre os mesmos. Diante do exposto a presente pesquisa tem como objetivo 

geral: comparar os resultados de pregões eletrônicos no Instituto Federal Baiano de Governador 

Mangabeira (IFBAIANO) e na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) quanto 

aos critérios de tempo e economicidade entre os períodos de 2015 a 2016. No que se refere à 

metodologia esta pesquisa quanto aos objetivos será descritiva e quanto ao delineamento 

assumirá o caráter de estudo de caso, já quanto à abordagem é classificada como quali-

quantitativa, se mostrando qualitativa na coleta de percepções de atores do processo de compras 

e quantitativa no uso de médias de tempo e valor dos processos. Para elaborar esta pesquisa 

foram revisados artigos científicos, livros, o próprio site do Comprasnet, dentre outras fontes. 

Ainda serão aplicados roteiros de entrevistas semiestruturadas com servidores de cada órgão 

que atuam no setor de compras e licitações e serão analisados processos de pregões eletrônicos 

de cada órgão Federal citado entre os períodos de 2015 a 2016 para análise documental de 

acordo com os objetivos. Espera-se com o presente projeto de pesquisa avaliar de forma 

comparada o desempenho dos pregões eletrônicos da UFRB e do IFBAIANO quanto aos 

critérios de tempo e economicidade entre os períodos de 2015 a 2016, levando em consideração 

a infraestrutura tecnológica para realização dos pregões eletrônicos, a capacitação dos 

servidores, entre outros fatores qualitativos envolvidos no processo de compras eletrônicas 

nestes órgãos federais, contribuindo para a gestão pública.  
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