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A Administração Pública abrange os Órgãos Públicos, seja no âmbito Federal, Estadual ou 

Municipal, os quais devem seguir aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Tais princípios servem para nortear edelimitar como devem agir na 

prestação de serviços à sociedade através de politicas públicas. Para que sejam feitas aquisições 

e contratações o meio utilizado pelos Órgãos é a licitação, a qual deve seguir o principio da 

legalidade, através das leis 8.666/1993, 10.520/2002 e 12.462/2011, as quais destacam as 

modalidades, como concorrência, concurso, leilão, tomada de preços, convite, pregão e regime 

diferenciado de contratação. Porém há casos específicos em que é dispensável a realização da 

licitação, nessas ocasiõesutiliza-se a Inexigibilidade ou a Dispensa de Licitação. A dispensa de 

licitação, objeto da presentepesquisa, pode ser realizada por dois procedimentos diferentes, o 

método Tradicional que fora adotado desde a implementação da lei 8.666/1993 ou também 

através de Cotação Eletrônica, que foi regulamentada através da Portaria nº 306/2001 do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), como uma forma de buscar maior 

transparência, redução de custos e agilidade nos processos de aquisição. Neste contexto o 

trabalho tem como objetivo geral avaliar comparativamente em relação à tempestividade, 

economicidade e competitividade como ocorre o processo de aquisição de bens em situações 

de Dispensa de Licitação na Empresa Brasileira de PesquisasAgropecuária (Embrapa/Cnpmf) 

situada na cidade de Cruz das Almas - BA. Quanto à metodologia do trabalho pretende-se 

realizar uma pesquisa descritiva, através de um estudo de caso, onde será feito um levantamento 

dos dados quanto ao número de Processos por Dispensa de Licitação Tradicional e por Cotação 

Eletrônica na Embrapa/Cnpmf, logo após se realizará uma amostra estatística para a realização 

de uma analise documental, com uma abordagem Qualiquantitativavisando um 

aprofundamento na compreensão das informações e correlacionar os dados nos aspectos 

mencionados de tempestividade, economicidade e competitividade. Diante disso, espera-se que 

os resultados a serem encontrados satisfaçam ao que foi proposto e se alcance resultados 

conclusivos quanto à comparação dos processos que se enquadram como Dispensa de Licitação, 

podendo destacar qual procedimento tem sido mais vantajoso para a Embrapa/Cnpmf. 
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