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RESUMO 

 

Este projeto de intervenção objetiva estabelecer um processo de definição e 

atualização dos descritivos dos materiais a serem adquiridos pelo Hospital Universitário 

Onofre Lopes adequado às necessidades da instituição. Para tal, propõe-se a descrever o 

processo atual de aquisição de bens da instituição, desenvolver um fluxo de atividades 

para definição e atualização dos descritivos de materiais adequado ao ambiente 

organizacional em estudo e formatar instrumentos para auxiliar o processo descritivo de 

materiais gerais e bens patrimoniais. Objetivando esclarecer o contexto no qual este 

projeto está inserido e também os seus limites diante dos conceitos aplicáveis ao seu 

objeto, são abordados, em sua revisão de literatura, os temas compras públicas, 

descritivos de materiais e discricionariedade. Esta proposta poderá ser utilizada não 

somente pelo órgão estudado, mas também por outras instituições que busquem melhorias 

dos processos de aquisição, diminuição nos índices de itens fracassados nas licitações e a 

adequação dos materiais adquiridos às necessidades do órgão. 

 

Palavras-Chave: Compras Públicas; Processo de Aquisição; Descritivo; Gestão 

Pública. 

  



ABSTRACT 

 

This intervention project aims to establish a process of definition and 

updating of the descriptions of the materials to be acquired by the Hospital Universitáriop 

Onofre Lopes adapted to the needs of the institution. To do this, it is proposed to describe 

the current process of acquisition of materials of the institution, develop a flow of 

activities to define and update the material descriptions appropriate to the organizational 

environment under study and to format instruments to assist the descriptive process. 

Aiming to clarify the context in which this project is inserted and also the limits of the 

applicable concepts, the themes public purchasing, material descriptions and 

discretionary are addressed in the literature review. This proposal can be used by the 

analyzed institution, but also by other institutions that seek improvements in the 

purchasing processes, decrease in indicators of failed items in public bids and the 

adequacy of the materials purchased to the needs of the organ. 

 

Keywords: Public Procurement; Acquisition Process; Descriptive; Public Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 1995, frente a crise do Estado burocrático desenvolvimentista, o governo 

do Presidente Fernando Henrique Cardoso propõe uma reforma e reconstrução do Estado 

para torná-lo efetivo e eficiente na atividade de regular o mercado e capacitar as empresas 

para destacar-se frente a competição internacional (BRESSER-PEREIRA, 2001). 

O primeiro passo para tal reforma foi a elaboração do Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado e da Emenda Constitucional da Reforma Administrativa, 

com base nas experiências recentes em países da OCDE, principalmente no Reino Unido. 

Mesmo diante de uma dura resistência, no primeiro semestre de 1998, a Emenda 

Constitucional nº 19 foi promulgada, com apoio da opinião pública, das elites formadoras 

de opinião, e dos administradores públicos, formando um quase-consenso sobre a 

importância da reforma para o país. 

Contudo, conforme destaca Bresser-Pereira (2001), a Emenda Constitucional 

não deve ser confundida com a Reforma Gerencial, pois, muito embora a primeira tenha 

sido parte fundamental da segunda, dada as mudanças em instituições normativas 

fundamentais, muitas modificações institucionais foram de caráter infraconstitucional. 

Estas alterações foram orientadas pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 

documento que definiu as instituições e estabeleceu as diretrizes para a implantação de 

uma administração pública gerencial no Brasil. 

De acordo com Bresser-Pereira (1996), a Reforma Gerencial proposta tinha 

três dimensões: institucional (modificação das leis e criação ou modificação de 

instituições), cultural (modificação dos valores burocráticos para os gerenciais) e de 

gestão (implementação das ideias gerenciais, proporcionando à sociedade um serviço 

público efetivamente mais barato, melhor controlado, e com melhor qualidade). 

A Reforma Gerencial foi bem-sucedida no plano cultural e institucional, 

entretanto, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, responsável pela 

sua coordenação, não tinha poder suficiente para a sua implementação. Contudo, na 

perspectiva de Bresser-Pereira (2001), os seus ideais permaneceram vivos, 

principalmente entre gestores públicos mais jovens e, paulatinamente, reformas são 

implantadas nos níveis estaduais e municipais da federação, mesmo diante de avanços e 

retrocessos e da resistência natural à mudança, do corporativismo da burocracia, dos 

interesses político-eleitorais e do empenho dos capitalistas em aproveitar-se do Estado. 
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É importante ressaltar que foi através da Emenda Constitucional nº 19 que o 

princípio da eficiência foi inserido no rol dos princípios a ser seguidos pela Administração 

Pública, dando a seguinte redação ao art. 37 da Constituição Federal: “A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência [...]” 

Aragão (1997, p. 106) explica que a diferença entre a eficiência e a eficácia é 

que, enquanto a primeira “está ligada ao melhor uso dos recursos da organização, de 

forma a obter seu produto ou serviço”, a última “refere-se à performance externa da 

organização, ao seu produto, ou seja, sua contribuição para o alcance dos objetivos 

organizacionais”. Ou seja, enquanto a eficácia tem foco no alcance dos objetivos, o foco 

da eficiência é a utilização do melhor meio para esta realização.  

Neste mesmo sentido, porém aproximando os conceitos à administração 

pública, Torres (2004, p. 175) explica que na eficácia, “basicamente, a preocupação maior 

que o conceito revela se relaciona simplesmente com o atingimento dos objetivos 

desejados por determinada ação estatal, pouco se importando com os meios e mecanismos 

utilizados para atingir tais objetivos”. Enquanto na eficiência, 

[...] mais importante que o simples alcance dos objetivos estabelecidos é deixar 

explícito como esses foram conseguidos. Existe claramente a preocupação com 

os mecanismos utilizados para obtenção do êxito da ação estatal, ou seja, é 

preciso buscar os meios mais econômicos e viáveis, utilizando a racionalidade 

econômica que busca maximizar os resultados e minimizar os custos, ou seja, 

fazer o melhor com menores custos, gastando com inteligência os recursos 

pagos pelo contribuinte. 

 

Desta forma, percebe-se que um dos legados deixados pela reforma 

gerencialista dos anos 1990, através da Emenda Constitucional nº 19, foi a 

obrigatoriedade dos gestores públicos em empreenderem esforços não somente em 

alcançar os seus objetivos frente as demandas sociais, mas também fazê-lo de maneira a 

entregar o melhor serviço possível, utilizando menos recurso e tempo. Conforme afirma 

Castro (2006, p. 9), 

[...] a introdução desse princípio no ordenamento jurídico é a autorização 

básica e necessária para introduzir a moderna teoria gerencial na administração 

pública brasileira. Portanto, cabe agora aos gestores públicos dar as efetivas 

respostas à população, no sentido de garantir a ela a prestação de comodidades 

públicas condizentes com seus anseios reais, a tanto tempo postos em segundo 

plano pelos governantes brasileiros. 

 

A profissionalização e o aperfeiçoamento da gestão pública têm encontrado 

nos procedimentos de compras e licitações um grande dilema. Isto porque, o processo 
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licitatório, fase obrigatória que antecede as aquisições e os contratos, visa assegurar a 

igualdade de concorrência entre os interessados em fornecer seus bens ou serviços ao 

poder público, garantindo a primazia dos princípios da impessoalidade e da isonomia na 

administração pública. Contudo, este processo é regido por uma legislação rígida e com 

pouca margem de discricionariedade, pois é inteiramente vinculado e com todas as suas 

fases rigorosamente disciplinadas pela Lei nº 8.666/93 (DI PIETRO, 2014), e as poucas 

inovações percebidas na área somente objetivam dotar estes processos de meios que 

assegurem a ampliação da participação nos processos licitatório, em detrimento a 

qualidade dos bens adquiridos (FERNANDES, 2016). 

Uma destas inovações é o Pregão Eletrônico, modalidade de licitação 

utilizada em mais de 95% dos processos licitatório federais, segundo o Painel de Compras 

do Governo Federal (2016). Criado em 2002, o Pregão Eletrônico, através das facilidades 

advindas da tecnologia da informação, garantiu através da ampla participação de 

concorrentes, em um processo mais simples e célere, uma economia de R$48 bilhões, 

somente no período de 2010 a 2015, conforme aponta o Governo Federal (2016). Porém, 

se por um lado observa-se inovações nesses pontos, por outro, a modalidade pouco 

avançou para garantir a qualidade daquilo que se adquire pela Administração Pública 

(DELGADO, 2016).  

Um dos pontos da legislação que dificulta a melhoria da qualidade dos bens 

adquiridos pela administração pública é o §1º, I do Art. 3º, da Lei 8666/93, que prevê que: 

§1o É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 

inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico 

objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 

3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991 

 

Seu texto pode induzir à interpretação de que a administração pública deve 

adequar suas necessidades, a qualquer custo, visando beneficiar o maior número possível 

de fornecedores. Contudo, o princípio da supremacia do interesse público estabelece que 

o benefício da coletividade está acima de qualquer interesse particular, perpassando, 

inclusive, pelas aquisições de bens e serviços, que devem estar de acordo com as 

necessidades reais para uma melhor prestação dos serviços públicos. 

Além disso, o planejamento inadequado de alguns órgãos públicos para as 

suas aquisições, devido à falta de preparo dos seus responsáveis, à minimização ou 

exclusão da participação dos usuários, ou seja, daqueles que efetivamente utiliza os 
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materiais adquiridos, e à deficiência na comunicação entre os servidores envolvidos, 

maximizam as problemáticas advindas dos processos licitatórios através de descritivos de 

materiais inadequados aos seus objetivos (DELGADO, 2016). 

Comprovando a importância da fase interna da contratação, estudos 

realizados pelo Instituto Negócios Públicos (2016) identificou que 40% das dificuldades 

e apontamento tem origem nesta fase, bem como cerca de 80% dos riscos identificados e 

dos controles internos sugeridos pelo TCU, consolidados no Acórdão 1.321/2014 – 

Plenário, conforme gráficos abaixo: 

 

Fonte: Adaptado de Instituto Negócios Públicos (2016) 

 

40%

15%

45%

Gráfico 1 - Índice de dificuldade e apontamentos por fase da contratação

FASE INTERNA LICITAÇÃO CONTRATO
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Fonte: Adaptado de Instituto Negócios Públicos (2016) 

Com isso, ao analisar o registro das licitações no Portal de Compras 

Governamentais, não raro observa-se o fracasso nas tentativas de aquisição, quer seja pelo 

registro de produtos que não atendem a real necessidade ou até mesmo pela ausência de 

participantes na licitação. 

Neste contexto, este estudo propõe-se a apresentar uma proposta de melhoria 

no planejamento das compras do Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL, filial da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, mais especificamente quanto ao 

processo de definição e atualização dos descritivos dos materiais adquiridos pela 

instituição. 

Seu objetivo geral é estabelecer um processo de definição e atualização 

dos descritivos dos materiais a serem adquiridos no Hospital Universitário Onofre 

Lopes adequado às necessidades da instituição, e seus objetivos específicos:  

 Descrever o processo atual de aquisição de bens da instituição; 

 Propor um fluxo de atividades para definição e atualização dos 

descritivos de materiais adequado ao ambiente organizacional em estudo; 

 Formatar instrumentos para auxiliar o processo descritivo de materiais 

gerais e bens patrimoniais. 

O projeto justifica-se pela ausência de um processo formal para definição e 

atualização de descritivos no locus da pesquisa, pela relevância das compras 

governamentais frente a pressão da mídia e da sociedade por melhores serviços públicos, 

79,61%

8,63%

11,76%

Gráfico 2 - Riscos e Controles nas Aquisições, segundo o TCU

FASE INTERNA LICITAÇÃO CONTRATO
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tendo em vista o seu impacto direto na qualidade dos serviços ofertados pelo estado 

(ENSSLIN et al, 2014), bem como na escassez de pesquisas na área de compras públicas 

que tenham como foco orientações, modelos ou instrumentos (FERNANDES, 2016). 

Além disso, a uniformização da estrutura organizacional das unidades administradas pela 

EBSERH poderá possibilitar a adoção do modelo proposto, com pouca ou nenhuma 

alteração. 

Cumpre ressaltar que este projeto encontra viabilidade no fato do seu autor 

estar inserido não somente na gestão da instituição, mas também diretamente no seu 

processo de compras e contratações, percebendo os gargalos e dificuldades apresentados. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capitulo objetiva esclarecer não somente o contexto no qual este Projeto 

está inserido, mas também proporcionar subsídio teórico para este projeto de intervenção. 

Para isto, serão abordados os seguintes assuntos: compras públicas, descritivos e 

discricionariedade. 

 

2.1 COMPRAS PÚBLICAS 

 

As compras públicas compreendem as atividades de identificação de 

necessidades, seleção, pedidos e todas as fases de administração de um bem necessário 

ao serviço público (FERNANDES, 2016).  As peculiaridades da administração pública e, 

principalmente, a necessidade da obediência aos princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade, dotaram o processo de compras públicas de 

procedimentos rígidos e longos. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, XXI, determina que  

ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 

das obrigações. 

 

Tal exigência é reforçada pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a lei de 

licitações e contratos administrativos, que estabelece, em seu art. 2º, caput e parágrafo 

único, que  

Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 

concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 

contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 

ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 

Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer 

ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em 

que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de 

obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 

 

Desta forma, ao contrário do que acontece na administração privada, na 

gestão pública a contratação de bens ou serviços deve ser precedida de um procedimento 

próprio denominado licitação. Explica Bandeira de Mello (2009, p. 517), que licitação “é 

um certame que as entidades governamentais devem promover e no qual abrem disputa 
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entre os interessados em com elas travar determinadas relações de conteúdo patrimonial, 

para escolher a proposta mais vantajosa às conveniências públicas. ” 

Contudo, o autor ressalta que para realização desta seleção, a administração 

pública deve seguir parâmetros não somente estabelecidos, mas também divulgados em 

momento anterior ao certame, por meio de edital, que deve atender as condições previstas 

pela Lei de Licitações e Contratos. 

Em seus comentários à Lei de Licitações e Contratos, Justen Filho (2009, p 

11) apresenta a seguinte conceituação: “[...] Licitação é o procedimento administrativo 

destinado a selecionar, segundo critérios objetivos pré-determinados, a proposta de 

contratação mais vantajosa para a Administração, assegurando-se a ampla participação 

dos interessados, com observação de todos os requisitos legais exigidos. ” 

Neste mesmo sentido, Meirelles (1998, p. 239) conceitua licitação como 

o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública 

seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Como 

procedimento, desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos 

vinculantes para a Administração e para os licitantes, o que propicia igual 

oportunidade a todos os interessados e atua como fator de eficiência e 

moralidade nos negócios administrativos. 

 

O conceito apresentado pelo Tribunal de Contas da União – TCU (2003, p. 

14), é próximo dos apresentados anteriormente. Para a instituição de controle externo 

Licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração 

Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio (edital ou 

convite), empresas interessadas na apresentação de propostas para o 

oferecimento de bens e serviços. 

A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de 

maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o 

comparecimento ao certame do maior número possível de concorrentes. 

 

Nas conceituações analisadas verifica-se o instituto da licitação vinculado a 

seleção de proposta mais vantajosa à Administração, contudo, atrelada rigorosamente as 

condições pré-estabelecidas. Inclusive, a própria Lei 8.666/93, em seu art. 3º, caput, na 

redação dada pela Lei nº 12.349/2010, institui que 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. [grifo nosso] 

 

Esse conceito de vantajosidade é explicado por Justen Filho (2009, p. 63) 

como a seleção do “contratante e [d]a proposta que apresentem as melhores condições 
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para atender a reclamos do interesse coletivo, tendo em vista circunstâncias previsíveis 

(preço, capacitação técnica, qualidade, etc.)”. Portanto, selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração vai muito além de escolher aquela que apresente o menor 

valor monetário, mas também outras condições que a valorizem e, principalmente, atenda 

o interesse coletivo. 

No entanto, muitas vezes observa-se que o interesse coletivo é posto de lado 

em um suposto atendimento ao princípio da igualdade. Como bem explica Mendes (2013, 

p. 35-36) 

O processo de contração pública, como realidade jurídica, nasceu de dois 

pressupostos básicos: (a) da ideia de que a necessidade administrativa deve ser 

plenamente satisfeita pela Administração e (b) do reconhecimento de que para 

satisfazê-la é necessário recorrer ao mercado e selecionar um terceiro, pois é 

ele que viabilizará a solução desejada. Portando, é possível dizer que o valor 

maior em matéria de contratação pública não é a igualdade, conforme se 

costuma afirmar, mas a plena satisfação da necessidade; esta condicionada, 

inclusive, a exigência ou não de tratamento isonômico na seleção de terceiro. 

Somente a partir desses dois pressupostos lógicos que os demais valores 

jurídicos (igualdade, por exemplo) entram em cena; não antes deles. É preciso 

perceber que o raciocínio que estruturou a concepção do regime jurídico da 

contratação pública teve como ponto de partida a natureza da necessidade a ser 

satisfeita (primeiro pressuposto), e não a ideia de seleção do terceiro (segundo 

pressuposto). Muito embora os dois postulados sejam indissociáveis, a ideia de 

plena satisfação da necessidade precede e condiciona a de seleção de terceiro 

(mercado). 

 

Essas considerações deixam bem claro que o intuito primeiro do 

procedimento licitatório, e, por conseguinte, da contração pública, é a satisfação da 

necessidade da administração. Muito embora a igualdade entre os fornecedores seja 

condição a ser necessariamente observada pelo agente público na realização do 

procedimento, esta não deve de maneira nenhuma sobrepor o interesse público, sob pena 

de desvio dos seus objetivos. 

No entanto, Justen Filho (2009, p.60) explica que  

É necessário ter em vista que os princípios não apresentam natureza absoluta. 

Justamente porque traduzem valores, seria desproporcional eleger um 

princípio (e um valor) como superior e absoluto. [...] Justamente por isso, 

rejeita-se a tese tradicional da “supremacia” do interesse público. [...] A 

expressão “interesse público” não apresenta conteúdo próprio, específico e 

determinado. Costuma ser invocada para satisfação do interesse escolhido pelo 

governante, o que é absolutamente incompatível com a ordem jurídico-

constitucional vigente. 

 

Com isso, o autor alerta para a subjetividade da expressão “interesse público” 

e, por isso, da impossibilidade de se utilizar de tal valor como justificativa para toda e 

qualquer decisão do agente público, principalmente, quando não se possa identificar se o 

interesse é realmente da Administração ou apenas do administrador. Cabe salientar que a 
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ponderação de Justen Filho não recusa aquela apresentada por Mendes, pois este fala em 

precessão do interesse público, e não em soberania deste. 

É o interesse (necessidade) público inclusive quem limita a vedação às 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem injustificadamente o 

caráter competitivo da licitação, imposta pelo §1º, I, do Art. 3º, da Lei 8666/93, conforme 

esclarece Mendes (2013, p. 69):  

[...] Definir o encargo é, além de satisfazer plenamente a necessidade, também 

diminui os riscos com a contração. Diminuir riscos representa impor restrições. 

E impor restrição é potencialmente reduzir a disputa, a competição. A ordem 

jurídica possibilita a restrição, mas impõe condições a serem observadas, sob 

pena de ilegalidade. Tudo o que for necessário para satisfazer a necessidade 

pode ser exigido e constar no objeto/encargo. Essa é a ideia essencial que 

norteia o regime jurídico da contração. 

 

Apesar do procedimento licitatório ser, em regra, fase necessária para 

contratação de bens ou serviços, é preciso compreender que este é apenas meio para 

concretização do objetivo final, o suprimento da demanda. Justen Filho (2009, p. 58) 

considera que “a licitação não apresenta fins em si próprios. É imperioso ter em vista que 

a realização das formalidades próprias à licitação não satisfaz, de modo automático, os 

interesses protegidos pelo Direito”. 

Igual ponderação traz Bandeira de Mello (2009, p. 533), ao afirmar que “a 

licitação não é um fim em si mesmo; é um meio para chegar utilmente a um dado 

resultado: o travamento de uma certa relação jurídica”. A “relação jurídica” citada pelo 

autor é a contratação do bem ou do serviço necessário, por meio da empresa que apresente 

maior vantajosidade para a Administração. 

Ciente deste fato, Mendes (2013, p. 21) faz dura crítica à posição do legislador 

e dos agentes públicos em focar nas fases licitatórias e de contrato: 

A visão atual da contratação é baseada na ideia de que o processo tem apenas 

duas fases: a licitação e o contrato. Essa visão precisa ser repensada, pois 

traduz uma realidade parcial do fenômeno da contratação pública e ignora sua 

dimensão mais importante: o planejamento, que integra a fase interna e é 

anterior à licitação e ao contrato. Assim, o fenômeno da contratação pública 

tem sido visto de forma parcial, inclusive pelo próprio legislador. Basta ver 

como essa realidade é disciplinada na legislação vigente (Lei nº 8.666/93 e Lei 

nº 10.520/02) para perceber a procedência dessa afirmação. Essa visão precisa 

ser repensada, porque precisamos ver o processo de contratação na sua 

dimensão integral. 

 

Na visão defendida pelo autor, as três primeiras etapas da fase de 

planejamento são a identificação de qual é o problema, da solução para este problema e 

de quanto custará esta solução. Essas etapas deverão ser realizadas separadamente e na 
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ordem apresentada, pois do contrário poderá resultar em confusão de definições, como 

um problema adaptado à solução, e não o contrário, como é de se esperar. 

Aqui, é importante destacar que o objeto deste projeto de intervenção está 

inserido nesta fase da contratação. Como o foco deste projeto são as aquisições de bens, 

compreende-se que o “problema” é a necessidade de determinado material e a primeira 

parte da identificação da ‘solução’ é a elaboração do descritivo do objeto a ser adquirido. 

 

2.2 CONCEITO DE DESCRITIVO 

 

Conforme mencionado anteriormente, a legislação pertinente às contratações 

públicas foca nas fases da licitação e do contrato, dando pouca atenção a sua fase interna. 

Corrobora com isto a ausência de definição clara do que seria descritivo de materiais nas 

principais normas federais referentes às contratações públicas, quais sejam: Lei nº 

8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Lei nº 10.520/2002 (Lei do 

Pregão), Decreto nº 5.450/2005 (Decreto do Pregão Eletrônico) e Decreto nº 7.892/2013 

(Decreto do Sistema de Registro de Preços). 

A Lei nº 8.666/93, no caput do art. 14, estabelece que “nenhuma compra será 

feita sem adequada caracterização de seu objeto [...]”. Para Justen Filho (2009), este artigo 

materializa, mesmo que suscintamente, a necessidade de planejamento para aquisição, 

princípio norteador das contratações públicos, cabendo ao administrador público realizar 

previa avaliação da necessidade e utilidade do objeto que se pretende adquirir, 

O mesmo diploma legal, em seu art. 15, inciso I, determina que, sempre que 

possível, as compras deverão “atender ao princípio da padronização, que imponha 

compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o 

caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas”. É 

importante destacar, conforme esclarece Justen Filho (2009), que o atendimento às 

condições citadas no referido artigo não se trata de uma discricionariedade do agente 

público, mas de uma obrigação. O termo “sempre que possível” remete a uma condição 

imperativa, salvo nos casos em que isto não seja possível, situação esta que deve ser 

devidamente justificada pela autoridade competente. 

Acerca da padronização, explica Mendes (2013) que esta se refere ao 

conjunto de características do objeto a ser adquirido e não a uma marca específica, muito 

embora as características indispensáveis para satisfazer as necessidades da Administração 

possam, por ventura, conduzir a uma marca específica. Complementa Justen Filho (2009, 
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p. 176), ao discorrer que a padronização é um instrumento para racionalizar as atividades 

administrativas, eliminando (ou minimizando) variações na seleção do bem, assim como 

na sua utilização e conservação. Explica o autor que com a padronização  

Há menor dispêndio de tempo e esforço na ocasião da contratação, eis que a 

Administração já conhece as características técnicas da prestação. Não há 

necessidade de longos exames para selecionar a melhor opção. [...] 

Há ganhos no curso da execução do contrato. Os servidores públicos não 

precisam ser treinados para novas técnicas ou características desconhecidas 

dos objetos. As providências de conservação e manutenção são idênticas às 

praticadas no passado. Não há necessidade de multiplicação de estoques de 

peças de reposição, material de consumo, etc., eis que esse conjunto de bens 

pode ser utilizado, de modo indistinto, para a totalidade dos produtos obtidos 

através de contratações. 

 

Ambos os autores ressaltam que a padronização deve ser precedida de 

procedimento administrativo formal, conduzido preferencialmente por comissão especial 

para tal fim, e consultando, sempre que possível e necessário, profissionais ou órgãos com 

conhecimento na área. Esse procedimento visa a apuração da real necessidade da 

instituição, bem como a melhor solução para tal. 

Porém, Jacoby Fernandes (2015, p. 122) alerta para possíveis desvantagens 

dessa padronização, “como impedir a fruição do avanço tecnológico e submeter as 

aquisições a um campo restrito de fornecedores, facilitando a formação de carteis”. Para 

o autor, “deve a decisão pela padronização refletir a prevalência do interesse público, dos 

princípios da eficiência, da economicidade, da impessoalidade, entre outros [...]”. 

O art. 15, em seu parágrafo 7º, incisos I e II, da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, determina ainda que se apresente “a especificação completa do bem a 

ser adquirido sem indicação de marca” e “a definição das unidades e das quantidades a 

serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será 

obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação”. 

Cabe salientar que o inciso I não veda a citação de marcas, como uma leitura superficial 

pode levar a crer, mas proíbe, em regra, que se restrinja a aquisição a uma marca 

específica. Não há óbice a citação de marcas com o intuito de auxiliar na identificação do 

produto pretendido (JUSTEN FILHO, 2009). Esse, inclusive, é o entendimento do TCU 

(2003, p. 60), quando afirma que 

A indicação de marca como parâmetro de qualidade pode ser admitida para 

facilitar a descrição do objeto a ser licitado, desde que seguida das expressões 

“ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. Neste caso, o 

produto deve, de fato e sem restrições, ser aceito pela administração. 

 

Contudo, conforme alerta Justen Filho (2009), essa solução pode gerar 

impasses, pois os critérios que devem ser considerados para se determinar a similaridade 
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entre o objeto ofertado e marca referenciada são de difícil definição. Portanto, a citação 

da marca deve ser meramente para auxiliar na compreensão das características mínimas 

definidas pela Administração. 

É importante frisar que a proibição a indicação de marca não é absoluta, pois 

muito embora seja a regra a ser observada, em alguns casos essa restrição se demonstra 

necessária para atender a necessidade da Administração, mediante justificativa da 

autoridade competente (MENDES, 2013). Isso ocorre, por exemplo, nos casos em se 

demonstre necessária a compatibilidade entre objetos, exigências de garantias de fábrica, 

ou ainda a padronização instituição, conforme entendimento reiterado do TCU: 

Em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a 

indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para atender 

exigências de padronização e que haja prévia justificação. 

(TCU, Súmula nº 270, de 20/04/2012). 

 

REPRESENTAÇÃO DE LICITANTE. AQUISIÇÃO DE TONER PARA 

IMPRESSORAS. COMPRA REALIZADA DE TERCEIRO QUE NÃO O 

FABRICANTE ORIGINAL DAS IMPRESSORAS ÀS QUAIS OS 

CARTUCHOS SE DESTINAVAM. CONHECIMENTO. 

IMPROCEDÊNCIA. 

1. É vedada a inclusão de cláusula de preferência de marcas em processos 

licitatórios. 

2. Em casos excepcionais, admite-se a indicação de marcas em procedimentos 

licitatórios, desde que a preferência encontre-se devidamente fundamentada 

técnica e juridicamente. 

(TCU, Acórdão 1008 - Plenário, de 20/04/2011) 

 

REPRESENTAÇÃO DE LICITANTE. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE 

TONER. EXIGÊNCIA DE CARTUCHOS ORIGINAIS/GENUÍNOS DA 

MESMA MARCA DAS IMPRESSORAS. EQUIPAMENTOS EM PRAZO 

DE GARANTIA. CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 

Admite-se como legal cláusula editalícia que exija que suprimentos e/ou peças 

de reposição de equipamentos de informática sejam da mesma marca dos 

equipamentos originais, quando esses se encontrarem no prazo de garantia e 

os termos da garantia expressamente consignarem que ela não cobrirá defeitos 

ocasionados pela utilização de suprimentos e/ou peças de outras marcas. 

(TCU, Acórdão 860 – Plenário, de 06/04/2011) 

 

Jacoby Fernandes (2015) alerta ainda para o mascaramento da indicação de 

marca, mediante exigência de características exclusivas de determinado produto, situação 

esta que pode ocasionar as mesmas consequências de uma indicação irregular de marca. 

Segundo o autor, quando da elaboração do descritivo, o gestor deve questionar a si mesmo 

qual a relevância e o resultado esperado para cada elemento inserido, evitando assim, 

especificações que não reflitam a real necessidade da Administração e, por consequência, 

afrontem a legislação vigente.  

A Lei 10.520/2002, estabelece no caput do seu art. 1º a possibilidade de 

utilização da modalidade pregão, nas aquisições de bens e serviços comuns. O parágrafo 
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único, que o segue, conceitua como bens e serviços comuns, “aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado”. Para Jacoby Fernandes (2015, p. 359) este conceito é 

a) genérico, abrangendo qualquer tipo de objeto seja manufaturado, ou 

industrializado, ou com funcionamento mecânico, elétrico, eletrônico, 

nacional, importado, de elevado preço, ou pronto ou sob encomenda. Também 

abrange qualquer tipo de serviço profissional, técnico ou especializado; 

b) dinâmico, pois depende de o mercado ser capaz de identificar 

especificações usuais; 

c) relativo, pois depende do conhecimento do mercado e grau de 

capacidade técnica dos seus agentes para identificar o objeto. 

 

Neste mesmo sentido, Niebuhr (2015, p. 219) afirma que “bem e serviço 

comum é o tipo de expressão com larga fluidez semântica, cujo conceito costuma 

denominar-se de indeterminado, na medida em que pode variar de acordo com a 

subjetividade do interlocutor”. O autor acrescenta que muito embora o parágrafo primeiro 

pretenda delimitar a expressão apresentada no caput do artigo 1º, também insere uma 

expressão de conceito indeterminado, o vocábulo “usual”, pois o que é usual para uns 

pode ser excepcional para outros, e, desta forma, o conceito varia de acordo com o 

mercado em que está inserida. 

Com isso, na prática, a análise da aplicabilidade da modalidade na aquisição 

de um bem ou serviço específico pode não ser tão simples, principalmente nos casos onde 

o objeto pretendido não seja comumente adquirido pela Administração Pública. A questão 

a ser analisada nestes casos é se o descritivo deste material pode ou não ser facilmente 

compreendido pelos pretensos fornecedores.  

Acerca desta limitação imposta ao Pregão Eletrônico, Souza e Castro (2012, 

p. 17) alertam que 

[...] é preciso ter cuidado ao fazer a análise da categoria que se enquadra o 

objeto licitado, para que a licitação não seja fracassada, ou que o produto ou 

serviço executado acabe não atendendo ao que realmente a administração 

necessitava. Essa desvantagem vai diminuindo com o passar dos anos, pois 

muitos bens e serviços que há anos atrás eram comercializados por 

pouquíssimas empresas, hoje são ofertados por várias. 

 

A Lei do Pregão, em seu art. 3º, caput e incisos I e II, define ainda que 

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá 

o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das 

propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive 

com fixação dos prazos para fornecimento; 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 

competição; 
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Se observa que o inciso II apresenta em sua redação a mesma vedação às 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem injustificadamente o 

caráter competitivo da licitação, imposta pelo §1º, I, do Art. 3º, da Lei 8666/93, já citada. 

Contudo, este inciso também determina que a definição do objeto seja “precisa, suficiente 

e clara”. Em sua análise do inciso II, Niebuhr (2015, p. 282) explica que  

Os agentes administrativos devem especificar o objeto da licitação em detalhe, 

a fim de distinguir durante a licitação aqueles de boa qualidade dos de má 

qualidade. No entanto, os agentes administrativos não podem particularizar 

características irrelevantes e impertinentes do objeto licitado para a satisfação 

do interesse público. Os agentes administrativos, seguindo essa linha, podem 

exigir no instrumento convocatório todas as especificações que encontrem 

justificativa em interesse público. 

 

Aqui, é necessário relembrar o já citado alerta de Justen Filho (2009) acerca 

da subjetividade da expressão “interesse público” e da consequente impossibilidade de se 

utilizar de tal valor como justificativa para toda e qualquer decisão do agente público, 

tendo em vista, principalmente, a confusão do que é realmente interesse da Administração 

ou apenas do administrador. 

Ainda acerca do inciso II, Tolosa Filho (2012, p. 6-7) enfatiza que: 

Ao prever a precisão como indispensável à descrição do objeto licitado, o 

legislador sinalizou que ela deve conter todas as características técnicas do 

objeto, que a torne suficientemente clara aos interessados, que de posse dessas 

informações podem disputar o certame em igualdade de condições. [..] 

Ao utilizar os vocábulos “precisa” e “suficiente”, há um indicativo claro de 

que na definição do objeto todos os aspectos fundamentais devem ser 

contemplados de modo a não ensejar dúvidas aos eventuais interessados. 

 

Com isso, o autor acrescentar a perspectiva de que, ao descrever o objeto 

pretendido, o agente público deve ter em mente que o conjunto de características 

apresentadas deve ser suficiente para que os interessados consigam compreender qual a 

necessidade da Administração, evitando-se, com isso, a necessidade de maiores 

esclarecimentos ou, até mesmo, possíveis benefícios de concorrentes que disponham de 

informações privilegiadas. 

Essa igualdade entre os licitantes foi uma das preocupações do TCU quando 

da apresentação da Súmula 177, que enuncia: 

A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável 

da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre 

os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o 

conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da 

licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a 

quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais à 

definição do objeto do pregão. 
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É necessário encontrar o equilíbrio, pois, se por um lado, especificações 

incompletas oportunizam que participantes ofertem produtos de baixa qualidade ou que 

não atendam às necessidades da instituição, por outro, descritivos muito específicos 

reduzem o número de possíveis fornecedores e elevam os valores das aquisições. (FARIA 

et al, 2010). 

Por fim, os Decretos nº 5450/2005 e nº 7893/2013 repetem conceitos já 

apresentados pelas duas legislações anteriormente analisadas. O Decreto do Pregão 

Eletrônico determina em seu Art. 9º, I que a indicação do objeto deve ser feita “de forma 

precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 

desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização”, tal qual o Art. 3º, 

II, da Lei 10.520/2002. 

Já o Decreto do Sistema de Registro de Preços, muito embora inove na 

redação do inciso I do Art. 9º, apresenta igual teor do supracitado artigo da Lei do Pregão: 

 Art. 9º O edital de licitação para registro de preços observará o disposto nas 

Leis nº 8.666, de 1993, e nº 10.520, de 2002, e contemplará, no mínimo: 

I - a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de 

elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a 

caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades 

de medida usualmente adotadas; 

 

Desta forma, observa-se que a normatização pertinente não apresenta um 

conceito suficientemente claro do que seria o descritivo de material, e talvez isto nem 

pudesse ser feito, haja vista que as tentativas das legislações sempre levam a conceitos 

amplos e indeterminados, cabendo ao agente público a sua interpretação diante do caso 

concreto, conforme destaca Niebuhr (2015, p. 281), “A atividade de definição do objeto 

da licitação pública é eminentemente discricionária. Compete ao agente administrativo 

avaliar o que o interesse público demanda obter mediante contrato para desenvolver 

satisfatoriamente as atividades administrativas”. Ou seja, cabe ao agente público, 

utilizando-se da discricionariedade concedida pela legislação, a definição das 

características do objeto que atenda às necessidades da administração. 

 

2.3 DISCRICIONARIEDADE DO AGENTE PÚBLICO 

 

Conforme verificou-se anteriormente, o processo de descrever o objeto da 

licitação é uma atividade discricionária. Contudo, é necessário compreender as fronteiras 

que limitam os agentes públicos nesta atividade. 

Explica Di Pietro (2014, p. 221) que, em algumas situações 
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o regramento não atinge todos os aspectos da atuação administrativa; a lei 

deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de tal 

modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, 

todas válidas perante o direito. Nesses casos, o poder da Administração é 

discricionário, porque a adoção de uma ou outra solução é feita segundo 

critérios de oportunidade, conveniência, justiça, equidade, próprios da 

autoridade, porque não definidos pelo legislador. Mesmo aí, entretanto, o 

poder de ação administrativa, embora discricionário, não é totalmente livre, 

porque, sob alguns aspectos, em especial a competência, a forma e a finalidade, 

a lei impõe limitações. Daí por que se diz que a discricionariedade implica 

liberdade de atuação nos limites traçados pela lei; se a Administração 

ultrapassa esses limites, a sua decisão passa a ser arbitrária, ou seja, contrária 

à lei. 

  

Se observa que a situação demonstrada por Di Pietro retrata a situação objeto 

deste Projeto, isto pois, a legislação aplicável às contratações deixa margem de atuação 

para o administrador público definir o descritivo do objeto, contudo, esta atuação deve 

seguir os tramites previstos em lei (formalidade, autorização, etc.), assim como deve 

representar fielmente a sua finalidade, ou seja, atender a necessidade da Administração, 

sob pena de ser considerada ilegal. 

Meireles (1998, p. 103) adverte ainda que 

Convém esclarecer que poder discricionário não se confunde com poder 

arbitrário. Discricionariedade e arbítrio são atitudes inteiramente diversas. 

Discricionariedade é liberdade de ação administrativa, dentro dos limites 

permitidos em lei; arbítrio é ação contrária ou excedente da lei. Ato 

discricionário, quando autorizado pelo Direito, é legal e válido; ato arbitrário 

é sempre ilegítimo e inválido. 

 

A discricionariedade administrativa, embora possa conduzir a equívocos, 

também é a base do compromisso pessoal dos administradores para uma execução 

consciente de suas tarefas e permite que o administrador adeque a regra geral ao evento 

específico. O próprio Max Weber reconhecia que, sem esse compromisso, a 

impessoalidade formalista necessária para garantir a eficiência da burocracia poderia 

gerar um outro problema, em forma de indiferença (HARMON e MAYER, 1999). 

Além da indiferença, ou o automatismo, a discricionariedade tenta suprir a 

impossibilidade de o legislador prever todas as situações em que o administrador público 

poderá enfrentar, permitindo que a Administração tenha poder de iniciativa para atender 

às infinitas, complexas e crescentes necessidades coletivas (DI PIETRO, 2014). 

Neste sentido, explica Meireles (1998, p. 104-105) que 

A atividade discricionária encontra plena justificativa na impossibilidade de o 

legislador catalogar na lei todos os atos que a prática administrativa exige. O 

ideal seria que a lei regulasse minuciosamente a ação administrativa, 

modelando cada um dos atos a serem praticados pelo administrador, mas, como 

isto não é possível, dadas a multiplicidade e diversidade dos fatos que pedem 

pronta solução ao Poder Público, o legislador somente regula a prática de 
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alguns atos administrativos que reputa de maior relevância, deixando o 

cometimento dos demais ao prudente critério do administrador. [...] 

Essa liberdade funda-se na consideração de que só o administrador, em contato 

com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de 

oportunidade e conveniência da prática de certos atos, que seria impossível ao 

legislador, dispondo na regra jurídica-lei -- de maneira geral e abstrata, prover 

com justiça e acerto. Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em 

condições de sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não 

convém ao interesse coletivo. Em tal hipótese, executa a lei vinculadamente, 

quanto aos elementos que ela discrimina, e discricionariamente, quanto aos 

aspectos em que ela admite opção. 

 

No caso concreto, seria impossível que o legislador listasse todos os 

descritivos possíveis para os materiais e serviços necessários à Administração, dada a 

infinidade de situações possíveis, bem como as constantes atualizações nas tecnologias 

que interferem diretamente nesses descritivos. Por isto, cabe ao administrador público 

essa função de indicar as características do objeto a ser contratado. 

Di Pietro (2014, p. 223) explica ainda que 

A discricionariedade ainda pode dizer respeito a uma escolha entre o agir e o 

não agir; se, diante de certa situação, a Administração está obrigada a adotar 

determinada providência, a sua atuação é vinculada; se ela tem possibilidade 

de escolher entre atuar ou não, existe discricionariedade. 

 

Este não é o caso da definição do objeto, pois, uma vez decidido que realizar-

se-á a contratação, o descritivo do objeto é obrigatório, conforme já verificado 

anteriormente. 

A discricionariedade pode ainda estar vinculado a um ou mais elementos do 

ato administrativo, quais sejam: sujeito, objeto, forma, motivo e finalidades (DI PIETRO, 

2014). Na definição do objeto da licitação, o sujeito é vinculado, sendo a autoridade 

competente, assim como sua forma, que deverá ser mediante publicação em instrumento 

convocatório (edital). O seu motivo e a sua finalidade também são vinculados, sendo 

sempre a necessidade da Administração e o interesse público, respectivamente, conforme 

disposto nos diversos instrumentos normativos anteriormente estudados. Portanto, a 

discricionariedade deste ato encontra-se no seu objeto ou conteúdo. 

Acerca disto, Meireles (1998, p. 104) esclarece que  

Por aí se vê que a discricionariedade é sempre relativa e parcial, porque, quanto 

à competência, à forma e à finalidade do ato, a autoridade está subordinada ao 

que a lei dispõe, como para qualquer ato vinculado. Com efeito, o 

administrador, mesmo para a prática de um ato discricionário, deverá ter 

competência legal para praticá-lo; deverá obedecer à forma legal para a sua 

realização; e deverá atender à finalidade legal de todo ato administrativo, que 

é o interesse público. O ato discricionário praticado por autoridade 

incompetente, ou realizado por forma diversa da prescrita em lei, ou informado 

de finalidade estranha ao interesse público, é ilegítimo e nulo. Em tal 

circunstância, deixaria de ser ato discricionário para ser ato arbitrário - ilegal, 

portanto. 
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Igual esclarecimento é feito por Bandeira de Mello (2009, p. 424-425), 

contudo, o autor acrescenta que 

Contrariando a opinião que prevalece pacificamente na jurisprudência e na 

doutrina brasileira e majoritariamente fora do Brasil, entendemos, pelo 

contrário, que pode haver certa discricionariedade quanto ao fim. Embora seja 

indiscutível que o fim do ato administrativo deva ser sempre e necessariamente 

um interesse público, sob pena de invalidade, na maior parte das vezes a 

apreciação do que é o interesse público depende, em certa medida, de uma 

apreciação subjetiva, isto é, de uma investigação insuscetível de se reduzir a 

uma objetividade absoluta. Preferimos dizer que o fim é sempre vinculante 

(como, aliás, todos os elementos da norma), de tal modo que só pode ser 

perseguido o interesse público; porém, a qualificação do interesse público 

comporta certa margem, delimitada, é certo, de juízo discricionário. 

 

Diante disto, é de bom alvitre que o administrador público sempre determine 

em sua justificativa, qual o interesse público defendido por aquele ato, assim como qual 

a necessidade administrativa que será suprida por tal. 

Por fim, cumpre ressaltar as considerações feitas por Bandeira de Mello 

(2009, p. 430) 

[...]a discricionariedade existe, por definição, única e tão-somente para 

proporcionar em cada caso a escolha da providência ótima, isto é, aquela que 

realiza superiormente o interesse público almejado pela lei aplicanda. Não se 

trata, portanto, de uma liberdade para a Administração decidir a seu talante, 

mas para decidir-se do modo que torne possível o alcance perfeito do 

desiderato normativo. 

 

Com isso, percebe-se que o objetivo da discricionariedade não é dotar o 

administrador de total poder para decidir qual solução aplicar, mas decidir dentre as 

melhores soluções, qual aquela que melhor se aplica ao caso concreto. Desta forma, no 

ato de descrever o objeto a ser licitado, é dever do administrador fazê-lo de forma a 

determinar a melhor solução aplicável a necessidade da Administração, levando em 

consideração, inclusive, a disponibilidade orçamentária para tal. Do contrário, estará 

incorrendo em ilegalidade e nulidade do ato praticado, sem prejuízo das sanções penais e 

administrativas cabíveis. 
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3 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

 

O cenário desta intervenção é o Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL, 

filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, ente pública com foco 

no ensino e na saúde, atuando como campo de prática para os docentes da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.  

Narram Carlos, Germano e Padilha (2013) que em 12 de setembro de 1909, 

foi inaugurado o então Hospital de Caridade Juvino Barreto, em homenagem ao 

empresário pernambucano erradicado no Rio Grande do Norte. Na época o hospital 

possuía aproximadamente 300m² de área construída e apenas 18 leitos para atendimento 

de pessoas carentes. 

Já em 1935, por opção do Dr. Januário Cicco, então diretor do Hospital, 

passou a denominar-se Hospital Miguel Couto. Na década de 1950, sob a gestão do Dr. 

Onofre Lopes, a Sociedade de Assistência criou a Faculdade de Medicina e a Escola de 

Enfermagem, ambas funcionando nas instalações do HMC. Foi a partir daí que o Hospital 

passou a possuir também um perfil educacional. 

Em 1960 houve mais mudanças, desta vez no seu nome e gestão, 

concomitantemente. Passou a ser denominado de Hospital das Clínicas e foi federalizado, 

sob a administração da recém-criada Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

abrigando os estudantes de medicina, enfermagem e farmácia. 

Foi somente em 1984 que o Hospital recebeu o nome que possui até hoje, 

Hospital Universitário Onofre Lopes, em homenagem ao médico e primeiro reitor da 

UFRN, Onofre Lopes da Silva. 

Mais recentemente, em agosto de 2013, o HUOL passou a ser administrado 

pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, através do Contrato nº 

55/2013 firmado entre a referida empresa pública e a UFRN. 

A EBSERH é uma empresa pública de direito privado vinculada ao Ministério 

da Educação, criada em dezembro de 2011 por meio da Lei 12.550, com o objetivo de 

fortalecer o processo de recuperação dos hospitais universitários federais (EBSERH, 

2016a), sendo sua missão o aprimoramento da gestão destas instituições, a prestação de 

serviços de saúde de excelência e o fornecimento de um ambiente de prática adequado ao 

ensino e pesquisa para docentes e discentes (EBSERH, 2016b).  

Compete a EBSERH administrar unidades hospitalares, prestar serviços de 

assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à 
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comunidade, integralmente disponibilizados ao SUS; prestar, às instituições federais de 

ensino superior serviços de apoio ao ensino, à pesquisa, à extensão, ao ensino-

aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública; apoiar a execução de 

planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior cuja vinculação 

com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária 

essa cooperação; prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas 

básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais; prestar serviços de apoio 

ao processo de gestão dos hospitais universitários, com a implementação de sistema de 

gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o 

estabelecimento de metas; e coordenar o processo de certificação dos Hospitais de Ensino 

de forma articulada com os Ministérios da Educação e da Saúde (EBSERH, 2016c). 

Até o momento a EBSERH faz a gestão de 39 do total de 50 hospitais 

universitários federais, espalhados por diversas instituições federais de ensino, nas 5 

regiões do país, conforme imagem abaixo: 

Figura 1 - Mapa dos hospitais universitários federais 

 

Fonte:  EBSERH, 2016d 
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Após a assinatura do contrato de gestão entre a EBSERH e a IFE, o hospital 

de ensino a ser gerido torna-se para fins fiscais, jurídicos e administrativos a ser 

considerada uma filial da Empresa, conforme demostrado no Parágrafo Sexto da Cláusula 

Sexta do Contrato nº 55/2013 (EBSERH, 2016e) celebrado com a UFRN: “A gestão plena 

da contratada nos hospitais se efetivará somente tendo decorrido o período de transição, 

caracterizado pelo registro da filial EBSERH nos órgãos federais, estaduais e 

municipais[...]”, sendo a sede da empresa, situada em Brasília/DF, sua matriz. 

Atualmente o HUOL possui uma área construída de mais de 31mil m², 

divididos entre as áreas assistencial, administrativa e acadêmica, 242 leitos, sendo 19 de 

Unidade de Terapia Intensiva – UTI, 84 consultórios ambulatoriais, 12 salas de cirurgias, 

e um Centro de Diagnóstico por Imagem, ofertando serviços de saúde vinculados 

exclusivamente ao Sistema Único de Saúde (EBSERH, 2016f). 

O grupo de colaboradores do Hospital Universitário é composto por mais de 

1500 servidores da UFRN e empregados da EBSERH (EBSERH, 2016g), além de 

funcionários terceirizados, estagiários e servidores cedidos por outras instituições.  

Atualmente a sua estrutura administrativa é composta por: Colegiado 

Executivo, Conselho Consultivo, Superintendência, Gerências Administrativa, de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, e de Atenção à Saúde; além das Divisões, Setores e 

Unidades (EBSERH, 2016h), conforme imagem abaixo: 

Figura 2 - Nível superior do organograma do HUOL 

 

Fonte: Adaptado de EBSERH, 2016h 

Com relação ao processo de aquisição, sob a gestão da UFRN, o HUOL, 

muito embora possuísse setores responsáveis por compras e licitações, tinha a grande 

maioria dos seus materiais e serviços licitados e contratados pela administração central 

da Universidade, limitado o Hospital apenas a algumas poucas aquisições específicas para 

sua atividade. 



36 

 

Após a contratação da EBSERH para gerir os hospitais universitários da 

UFRN, uma série de ações foram tomadas para efetivação desta transição. O processo de 

transição no qual o HUOL encontra-se atualmente vai muito além de uma simples 

mudança de gestão. Há, atrelada a esta alteração de administração, uma expectativa de 

aprimoramento da gestão do Hospital, conforme indica a própria missão da Empresa1 e o 

contrato de gestão entre a instituições, que estabelece em sua Clausula Sétima, II, que é 

obrigação da contratada “Desenvolver gestão qualificada e moderna no Hospital 

Universitário”. 

Sob a administração da EBSERH, os hospitais passam a possuir maior 

autonomia de suas atividades, tendo em sua estrutura organizacional e competências todas 

as atividades necessárias para sua autotutela. Com isso, ao HUOL são delegadas as 

atribuições de planejar e gerir todos os processos indispensáveis para a contratação de 

bens e serviços necessários ao seu funcionamento. 

Agora administrado pela EBSERH, assim como os demais hospitais da rede, 

o HUOL passou a possuir competência e estrutura mais amplas na área de compras, 

licitações e contratos, cabendo, a priori, a condução de todos os processos para as 

contratações. 

A unidades administrativas vinculadas diretamente ao processo de compras 

são todas subordinadas à Gerencia Administrativa do Hospital. Três delas, as Unidades 

de Compras, Licitações e Patrimônio, são vinculadas à Divisão Administrativa Financeira 

e ao Setor de Administração, e duas, o Setor de Abastecimento e a Unidade de 

Abastecimento Farmacêutico, ligadas à Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar, 

conforme melhor demonstrado na imagem a seguir: 

                                                           
1 “Aprimorar a gestão dos Hospitais Universitários Federais e congêneres, prestar atenção à saúde de 
excelência e fornecer um cenário de prática adequado ao ensino e pesquisa para docentes e discentes.” 
(EBSERH, 2016b) 
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Figura 3 - Organograma da Gerência Administrativa do HUOL 

 

Fonte: Adaptado de EBSERH, 2016h 

Com base nas Diretrizes Técnicas definidas pela EBSERH (2013), compete 

a cada uma dessas unidades administrativas as seguintes atividades: 

Quadro 1 - Competências das unidades administrativas vinculadas ao processo de compras 

UNIDADE COMPETÊNCIAS 

Setor de 

Suprimento 
 Elaborar e/ou revisar, em consonância com a EBSERH, as planilhas de 

padronização dos insumos utilizados no hospital;  

 Subsidiar tecnicamente o processo de aquisição dos insumos (medicamentos, 

produtos para saúde, Órteses, Próteses e Materiais Especiais – OPMEs e demais), 

considerando o perfil assistencial do hospital; 

 Subsidiar tecnicamente o processo de aquisição dos insumos (material de 

expediente, gêneros alimentícios, material de informática e demais);  

 Subsidiar tecnicamente o processo de adesão aos pregões centralizados ou a 

elaboração dos termos de referência locais, para os itens não contemplados nas 

compras centralizadas;  

 Acompanhar e monitorar o cumprimento das ordens de fornecimento e entregas 

das atas de registro de preços de medicamentos e insumos diversos de uso nos 

hospitais;  
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 Promover e apoiar programas de capacitação de recursos humanos as equipes 

multiprofissionais, nas unidades do hospital;  

 Subsidiar tecnicamente na elaboração da lista de insumos necessários à 

incorporação de novas tecnologias em saúde, no que se refere aos equipamentos 

médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos no hospital;  

 Apoiar a implementação de protocolos clínicos, definidos e negociados pela 

Diretoria de Serviços Assistenciais; e  

 Acompanhar e controlar a aquisição e uso racional de insumos nos hospitais, de 

acordo com as diretrizes estabelecidas. 

 Planejar, armazenar, controlar e distribuir os estoques dos insumos; 

 Solicitar os empenhos, baseando-se na demanda da instituição; 

 Elaborar os indicadores de avaliação. 

Unidade de 

Abastecimento 

Farmacêutico 

 Elaborar e/ou revisar em consonância com a EBSERH as planilhas de 

padronização dos insumos utilizados no hospital;  

 Subsidiar tecnicamente o processo de aquisição dos insumos (medicamentos, 

produtos para saúde, OPME’s e demais), considerando o perfil assistencial da 

instituição;  

 Subsidiar tecnicamente o processo de adesão aos pregões centralizados ou a 

elaboração dos termos de referência locais, para os itens não contemplados nas 

compras centralizadas;  

 Planejar, armazenar, controlar e distribuir os estoques dos insumos;  

 Solicitar os empenhos, baseando-se na demanda da instituição;  

 Acompanhar e monitorar o cumprimento das ordens de fornecimento e entregas 

das atas de registro de preços dos insumos (medicamentos, produtos para saúde, 

OPME’s, saneantes e demais) padronizados nos hospitais;  

 Subsidiar tecnicamente na elaboração da lista de insumos necessários à 

incorporação de novas tecnologias em saúde, no que se refere aos equipamentos 

médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos no hospital;  

 Acompanhar e controlar a aquisição e uso racional de insumos nos hospitais, de 

acordo com as diretrizes estabelecidas;  

 Elaborar os indicadores de avaliação.  

Unidade de 

Compras 
 Gerir as contratações de bens e serviços;  

 Processar as demandas de compras;  

 Realizar pesquisas de preço para contratação de bens e serviços;  

 Implantar e manter cadastro de fornecedores atualizado;  

 Realizar os procedimentos para contratações diretas;  

 Manter relatórios atualizados com os dados referentes às aquisições realizadas; e  

 Subsidiar o Setor de Administração na elaboração de consultas jurídicas quanto 

aos temas de sua competência.  

Unidade de 

Licitações 
 Apoiar os pregoeiros e suas equipes, bem como as comissões de licitação, na 

operação dos procedimentos licitatórios;  

 Elaborar editais e atas de registro de preços para os processos licitatórios, 

promovendo sua publicidade;  

 Submeter à avaliação da área técnica os eventuais pedidos de esclarecimento e 

impugnações recebidos durante os procedimentos licitatórios, conforme demandas 

dos pregoeiros;  

 Submeter à avaliação da área técnica as amostras de produtos a serem adquiridos, 

quando assim exigir o projeto básico ou o termo de referência, conforme demandas 

dos pregoeiros;  

 Subsidiar os pregoeiros nos julgamentos de eventuais recursos administrativos;  

 Controlar o agendamento das licitações;  

 Gerenciar as atas de registro de preços, promovendo sua publicação no Diário 

Oficial da União;  

 Subsidiar as decisões do Setor de Administração quanto às solicitações de adesão 

às atas de registro de preços;  

 Divulgar, no sítio do hospital, informações referentes às licitações e atas de 

registro de preços;  
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 Apresentar relatórios periódicos das licitações realizadas pelo hospital e do 

gerenciamento das atas de registro de preços; e  

 Subsidiar o Setor de Administração na elaboração de consultas jurídicas quanto 

aos temas de sua competência.  

Unidade de 

Patrimônio 
 Coordenar e controlar as atividades de patrimônio, abrangendo as atividades de 

recebimento, tombamento, distribuição, armazenamento, movimentação, baixa e 

inventário de bens patrimoniais móveis e imóveis;  

 Efetuar e manter em boa ordem os registros analíticos dos bens, com indicação 

dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um e dos agentes 

responsáveis pela sua guarda e conservação, mantendo o arquivamento das cargas 

patrimoniais, dos inventários e de documentos referentes às suas transferências;  

 Emitir e encaminhar os Relatórios Mensais de Bens – RMB à unidade setorial de 

contabilidade para conciliação dos saldos no Sistema Integrado de Administração 

Financeira (Siafi); e  

 Controlar e manter atualizado o sistema de gestão patrimonial.  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em EBSERH, 2013 

É necessário salientar que, na estrutura administrativa do HUOL, o Setor de 

Suprimentos incorporou as atividades da Unidade de Almoxarifado Central, que foi 

suprimida da estrutura do Hospital. Desta forma, no quadro acima, foram inseridas nas 

competências do Setor de Suprimentos as atividades originalmente previstas para o Setor 

de Almoxarifado Central. 

De acordo com as Diretrizes estabelecidas pela Sede da EBSERH, as filiais 

organizam seus processos de trabalho, desenvolvendo as competências determinadas para 

cada uma das unidades administrativas. O modelo atual do processo de aquisições do 

HUOL será descrito no capítulo 4 deste projeto. 
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4 MODELO ATUAL 

 

O objetivo deste capítulo é descrever o processo de aquisições em uso 

atualmente no Hospital Universitário Onofre Lopes, primeiro objetivo deste projeto de 

intervenção. Para tal, será apresentado o cenário atual das licitações da instituição, 

expondo alguns dados do período posterior a contratação da EBSERH, seguido do perfil 

demográfico dos gestores envolvidos no processo de compras no HUOL e, por fim, a 

descrição do referido processo, com a exposição de cada uma de suas etapas. 

Importante frisar que os números a seguir apresentados são relativos as 

licitações realizadas pelo HUOL enquanto filial da EBSERH, que tiveram início no final 

do ano de 2014, após o período de transição para a nova estrutura administrativa. 

De acordo com os relatórios da Unidade de Licitações (Anexos A e B), entre 

os anos de 2014 a 2016, 91 (noventa e uma) licitações forma homologadas, totalizando 

3590 (três mil quinhentos e noventa) itens licitados e 2841 (dois mil oitocentos e quarenta 

e um) itens homologados, ou seja, do total de itens licitados, 79,14% (setenta e nove 

virgula quatorze por cento) obtiveram sucesso, sendo homologado ao final do certame, 

conforme tabela a seguir: 

Tabela 1 -  Licitações Homologadas pelo HUOL entre 2014 a 2016 

ANO Nº DE 

LICITAÇÕES 

Nº DE ITENS 

LICITADOS 

Nº DE ITENS 

HOMOLOGADO 

TAXA DE 

SUCESSO 

2014 1 2 2 100,00% 

2015 36 1314 1026 78,08% 

2016 54 2274 1813 79,73% 

TOTAL 91 3590 2841 79,14% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos anexos A e B (2017) 

Ao considerar apenas as licitações cujo objeto sejam aquisição de bens ou 

materiais, obtêm-se os seguintes números: 

Tabela 2 - Licitações de Bens e Materiais Homologadas pelo HUOL entre 2014 a 2016 

ANO Nº DE 

LICITAÇÕES 

Nº DE ITENS 

LICITADOS 

Nº DE ITENS 

HOMOLOGADO 

TAXA DE 

SUCESSO 

2014 - - - - 

2015 22 1238 961 77,63% 

2016 41 2145 1692 78,88% 

TOTAL 63 3383 2653 78,42% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos anexos A e B (2017) 

É possível observar que as licitações de bens e materiais representam grande 

parte do número total de licitações, assim como do quantitativo total de itens licitados, 

representando, respectivamente, 69,23% (sessenta e nove virgula vinte e três por cento) 

e 94,23% (noventa e quatro virgula vinte e três por cento). 
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Contudo, observa-se que a taxa de sucesso das licitações para compras 

encontra-se abaixo das licitações para contratação de serviços, apresentando estas uma 

taxa de 93,11% (noventa e três virgula onze por cento), enquanto aquelas revelam um 

percentual de 78,42% (setenta e oito virgula quarenta e dois por cento). 

Tabela 3 - Licitações de Serviços Homologadas pelo HUOL entre 2014 a 2016 

ANO Nº DE 

LICITAÇÕES 

Nº DE ITENS 

LICITADOS 

Nº DE ITENS 

HOMOLOGADO 

TAXA DE 

SUCESSO 

2014 1 2 2 100,00% 

2015 14 76 65 85,53% 

2016 13 129 121 93,80% 

TOTAL 28 207 188 93,11% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos anexos A e B (2017) 

Ao analisar as atas das licitações realizadas, é possível dividir os itens 

fracassados em duas categorias: itens desertos e itens cancelados. Para a primeira 

categoria, que compreende os itens que não apresentaram nenhuma proposta na abertura 

do certame, é difícil indicar possíveis motivos para o insucesso, tendo em vista que não 

são registrados os motivos para a ausência de interesse dos possíveis fornecedores. Já 

para a segunda categorias observa-se o registro de alguns motivos recorrentes que 

conduziram ao cancelamento do item: ausência de proposta compatível com o descritivo 

do item; descritivo do item com vícios insanáveis; e proposta com valor acima do 

praticado no mercado. 

Para compreensão e fiel descrição do cenário das aquisições de bens e 

materiais no HUOL, foi aplicado um questionário (Apêndice A) com os gestores das 

unidades envolvidas no processo, quais sejam: Setor de Suprimentos, Unidade de 

Abastecimento Farmacêutico, Unidade de Compras, Unidade de Licitações e Unidade de 

Patrimônio. Os resultados foram tratados através de análise de conteúdo, que, de acordo 

com Gray (2012), “[...] essencialmente trata de fazer inferências sobre os dados 

(normalmente texto) identificando de forma sistemática e objetiva características 

especiais (classes ou categorias) entre deles.” 

Gray (2012) lista, ainda, os três passos no processo de análise: “Resumir a 

análise de contudo”, “Expor a análise de conteúdo” e “Estruturar a análise de conteúdo”. 

No primeiro passo buscou-se afastar das respostas aos questionários trechos repetidos ou 

com pouco relevantes ao objeto de estudo. Posteriormente, visando esclarecer respostas 

incompletas, foram introduzidos trechos da normatização pertinente ao processo de 

aquisições no locus da pesquisa. Por fim, as respostas foram estruturadas de acordo com 

as fases identificadas no processo, de forma a ser melhor identificada e complementada 

pelos outros respondentes. 
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Para uma melhor compreensão das citações e referências a seguir, os 

respondentes serão identificados posteriormente pela abreviação ‘R-n”, sendo ‘n’ a 

numeração de 1 a 5, escolhida aleatoriamente entre os inquiridos. 

Para fins demográficos, observou-se que a média de tempo de serviço na 

instituição entre os respondentes é de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses, sendo R-4 o 

respondente mais antigo na instituição, com 11 (onze) anos, e R-2 o mais novo, com 2 

(dois) anos e 3 (três meses), conforme gráfico abaixo: 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas dos questionários (2017) 

Se verifica uma heterogeneidade entre os inquiridos neste quesito, tendo o 

com mais antigo na instituição quase 5 (cinco) vezes mais do tempo de instituição do que 

o mais novo. Observa-se também, considerando que o contrato entre a UFRN e a 

EBSERH para gestão do HUOL fora firmado há aproximadamente 3 (três) anos e 6 (seis) 

meses (EBSERH, 2016e), que apenas um dos respondentes foi contratado após o referido 

contratado. 

Além disso, verificou-se que o tempo de serviço na instituição dos 

respondentes pode ser considerado suficiente para que estes detenham conhecimento dos 

processos administrativos do órgão.  

Com relação ao tempo em que cada respondente ocupa os respectivos cargos, 

verificou-se uma média de 1 (um) ano e 10 (dez) meses, tendo o mais antigo na função 2 

(dois) anos e 7 (sete) meses (R-1) e o mais novo 8 (oito) meses (R-4), de acordo com a 

tabela a seguir: 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas dos questionários (2017) 

Cabe salientar que as funções dos respondentes inexistiam antes da gestão da 

EBSERH, sendo estabelecidas apenas após a contratação da mesma. Por isto mesmo 

houve pouca margem para discrepâncias entre o tempo em exercício das funções, tendo 

apenas um dos respondentes (R-4) destoado dos demais no quesito. 

Os dados acima indicam que o tempo de serviço na instituição é pouco 

considerado na escolha das funções de gestão, conforme melhor visualizado no próximo 

gráfico: 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas dos questionários (2017) 
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 Essa informação evidencia-se no caso de R-4, que muito embora seja o mais 

antigo no Hospital entre os respondentes, foi o último a ser investido na função entre 

estes. Por outro lado, R-2 foi nomeado para suas funções apenas 6 (seis) meses após o 

início de suas atividades no HUOL. 

Ainda com base nas respostas ao questionário aplicado, foram identificadas 

as seguintes etapas no processo de aquisição de materiais do HUOL: 

Figura 4 - Fluxo das etapas no processo de aquisição de materiais do HUOL 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nas respostas dos questionários (2017) 

Todas as etapas acima foram citadas pelos respondentes quando solicitado 

que descrevessem, suscintamente, o citado processo. Se verificou, contudo, que cada 

inquirido deu maior destaque para as atividades de responsabilidade da respectiva 

unidade administrativa em que está inserido, o que, de certa forma, parece o mais natural, 

dado o maior conhecimento que cada um possui em sua área. 

Cabe salientar que não foram inseridos no fluxo, nem serão destacadas no 

futuro, as citações ao processo de ‘carona’, ou seja, as atividades que visam adquirir os 

materiais por meio de licitações realizadas por outros órgãos. Esta exclusão se deve ao 

fato do referido processo fugir ao objeto deste estudo, por se tratar de caminho alternativo 

ao estipulado à legislação, e que, muito embora venha sendo utilizado com muita 

frequência, deve ser compreendido como exceção e não regra2. 

Com base no processo desenhado, analisar-se-á cada uma das etapas a seguir. 

 

 

 

                                                           
2 Para maiores informações sobre o tema, ver SAMPAIO, 2012. 

REQUISIÇÃO
PESQUISA DE 

PREÇOS
LICITAÇÃO/ 

COMPRA DIRETA

SOLICITAÇÃO RECEBIMENTO DISTRIBUIÇÃO
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4.1 REQUISIÇÃO 

 

A etapa aqui denominada de ‘Requisição’ compreende as atividades de 

‘Apuração da demanda’, ‘Cadastro no sistema’ e ‘Envio da requisição para Unidade de 

Compras’, conforme descrito por R-1: 

As demandas surgem de duas formas: ou são levadas pelos usuários do hospital 

até os almoxarifados ou levantadas pelos próprios almoxarifados. Após isto os 

materiais são cadastrados no sistema de administração informatizado do 

HUOL, SIPAC, e inseridos em uma requisição para futura aquisição.[...] 

 

Com base nisso, desenha-se o seguinte fluxo: 

Figura 5 - Fluxo das atividades da etapa de Requisição 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nas respostas dos questionários (2017) 

O fluxo acima é pormenorizado por R-3 e R-5, explicando que: 

O processo de aquisição deve estar estritamente associado a oferta de serviço 

e a demanda assistencial da instituição, assim o processo inicia-se com a lista 

de insumos a serem adquiridos, a qual já deverá ter sido submetida a comissões 

especificas que julgaram a necessidade ou não de disponibilização daquele 

item na instituição, levando em consideração suas indicações de uso, 

prevalência, alternativas disponíveis para o mesmo fim, imprescindibilidade, 

abrangência de serviços que o utilizarão e o custo efetividade daquele insumo 

(esta é a etapa de seleção que trará como fruto o catálogo de produtos ou a 

padronização de itens utilizados na instituição). 

Segue-se a esta seleção a etapa de definição de quantitativos a licitar 

considerando o consumo histórico do item ou, na ausência deste, a previsão de 

atendimentos e os protocolos clínicos mais atualizados que tratam da indicação 

terapêutica do item, de forma a subsidiar o quantitativo a ser licitado.   

Em seguida inicia-se a elaboração da requisição contemplando os insumos 

necessários ao funcionamento do hospital de acordo com o Calendário de 

Compras estabelecido pela Gerência Administrativa, com quantitativo previsto 

para 365 dias (prazo de validade da ata de registro de preço). [...] [R-3] 

 

[...] - Anualmente é planejado e definido calendário onde ficam estabelecidos 

quais grupos de materiais que serão tratados em cada mês do ano, de forma a 

orientar e distribuir racionalmente os trabalhos de dimensionamento da 

demanda, em tempo hábil para que se tenha nova licitação antes ou 

concomitante ao vencimento da anterior. 

- Mensalmente, seguindo o calendário estabelecido, levanta-se dados de 

consumo dos últimos 2 anos de cada material do grupo, visando à definição do 

consumo médio anual, onde serão acrescidos percentuais referentes ao 

crescimento do hospital, ao período adicional para eventual atraso na licitação 

e finalmente margem de segurança para  eventos imprevistos. [...] [R-5] 

 

Apuração da 
demanda

Cadastro no sistema
Envio da requisição 

para Unidade de 
Compras
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O citado ‘calendário’ consiste em uma programação anual na qual se 

estabelece em quais meses as requisições de determinados grupos de materiais ou serviços 

devem ser enviadas para Unidade de Compras para que haja tempo hábil para realização 

do processo licitatório sem implicar em um possível desabastecimento no Hospital. Este 

documento é complementado com a estipulação de prazos para conclusão das licitações, 

com o mesmo objetivo de evitar que materiais ou serviços estejam indisponíveis para 

solicitação quando necessário. 

O ‘calendário’ vigente prevê um total de 78 grupos de materiais e serviços 

divididos entre os meses de dezembro de 2016 e novembro de 2017, conforme é possível 

verificar no Anexo C. A maioria das datas foi determinada para que a conclusão do 

certame licitatório coincida com o término da vigência do contrato atual do respectivo 

grupo. As demais são referentes a bens ou serviços ainda não adquiridos pelo Hospital e 

segue o planejamento para oferta de novos serviços ou melhoria dos existes. 

Com base nestas datas, cabe a cada uma das unidades administrativas 

responsáveis pelas requisições planejar suas atividades para que o fluxo da requisição se 

encerre no tempo correto. 

Contudo, ainda é possível enviar requisições não previstas no ‘calendário’, 

conforme afirma R-1: 

[...] As exceções são as requisições para licitação não registro de preços, 

dispensa ou inexigibilidade de licitação (nestas situações as requisições podem 

ser encaminhadas a qualquer tempo). [...] 

 

Em suas respostas, alguns gestores apontaram que as unidades 

administrativas usuárias dos materiais, por meio de seus especialistas, auxiliam no 

processo de definição e atualização dos descritivos dos materiais demandados, conforme 

trechos a seguir: 

[...] No caso dos grupos de materiais normalmente definidos, administrados e 

ou utilizados por especialistas como os materiais de manutenção e 

infraestrutura; Nutrição e Dietética e Processamento de Roupas, contamos com 

a colaboração desses profissionais para revisão e atualização das 

especificações dos materiais bem como adicionar ou modificar os quantitativos 

dos materiais que, em função do planejamento da área, sofrerão mudanças no 

comportamento de consumo. [...][R-5] 

 

[...] Em seguida aciona uma equipe técnica, se necessário, para complementar 

as informações descritivas para tentativa de aquisição por licitação própria ou 

carona em ata de pregão de outro órgão federal. [...] [R-4] 

 

Porém, quando questionados quanto a existência de um processo formal para 

definição dos descritivos dos materiais adquiridos na instituição, 4 (quatro) dos 5 (cinco) 

disseram inexistir, desconhecer ou silenciaram sobre tal procedimento para os materiais 
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gerais e bens patrimoniais. Apenas um dos respondentes afirmou existe formalidade nesta 

definição: 

[...] Através do formulário de entrada de dados anexo, são colhidos os dados 

para análise do descritivo, o qual será aprovado pelo próprio almoxarifado 

quando não se referir a materiais utilizados ou definidos pela área de 

Infraestrutura Física, Engenharia Clínica e materiais de uso profissional da 

Hotelaria. Nesses casos a avaliação e aprovação será feita por profissionais 

qualificados desses setores. [...] [R-5] 

 

Por outro lado, 3 (três) respondentes afirmaram existir um processo formal 

para elaboração dos descritivos dos medicamentos adquiridos pelo HUOL, assim como 

narrado por R-3: 

Atualmente, o único processo formalmente instituído destina-se a área de 

Medicamentos. Os produtos aprovados pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT) são descritos em acordo com a Denominação Comum 

Brasileira (DCB) e na ausência desta pela Denominação Comum Internacional 

(DCI), sendo classificadas de acordo com a codificação ATC (Anatomical 

Therapeutic Chemical). 

Desta forma os descritivos elaborados seguem um rigoroso padrão de 

nomenclatura, sendo esta a forma utilizada para cadastramento dos itens nos 

sistemas internos. [...] 

 

Informação confirmada por R-1 e R-5: 

Para medicamentos existe uma Comissão de Farmácia Terapêutica que é 

responsável por verificar a necessidade e viabilidade de se padronizar novos 

fármacos no hospital. Em se constatando que o medicamento fará parte do rol 

de materiais do HUOL, a própria comissão define o descritivo. [...] [R-1] 

 

-Medicamentos – Todos são avaliados e aprovados através de comissão 

formada por profissionais qualificados para esse fim, como Farmacêuticos, 

enfermeiros e médicos. [...] [R-5] 

 

Após a apuração da demanda, que consiste não só na tarefa de definir o 

descritivo, como também do quantitativo necessário para o período, a próxima atividade 

do processo é o ‘Cadastro no sistema’. 

Atualmente, o sistema utilizado no HUOL para administrar o processo de 

compras é o Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – SIPAC, 

desenvolvido pela UFRN. O processo no SIPAC se inicia com o cadastro dos materiais e 

pode ser acompanhado até o controle de estoque e distribuição dos bens. 

As informações básicas necessárias para o cadastro de um novo material no 

SIPAC são: Denominação, Valor Estimado, Grupo de Material, Unidade de Medida e 

Especificação. Opcionalmente, é possível acrescentar links para busca do material na 

internet, o código do Catálogo de Materiais – CATMAT e imagem do material de 

referência, conforme imagem abaixo: 
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Figura 6 - Tela de Cadastro de Material ou Serviço no SIPAC 

 

Fonte: Print screen do SIPAC (2017). 

O grupo de material e a unidade de medida necessitam ser cadastradas 

anteriormente em outra aba do sistema ou selecionada entre as existentes no momento do 

cadastro. Já a denominação e a especificação são de livre inserção, não existindo limites 

mínimo ou máximo de caracteres inseridos neste último, bem como de qualquer 

orientação de quais critérios devem ser seguidos. 

Finalizado o cadastro dos materiais, cabe ao setor administrativo competente 

para respectivo grupo de material inserir os itens em uma requisição e posteriormente 

enviá-la à Unidade de Compras. 

Esta atividade também é realizada por meio do SIPAC e se inicia na definição 

se a licitação se dará por meio de licitação por registro de preços ou não. Em seguida é 

selecionado o grupo de material, sendo permitido apenas 1 (um) por requisição. 

Posteriormente busca-se o material por meio do seu código gerado no cadastro ou pela 

sua denominação, seguida da inserção do quantitativo pretendido, finalidade da aquisição 

e, caso necessário, observações. Após a inserção de todos os bens requeridos, é possível 

inserir observações gerais na requisição, gravá-la e enviá-la à Unidade de Compras. 
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O envio da requisição por meio do SIPAC deve ser sucedido do 

encaminhamento de sua cópia impressa assinada pelo servidor responsável e aprovada 

pelo gestor competente. Além disso, conforme observam R-1 e R3: 

[...] Todas as requisições devem estar acompanhadas de justificativa, que 

informe qual a necessidade de se adquirir o material, em que se baseou o 

quantitativo solicitado e qual o uso que se dará para o objeto. [...] [R-1] 

 

[...] Elaborada a requisição, o documento é encaminhado a Unidade de 

Compras acompanhado de Termo de Referência contendo as condições e 

justificativas para aquele processo. [...] [R-3] 

 

Cumpridos estes requisitos, a requisição é então recebida pela Unidade de 

Compras para dar continuidade ao processo de aquisição. 

 

4.2 PESQUISA DE PREÇOS 

 

Após o recebimento da requisição na Unidade de Compras, inicia-se a etapa 

de pesquisa de preços dos materiais inseridos na mesma, conforme explica R-1: 

[...] Ao chegar à Unidade de Compras, as requisições são analisadas e se inicia 

a etapa de pesquisa de preços, com vistas a verificar quais os valores que estão 

sendo praticados no mercado para os materiais a serem adquiridos pelo 

hospital. [...] 

 

Este procedimento visa garantir que os valores aceitos no processo licitatório 

sejam compatíveis com o praticado no mercado e está normatizado pela Instrução 

Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação - SLTI do Ministério do Planejamento. 

Conforme disposto na IN, a pesquisa de preços poderá utilizar as seguintes 

fontes de pesquisa: 

I - Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br; 

II - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos 

especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de 

acesso; 

III - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou 

concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de 

preços; ou 

 IV - pesquisa com os fornecedores. 

 

O valor estimado para cada um dos itens será a média ou o menor valor entre 

os obtidos nestas fontes. No caso das pesquisas feitas no Portal de Compras 

Governamentais é admitida a pesquisa de um único preço para cada item, para as demais 

fontes, é necessária a apresentação de pelo menos três pesquisas, com exceção dos casos 

de impossibilidade devido a especificidade do objeto licitado. 
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No procedimento de pesquisa de preços, ao comparar os descritivos dos itens 

requeridos com o de outras compras governamentais ou apresentá-las a possíveis 

fornecedores, é possível verificar a presença de possíveis inconsistências nestes 

descritivos, sendo um dos filtros durante o processo de aquisição para a identificação de 

falhas.  

No entanto, ao serem questionados sobre a existência de um processo formal 

para informar das possíveis falhas identificadas à unidade requisitante, todos os 

respondentes informaram desconhecer ou inexistir tal formalidade. Contudo, foi apontada 

a existência de um processo informal, com a devolução da requisição ao requisitante para 

revisão dos descritivos. 

Importante destacar que o Regulamento de Compras da EBSERH (2015), 

estabelece, dentre outras questões, que é de responsabilidade da unidade demandante a 

realização das pesquisas de preços, conforme disposto no Art. 15: 

Art. 15 Caberá à unidade demandante a realização de pesquisa de preços, de 

acordo com valores praticados no mercado, de modo a possibilitar a execução 

do orçamento público e realização da despesa com eficiência. 

 

Caberia à Unidade de Compras, de acordo com o citado regulamento, apenas 

a convalidação desta pesquisa. 

O HUOL ainda não adotou a estrutura de pesquisa estabelecida pelo 

Regulamento de Compras, alegando, sobretudo, a carência de pessoal nas unidades 

demandantes para realização do procedimento. 

Após a finalização da pesquisa de preços, a requisição e os demais 

documentos são encaminhados ao Ordenador de Despesas do Hospital para autorização, 

ou não, da abertura do processo de licitação ou compra direta. 

 

4.3 LICITAÇÃO OU COMPRA DIRETA 

 

Com base nas informações apresentadas na documentação que acompanha a 

requisição, o Ordenador de Despesas decide se autoriza a abertura do processo de 

licitação ou compra direta, se aguarda para um momento mais propício para tal ou se nega 

a aquisição do material pretendido. 

Caso opte pela compra direta, ou seja, por uma inexigibilidade ou uma 

dispensa de licitação, o processo é encaminhado de volta para a Unidade de Compras, 

que deve proceder com todos exigências legais do procedimento. 
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No caso de seguir o processo por meio de uma licitação, este é encaminhado 

à Unidade de Licitações do Hospital, que, de igual modo, deverá executar as atividades 

prevista em legislação específica, quais sejam: 

[...] divulgação de Intenção de Registro de Preços (quando necessário), 

elaboração de edital, submissão do processo à apreciação do Setor Jurídico, 

solicitação de autorização de início da fase externa pelo Ordenador de 

Despesas, publicação do edital da licitação no Diário Oficial da União (DOU) 

e em jornal de grande circulação (quando necessário), realização da licitação 

propriamente dita (fase de lances), análise da documentação de habilitação, 

amostras e negociação de preços, adjudicação do processo pelo pregoeiro e 

homologação da licitação pelo Ordenador de Despesas. Tão logo se encerra 

todas as fases da licitação e o resultado é publicado no DOU, as informações 

são inseridas no SIPAC e os materiais ficam disponíveis para pedidos pelos 

almoxarifados. [...] [R-1] 

 

[...]- Instaurar e instruir os processos licitatórios (confecção das capas dos 

processos administrativo, cadastramento da intenção de registro de preços no 

Sistema COMPRASNET, acompanhamento das solicitações de participação 

dos órgãos e entidades da Administração Públicos interessados em participar 

do certame, confirmação dos órgãos e entidades da Administração Pública em 

relação as suas participações na licitação, cadastramento das informações 

correlatas à estimativa individual e total de consumo dos participantes da IRP 

no SIPAC, formar os grupos/lotes no SIPAC, conforme manifestação da 

unidade demandante do material a ser licitado); 

- Confeccionar edital, termo de referência, minuta da Ata de Registro de 

Preços, minuta de Contrato Administrativo (quando houver) e relatório dos 

materiais licitados, 

- Publicar o aviso de licitação nos meios de divulgação regulamentares, 

- Receber, examinar e decidir os pedidos de esclarecimentos, consulta e/ou 

impugnações ao edital; 

- Conduzir as licitações (dirigir a etapa de lances; verificar a conformidade da 

proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, com 

apoio da Equipe de Apoio Técnico; verificar e julgar as condições de 

habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à 

autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do 

certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso); 

- Coordenar os trabalhos da equipe de apoio; e 

- Encaminhar o processo devidamente instruído à Superintendência da 

Entidade, propondo a homologação ou outra providência que lhe for mais 

adequada; 

- Confeccionar as Atas de Registro de Preços e enviar aos fornecedores 

adjudicatários; 

- Controlar o envio, o recebimento e a vigência das Atas de Registro de Preços 

já firmadas; 

- Encaminhar os processos de licitações devidamente homologados e 

instruídos à Unidade de Contratos, para formalização dos Contratos 

Administrativos quando houver tal previsão. [...] [R-2] 

 

As atividades da etapa licitatória não serão pormenorizadas individualmente 

neste trabalho, dada sua extensão e pouca relevância destas informações para objeto deste 

estudo. Contudo, cabe destacar que o Regulamento de Compras da EBSERH (2015) 

estabelece, em seu Art. 12, que o processo licitatório deverá conter os seguintes 

documentos: 

I. Edital e respectivos anexos; 
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II. Comprovante da publicação do aviso de licitação 

III. Ato de designação da comissão de licitação, do Pregoeiro no caso do 

Pregão ou do Presidente da Comissão do RDC; 

IV. Atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora ou da Equipe de 

apoio;  

V. Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou 

inexigibilidade;  

VI. Atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação;  

VII. Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas 

manifestações e decisões;  

VIII. Despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, 

fundamentado circunstanciadamente;  

IX. Termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;  

X. Outros comprovantes de publicações;  

XI. Demais documentos relativos à licitação;  

XII. Previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 

obrigações decorrentes das contratações ou aquisições resultantes da licitação, 

exceto para os casos de Registro de Preços.  

XIII. Nas contratações de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra 

deverá constar a análise da Divisão de Gestão de Pessoas quanto à 

sobreposição ou não das atribuições dos postos de trabalho em relação aos 

cargos aprovados no Plano de Cargos da EBSERH. 

 

Tal regulamento determina ainda, em seu Art. 13, que os editais deverão 

indicar, obrigatoriamente, os seguintes pontos: 

I. Objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;  

II. Prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos 

para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;  

III. Sanções para o caso de infrações administrativas durante o procedimento 

licitatório;  

IV. Local onde poderá ser retirado ou adquirido cópia do edital;  

V. Condições para participação na licitação, e forma de apresentação das 

propostas;  

VI. Critério para julgamento e habilitação com disposições claras e parâmetros 

objetivos;  

VII. O critério de aceitabilidade dos preços, conforme o caso;  

VIII. Critérios de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de 

produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais;  

IX. Condições de pagamento, prevendo: a) Prazo; b) Cronograma de 

desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de 

recursos financeiros; c) Critério de atualização financeira dos valores a serem 

pagos; d) Compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e 

descontos, por eventuais antecipações de pagamentos; e) Exigência de seguros, 

quando for o caso;  

X. Garantias de execução, quando for o caso;  

XI. Fontes dos recursos orçamentários, exceto nos casos de Registro de Preços;  

XII. Outras indicações específicas ou peculiares da licitação 

 

E para o caso de licitações para registro de preços, o instrumento convocatório 

deverá conter ainda, segundo o Art. 14 da referida norma: 

I. Estimativa de quantidades a serem adquiridas pelos órgãos gerenciador, 

participantes, participantes de compras nacionais e não participantes;  

II. Validade do Registro de Preços, não podendo ultrapassar o período de 12 

(doze) meses;  

III. Órgão Gerenciador e os órgãos ou entidades participantes; 

IV. Minuta da ata de registro de preços, como anexo;  
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V. A permissão ou não de adesão a ata de registro de preços para órgãos não 

participantes. 

 

Na etapa da licitação é possível observar mais três oportunidades de 

verificação de possíveis falhas nos descritivos dos materiais licitados. A primeira se dá 

após a publicação do aviso de licitação, quando as empresas podem apresentar pedidos 

de esclarecimentos ou de impugnação ao edital ou ao descritivo dos itens licitados. 

A segunda oportunidade é verificada durante a análise das propostas das 

empresas, quando é possível perceber se o descritivo apresentando pela unidade 

demandante deu margem para apresentação de materiais que não atendem a necessidade 

da instituição.  

Por fim, a terceira oportunidade pode ser melhor observada após o 

encerramento da fase externa da licitação, quando são verificados os itens desertos e os 

cancelados durante o certame. Esses indicadores, mediante um estudo mais aprofundado 

caso a caso, podem apontar possíveis restrições no descritivo ou até mesmo a inexistência 

de produtos com tais especificações. 

Contudo, assim como ocorre na fase de pesquisa de preços, os respondentes 

apontaram para a inexistência ou desconhecimento de um processo formal para informar 

às unidades requisitantes sobre possíveis falhas no descritivo durante a fase de licitação, 

limitando-se a disponibilizar a lista de itens desertos ou cancelados no SIPAC e a 

participação de membros das unidades requisitantes na resposta aos pedidos de 

esclarecimentos ou impugnações, conforme afirma R-2: 

Não há um processo formal; mas como os membros da Equipe de Apoio 

Técnico são responsáveis pelos setores/unidades de abastecimento de materiais 

da Entidade, há comunicação do Pregoeiro a esses indivíduos sempre que são 

constatados vícios nos descritivos que geraram cancelamento de itens no 

certame. Essa comunicação do Pregoeiro, a depender da natureza do material 

ou através da própria retroalimentação dos fornecedores participantes do item 

fracassado, é carreada de sugestões de padrões de desempenho e qualidade que 

possam ser objetivamente definidos no descritivo do material. 

[...] 

 Essas informações constam em relatório do SIPAC/EBSERH, denominado 

“RELATÓRIO DOS ITENS NÃO ADQUIRIDOS” com pleno acesso aos 

setores/unidades competentes pelo abastecimento do Hospital. Acredito que 

esse Relatório merece reparos no que se refere à ausência de campo pelo qual 

poderão ser informados os motivos ensejadores do cancelamento do item por 

exemplo. 

 

Ao final da licitação, após a autoridade competente homologar a mesma, o 

seu resultado será publicado e inserido no SIPAC, registrando as empresas vencedoras do 

certame e os respectivos itens, com marca e valores de cada um destes, estando aptos a 

ser solicitados pelas unidades demandantes. 
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4.4 SOLICITAÇÃO 

 

Após o registro do resultado da licitação no SIPAC, cabe as unidades 

requisitantes realizar o planejamento dos pedidos dos materiais conforme necessidade da 

instituição, conforme explica R-5: 

[...] Uma vez homologada a licitação, encerra-se a etapa de planejamento das 

aquisições e pode-se iniciar a etapa de aquisição do material. O primeiro 

desafio é definir qual o material, em qual momento e em que quantidade serão 

feitas as aquisições. No HUOL adotamos, desde Janeiro de 2013, metodologia 

em planilha programada pela qual definimos, a partir do consumo médio 

mensal dos materiais, aqueles que estão em ponto de pedido (tempo para 

consumir o estoque, após retirado o estoque de segurança, é = ou < tempo de 

aquisição) e qual o lote ideal de compra (quantidade que suporta o tempo de 

estoque planejado + estoque de segurança + estoque que cobre o tempo de 

aquisição - estoque existente no Almoxarifado). Para os materiais e 

quantidades assim identificados, solicitamos os empenhos para aqueles que 

constem em licitações nossas homologadas. [...] 

 

Neste mesmo sentido, complementar R-3: 

[...] Neste ponto, analisa-se a capacidade de armazenamento da Unidade de 

Abastecimento, a necessidade do item, os prejuízos causados por uma possível 

quebra de estoque de forma a regular o estoque de segurança, os valores 

empregados naquela aquisição, disponibilidade em estoque, possíveis 

alterações sazonais e a classificação do item no diagrama de Pareto (curva 

ABC de estoque) definindo regras e valores distintos para itens das curvas A, 

B e C, conforme sua relevância.  

Após esta análise, a Solicitação de Material (SM) é então submetida a 

apreciação da Gerência Administrativa que avalia a disponibilidade 

orçamentária para atendimento daquela demanda, e caso aprovado, encaminha 

ao Setor de Orçamento de Finanças para elaboração da Nota de Empenho que 

será encaminhada ao fornecedor autorizando-o a realizar a entrega do item 

conforme solicitado. [...] 

 

Neste fluxo, a Gerente Administrativa é a ordenadora de despesas do HUOL, 

que é “toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, 

autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual 

esta responda”, conforme disposto no Art. 80, §1, do Decreto-Lei nº 200, de 25 de 

fevereiro de 1967.  

Contudo, é importante registrar que a atuação da Gerente Administrativa 

como ordenadora de despesas deveria ser em caráter eventual, em substituição ao 

Superintendente, tendo em vista ser atividade prevista pela Portaria nº 125, de 11 de 

dezembro de 2012, da EBSERH, que delega competências aos Superintendentes dos 

Hospitais Universitários administrados pela empresa. 
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Após a sua emissão, a Nota de Empenho é enviada para a Unidade de 

Compras para encaminhamento e confirmação de recebimento pelo fornecedor do 

material requisitado. 

 

4.5 RECEBIMENTO 

 

Com a confirmação do recebimento pelo Contratado da nota de empenho, 

inicia-se o prazo estipulado em edital e contrato para entrega do material. Esse 

acompanhamento é feito pela própria unidade requisitante do material e são emitidos 

avisos de descumprimento de prazo, caso necessário. 

O recebimento do material é feito em duas etapas, conforme disposto no Art. 

73, II, a) e b), da Lei 8666/93: 

Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

[...] 

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos: 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

material com a especificação; 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

conseqüente aceitação. 

 

Após o recebimento definitivo do bem, dar-se continuidade aos 

procedimentos para efetivação do pagamento do Contratado, conforme explica R-5: 

[...] Recebido o material e estando de acordo com o empenho, a entrada será 

registrada no sistema com os dados da Nota Fiscal, a qual será atestada e 

enviada ao Setor de Orçamento e Finanças para pagamento. O material será 

liberado da área de processamento para armazenamento e a partir de requisição 

do setor usuário no sistema de estoque, será distribuído para uso [...] 

 

O recebimento efetiva-se com a estocagem do bem recebido, e nesta atividade 

são avaliadas as condições de identificação, localização, higienização, segurança, 

estrutura, condições ambientais e disponibilidade de espaço, em acordo com a legislação 

sanitária vigente.  

Conforme aponta R-5, é responsabilidade dos almoxarifados:  

[...] Manter organizados e em segurança os materiais armazenados no HUOL, 

conferindo-os em quantidade e qualidade periodicamente através de 

inventários físicos, além de manter os registros de movimentação do 

Almoxarifado em conciliação com a Contabilidade do Governo Federal 

(SIAFI). 

 

No caso dos bens patrimoniais, os materiais são ainda ‘tombados’, ou seja, 

são numerados para posterior identificação e localização, para contabilização do 

montante patrimonial da instituição e para indicação dos agentes administrativos 

responsáveis pelos bens. 
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Com isto, os materiais estão disponíveis para ser solicitados pelas unidades 

administrativas da instituição. 

 

4.6 DISTRIBUIÇÃO 

 

A etapa final do processo de aquisição é a distribuição dos materiais às 

unidades administrativas usuárias do mesmo, explica R-3 que: 

[...] A distribuição visa suprir as áreas demandantes em quantidade, com 

qualidade e no tempo oportuno para posterior dispensação a ser realizada pelas 

farmácias satélites e demais serviços fins diretamente vinculados ao paciente.  

 

Não houve, por parte dos respondentes, detalhamento desta etapa, 

possivelmente pela heterogeneidade de procedimentos adotados para cada grupo de 

material disponível em estoque. R-5, por exemplo, limitou-se a explicar que esta 

distribuição é orientada por meio de “cotas ou limites de fornecimento baseados no 

consumo histórico de cada setor usuário, admitindo extrapolações apenas para os casos 

justificados”. Os demais limitaram-se a citar a etapa. 

Indagados sobre a existência de um procedimento formal para apurar se os 

materiais adquiridos estão adequados à necessidade da instituição, 4 respondentes 

afirmaram não existir o desconhecer tal procedimento. R-3 afirmou que: 

Para a área de medicamentos, obedece-se estritamente a padronização 

aprovada pela CFT. No entanto, para a área de Produtos para Saúde (Materiais 

Médico-Hospitalares), esta análise ainda não é realizada formalmente, mas 

apenas monitorada pelas chefias das áreas e serviços demandantes 

 

Por outro lado, R-5 informou existir um procedimento onde  

[...] todos os materiais adquiridos são examinados quanto a aderência as suas 

especificações, e quando por algum motivo não atendeu a expectativa do 

usuário, é comunicado o fato via e-mail para providências relacionadas ao 

fornecedor ou à mudança do descritivo. – No caso dos materiais de uso 

profissional ou utilizados pelas áreas técnicas (Nutrição e Dietética, 

Infraestrutura ou Engenharia Clínica) a avaliação do material recebido é feita 

em conjunto com esses profissionais, os quais atestaram a compatibilidade do 

material recebido com o empenhado/licitado. 

 

Contudo, o processo descrito por R-5 aponta mais para a verificação da 

compatibilidade do material com o descritivo, sendo possivelmente o procedimento de 

recebimento definitivo, e não de verificação da satisfação do usuário com o material 

descrito. O fato dos outros setores envolvidos no processo desconhecerem tal 

procedimento reforçam essa constatação. 
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Com base nestas informações, desenhou-se o seguinte fluxograma do 

processo:   

Figura 7 - Fluxograma do modelo atual 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

4.7 ADEQUAÇÃO DO PROCESSO ATUAL 

 

A última pergunta do questionário aplicado indagava a opinião dos 

respondentes se o processo atual de aquisição de materiais da instituição é adequado sob 

a sua perspectiva. Nesta questão, nenhum dos respondentes apontou para uma adequação 

total do processo.  

Dois dos respondentes apontaram para a inadequação do processo atual, 

conforme respostas a seguir: 

Não considero que seja o adequado, pois ainda tem muito o que melhorar. O 

primeiro ponto é com relação aos descritivos e especificações dos materiais. 

Há a necessidade de se estabelecer comissões para cada categoria/grupo de 

material, que tenha competência para analisar quais materiais devem compor 

o rol de itens a ser adquirido pelo hospital, bem como elabore 

descritivos/especificações que atendam ao que o HUOL precisa. A realização 

da pesquisa de preços que antecede a licitação é uma etapa de extrema 

importância, que deve ser realizada por pessoas que conheçam os materiais e, 

com isto, garanta que os preços obtidos na pesquisa correspondam ao material 

que de fato o hospital pretende adquirir. Esta é uma previsão da sede da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalar – EBSERH, mas que no HUOL 

ainda não ocorre. Deve ainda ser padronizado/formalizado uma equipe que 

faça uma análise crítica dos itens fracassados nos processos licitatórios, seja 

por inexistência de proposta ou cancelamento do item. Há que se verificar 
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quais motivos levaram a estes fracassos, a fim de evitar os mesmos problemas 

nas licitações posteriores. [R-1] 

 

Ainda deixa muito a desejar, mas com a aprovação do novo fluxo de aquisições 

e possível incremento na força de trabalho da UPAT, acreditamos que possa 

dar um salto de qualidade. Além disso, deve-se ficar claro que e um processo 

contínuo de aperfeiçoamento. [R-4] 

 

Os outros três respondentes opinaram pela adequação parcial do fluxo atual, 

conforme exposto abaixo: 

Parcialmente sim! Vislumbro que são observados os macros objetivos da 

função de compras, como por exemplo a garantia do efetivo suprimentos de 

materiais; seleção de propostas de acordo com a qualidade dos materiais 

ofertados a preços econômicos; manutenção de uma relação próxima com os 

setores/unidades demandantes (clientes internos) e de uma relação transparente 

e respeitosa com os fornecedores (clientes externos).  

O ponto de toque que merece mais atenção dos responsáveis pela gestão de 

compras, aqui se referindo ao processo de aquisição de materiais como um 

todo, é o Planejamento que perpassa precipuamente por uma boa gestão dos 

estoques, através da escolha de métodos objetivos de previsão da demanda dos 

materiais e das quantidades necessárias ao pleno abastecimento da Entidade; 

pelo conhecimento técnico dos materiais demandados por parte dos 

responsáveis pelos setores/unidades de abastecimento, a fim de aprimorar os 

descritivos; pelo respeito à ordem cronológica dos processos licitatórios 

estabelecidos em um “calendário de compras”, elaborado de acordo com as 

necessidades globais de abastecimento da Entidade. 

[...] 

A ausência de conhecimento técnico do material e de sua serventia não 

contribui para uma definição clara, precisa, com padrões de desempenho e 

qualidade desejados pela Entidade. 

A não observância da ordem cronológica dos processos licitatórios 

estabelecida em um “calendário de compras” frustra a gestão de estoque dos 

materiais cuja programação pode ter sido estimada de acordo o término da 

vigência de Ata de Registro de Preço. [R-2] 

 

Acredito que há vários aspectos positivos na maneira como o atual processo é 

desenvolvido, no entanto ainda há alguns pontos que precisam ser 

aprimorados. Inicialmente precisamos aprimorar os sistemas informatizados 

de desenvolvimento das atividades ligadas ao processo de aquisição, não 

apenas o aplicativo de gerenciamento de atividades ligadas ao processo de 

licitação (gerenciamento, requisição, controle de saldo), mas também os 

aplicativos que apoiam a cadeia de suprimentos no que tange o gerenciamento 

de estoque, uma vez que os softwares atualmente disponíveis para estas 

atividades possuem qualidade duvidosa, seja no aspecto operacional, na 

capacidade de fornecimento de informações gerenciais como relatórios, e até 

mesmo na confiabilidade das informações apresentadas. 

[...] 

É necessária também a desburocratização do processo, não abrindo mão das 

etapas legais previstas na legislação, mas consolidando informações por vezes 

divergentes sobre um mesmo tema de modo a dar maior celeridade as etapas 

burocráticas e travam o seguimento do processo. 

Além disso, há uma necessidade anterior de capacitação de todos os envolvidos 

na cadeia do processo aquisitivo. [R-3] 

 

Creio que a única inadequação atual é ainda o descasamento entre a entrega da 

nova licitação e o vencimento da anterior, isso nos casos dos materiais de uso 

contínuo. Entretanto, como esse já foi diagnosticado e vem recebendo o 

esforço de toda área para superação desse desafio, acredito que estamos 

caminhando para a completa adequação. [R-5] 
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Há, portanto, uma insatisfação dos gestores das unidades responsáveis pelo 

processo de aquisição, por motivos diversos, os quais foram resumidos no quadro abaixo: 

Quadro 2 - Pontos que devem ser aprimorados na opinião dos respondentes 

PONTOS CRÍTICOS 

Descritivos e especificações dos materiais.  

Responsabilidade pela pesquisa de preços  

Análise dos itens fracassados nos processos licitatórios 

Planejamento 

Ordem cronológica dos processos licitatórios 

Ausência de conhecimento técnico do material e de sua serventia 

Sistemas informatizados 

Desburocratização do processo 

Desencontro entre a entrega da nova licitação e o vencimento da anterior 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nas respostas dos questionários (2017) 

Desta forma, independentemente do nível de insatisfação ou das razões para 

tal, todos os respondentes concordam que há necessidade de melhorias no processo atual, 

com correção de falhas ou melhorias em pontos pouco eficientes. 
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5 MODELO PROPOSTO 

 

Este capítulo objetiva a apresentação de sugestões de modificações a ser 

implementadas no processo de aquisição de materiais do HUOL, descrito no capítulo 

anterior. Com isto, visa-se o alcance do segundo e terceiro objetivos deste projeto, quais 

sejam: propor um fluxo de atividades para definição e atualização dos descritivos de 

materiais adequado ao ambiente organizacional em estudo; e formatar instrumentos para 

auxiliar o processo descritivo de materiais gerais e bens patrimoniais. 

Importante destacar que o foco deste projeto são modificações que visem não 

somente melhorar a eficiência ou a eficácia do processo, mas principalmente a sua 

efetividade, ou seja, a capacidade do processo em gerar benefícios à população visada 

(CASTRO, 2006). 

Neste caso, o benefício é satisfazer concretamente a necessidade do bem por 

meio de uma aquisição que vise as peculiaridades inerentes. Neste prisma, só se gera 

benefício no processo se o material adquirido é totalmente adequado aos fins que se 

pretende. E mais, o constante aperfeiçoamento da aquisição visa obter melhores 

resultados com a utilização dos objetos comprados. 

É necessário também esclarecer que, frente a discrepância de informações, 

com maioria dos respondentes apontando para o desconhecimento ou a inexistência de 

processos formais para definição dos descritivos dos materiais, para informar possíveis 

falhas no descritivo durante o processo de pesquisa de valores estimado e após a 

divulgação dos editais de licitação, para informar sobre os itens desertos ou cancelados 

após o processo licitatório e para apurar se os materiais adquiridos estão adequados a 

necessidade da instituição, considerar-se-á, para fins deste projeto, como inexistentes ou 

informais tais procedimentos. 

Se excetua, contudo, as aquisições de medicamentos e materiais médico-

hospitalares, tendo em vista as indicações de existência ou a implantação de 

procedimentos de definição de descritivos e de apuração da adequação dos materiais 

adquiridos. 

O modelo proposto não altera as etapas do modelo atual, mantendo-se o fluxo 

macro do processo, conforme já exposto no capítulo anterior. Dentre as etapas 

identificadas, apenas duas não serão alvo de propostas de modificações, sendo estas as 

etapas de solicitação e a de recebimento, tendo em vista que não foram verificadas nestas 
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etapas inconsistências que impactem negativamente na qualidade dos materiais 

adquiridos.  

As intervenções propostas nas demais etapas serão analisadas 

individualmente em tópicos mantendo-se a ordem e as nomenclaturas apresentadas 

anteriormente, sendo estas as etapas de requisição, pesquisa de preços, licitação ou 

compra direta e distribuição. 

 

5.1 REQUISIÇÃO 

 

Frente às carências observadas no capítulo anterior, o modelo proposto para 

requisição adota as seguintes orientações: os descritivos devem ser elaborados por 

técnicos que detenham conhecimento do bem a ser adquirido (MENDES, 2013; JUSTEN 

FILHO, 2009) e adoção de um formulário que oriente estes técnicos acerca das 

informações necessárias que o descritivo deve conter. 

Ao analisar os descritivos dos itens licitados durante o ano de 2016 na 

instituição, afastando-se os materiais farmacológicos e os médico-hospitalares, verificou-

se uma heterogeneidade de informações apresentadas. Contudo, esta análise também 

indica categorias de informações com base na natureza ou no intuito deste dado. 

Dentro o universo dos 1083 itens licitados pelo HUOL em 2016 com estas 

características (não farmacológicos ou materiais médico-hospitalares), utilizou-se uma 

amostragem por saturação com a categorização das informações contidas nos descritivos 

analisados. 

Desta forma, foram identificadas as seguintes categorias de informação: 

Quadro 3 - Categorias de informações do descritivo de materiais 

CATEGORIAS DE INFORMAÇÃO 

Denominação 

Unidade de Medida 

Unidade de Apresentação 

Composição 

Medidas 

Apresentação 

Prazo de Validade 

Prazo de Garantia 

Marca de referência 

Compatibilidade 

Legislação aplicável 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2017) 

Com base nas categorias identificadas, propõe-se as seguintes orientações 

individualizadas: 
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5.1.1 Denominação 

 

A denominação é a “forma utilizada para designar algo ou alguém” 

(MICHAELIS, 2017), mas não necessariamente deve ser o nome científico do objeto nos 

casos em o nome usual do produto é mais conhecido. 

Deve haver cuidado na sua escolha, pois é o primeiro contato com o 

descritivo, e nos casos em que há multiplicidade de nomenclaturas para o objeto, deve ser 

adotada a mais utilizada ou a mais comum na região. 

A denominação não se confunde com marcas usualmente utilizadas para fazer 

referência a determinado bem, por exemplo: gillette, bombril, band-aid, etc (Ver tópico 

‘Marca de referência’). 

 

5.1.2 Unidade de Medida 

 

A unidade de medida é o elemento de referência para determinar o valor do 

objeto. Esta unidade pode ser determinada em comprimento (metro, centímetro, 

milímetro, etc.), massa (quilograma, grama, miligrama, etc.), área (metro quadrado, 

centímetro quadrado, etc.), volume (litro, metro cúbico, centímetro cúbico, etc.) ou outra 

unidade adequada ao material descrito. 

Também podem ser adotadas, quando necessário, referência específicas para 

determinar a unidade de medida, como, por exemplo, pacote de 500 grama ou galão de 5 

litros. Contudo, deve ser analisado a necessidade desta especificidade e a unidade usual 

no mercado, visando evitar possíveis direcionamentos indevidos a marcas específicas. 

 

5.1.3 Unidade de Apresentação 

 

Muito embora possa ser igual a unidade de medida, a unidade apresentação 

não deve se confundir com essa. Enquanto a primeira se refere a unidade mínima para 

precificação, a segunda é a unidade para entrega. 

Pode-se utilizar como exemplo um produto que tem como unidade de medida 

o quilograma, mas que possui como unidade de apresentação sacas contendo 10 sacos de 

1 quilograma cada. 
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Assim como a unidade de medida, é necessário avaliar a imprescindibilidade 

desta especificidade e a unidade usual no mercado, evitando possíveis direcionamentos 

indevidos a marcas ou fornecedor específico. 

A unidade de apresentação é opcional, mas recomenda-se sua utilização 

principalmente para grandes volumes. 

 

 

5.1.4 Composição 

 

A composição é “proporção em que os elementos se unem para formar um 

todo” (MICHAELIS, 2017) e deve ser utilizado para caracterizar produtos que possuem 

constituição diferente entre marcas e quando isto for relevante para o objeto a ser 

adquirido. 

Não necessariamente faz referência aos materiais químicos que compõem um 

produto, mas também ao tipo de revestimento ou preenchimento utilizado, por exemplo. 

A composição pode ser apresentada apenas parcialmente, referente a parcela que interessa 

a aquisição. 

A composição pode ser opcional para os casos em que não influenciar na 

seleção do objeto. 

 

5.1.5 Medidas 

 

As medidas são o conjunto de dados numéricos que especificam determinado 

bem, como, por exemplo, o comprimento, altura e largura ou a quantidade de litros que 

comporta determinado objeto. 

Deve, sempre que possível, adotar margens de tolerância ou faixas de 

medidas para evitar direcionamento indevido ou restrição desnecessária a competição. 

Pode ser opcional quando não causar interferências na seleção. 

 

5.1.6 Apresentação 

 

A apresentação é o “aspecto de uma mercadoria oferecida à venda, no que diz 

respeito às características destinadas a agradar à vista (p ex, o colorido e a qualidade da 

embalagem); conformação, feitio, formato” (MICHAELIS, 2017). 
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Pode fazer referência à cor, formato, embalagem ou qualquer outra 

característica que determine como o produto deve ser apresentado. Deve-se evitar 

características que não possam ser facilmente ou objetivamente verificadas, como cheiro, 

maciez, gosto, salvo nos casos em que houver padrão regido por norma específica e 

possam ser aferidos por meio de análises técnicas.  

Pode ser opcional quando sua verificação não interessar aos fins pretendidos 

pela aquisição. 

 

5.1.7 Prazo de Validade 

 

O prazo de validade remete ao tempo máximo em que fabricante garante que 

o material manterá suas caraterísticas químicas, físicas e/ou biológicas para os fins a que 

se destina. 

Na caracterização do objeto este deve ser determinado em prazos mínimos, 

contados a partir da entrega à instituição. E devem ser considerados prazos usuais de 

mercado e o tempo de consumo médio dos materiais estocados. 

Este prazo deve ser desconsiderado para os bens cuja validade é 

indeterminada, mas é imprescindível para os materiais perecíveis. 

 

5.1.8 Prazo de Garantia 

 

O prazo de garantia refere-se ao tempo máximo em que o fabricante de 

determinado bem se responsabiliza pelos defeitos advindos de falhas em sua fabricação, 

não abarcando, normalmente, problemas causados pelo mau uso. 

Assim como para o prazo de validade, este deve ser determinado em prazo 

mínimos, a contar da efetivação da entrega ao contratante, considerando para sua 

estimativa o prazo usual de mercado e os custos de manutenção do bem. 

O prazo de garantia deve ser desconsiderado para os bens perecíveis, mas é 

muito importante para os equipamentos e bens patrimoniais, principalmente os de valores 

elevados. 
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5.1.9 Marca de Referência 

 

A citação de marcas é permitida, para fins de aquisições públicas, quando o 

intuito é auxiliar a identificação do produto pretendido (JUSTEN FILHO, 2009). Este 

mecanismo pode ser utilizado tanto para os casos em que a marca seja usualmente 

utilizada para se referir a determinado objeto (gillette, bombril, band-aid, por exemplo), 

como para determinar padrões mínimos de desempenho. 

Para isto, as marcas citadas devem ser sucedidas dos temos ‘ou equivalente’, 

‘ou similar’ e ‘ou de melhor qualidade’ (TCU, 2003), contudo, deve ser considerada a 

dificuldade para determinação desta similaridade entre marcas (JUSTEN FILHO, 2009), 

determinando com antecedência, sempre que possível, quais critérios serão avaliados para 

isto. 

É possível também a indicação de marca específica a ser adquirida, pois, 

muito embora a proibição seja a regra a ser observada, em alguns casos essa vinculação 

se demonstra necessária para atender a necessidade da Administração, mediante 

justificativa técnica das autoridades competentes (MENDES, 2013). 

A citação a marcas é opcional e deve ser utilizada somente nos casos em que 

tal referência se mostre benéfica a aquisição e não enseje restrições indevidas ou 

imotivadas. 

 

5.1.10 Compatibilidade 

 

Em alguns casos um bem a ser adquirido necessita ser compatível com um 

outro bem já existente ou a ser adquirido concomitantemente. Nestes casos, a 

compatibilidade entre os objetos deve ser explicitada no descritivo e, nos casos de 

aquisições concomitantes, os bens licitados devem ser alocados em um único grupo, 

visando garantir esta simetria. 

Nesta categoria também devem ser inseridas informações acerca da 

necessidade da cessão de equipamentos em comodato pelos fornecedores contratados, 

muito embora o detalhamento deva ser feito no Termo de Referência. 

Nos casos em que um produto tenha usos diversos e o objeto ofertado possa 

se diferenciar de acordo com este fim, também devem ser inseridas informações acerca 

do uso pretendido para o material.  
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A informação de compatibilidade pode ser opcional, mas deve ser analisada 

com cuidado no caso de insumos que serão utilizados em equipamentos específicos. 

 

5.1.11 Legislação Aplicável 

 

Nesta categoria devem ser informadas quais normas foram tomadas como 

base para a caracterização do bem ou que serão utilizadas para aferição de padrões de 

desempenho, apresentação ou composição. Podem também ser inseridas as 

normatizações que o bem ofertado deve atender. 

Esta referência é opcional, mas deve ser feita nos casos de citação de 

características cujo padrão esteja determinado em normal. 

 

As informações acima dispostas foram sintetizadas e estruturadas em um 

formulário de formatação de descritivos, disponível no Apêndice B deste projeto, que 

deve ser utilizado nos processos de definição de descritivos da instituição. Buscou-se 

inserir no formulário proposto não apenas as categorias de informações, mas um resumo 

das orientações para cada uma destas. Contudo, é necessário que durante a sua 

implantação, sejam apresentadas aos técnicos responsáveis pela atividade todas as 

considerações aqui postas. 

Porém, ressalta-se que as informações não necessitam se limitar ao disposto 

no referido documento, podendo ser acrescidas qualquer informação que auxiliem no 

processo de seleção do material que atenda a necessidade dos usuários. 

Se recomenda, ainda, avaliação sistemática do formulário proposto, para 

analisar a necessidade ou conveniência de ser acrescidas novas categorias ou a supressão 

de alguma existente. 

 

5.2 PESQUISA DE PREÇOS 

 

De acordo com o apresentado no capítulo anterior, a etapa de pesquisa de 

preços é realizada, atualmente, pela Unidade de Compras do HUOL. Esta atribuição, 

segundo estabelece o Regulamento de Compras da EBSERH (2015), é da unidade 

demandante do material a ser adquirido. 

No modelo proposto esta etapa deverá ser de responsabilidade da unidade 

demandante, não somente visando atender a norma vigente, mas também aproximar a 
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área demandante da primeira oportunidade de verificar a consistência do descritivo 

desenvolvido. 

Durante a pesquisa de preços, será possível que os agentes administrativos 

com conhecimento técnico do bem pretendido verifiquem se há produtos disponíveis no 

mercado que atendam todas as características requeridas, se o descritivo pode acarretar 

em diminuição excessiva no número possíveis fornecedores ou elevação demasiada do 

valor do objeto, ou até mesmo verificar a existência de bens com características que 

atenderiam mais adequadamente à instituição. 

A aproximação da atividade de desenvolvimento do descritivo com a etapa 

pesquisa de preços supriria, inclusive, a necessidade de estabelecer um processo formal 

para apuração de possíveis falhas de descritivo durante a pesquisa, podendo estes erros 

ser analisados e corrigidos pela própria unidade demandante, com consulta ao setor 

usuário do material, quando necessário. 

 

5.3 LICITAÇÃO OU COMPRA DIRETA 

 

A avaliação do modelo atual do processo de aquisição de materiais do HUOL 

identificou na etapa da licitação ou compra direta três oportunidades de verificação da 

consistência dos descritivos dos materiais pretendidos pela instituição. Contudo, os 

gestores envolvidos apontaram para a inexistência de um processo formal de apuração de 

possíveis falhas nesta etapa. 

O modelo proposto sugere a formalização de um processo de apuração 

durante toda a presente fase, com a elaboração de um relatório ao final contendo as 

informações necessárias para avaliação das ocorrências envolvendo, possivelmente, o 

descritivo dos materiais licitados, e que deverá ser enviado e analisado pela unidade 

demandante. 

No momento posterior à publicação do instrumento convocatório da licitação, 

serão relatados os pedidos de esclarecimentos e de impugnação enviados pelos 

fornecedores interessados, além das modificações realizadas nos descritivos motivados 

por estes pedidos. 

Os pedidos de esclarecimentos podem identificar possíveis contradições entre 

as caraterísticas apresentadas no descritivo ou ausência de informações. Já os pedidos de 

impugnação podem indicar possíveis direcionamentos indevidos ou um conjunto de 

características que inviabilize qualquer oferta para o item. Durante a análise destes dados, 
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constatados os erros, os setores requisitantes devem proceder com a alteração nos 

descritivos para saná-los, evitando os mesmos questionamentos no futuro. 

Durante a análise das propostas será relatada a ocorrência de ofertas 

desclassificadas por não atender as necessidades da instituição. Muito embora este fato 

possa ocorrer devido a inobservância ou má-fé do fornecedor, uma análise deverá ser feita 

para verificar se o descritivo proposto dá margem para ofertas incompatíveis com o 

objetivo. 

Considerando que é possível que um número excessivo de itens apresente 

ocorrência de desclassificações, o relatório deverá conter dados do número de eventos 

para cada item, podendo a unidade requisitante limitar-se a analisar apenas os itens 

apresentarem números mais elevados ou determinar um número mínimo para análise do 

item. Esta triagem ficará sob responsabilidade do setor requisitante, que deverá considerar 

sua capacidade operacional e o histórico dos relatórios passados para determinação dos 

itens analisados. 

Por fim, após a conclusão do certame, serão relatados os itens desertos e 

cancelados. Estes indicadores podem ajudar a identificar a inexistência no mercado do 

item descrito ou a inclinação a produtos com valores excessivos. Para os itens cancelados, 

deverão ser apontados os motivos e o momento do cancelamento e o número de 

participantes para o referido item. 

Em posse destas informações, a unidade demandante poderá verificar, para 

os casos de itens desertos ou cancelados por ausência de proposta válida, se o produto 

caracterizado está disponível no mercado, podendo, para isto, utilizar consulta direta aos 

fornecedores para verificação. Já para os itens cancelados por valor excessivamente alto, 

deverá ser avaliado se as informações do descritivo limitam a participação a produtos 

caros e, caso se confirme esta hipótese, se o desempenho obtido com estas características 

justifica a diferença de preço entre o produto e a média de mercado. 

A opção pelo relatório unificado ao fim do certame se dá não somente por 

limitações operacionais, tendo em vista que a elaboração de um relatório para cada um 

dos momentos limitaria as atividades dos agentes responsáveis pelas licitações, mas 

também pela possibilidade da avaliação conjunta de todas as ocorrências possibilitar um 

resultado mais concreto. 

Um relatório modelo de ocorrências na etapa de licitação ou compra direta 

foi desenvolvido com base no proposto e disponibilizado no Apêndice C deste projeto. O 

modelo disponibiliza espaço para inserção das principais ocorrências para cada um dos 
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momentos citados, com as informações pertinentes para cada uma destas. Buscando evitar 

o excesso de informações no relatório, para as ‘desclassificações devido a material 

ofertado’ e para os ‘itens cancelados’, sugere-se indicar a página na ‘ata de realização da 

sessão’ em substituição a apresentação de todas as informações acerca dos fatos.  

As informações contidas neste documento não devem se limitar ao disposto 

no padrão, devendo ser inseridas qualquer ocorrência ou informação pertinente e 

necessária para uma melhor avaliação. 

 

5.4 DISTRIBUIÇÃO 

 

Na última etapa do processo de aquisição de materiais observou-se a ausência 

de um processo formal visando avaliar se os materiais adquiridos pelo Hospital satisfazem 

as necessidades dos seus usuários. Para esta etapa, o modelo proposto vislumbra duas 

formas de atuação. 

O primeiro fluxo passa pelo incentivo aos usuários a criticar voluntariamente 

os materiais em uso na instituição. Esse estímulo deve vir da conscientização de que o 

processo de feedback proporcionará a melhoria nas aquisições da instituição e que terá 

como um dos beneficiários finais o próprio usuário. 

Já o segundo caminho requer uma atuação mais ativa das unidades das 

unidades demandantes com a realização de pesquisas de avaliação da satisfação dos 

usuários de materiais específicos. 

Os procedimentos e instrumentos necessários para estas avaliações não serão 

abordados por este projeto, tendo em vista a extensão da análise necessária para seu 

desenho, ficando como sugestão para pesquisas futuras na área. 

As informações colhidas em ambas os fluxos deverão ser analisadas para a 

adequação dos descritivos dos bens que serão adquiridos pela Hospital, que 

necessariamente passarão por atualizações periódicas, definidas de acordo com o grupo 

de materiais a que pertença. 

 

Com base no modelo descrito anteriormente, desenha-se o seguinte 

fluxograma: 
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Figura 8 - Fluxograma do modelo proposto 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

Conforme informado no início deste capítulo, o modelo proposto não visa a 

modificação do macroprocesso de aquisições do Hospital, por isto mesmo manteve-se as 

etapas identificadas no modelo atual. As alterações, conforme desenhado acima, limitam-

se a criação de um instrumento de auxílio a elaboração dos descritivos, a modificação na 

competência para realização da pesquisa de preços, ficando sob responsabilidade da 

unidade demandante, assim como a inserção de processos de identificação de falhas no 

descritivo nas etapas de pesquisa de preços, licitação ou compra direta e distribuição. 

Se objetiva com isto, dotar a instituição de um processo com mecanismos de 

auxílio e controle para criação e atualização dos descritivos dos materiais a ser adquiridos 

com foco na efetividade. 
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6 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A proposição que motivou este projeto objetiva a modificação do modelo 

atual de processo de aquisições de materiais do Hospital Universitário Onofre Lopes 

visando a inserção de mecanismos formais de elaboração e revisão dos descritivos dos 

bens que serão adquiridos pela instituição. Deste modo, neste capítulo será feita a análise 

comparativa entre o modelo atual do processo de aquisição de bens e o modelo proposto. 

De acordo com a análise apresentada no Capítulo 4 deste projeto, o modelo 

atual da instituição é composto de 6 (seis) etapas: Requisição, Pesquisa de Preços, 

Licitação ou Compra Direta, Solicitação, Recebimento e Distribuição. O modelo proposto 

mantem as etapas existentes, com modificações nas atividades de 4 (quatro) destas etapas.  

Conforme exposto anteriormente na descrição do modelo atual, a etapa de 

‘requisição’ compreende três atividades: ‘Apuração da demanda’, ‘Cadastro no sistema’ 

e ‘Envio da requisição para Unidade de Compras’. A adequação exposta para o modelo 

proposto se insere mais diretamente na primeira destas atividades. 

A motivação para a intervenção na atividade de apuração da demanda tem 

origem na incongruência entre a consciência dos gestores envolvidos de que a aquisição 

objetiva atender da melhor maneira possível as necessidades da instituição e o fato de 

inexistir, para a maioria destes, formalidade na formatação dos descritivos dos materiais 

que serão adquiridos. 

O descritivo do material deve reunir todas as características necessárias para 

que este atenda os fins objetivados com sua obtenção e a sua definição deve considerar 

que o conjunto de características apresentadas deverá ser suficiente para a compreensão 

da necessidade da Administração, sem a necessidade de maiores esclarecimentos e 

afastando possíveis benefícios de concorrentes que disponham de informações 

privilegiadas (TOLOSA FILHO, 2012). 

Muito embora seja condição fundamental para uma descrição adequada, o 

conhecimento técnico acerca do bem pretendido não afasta os riscos da apresentação de 

características insuficientes para a fácil identificação da necessidade da instituição. É 

necessário também a indicação de informações imprescindíveis ou recomendadas para 

que o descritivo apresente de maneira eficaz as pretensões da aquisição.  

A ausência desta indicação no modelo atual do órgão evidencia-se não 

somente com a ausência do processo formal, mas na ausência de instruções no sistema 
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em uso. Conforme verificou-se no capítulo de descrição do modelo atual vigente, o 

SIPAC divide o descritivo em apenas três partes - denominação, unidade de medida e 

especificação, sem informações adicionais dos dados a ser inseridos.  

O modelo proposto sugere a utilização de um formulário de formatação de 

descritivo de materiais (Apêndice B), que contém as categorias de informações 

necessárias para a elaboração de um descritivo completo, com a apresentação de 

orientação básicas para cada uma destas categorias. Os formulários deverão ser utilizados 

por agentes administrativos com conhecimento técnico do objeto a ser adquirido e da 

necessidade da instituição. 

Deste modo, ao se adotar o modelo proposto espera-se como resultados a 

homogeneização das informações contidas nos descritivos dos materiais adquiridos pelo 

HUOL, para que estes contemplem uma maior quantidade de informação e possam ser 

facilmente compreendias pelos pretensos fornecedores durantes a etapa de ‘licitação ou 

compra direta’, restando, ao final, a aquisição de um material que atenda às necessidades 

da instituição. 

Foi verificado também na análise do modelo atual, que a etapa de ‘pesquisa 

de preços’ é atualmente realizada pela Unidade de Compras do Hospital, em 

desconformidade ao disposto no Regulamento de Compras da EBSERH (2015). O 

modelo proposto visa, atribuindo esta competência ao setor demandante, não só atender 

à norma, mas também possibilitar que as inconsistências nos descritivos verificadas 

durante a etapa sejam mais fácil e rapidamente sanadas devido à proximidade da atividade 

com os técnicos responsáveis pela elaboração dos descritivos. 

Assim, espera-se que etapa de ‘pesquisa de preços’ seja utilizada como um 

mecanismo de verificação da compatibilidade entre descritivo desenvolvido e a realidade 

de mercado, reduzindo as possibilidades de necessidade de alterações ou esclarecimentos 

durante a etapa de ‘licitação ou compra direta’ e minimizando as ocorrências de itens 

desertos ou cancelados nesta. 

Nesta etapa de ‘licitação ou compra direta’ foi observada a inexistência de 

procedimentos formais para informar aos setores demandantes as ocorrências de pedidos 

de esclarecimentos ou impugnações, as desclassificações de fornecedores por 

incompatibilidade com o descritivo e dos itens que restaram desertos ou cancelados. Para 

suprir tal ausência, o modelo proposto utiliza um padrão de relatório de ocorrências 

(Apêndice C) para relatar os fatos citados ao final desta etapa, com a consequente análise 
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por parte dos setores requisitantes visando verificar a necessidade de adequações nos 

descritivos. 

O resultado esperado pela modificação é a utilização das ocorrências como 

indicadores de possíveis inconsistências nos descritivos, conduzindo à constantes 

revisões nestas e ao seu aprimoramento. 

Na etapa final do processo de aquisição, a ‘distribuição’, a pesquisa do 

modelo atual apontou para a inexistência de um procedimento formal para avaliação da 

satisfação dos usuários dos materiais adquiridos pelo Hospital. O modelo proposto sugere 

a adoção desta verificação por meio de dois fluxos: incentivo às críticas espontâneas dos 

usuários e realização de pesquisas de avaliação. 

Com esta avaliação, almeja-se aproximar os setores requisitantes dos usuários 

dos materiais e, com isto, aprimorar a compreensão das necessidades da instituição, com 

consequente aperfeiçoamento dos descritivos elaborados para os bens a serem adquiridos 

pelo HUOL. 

As modificações propostas podem ser assim resumidas: 

Quadro 4 – Resumo comparativo dos modelos atual e proposto 

ETAPA MODELO ATUAL MODELO PROPOSTO 

Requisição Inexistência de procedimento formal para 

elaboração do descritivo. 

Utilização do formulário de formatação de 

descritivos (Apêndice B) pelos agentes 

administrativos com conhecimento técnico 

do objeto. 

Pesquisa de 

Preços 

Realizada pela Unidade de Compras, com 

a inexistência de procedimento formal 

para informar aos setores requisitantes 

sobre possíveis inconsistências 

verificadas no descritivo. 

Realizada pelas unidades demandantes, 

com verificação simultânea das possíveis 

inconsistências nos descritivos e 

modificação destas quando confirmadas. 

Licitação ou 

Compra 

Direta 

Inexistência de procedimentos formais 

para informar aos setores demandantes as 

ocorrências de pedidos de 

esclarecimentos ou impugnações, as 

desclassificações de fornecedores por 

incompatibilidade com o descritivo e dos 

itens que restaram desertos ou cancelados. 

Utilização de um padrão de relatório de 

ocorrências (Apêndice C) para relatar as 

ocorrências ao final da etapa, com a 

consequente análise dos setores 

requisitantes para verificar necessidade de 

adequações nos descritivos. 

Distribuição Inexistência de um processo formal 

visando avaliar se os materiais adquiridos 

pelo Hospital satisfazem as necessidades 

dos seus usuários. 

Avaliação por meio de dois fluxos: 

incentivo às críticas espontâneas dos 

usuários e realização de pesquisas de 

avaliação. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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Com isso, o modelo proposto complementa o fluxo do modelo existente no 

Hospital para a adoção de um mecanismo formal de elaboração de descritivo, seguido de 

dois mecanismos de verificação de compatibilidade do descritivo com o mercado, e uma 

avaliação final de satisfação dos usuários com os materiais adquiridos contendo este 

descritivo. Se desenvolve, assim, um ciclo de aperfeiçoamento dos descritivos de 

materiais e, por consequência, dos próprios materiais adquiridos. 

Ao final deste projeto de intervenção, acredita-se que, partindo-se da 

descrição do processo de aquisição de bens do HUOL, foi possível apresentar um projeto 

plausível de descritivo de materiais para o hospital, formatando-se também os 

documentos necessários para sua consolidação, caso seja aprovada pela gestão da 

instituição.  

Avalia-se que este projeto contribui para o campo da Gestão Pública por 

buscar a melhoria da efetividade do processo de aquisição de bens, gerando benefícios à 

população atendida pela instituição, podendo o modelo proposto ser adotado por órgãos 

públicos diversos, mediante adequação a estrutura administrativa existente. 

Por fim, recomenda-se a realização de estudos futuros visando definição de 

metodologias e instrumentos para os procedimentos de avaliação de satisfação dos 

usuários dos materiais adquiridos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS GESTORES DOS SETORES 

ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE COMPRA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

 

SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a), 

 

O questionário a seguir faz parte da coleta de dados para o projeto de intervenção 

do Mestrado Profissional em Gestão Pública da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – UFRN. O projeto de intervenção é um documento de intenções do pesquisador 

sugerindo mudanças processuais para a organização em estudo. Este projeto para o qual 

pedimos sua contribuição trata do processo de definição e atualização dos descritivos dos 

materiais adquiridos no Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL.  

As informações fornecidas pelo(a) senhor(a) são imprescindíveis para o 

levantamento do cenário atual relacionado com o objetivo geral no locus da pesquisa, 

motivo pelo qual contamos com a sua colaboração para o preenchimento do questionário 

em anexo. As questões devem ser preenchidas sob a sua perspectiva, com as informações 

que possuir no momento, não sendo aconselhado pesquisar para consecução das 

informações requisitadas. Caso não saiba responder total ou parcialmente uma ou mais 

questões do questionário poderá informar isto em sua resposta.  

Solicitamos que, na medida do possível, responda a todas as questões. Não há 

limite mínimo ou máximo para a quantidade de linhas de cada resposta e o(a) senhor(a) 

possui total liberdade de acrescentar mais linhas no questionário, caso seja necessário. 

Consideraremos a resposta às questões como seu consentimento em participar 

da pesquisa e manteremos sigilo quanto à sua participação, tendo o cuidado de não revelar 

dados que o(a) identifique como respondente. Todos os dados colhidos serão para fins 

estritamente acadêmicos.  

Desde já agradecemos a vossa imensa colaboração. 

 

SAMUEL NÁRIO FERNANDES NETO 

Mestrando  

(contato: 84 999726851 – samuelnario@hotmail.com) 

 

 

PROF.ª DR.ª MARIA TERESA PIRES COSTA 

Orientadora  

(contato: 84 992015090 - teresapires.psi@gmail.com) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Cargo/função: _____________________________________________________ 

Setor: ______________________________________________________________ 

Tempo na instituição: _____________________________________________ 

Tempo na função: _________________________________________________ 

 

1- Descreva, suscintamente, as etapas do processo de aquisição de materiais na 

instituição, desde o levantamento da demanda até a sua efetiva utilização pelo setor 

usuário. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2 - Descreva as atribuições do setor em que o(a) sr(a). exerce suas funções no 

processo de aquisição de materiais.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3 – Existe um processo formal para definição dos descritivos dos materiais 

adquiridos na instituição? Se sim, o descreva. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4- Existe um processo formal para informar possíveis falhas no descritivo dos 

materiais durante o processo de pesquisa de valores estimado que antecedem a 

licitação? Se sim, o descreva. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5 – Existe um processo formal para informar possíveis falhas no descritivo após a 

divulgação dos editais de licitação? Se sim, o descreva. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6 – Existe um processo formal para informar sobre os itens desertos ou cancelados 

após o processo licitatório? Se sim, o descreva. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7 – Existe um processo formal para apurar se os materiais adquiridos estão 

adequados a necessidade da instituição? Se sim, o descreva. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8 – Sob sua perspectiva, o processo de aquisição de materiais da instituição é 

adequado? Explique sua resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO DE FORMATAÇÃO DE DESCRITIVO DE 

BEM A SER ADQUIRIDO 

 

SETOR RESPONSÁVEL  

AGENTE 

RESPONSÁVEL 

 

 

DENOMINAÇÃO DO OBJETO Forma utilizada para designar o objeto; 

Nome usual do produto; 

No caso de multiplicidade de nomenclaturas, deve ser adotada a 

mais utilizada ou a mais comum na região; 

Não deve ser inserida marca de referência 

UNIDADE DE MEDIDA Elemento de referência para determinar o valor do objeto; 

Pode ser determinada em comprimento, massa, área, volume ou 

outra unidade adequada. 

 

 

UNIDADE DE 

APRESENTAÇÃO 

Unidade para entrega do objeto; 

Avaliar a imprescindibilidade e a unidade usual no mercado; 

Opcional, mas recomenda-se sua utilização principalmente para grandes 

volumes. 

COMPOSIÇÃO Proporção em que os elementos se unem para formar um todo; 

Não necessariamente faz referência aos materiais químicos que compõem 

um produto, mas também ao tipo de revestimento ou preenchimento 

utilizado, por exemplo. 

Pode ser apresentada apenas parcialmente, referente a parcela que interessa 

a aquisição. 

Opcional para os casos em que não influenciar na seleção do objeto. 

MEDIDAS Conjunto de dados numéricos que especificam o bem; 

Sempre que possível, adotar margens de tolerância ou faixas de medidas; 

Opcional quando não causar interferências na seleção. 

APRESENTAÇÃO Aspecto do objeto; 

Cor, formato, embalagem ou qualquer outra característica que determine 

como o produto deve ser apresentado; 

Evitar características que não possam ser facilmente ou objetivamente 

verificadas;  

Opcional quando sua verificação não interessar aos fins pretendidos pela 

aquisição. 

PRAZO DE 

VALIDADE 

Tempo máximo em que fabricante garante que o material manterá suas 

caraterísticas químicas, físicas e/ou biológicas para os fins a que se destina; 

Determinado em prazos mínimos, contados a partir da entrega à instituição; 

Devem ser considerados prazos usuais de mercado e o tempo de consumo 

médio dos materiais estocados; 

Deve ser desconsiderado para os bens cuja validade é indeterminada, mas é 

imprescindível para os materiais perecíveis. 

PRAZO DE 

GARANTIA 

Tempo máximo em que o fabricante se responsabiliza pelos defeitos 

advindos de falhas em sua fabricação; 

Deve ser determinado em prazo mínimos, a contar da efetivação da entrega 

ao contratante, considerando para sua estimativa o prazo usual de mercado 

e os custos de manutenção do bem. 

Deve ser desconsiderado para os bens perecíveis, mas é muito importante 

para os equipamentos e bens patrimoniais, principalmente os de valores 

elevados. 

MARCA DE 

REFERÊNCIA 

Permitida para auxiliar a identificação do produto pretendido;  

Pode ser utilizado tanto para os casos em que a marca seja usualmente 

utilizada para se referir a determinado, como para determinar padrões 

mínimos de desempenho. 
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Devem ser sucedidas dos temos ‘ou equivalente’, ‘ou similar’ e ‘ou de 

melhor qualidade’, determinando com antecedência, sempre que possível, 

quais critérios serão avaliados para determinar a equivalência. 

É possível também a indicação de marca específica a ser adquirida em 

casos em que essa vinculação se demonstra necessária para atender a 

necessidade da Administração, mediante justificativa técnica das 

autoridades competentes; 

Opcional e deve ser utilizada somente nos casos em que tal referência se 

mostre benéfica a aquisição e não enseje restrições indevidas ou imotivadas. 

COMPATIBILIDADE Determinar caso o bem necessite ser compatível com um outro bem já 

existente ou a ser adquirido concomitantemente; 

Devem ser inseridas informações acerca da necessidade da cessão de 

equipamentos em comodato pelos fornecedores contratados, com 

detalhamento no Termo de Referência; 

Caso o produto tenha usos diversos e possa se diferenciar de acordo com 

este fim, também devem ser inseridas informações acerca do uso pretendido 

para o material.  

Opcional, mas deve ser analisada com cuidado no caso de insumos que 

serão utilizados em equipamentos específicos. 

LEGISLAÇÃO 

APLICÁVEL 

Quais normas foram tomadas como base para a caracterização do bem ou 

que serão utilizadas para aferição de padrões de desempenho, apresentação 

ou composição; 

Normatizações que o bem ofertado deve atender; 

Opcional, mas deve ser feita nos casos de citação de características cujo 

padrão esteja determinado em normal. 

 

 

 

DATA DA 

ELABORAÇÃO 

 DATA DA ÚLTIMA 

REVISÃO 

 

 

 

__________________________________ 

Agente responsável 
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APÊNDICE C – RELATÓRIO MODELO DE OCORRÊNCIAS NA ETAPA DE 

LICITAÇÃO OU COMPRA DIRETA 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO  

AGENTE RESPONSÁVEL  

UNIDADE DEMANDANTE  

 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

 

Nº DO ITEM 

REFERIDO 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO RESPOSTA AO PEDIDO 

   

 

PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO 

 

Nº DO ITEM 

REFERIDO 

RESUMO DO PEDIDO DE 

IMPUGNAÇÃO 
RESUMO DA DECISÃO 

   

 

MODIFICAÇÃO DE DESCRITIVOS 

 

Nº DO ITEM 

REFERIDO 
DESCRITIVO ANTERIOR DESCRITIVO MODIFICADO 

   

 

DESCLASSIFICAÇÕES DEVIDO A MATERIAL OFERTADO 

 

Nº DO 

ITEM  
Nº DE PARTICIPANTES Nº DE DESCLASSIFICAÇÕES 

PÁGINA NA ATA 

DO CERTAME 

    

 

ITENS DESERTOS 

 

Nº DO 

ITEM  
DESCRITIVO DO ITEM 

  

 

ITENS CANCELADOS 

 

Nº DO 

ITEM  

Nº DE 

PARTICIPANTES 
MOTIVO DO CANCELAMENTO 

PÁGINA NA ATA 

DO CERTAME 

    

 

OUTRAS OCORRÊNCIAS OU INFORMAÇÕES PERTINENTES 

 

 

 

 

 

 

 

LOCAL/DATA 

__________________________________ 

Agente responsável 
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ANEXOS 

ANEXO A – RELATÓRIO DE LICITAÇÕES HOMOLOGADAS 2014/2015 
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ANEXO B – RELATÓRIO DE LICITAÇÕES HOMOLOGADAS 2016 
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ANEXO C – CALENDÁRIO DE COMPRAS DO HUOL – DEZEMBRO/2016 – NOVEMBRO/2017 
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