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RESUMO 

 

Atualmente, as contratações realizadas por empresas públicas são viabilizadas através da licitação. Existem 

diversas modalidades licitatórias, que são definidas de acordo com o vulto do contrato e do objeto a ser 

adquirido. A mais nova modalidade de licitação instituída é o pregão, nas formas: eletrônica e presencial, o qual 

visa, entre outros fatores, tornar mais célere o processo de aquisição, assim como corroborar na transparência e 

maior concorrência nos certames licitatórios, diminuindo assim, os custos de aquisição e otimizando o uso dos 

recursos financeiros. O objetivo geral da pesquisa é analisar os resultados operacionais e financeiros 

(economicidade) obtidos através das contratações realizadas via processo licitatório, em especial na modalidade 

de pregão eletrônico, no Senac-RS. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo, cuja estratégia de 

pesquisa adotada foi o estudo de caso único. As fontes de dados foram: a) documentos (todos os processos 

licitatórios de 2006 a 2009) e b) observação direta. Os dados foram analisados quanto a sua economicidade e 

celeridade nas seguintes modalidades: concorrência, convite e pregão (presencial e eletrônico). Os resultados 

indicaram que a modalidade de pregão eletrônico apresenta os melhores resultados no que se refere à 

economicidade. No ano da implantação atingiu 52,6% de economia, passando a 14,5% em 2007, 40,8% em 2008 

e finalmente 13,7% em 2009, atingindo média total de 30,4%, ou seja, tudo o que foi adquirido através dos 

processos de pregão eletrônico entre os anos de 2006 a 2009, custou 30,4% menos que o planejado. Além disso, 

foi observado que o pregão eletrônico apresenta agilidade em suas contratações. Quando comparado aos 

processos de concorrência e pregão presencial, pode-se dizer que os pregões eletrônicos são, respectivamente, 

74% e 9% mais ágeis quanto ao tempo de realização. 

 

 


