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Resumo 

O presente Relatório Técnico visa estabelecer critérios e procedimentos para padronizar, 

orientar e dinamizar o processo de compras de materiais no âmbito do Instituto de 

Ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro por meio de um fluxo otimizado, 

compreendendo os diversos fatores envolvidos no processo. Trata da relação das aquisições 

com o planejamento de compras, avaliando o uso das tecnologias de informação aliado aos 

novos modelos de gestão administrativa no setor da saúde. Foi utilizada metodologia de 

caráter qualitativo descritivo e o instrumento utilizado foi o estudo de caso, apoiada pela 

revisão da literatura e de pesquisa documental juntamente com observações dos fatos 

ocorridos na instituição. Conclui-se que o planejamento anual das aquisições junto com um 

sistema informatizado reduzirá custos para a administração pública e contribuirá para o bom 

funcionamento do hospital universitário. 

 

Palavras-chave: aquisição de materiais, banco de dados, planejamento de compras, sistema 

de informação. 

1 – Introdução 

A gestão de compras auxilia o desenvolvimento de uma organização, suprindo 

suas necessidades diárias e seu bom funcionamento. Segundo Bonacim e Araujo (2010), as 

atividades docentes-assistenciais e serviços básicos de saúde dos hospitais universitários 

fazem com que seus custos sejam mais elevados do que os demais hospitais. 

A administração orçamentária feita sem planejamento é um dos motivos para a 

falta de materiais, no entanto, também podemos citar os desperdícios e a má utilização de 

insumos e equipamentos nas organizações públicas. Planejar a aquisição de materiais e 

contratação de serviços é essencial, é o ponto de partida para uma gestão efetiva diante da 

máquina pública, onde a qualidade do planejamento ditará os rumos para uma boa ou má 

gestão (ANDRADE et al., 2005). Comprar exige planejamento de modo que venha suprir com 

eficiência e economicidade e no tempo certo a necessidade coletiva, sem o que o processo de 

compra fique comprometido. O procedimento para comprar exige a interação do cumprimento 

das normas legais e técnicas e de condutas de pessoas e setores que, em síntese, vêm redundar 

em economia dos recursos disponíveis, tão escassos, se comparados com as necessidades 

coletivas (FERNANDES, 2001). 
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Segundo Ferreira (2005, pág. 27), o modelo de desenvolvimento organizacional 

eficiente passa, necessariamente, pela melhoria dos processos internos de Gestão, e pela 

definição de um modelo de sistema de informação capaz de otimizar os procedimentos 

relativos às compras realizadas que as tornem mais transparentes aos envolvidos. Sendo 

assim, notou-se no Instituto de Ginecologia a necessidade de se ter bom planejamento anual 

para a aquisição de materiais de consumo e permanentes, como equipamentos médicos.  

O Instituto de Ginecologia da UFRJ é uma unidade especializada do complexo 

hospitalar da UFRJ, localizada dentro do Hospital Moncorvo Filho, na Rua Moncorvo Filho, 

número noventa, Centro, Rio de Janeiro. O Complexo Hospitalar da UFRJ é uma estrutura da 

universidade composta pela integração funcional das nove unidades, institutos especializados 

do Centro de Ciências da Saúde que prestam assistência de saúde a pacientes ambulatoriais ou 

internados e atuam em ensino, pesquisa e extensão, são eles, o Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho (HUCFF), Hospital Escola São Francisco de Assis (HESFA), 

Maternidade Escola (ME), Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG), 

Instituto de Neurologia Deolindo Couto (INDC), Instituto de Psiquiatria da Universidade do 

Brasil (IPUB), Instituto de Ginecologia (IG), Instituto de Doenças do Tórax (IDT), Instituto 

do Coração da Edson Saad (ICES). O objetivo desse Relatório Técnico é analisar quais são as 

ações necessárias para desenvolver um planejamento das aquisições de materiais e criar um 

plano de ação para otimizar o processo de compras do Instituto de Ginecologia da UFRJ.  

Para cumprir esse objetivo foi realizado uma análise do processo de aquisição da 

unidade por meio do mapeamento de processos. Foi utilizada metodologia de caráter 

qualitativo descritivo, apoiada pela revisão da literatura e de pesquisa bibliográfica 

juntamente com observações dos fatos ocorridos na Instituição (GIL, 2004). Os dados foram 

coletados por questionário e analisados para apresentação dos resultados. 

2 – Apresentação do Caso e Diagnóstico 

O Instituto de Ginecologia é uma unidade especializada do complexo hospitalar 

da UFRJ, que dispõe de assistência ambulatorial e hospitalar, multiprofissional, oferecendo 

linhas de cuidado específicas na atenção à saúde das mulheres. O órgão foi fundado em 

1947pela UFRJ, um dos Institutos especializados definidos no plano de reestruturação da 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro e incluído no setor medicina e, como órgão 

suplementar da infraestrutura da universidade, uma das partes integrantes do Centro de 

Ciências da Saúde. É uma autarquia de natureza especial, vinculada ao Ministério da 

Educação, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, integrada ao Sistema Único de 

Saúde (SUS), e que tem por finalidade segundo seu regimento interno servir de campo de 

ensino, pesquisa e treinamento a estudantes de cursos de graduação e pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

O Instituto de Ginecologia da UFRJ presta assistência integral à saúde da mulher 

recebendo alunos do curso de graduação em medicina. Possui programas de residência 

médica, residência multiprofissional em enfermagem, psicologia e serviço social, programas 

de pós-graduação lato sensu e atividades de pesquisa vinculadas a programas de pós-

graduação stricto sensu da UFRJ.  

Tais programas integram a missão institucional: assistência de qualidade a saúde 

da mulher, formação profissional, atividades de pesquisa e inovação tecnológica. Tem como 

visão ser um centro de referência em alta complexidade, com excelência no ensino, pesquisa, 

assistência e gestão, pautado na integralidade de atenção à saúde da mulher. 

Por meio do levantamento da análise dos processos de compras constataram-se 

muitos problemas de gestão administrativa no Instituto para a falta de planejamento das 

aquisições, resultando em desperdício de recursos públicos: falta de servidores para montar 

uma comissão de licitação e realizar um pregão eletrônico; dificuldade de obtenção de uma 

padronização das especificações de todos os materiais, necessidade de criação de um manual 

com normas e procedimentos para o setor de licitações e falta de um sistema informatizado de 

banco de dados para o controle do estoque do almoxarifado e da farmácia, como também para 

o acompanhamento das compras. 

Também a fragmentação da universidade em diversas unidades gestoras tem 

provocado a duplicação de estruturas administrativas, fracionamento de processos de compras 

e perda de sinergia no desempenho de outras atividades administrativas, tais como a 

fiscalização de contratos e convênios. Por não haver uma área dedicada exclusivamente a 

realização de licitações dentro do complexo hospitalar da UFRJ, passaram a existirem 

diversas unidades administrativas com atribuições de compras. 
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A falta de planejamento leva a administração a aumentar a despesa por comprar os 

insumos em caráter emergencial por meio de dispensa de licitação, comprometendo assim 

toda a gestão. Segundo Giacomoni (2010, pág. 73), o princípio da anualidade orçamentária 

mostra a necessidade do planejamento do exercício de competência das aquisições de 

materiais, para que não se incorra em fracionamento, ou seja, retalhar uma compra para 

realizá-la separadamente em diversos períodos do mesmo ano.  

O princípio da anualidade orçamentária é a delimitação da execução do orçamento 

público para o período de um ano. Conforme este princípio, o exercício financeiro é o período 

de tempo ao qual se referem à previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na 

LOA (Lei Orçamentária Anual). Este princípio é mencionado no caput do art. 2o da Lei 

nº4.320 de 1964. Segundo o art. 34 dessa lei, o exercício financeiro coincidirá com o ano 

civil. 

Sendo assim, o planejamento é vital para o Instituto de Ginecologia. Segundo 

Pereira (2011), planejamento estratégico é um processo de análise sistemática dos pontos 

fortes (competências) e fracos (possibilidades de melhorias) da organização, e das 

oportunidades e ameaças do ambiente externo, com o objetivo de formular estratégias e ações 

como intuito de aumentar a competitividade e seu grau de resolutividade. Relaciona-se com 

os objetivos de longo prazo e com as maneiras de alcançá-los. 

O sistema de gestão de compras é determinante para o planejamento financeiro de 

uma instituição, pois é nesta área que se observa um grande gasto do orçamento público. 

Assim, dada à complexidade dos hospitais, com procedimentos diferenciados, incorporação 

de novas tecnologias e utilização de uma imensa variedade de materiais, controlar esses 

insumos e seus custos é fundamental.  

3 – Referencial Teórico – Sustentação teórica e ou normativa da proposta 

O planejamento é a primeira etapa em qualquer processo de gestão, seja na 

entidade pública ou na empresa privada, pois por meio dele serão traçados os desejos, as 

intenções, as expectativas, o futuro projetado para essa empresa. O planejamento estratégico 

de compras foca sua atenção no desenvolvimento de estratégias que permitam melhorar a 

gestão da função de compras e das despesas da Instituição. (MACHADO et al., 2005, p. 07). 
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Como mostra Chiavenato (2013), 

Administração é o processo de Planejar, Organizar, Executar e Controlar os 

esforços realizados pelos membros da organização e o uso de todos os outros 

recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos. 

(CHIAVENATO, 2013) 

 

(...) 

 

O Planejamento é uma das funções primordiais da Administração, nele são 

definidos os objetivos e recursos. Em seguida é feito a disposição desses 

recursos em uma estrutura através da função Organizar. Para que sejam 

realizados os planos é necessária outra função, a Direção e por fim o 

Controle que verifica os resultados. (CHIAVENATO, 2013) 

 

O planejamento estratégico em organizações de ensino necessita de um estudo 

aprofundado para suprir suas reais necessidades em um ambiente tão complexo. Além de 

atender demandas de materiais, serviços, como toda instituição necessita, o planejamento 

deve estar em consonância com os objetivos da instituição. 

A Legislação Brasileira estabelece a exigência de licitação para a aquisição de 

materiais, que tem por objetivo garantir a igualdade de condições a todos os interessados em 

vender ou comprar. As modalidades, procedimentos e requisitos legais de compra e venda por 

meio de licitações públicas estão especificados na Lei n.º 8.666 (BRASIL, 1993). Esta Lei 

8.666/93 que regulamenta a artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública. A CF/88 exige que a licitação 

seja obrigatória, “ressalvados os casos especificados na legislação”. A Lei n. 8.666/93, nos 

seus artigos 24 e 25 relaciona estes casos, que são definidos como de dispensa e de 

inexigibilidade de licitação. A dispensa de licitação por valor, segundo os incisos I e II do 

artigo 24, isto é, quando o custo estiver dentro do limite que a Lei dispõe como permitido, não 

corresponde a uma obrigação e sim a uma faculdade, pois a regra é licitar. Tanto a dispensa 

quanto a inexigibilidade possibilitam que o administrador público promova a contratação 

direta visando adquirir o objeto que lhe interessa.  

O servidor público, ao optar pela dispensa de licitação ou ao considerar 

justificável a inexigibilidade, deverá ficar atento aos procedimentos previstos na Lei nº 

8.666/93, que prescreve: caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique 

a dispensa, quando for o caso; razão da escolha do fornecedor ou do executante; justificativa 
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do preço; e documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 

alocados. De qualquer forma cabe ao Administrador Público atender ao que consta na 

legislação, para que não realize aquisições em discordância e fora dos limites estabelecidos 

em Lei. 

Tal observação é relevante tendo em conta o previsto nos artigos 89 e 90 da Lei 

8.666/93, que trata de impor sanção ao administrador que descumprir aquele diploma legal. 

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em Lei, 

ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à 

inexigibilidade: 

Pena – detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) nos, e multa. 

Parágrafo único: Na mesma pena incorre aquele que, tendo 

comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-

se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder 

Público. 

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito 

de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 

objeto da licitação: 

Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (BRASIL, 1993). 

De acordo com a Lei Federal nº 8.666 (BRASIL, 1993) a licitação é o 

procedimento administrativo mediante o qual a gestão pública seleciona a proposta mais 

vantajosa para a contratação de serviços ou aquisição de produtos de seu interesse, atendendo 

aos 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” expressos na CF/88. 

Art. 37. 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 e, também, ao seguinte: 

[...] 

XXI - 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. (BRASIL, 1988, art. 37). 
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Segundo Pereira Junior (2009), tal conjunto de princípios e normas tem o objetivo 

de assegurar que as contratações na administração pública sejam: democráticas, ou seja, que 

haja igualdade de oportunidades no acesso a procedimento seletivo público impessoal, 

julgando segundo critérios objetivos; competitivas, significando que do procedimento 

resultem a escolha de propostas que ofereçam as melhores condições de mercado à 

administração pública; e seguras, no sentido jurídico, garantindo a adequada execução das 

obrigações, com a consequente responsabilização aos interesses do serviço público e dos 

contribuintes em geral. 

Visto que o Instituto de Ginecologia da UFRJ é um órgão integrante da 

Administração Pública Federal, obedece a normas estabelecidas na Legislação Federal 

Brasileira, em especial a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993); a Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002 (BRASIL, 2002) que instituiu o Pregão e o Decreto nº 5.450, 

de 31 de maio de 2005 (BRASIL, 2005) que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para 

aquisição de bens e serviços comuns, além das legislações correlatas. 

Tridapalli, et al. (2011) destacam a importância do gerenciamento integral da 

cadeia e apresenta os principais componentes do modelo de Sistema de gestão da cadeia de 

suprimento do setor público (GCSSP), com a utilização das ferramentas de Tecnologia de 

Informação e Comunicação (TIC) e incorporação de novos processos que estão sendo 

utilizados pelos governos no Brasil. 

O GCSSP é um processo importante que deve ser implementado na administração 

pública para que os governos executem uma gestão mais eficiente, liberando recursos para 

melhoria de sua capacidade de investimentos, através da racionalização dos gastos correntes. 

Dessa forma, temos a necessidade de tratar toda a cadeia de forma integrada, pois os 

resultados podem ser obtidos em todo o ciclo e não apenas nas compras, principalmente em 

compras eletrônicas. Segundo pesquisas brasileiras, um sistema de GCSSP deve contemplar 

as atividades necessárias ao bom funcionamento de todas as fases da cadeia, como por 

exemplo, cadastramento dos materiais e serviços, padronização de materiais, cadastramento 

de fornecedores, processo de aquisição governamental, planejamento estratégico de compras, 

gestão das compras sustentáveis, gestão da aquisição pública de pequenos fornecedores, 

gestão dos estoques no serviço público, gestão de banco de preços referenciais, gestão 

financeira e orçamentária, gestão de recursos humanos, gerenciamento do armazenamento e 
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movimentação física dos estoques, e outros controles de custos relevantes em cada unidade de 

governo. 

Baseado neste modelo de GCSSP foi desenvolvido o Aplicativo de Gestão para 

Hospitais Universitários – AGHU – projeto do Ministério da Educação que objetiva 

padronizar práticas assistenciais e administrativas em todos os 46 hospitais universitários 

federais de sua rede e permitir a criação de indicadores nacionais, o que facilitará a adoção de 

projetos de melhorias comuns para esses hospitais. A utilização do AGHU proporciona que os 

hospitais aprimorem seus processos de atendimento, estendendo aos pacientes de todo o país 

inúmeras facilidades, como o prontuário eletrônico e todos os benefícios a ele relacionados. 

Além disso, com o AGHU o MEC passará a dispor de indicadores padronizados entre todos 

os integrantes da rede, o que facilitará a implantação de melhorias e a divulgação transparente 

de dados para o público. 

Para desenvolver este trabalho, o MEC utiliza como base o Hospital de Clínicas 

de Porto Alegre (HCPA), levando em conta o sucesso de seu modelo de gestão e a 

disponibilidade do AGH – sistema de Aplicativos para gestão Hospitalar desenvolvido pela 

instituição. Os primeiros módulos do AGHU foram implantados em agosto de 2010, na 

Maternidade Vitor Ferreira do Amaral, de Curitiba, Paraná. Pouco a pouco, novos módulos 

vão sendo implantados e mais instituições ingressam no grupo de hospitais que dispõem do 

AGHU. Em 15 de dezembro de 2011, com a criação da EBSERH (Empresa brasileira de 

serviços hospitalares), o AGHU passou a ser gerido por esta Empresa. Desde então foram 

realizadas mais de 30 implantações. 

Segundo Laudon e Laudon (1999, p. 37) “cada empresa precisa pesar suas 

necessidades de integração dos sistemas em relação às dificuldades cada vez maiores no 

esforço de integração de sistemas em larga escala.” Organizações que utilizam sistemas 

integrados tendem a ter melhor controle dos dados apresentados, pois diminuem a informação 

repetitiva, mas também tendem a ter grande armazenamento de informações que, se não 

estiverem baseadas em tecnologia da informação compatíveis com o seu tamanho, podem 

transformar-se em problema para o gestor, uma vez que a informação tende a ser demorada e 

imprecisa. 

Percebe-se que as aquisições eficientes estão diretamente relacionadas com o 

planejamento anual da organização, além de considerar o uso das tecnologias de informação. 
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4- Procedimentos metodológicos 

Este relatório é definido como de natureza aplicada, pois visa gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução dos problemas mencionados 

anteriormente. É considerado como sendo uma pesquisa aplicada, pois, de acordo com a 

definição de Barros e Lehfeld (2000), 

Tem como motivação a necessidade de produzir conhecimento para a 

aplicação de seus resultados, com o objetivo de contribuir para fins práticos, 

visando à solução mais ou menos imediata do problema encontrado na 

realidade (BARROS e LEHFELD, 2000, p. 78). 

 

Foi realizado um estudo de caso no Instituto de Ginecologia da UFRJ com vista 

em identificar as características que potencializam os sistemas gerenciais existentes na gestão 

de compras, por meio da análise dos fluxos internos e das informações disponibilizadas, que 

possibilite a elaboração de uma proposta de acompanhamento das compras, voltada para as 

características da Instituição. 

Foi utilizada metodologia de caráter qualitativo descritivo, apoiada pela revisão da 

literatura e de pesquisa bibliográfica juntamente com observações dos fatos ocorridos na 

instituição (GIL, 2004, p. 45). Os dados foram coletados por questionário e analisados para 

apresentação dos resultados. O formulário pretendido foi elaborado com perguntas fechadas e 

uma aberta. As primeiras permitiram a condução de uma sequência lógica das perguntas, 

visando facilitar, posteriormente, a coleta dos dados; a última possibilitou uma visão mais 

geral do problema com intuito de se obter informações importantes ao contexto estudado. 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário, buscando definir as 

necessidades inerentes ao processo decisório por meio do levantamento de dados, visando 

identificar o perfil dos gestores e dos solicitantes e suas respectivas necessidades de 

informação para o exercício da gerência e para realização das licitações. O questionário 

(Apêndice I) foi aplicado aos trinta e oito funcionários do Instituto que lidam diretamente com 

materiais hospitalares, medicamentos, produtos de laboratório, materiais de expediente, 

informática, etc. Deste total, obteve-se 68,42% de questionários enviados, com a participação 

de vinte e seis envolvidos. As perguntas de avaliação foram compostas para analisar os 

recursos humanos envolvidos, a questão estratégica, a questão técnica e as perspectivas 
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futuras das compras institucionais. Os resultados foram obtidos por questionário entregue aos 

funcionários, e optou-se pelo anonimato dos envolvidos. 

Acredita-se que, dessa forma, possam ser identificados os trâmites desnecessários 

ao processo, os obstáculos aos procedimentos e os itens com especificações técnicas que são 

adquiridos pela área médica, área administrativa e de pesquisa, com finalidade de contribuir 

com uma uniformização dos procedimentos de compras. Pretende-se, então, aprofundar o 

conhecimento a respeito dos processos de aquisição protocolados na Instituição e a 

disponibilização dos dados relativos às compras realizadas. 

A observação dos fatos juntamente com outras técnicas metodológicas dos locais 

selecionados neste relatório permitiu verificar a situação atual por intermédio da elaboração 

de uma matriz SWOT (ferramenta utilizada para fazer análise do ambiente, sendo usada como 

base para gestão e planejamento estratégico de uma empresa), cujos resultados apontaram 

problemas de falha de planejamento de compras, falta de integração com o planejamento 

institucional e execução orçamentária, problemas de comunicação entre as pessoas envolvidas 

e, sobretudo, dificuldade de integração entre os sistemas informatizados dos setores do 

Instituto. 

Segundo Pereira (2011), a palavra SWOT é uma sigla em inglês originária das 

palavras Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e 

Ameaças (Threats) e dá nome a uma matriz que facilita a visualização destas quatro 

características, que são inerentes aos mais variados tipos de empresas. De acordo com 

Chiavenato e Sapiro (2003), sua função é cruzar as oportunidades e as ameaças externas à 

organização com seus pontos fortes e fracos. É uma ferramenta usada para fazer análises de 

ambiente e serve de base para planejamentos estratégicos e de gestão de uma organização. 
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4.1 - Mapeamento dos Processos 

 

Fluxo do Processo de compras 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Descrição das etapas do quadro apresentado anteriormente: inicialmente o 

solicitante entrega o pedido de compra ao setor de Almoxarifado ou na Farmácia. Após 

verificar o estoque e constatando a necessidade, estes setores enviam o pedido a 

Administração do Instituto, que fará um levantamento inicial de preços que irá basear a 

aquisição. O valor levantado irá determinar se a compra pode ser efetuada deforma direta ou 

terá sofrer alterações. Se o valor não passar de oito mil reais poderá será aberto processo para 

aquisição por compra direta, mas se o valor passar de oito mil reais, necessariamente, deverá 

ser realizado uma adesão a uma ata de um pregão de registro de preços ou o requisitante 

deverá diminuir as quantidades até que o valor chegue a oito mil reais. Lamentavelmente não 

existem servidores suficientes para a realização de uma licitação, como o Pregão eletrônico. 

Os pedidos de compras são reavaliados de acordo com a estimativa de preços realizada pelo 

Administrador através do portal “Painel de Preços”, desenvolvido pela equipe da Secretaria de 

Gestão - SEGES do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP, que 

disponibiliza dados e informações de compras públicas homologadas no Sistema Integrado de 
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Administração de Serviços Gerais – SIASG e Comprasnet. Depois são encaminhados ao 

Ordenador de Despesas para aprovação final. Em caso de inexistência de recursos 

orçamentários para a aquisição/contratação de serviços, o administrador pode recusar o 

pedido e devolvê-lo aos Requisitantes com a devida justificativa.  

O requerimento do processo de compras é gerado pelo Almoxarifado, pelo setor 

de Farmácia ou pela Administração e entregue junto com os demais documentos à Seção de 

Protocolo para abertura de processo administrativo, devendo posteriormente ser encaminhada 

ao Setor de Compras. O setor de Protocolo envia o processo ao Setor de Compras que realiza 

o contato com os fornecedores, solicitando as propostas de preços. Então ordena as propostas 

de preços, elabora uma planilha comparativa e encaminha ao Ordenador de despesas para 

aprovação. Este verifica disponibilidade orçamentária e aprova a solicitação. Caso não 

aprove, a chefe de compras informa ao Requisitante que foi negado o pedido. 

Assim aprovado, o Setor de Compras faz a inserção dos materiais no Comprasnet 

no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG. Depois envia ao Setor 

Financeiro para emissão de empenho. Este verifica a disponibilidade orçamentária e emite o 

empenho. Então envia à Direção para assinatura do Ordenador de despesas. Após assinar o 

empenho, envia ao Setor de Compras para encaminhamento ao fornecedor. Depois de 

encaminhar ao fornecedor, envia ao Setor de Almoxarifado para aguardar a entrega do 

material. O Almoxarifado recebe, verifica e analisa o material entregue pelo fornecedor. Se 

estiver de acordo com as especificações do empenho, o responsável atesta e informa ao 

Requisitante que seu material se encontra no Almoxarifado. Então envia a nota fiscal para a 

Administração. O chefe da Administração verifica a Nota Fiscal e solicita à Direção 

autorização para pagamento. O diretor autoriza e envia ao Setor Financeiro para pagamento. 

O Setor Financeiro efetua o pagamento ao fornecedor através de ordem bancária. Após 

realizar o pagamento de todo o saldo do empenho, arquiva o processo em ordem cronológica. 

5 - Análise dos resultados obtidos nos questionários 

O quadro 1 demonstra a tabulação das respostas obtidas na aplicação do 

questionário, referente à avaliação dos recursos humanos envolvidos. 
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5.1 Avaliação dos recursos humanos 

QUESTÃO ENTREVISTADOS 

O quantitativo de compradores 

existentes na Instituição é 

satisfatório para desempenhar as 

atividades de compras? 

SIM NÃO 

NÃO 

SEI TALVEZ 

2 (7,69%) 
24 

(92,31%) 
 

 

A equipe do Setor de Licitações 

presta todas as informações sobre 

as compras solicitadas por você? 

16 (61,54%) 
10 

(38,46%) 
 

 

Com relação aos materiais 

hospitalares os compradores da 

Instituição têm conhecimento para 

desempenhar essa atividade 

específica? 

11 (42,3%) 
10 

(38,46%) 

5 

(19,23%) 

 

Quadro 1 Análise dos recursos humanos 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Conforme mostra o quadro 1, inicialmente na avaliação do quantitativo de 

compradores, a maioria respondeu que não é satisfatório, pois só existem dois funcionários. 

Quando perguntado se a equipe de compras presta as informações necessárias sobre as 

aquisições solicitadas por eles, a maioria respondeu que “sim”, mas um dado importante foi o 

número expressivo (38,46%) de resposta “não”, configurando que nem sempre as informações 

são prestadas na sua totalidade, para alguns entrevistados.  

5.2 Avaliação da questão estratégica e técnica das compras 

QUESTÃO ENTREVISTADOS 

Você considera a atividade de compras 

e licitações estratégica para Instituição? 

SIM NÃO NÃO SEI INDIFERENTE 

23 

(88,46%) 

 3 

(11,54%) 

 

Na sua opinião existe Planejamento 

para as compras e materiais adquiridos 

pela Instituição? 

2 

(7,69%) 

20 

(76,92%) 

4 

(15,38%) 

 

As compras efetuadas pelo Setor de 

compras e licitação atendem às suas 

expectativas? 

10 

(38,46%) 

14 

(53,85%) 
 2 (7,69%) 

As aquisições de materiais hospitalares 

e medicamentos realizadas pelo Setor 

de Compras são entregues nos prazos 

estabelecidos? 

4 

(15,38%) 

18 

(69,23%) 

4 

(15,38%) 

 

Já existiram produtos e/ ou materiais 

solicitados por você que não atenderam 

às suas expectativas? 

20 

(76,92%) 

5 

(19,23%) 

1 

(3,85%) 
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Você procura monitorar os prazos de 

entrega e validade dos materiais e 

produtos solicitados por você? 

12 

(46,15%) 

14 

(53,85%) 

  

Quadro 2 Questão estratégica e técnica de compras 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

 

Na avaliação da questão estratégica das compras, a maioria dos funcionários 

considera as compras institucionais estratégicas para o Instituto, conforme notamos no quadro 

2. Na avaliação da questão técnica, alguns acreditam que as compras efetuadas não atendem 

às suas expectativas. Dessa forma, percebe-se que existe um elevado número de materiais que 

são adquiridos que não atendem integralmente às expectativas dos funcionários. A dificuldade 

de obtenção de uma especificação correta e detalhada dos materiais, tornou-se um dos 

maiores empecilhos para realização de uma compra. A verificação das especificações 

detalhadas dos materiais disponíveis no Sistema Integrado de Administração de Serviços 

Gerais do Governo Federal (SIASG) dentro do Comprasnet seria um bom início para diminuir 

este problema. 

 

5.3 Avaliação das perspectivas para as compras institucionais 

QUESTÃO ENTREVISTADOS 

 

Se todas as informações sobre as 

compras realizadas estivessem 

disponibilizadas em um sistema 

informatizado, você acredita que 

melhoraria as suas atividades 

desenvolvidas? 

SIM NÃO NÃO SEI INDIFERENTE 

 

25 

(96,15%) 

 1 (3,85%) 

 

Se todas as especificações de 

materiais adquiridos fossem 

padronizadas, você acha que 

minimizaria os problemas 

relacionados com a qualidade desses 

produtos? 

17 

(65,38%) 

5 

(19,23%) 

4 

(15,38%) 

 

Se o acompanhamento diário dos seus 

pedidos de compras de materiais e 

produtos fossem disponibilizados por 

meio de um sistema informatizado, 

você acredita que traria maior 

transparência a essas compras? 

 

23 

(88,46%) 

 

 

3 

(11,54%) 
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Se as especificações de materiais de 

laboratório fossem padronizadas, você 

acha que os fornecedores melhorariam 

a qualidade dos materiais ofertados? 

25 

(96,15%) 
 1 (3,85%) 

 

Se houver disponibilização de um 

sistema informatizado para o 

acompanhamento das compras, você 

acredita que o Instituto otimizaria os 

procedimentos e melhorariam os 

fluxos de informações dos processos 

de compra? 

24 

(92,31%) 

2 

(7,69%) 

  

Se com a adoção de um sistema 

informatizado das compras 

institucionais, você acredita que o 

Instituto melhoraria o seu 

planejamento das compras? 

25 

(96,15%) 
 1 (3,85%) 

 

Quadro 3 Importância da padronização e do sistema informatizado 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Perguntados se as especificações dos produtos adquiridos fossem padronizadas os 

fornecedores melhorariam a qualidade dos materiais vendidos, conforme mostra o quadro 3, 

os entrevistados responderam, na sua maioria, que sim. Isto demonstra que nem sempre os 

fornecedores conseguem entender plenamente as especificações contidas nos pedidos de 

compras, dificultando a cotação e possibilitando que fornecedores inescrupulosos se 

aproveitem desta falha. É importante lembrar que os pedidos são feitos pelos requisitantes e, 

em tese, caberia a eles a responsabilidade sobre os mesmos. Na prática, quando os pedidos 

chegam ao setor de compras e não apresentam uma qualidade satisfatória, ou são devolvidos 

para a melhoria da especificação segundo o SIASG, ou são melhorados pela equipe. Acontece 

que, nem sempre, a equipe de compras consegue ou tem capacidade técnica para melhorar 

significativamente as especificações, principalmente quando são de caráter técnico. 

A maioria respondeu que melhoria as suas atividades se as informações sobre as 

compras estivessem disponíveis em um sistema informatizado com acompanhamento diário 

dos pedidos de compras, pois isto traria maior transparência e clareza às aquisições efetuadas, 

e melhoria o planejamento das compras realizadas configurando que o tema estudado tem 

uma relevância para as atividades desenvolvidas pelos servidores da Instituição.  

O quadro 4 trata da discussão da questão aberta de livre resposta do entrevistado, 

onde se pergunta “quais maiores dificuldades você encontra ao requerer seus materiais?” 
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SITUAÇÃO-PROBLEMA DEPOIMENTOS 

FALTA DE PLANEJAMENTO 5 

DEMORA NA ENTREGA 4 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 7 

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS 6 

Quadro 4 - Questão aberta de livre resposta 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

 

O quadro 4 demonstra um ranking de ocorrências proveniente dos depoimentos 

colhidos, o qual, após o cruzamento das informações, revelou que a maior preocupação dos 

envolvidos com relação às compras é a falta de informação, falhas de comunicação entre os 

responsáveis pelas compras, à especificação de materiais a serem adquiridos e a falta de 

planejamento de compras.  

Estas situações estão interligadas, o que, conforme Dias e Costa, talvez sejam 

explicadas pelo fato de:  

A especificação do material na requisição de compras deve ser precisa e 

constar todas as informações necessárias ao comprador e ao fornecedor. Se a 

requisição de compras for confeccionada de forma imprecisa ocasionará 

perda de tempo ao departamento de compras e ao solicitante, que terá que 

esclarecer ao comprador possíveis dúvidas (DIAS, 2006, p.76). 

Outra preocupação dos entrevistados está relacionada à falta de planejamento de 

compras. Apesar de a maioria reconhecer a importância do planejamento estratégico, isto 

ainda não ocorre. Talvez por falta de um sistema informatizado de banco de dados de compras 

e também devido ao elevado número de compras emergenciais por dispensa de licitação 

realizadas no Hospital. Isto está de acordo com o que Dias e Costa mostra, 

As compras em caráter de emergência não possibilitam muitas alternativas 

aos compradores, em termo de procura e de negociação, ocasionando, como 

maior consequência, preços mais elevados, além de aumentar a 

probabilidade de falta do item desejado, com a repercussão negativa desta 

ocorrência, ficando com compras (DIAS, 2006, p.219). 

Também é importante destacar que a elaboração de um banco de dados com 

preços atualizados dos materiais comprados pelo Instituto possibilitará que os solicitantes 

tenham uma ideia real dos valores do seu pedido, além de permitir ao administrador público 
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planejar as próximas compras. As descrições e os códigos dos materiais utilizados deverão 

respeitar o padrão existente no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais do 

Governo Federal (SIASG). O número do grupo a que pertence cada material já deverá estar 

disponibilizado no cadastro de cada item colocado no banco de dados. As descrições deverão 

apresentar-se bem especificadas e completas, para facilitar a cotação por parte dos 

fornecedores. Este ponto é importante, pois na maioria dos casos os pedidos apresentam-se 

mal formulados, fazendo com que os fornecedores cotem produtos de má qualidade ou que 

não são adequados. A padronização dos materiais é essencial para a descrição correta da 

especificação dos produtos adquiridos. Isto melhora a qualidade dos materiais e serviços 

realizados na Instituição. 

Com a adoção de um sistema informatizado de banco de dados proposto podemos 

esperar aperfeiçoar os procedimentos e melhorar os fluxos de informações nos processos de 

compras da Instituição; racionalizar as etapas processuais relativas à aquisição de materiais e 

fornecer relatórios gerenciais importantes à tomada de decisão. Este sistema informatizado 

possibilitará que os responsáveis pelo setor de almoxarifado, de licitações, de patrimônio, 

financeiro, administração e de informática possam fazer uma previsão de demandas e custos, 

controle de estoque e verificação da disponibilidade orçamentária a fim de se planejar 

anualmente as aquisições da Instituição. 

 

6 - Plano de Ação 

Após o levantamento das análises dos processos de compras constataram-se 

muitos problemas de gestão administrativa no Instituto para a falta de planejamento das 

aquisições, resultando em desperdício de recursos públicos: falta de servidores capacitados no 

setor de compras para montar uma comissão de licitação e realizar os pregões; dificuldade de 

obtenção de uma padronização das especificações de todos os materiais, necessidade de 

criação de um manual com normas e procedimentos para o setor de licitações e a falta de um 

sistema informatizado de banco de dados para o controle do estoque do almoxarifado e da 

farmácia, como também para o acompanhamento das compras. 
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PLANO DE AÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE COMPRAS 

PROBLEMA/AÇÃO 

Falta de servidores capacitados no setor de compras para montar uma 

comissão de licitação e realizar os pregões; dificuldade de obtenção de uma 

padronização das especificações de todos os materiais, necessidade de 

criação de um manual com normas e procedimentos para o setor de 

licitações e a falta de um sistema informatizado de banco de dados para o 

controle do estoque do almoxarifado e da farmácia, como também para o 

acompanhamento das compras. 

JUSTIFICATIVA/ 

MOTIVO 

Agilizar o processo de compras, diminuírem os custos na gestão de 

suprimentos, garantir o cumprimento da Lei 8666/93, melhorar o controle no 

recebimento de materiais 

RESPONSÁVEL 

Os servidores do setor de licitações, informática, almoxarifado, 

administração, financeiro, patrimônio, recursos humanos enfermagem e 

direção. 

LOCAL Em todo o Instituto de Ginecologia da UFRJ 

PRAZO E 

CRONOGRAMA 

Após a instalação do software do banco de dados, em aproximadamente um 

ano 

PROCEDIMENTOS 

E ETAPAS 

Envio de servidores capacitados para o setor de Licitações, Financeiro e de 

Informática para implantar as mudanças. Elaboração de um banco de dados 

com o estoque disponível no almoxarifado, farmácia, datas de entrega, 

prazos de validade, preços de cada item empenhado, data dos pedidos de 

compras para um controle do estoque atualizado. Cadastramento de 

materiais segundo suas especificações pelo SIASG. Criação de um manual 

com normas e procedimentos para o setor de licitações. Assim a 

administração fará uma previsão de demandas e custos, estudo de mercado, 

verificação da disponibilidade orçamentária do Instituto a fim de planejar 

antecipadamente as aquisições. 

CUSTOS 

Os custos para a compra do software do banco de dados estão previstos no 

orçamento do Instituto de Ginecologia. Após a implantação e treinamento do 

AGHU nos setores do Hospital, economizaremos recursos para o Instituto. 

Quadro 5 - Plano de ação para elaboração do planejamento de compras 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Conforme mostra o quadro 5, a administração pública deve buscar continuamente 

a aplicação eficiente dos recursos públicos. Para se alcançar este objetivo, é preciso agilizar o 

processo de compras, diminuírem os custos na gestão de suprimentos, garantir o cumprimento 
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da Lei 8666/93 e melhorar o controle no recebimento de materiais. A união destes objetivos 

tem por finalidade garantir bom planejamento de compras que considera questões como 

qualidade, controle e racionalização nos custos de materiais. 

Primeiramente é necessário que a Reitoria da Universidade envie mais servidores 

concursados para o Setor de Licitações, Setor Financeiro e de Informática da Instituição para 

que as mudanças sejam implantadas. Outra proposta seria haver uma área de licitações 

centralizada dentro do complexo hospitalar da UFRJ ao invés de cada unidade realizar suas 

aquisições. Hoje existem várias unidades administrativas da UFRJ com atribuições de 

compras, como o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), Hospital Escola 

São Francisco de Assis (HESFA), Maternidade Escola (ME), Instituto de Puericultura e 

Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG), Instituto de Neurologia Deolindo Couto (INDC), 

Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil (IPUB), Instituto de Ginecologia (IG) e o 

Instituto de Doenças do Tórax (IDT). 

Apesar do setor de almoxarifado ter elaborado uma planilha com os insumos mais 

utilizados no Instituto com os códigos disponíveis no Sistema Integrado de Administração de 

Serviços Gerais do Governo Federal (SIASG) dentro do Comprasnet ainda não se conseguiu a 

padronização de todos os materiais. É preciso formar uma comissão de padronização com 

servidores ligados à área técnica pois eles detém conhecimento dos materiais hospitalares e 

sua utilização nos setores do Instituto. A especificação do material no pedido de compras deve 

ser precisa e constar todas as informações necessárias ao comprador.  

O sistema informatizado de banco de dados deve abranger todos os aspectos do 

processo de compras, o qual, quando implantado com transparência, permite fiscalização 

pelos interessados. Como o setor de informática não tem capacidade de elaborar o sistema 

proposto, temporariamente o Diretor irá contratar um serviço de locação de um software para 

adequação e informatização dos processos de controle de estoque nos setores de almoxarifado 

e farmácia. Enquanto o MEC não implanta a AGHU - sistema de aplicativos para gestão 

Hospitalar desenvolvido pela instituição, utilizaremos a marca “Medestoque Colméia”. Este 

software de uma empresa privada tem módulos de comunicação entre os setores do Instituto, 

sistemas de soluções para gestão de estoque, gestão financeira e para a gestão de backups. Os 

custos para a contratação do serviço de locação do software do banco de dados estão previstos 

no orçamento anual do Instituto de Ginecologia. 
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Este sistema de banco de dados terá cadastrado os materiais segundo suas 

especificações e códigos do SIASG, mostrará o estoque real disponível dos produtos e seus 

lotes no almoxarifado e farmácia (já que será alimentado diariamente), datas de entrega, 

prazos de validade, data dos pedidos de compra, preços e o custo médio de cada item 

empenhado, controle de estorno dos materiais, controle de notas fiscais, etc. 

A criação de um programa de comunicação viabilizado pelo Sistema de 

informação gerencial (SIG) será importante para amenizar dúvidas e desencontro de 

informações relacionadas ao planejamento institucional, incentivando a comunicação entre a 

direção e os funcionários; comunicação entre funcionários e seus supervisores diretos e a 

comunicação sobre procedimentos de compra.  

O processo de implantação do AGHU no complexo hospitalar da UFRJ está em 

andamento. O primeiro curso de treinamento para a equipe estratégica voltado para a gestão 

de ambientes hospitalares universitários começou no Instituto de Psiquiatria (IPUB). Em 

breve o Instituto de Ginecologia também receberá treinamento. O sistema informatizado do 

banco de dados que concentre as informações das compras auxiliará o planejamento de 

aquisições futuras e alinhados ao planejamento interno e institucional, permitirá a consulta de 

preços executados, fornecedores envolvidos, localização de materiais no Instituto e a 

realização de consultas de atas de itens registrados em pregões de sistema de registro de 

preços. 

Também é importante lembrar os fatores críticos de sucesso a serem levados em 

consideração, como a análise constante do cenário, o apoio da Direção do Instituto, 

planejamento de execução, a especificação dos módulos a serem desenvolvidos para a 

execução das tarefas, comprometimento dos participantes para alcançar os objetivos 

propostos, conhecimento e disponibilidade da tecnologia a ser utilizada, aceitação do novo 

sistema informatizado após os treinamento se estabelecimento de um canal aberto de 

comunicação entre a Diretoria e os envolvidos. 
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7 - Conclusão 

O objetivo desse Relatório Técnico foi analisar quais são as ações necessárias para 

desenvolver um planejamento das aquisições de materiais e criar um plano de ação para 

otimizar o processo de compras no Instituto de Ginecologia da UFRJ. A falta de planejamento 

leva a administração pública a aumentar a despesa por comprar em caráter emergencial, 

comprometendo assim toda a gestão. Desta forma, o planejamento estratégico das compras 

necessárias ao funcionamento do Instituto de Ginecologia precisa do auxílio das Tecnologias 

de Informação para cumprimento das metas e ações estabelecidas. A adoção de um sistema 

informatizado para o acompanhamento das compras e controle de estoque, melhorará o fluxo 

de informações e trará maior transparência a essas aquisições. 

Conclui-se que o planejamento anual das aquisições junto com um sistema 

informatizado reduzirá custos para a administração pública e contribuirá para o bom 

funcionamento do Instituto de Ginecologia. 
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APÊNDICE I - Modelo do questionário aplicado na coleta de dados 

5.1: Avaliação dos recursos humanos 

1- O quantitativo de compradores existentes na Instituição é satisfatório para desempenhar as 

atividades de compras? 

Sim (   ) Não (   ) Não sei (   ) Indiferente (   ) 

2- A equipe do Setor de Licitações presta todas as informações sobre as compras solicitadas 

por você? 

Sim (   ) Não (   ) Às vezes (   ) Indiferente (   ) 

3- Com relação aos materiais hospitalarese produtos de laboratório, os compradores da 

Instituição têm conhecimento satisfatório para desempenhar essa atividade específica? 

Sim (   ) Não (   ) Não sei (   ) Indiferente (   ) 

 

5.2: Avaliação da questão estratégica e técnica das compras 

1-  Você considera a atividade de compras e licitações estratégica para Instituição? 

Sim (   ) Não (   ) Não sei (   ) Indiferente (   ) 

2- Na sua opinião existe Planejamento para as compras e materiais adquiridos pela 

Instituição? 

Sim (   ) Não (   ) Não sei (   )  Indiferente  (   ) 

3- As compras efetuadas pelo Setor de compras e licitação atendem às suas expectativas? 

Sim (   ) Não (   ) Não sei (   ) Talvez  (   ) 

4- As aquisições de materiais hospitalares e medicamentos, realizadas pelo Setor de Compras 

são entregues nos prazos estabelecidos? 

Sim (   ) Não (   ) Não sei (   )   Às vezes (   ) 

5- Já existiu produtos e/ ou materiais solicitados por você que não atenderam às suas 

expectativas? 

Sim (  ) Não (   ) Não sei (   ) Indiferente (   ) 

6- Você procura monitorar os prazos de entrega e validade dos materiais e produtos 

solicitados por você? 

Sim (   ) Não (   ) Não sei (   )  Às vezes (   )   
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5.3 Avaliação das perspectivas para as compras institucionais 

1- Se todas as informações sobre as compras realizadas estivessem disponibilizadas em um 

sistema informatizado, você acredita que melhoria as suas atividades desenvolvidas? 

Sim (   ) Não (   ) Não sei (   ) Indiferente (   ) 

2- Se todas as especificações de materiais adquiridos fossem padronizadas, você acha que 

minimizaria os problemas relacionados com a qualidade desses produtos? 

Sim (   ) Não (   ) Não sei (   ) Indiferente (   ) 

3- Se o acompanhamento diário dos seus pedidos de compras de materiais e produtos fossem 

disponibilizados através de um sistema informatizado, você acredita que traria maior 

transparência a essas compras? 

Sim (   ) Não (   ) Não sei (   ) Indiferente (   ) 

4- Se as especificações de materiais de laboratório fossem padronizadas, você acha que os 

fornecedores melhorariam a qualidade dos materiais ofertados? 

Sim (   ) Não (   ) Não sei (   ) Indiferente (   ) 

5- Se houver disponibilização de um sistema informatizado para o acompanhamento das 

compras, você acredita que o Instituto otimizaria os procedimentos e melhorariam os fluxos 

de informações dos processos de compra? 

Sim (   ) Não (   ) Não sei (   ) Indiferente (   ) 

6- Se com a adoção de um sistema informatizado para o acompanhamento das compras 

institucionais, você acredita que o Instituto melhoraria o seu planejamento das compras? 

Sim ( ) Não (   ) Não sei (   ) Indiferente (   ) 

Questão aberta de livre resposta do entrevistado: 

Atualmente, quais as maiores dificuldades que você encontra ao solicitar seus materiais? 


