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RESUMO 

 

Faria, SS. Mapeamento do Processo de Compras Públicas: uma ferramenta para Gestão de 

Materiais em Saúde [dissertação de mestrado]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 

Faculdade de Enfermagem; 2017.  

 

Diante dos avanços tecnológicos, de cenários cada vez mais competitivos e da escassez 

de recursos financeiros; a sociedade insatisfeita com o atendimento na saúde cobra uma 

administração pública eficiente e eficaz. Essas demandas impulsionam o gestor a buscar mais 

agilidade e transparência com o gasto público. Esta pesquisa tem como objetivo geral aplicar a 

metodologia de gestão por processos no mapeamento de compras de material médico-hospitalar 

de consumo visando a melhoria das etapas de normalização e de aquisição realizadas pela 

Coordenação de Qualificação de Material. Os objetivos específicos são: mapear o processo de 

normalização (padronização/seleção) e de aquisição de materiais de consumo (descartáveis) na 

Coordenação de Qualificação de Materiais e construir protocolos organizacionais 

fundamentados na gestão por processos para subsidiar a normalização e a aquisição de materiais 

médico-hospitalares de consumo e sua avaliação através de indicadores. A metodologia é 

composta por uma pesquisa aplicada, exploratória, com abordagem quantitativa, documental e 

transversal operacionalizada pela gestão por processos para facilitar a visão sistêmica da 

organização. O cenário de estudo foi a Coordenação de Qualificação de Material, um setor que 

assessora a Coordenação de Licitação na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. A 

definição das amostras foi através da seleção de pregão eletrônico para aquisição de materiais 

médico-hospitalares de consumo nos anos de 2014, 2015 e 2016. O levantamento dos dados foi 

realizado de junho de 2016 a abril de 2017, período em que todos os pregões de 2016 haviam 

sido encerrados (adjudicados/homologados). Dentro do recorte de três anos foram analisados 

n=135 pregões de materiais médico-hospitalar de consumo totalizando n=715 itens para 

aquisição. Deste total: n=364 itens aprovados para aquisição equivalendo a um percentual de 

50.9% e 49.1% sem possibilidades de serem adquiridos. As causas para a não aquisição, 

identificadas como gargalo do processo, foram: n=201 itens fracassados (28.11%), n=80 itens 

desertos (11.18%), n=52 itens revogados (7.27%) e n=18 itens anulados (2.51%). Através do 

mapeamento do processo foi possível traçar proposta de tecnologia gerencial do tipo inovação 

organizacional com a elaboração de um sistema de indicadores para gerenciar o monitoramento 

dos processos de normalização e de aquisição, além de lançar a proposta do protocolo 

organizacional para a pré-qualificação de marcas como subsídio para tomada de decisão mais 

ágil. Conclui-se com o trabalho que é necessário redesenhar os processos a fim de manter uma 

visão sistêmica estabelecendo canais de comunicação com todos os envolvidos no processo. E 

mais do que isso poder contar com a participação e interação dos usuários da rede para agregar 

valor ao serviço público otimizando os gastos com a aquisição de materiais. 

.  

Descritores: Sistema de Informação; Avaliação de Tecnologia Biomédica; Proposta de 

Concorrência; Mapeamento de Processo; Enfermagem. 

  



ABSTRACT 

 

In the face of technological advances, increasingly competitive scenarios and scarce financial 

resources; the society dissatisfied with health care charges an efficient and effective public 

administration. These demands encourage the manager to seek more agility and transparency 

with public spending. This research has as general objective to apply the methodology of 

management by processes in the mapping of purchases of medical-hospital material of 

consumption aiming at the improvement of the stages of normalization and acquisition carried 

out by the Material Qualification Coordination. The specific objectives are: to map the process 

of standardization (standardization / selection) and acquisition of consumer materials 

(disposable) in the Coordination of Qualification of Materials and build organizational 

protocols based on process management to subsidize standardization and acquisition of medical 

materials consumption indicators and their evaluation through indicators. The methodology is 

composed of an applied, exploratory research, with a quantitative, documentary and transversal 

approach operationalized by the management by processes to facilitate the systemic view of the 

organization. The study scenario was the Coordination of Material Qualification, a sector that 

advises the Bidding Coordination at the State Health Secretariat of Rio de Janeiro. The 

definition of the samples was through the selection of electronic trading sessions for the 

acquisition of medical and hospital consumables in the years 2014, 2015 and 2016. The data 

was collected from June 2016 to April 2017, during which time all trading sessions had been 

closed (awarded / approved). Within the three-year cut-off, n = 135 trading sessions of medical-

hospital supplies were analyzed, totaling n = 715 items for acquisition. Of this total: n = 364 

items approved for acquisition equivalent to a percentage of 50.9% and 49.1% with no 

possibility of being acquired. The causes for non-acquisition, identified as process bottlenecks, 

were: n = 201 failed items (28.11%), n = 80 deserted items (11.18%), n = 52 revoked items 

(7.27%) e n = 18 canceled items 2.51%). Through the mapping of the process it was possible 

to draw a proposal of managerial technology of the type organizational innovation with the 

elaboration of a system of indicators to manage the monitoring of the standardization and 

acquisition processes, besides launching the proposal of the organizational protocol for the pre-

qualification of brands as a subsidy for more agile decision-making. It concludes with the work 

that it is necessary to redesign the processes in order to maintain a systemic vision establishing 

channels of communication with all those involved in the process. And more than that to be 

able to count on the participation and interaction of the users of the network to add value to the 

public service optimizing the expenses with the acquisition of materials. 

 

Descriptors: Information System; Biomedical Technology Assessment; Proposed 

Competition; Process Maping; Nursing. 
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Capítulo 1 

 

 

 

A saúde está, como nunca antes, no ápice da padronização. A 
responsabilidade e transparência públicas exigirão que a alta qualidade 
e o baixo custo se tornem o foco do cuidado de saúde. Essa estratégia 
provocará uma racionalização ainda maior, menos duplicação, mais 
comunicação e colaboração entre os financiadores, os prestadores e o 
público. 

Pat Conway-Morana 

Enfermeira-chefe executiva Inova Fairfax Hospital Campus 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Diante dos avanços tecnológicos, de cenários cada vez mais competitivos e da escassez 

de recursos financeiros; a sociedade insatisfeita com o atendimento cobra uma administração 

pública eficiente e eficaz. A Constituição Federal de 1988 no artigo nº 37, destaca a eficiência 

como sendo um dos princípios da administração pública que norteia a busca por alcançar os 

fins da melhor forma possível com menor tempo e maior custo-benefício1. Essa melhoria gerada 

na produtividade e na qualidade dos serviços é o fundamento da Gestão por Processos.  

Nesta Gestão, eficiência é definida como sendo a capacidade de obter uma maior 

quantidade de saídas/produtos (outputs), utilizando a menor quantidade de recursos/entradas 

(inputs)2. Segundo Lee e Dale3, a gestão por processos é um método que serve para gerenciar, 

medir e melhorar sistematicamente os processos objetivando aperfeiçoar o desempenho da 

organização.  

Já a gestão pública é regida pelos princípios da impessoalidade, da legalidade, da 

moralidade, da publicidade e da eficiência. Tais princípios buscam efetuar uma administração 

mais transparente com ações que visam atender as demandas, anseios e necessidades da 

sociedade4. Para Costa, essas demandas por mudanças no sistema de compras públicas servem 

“para buscar mais agilidade, eficiência e transparência no trato com o dinheiro público”5:119.  

Jacobsen considera que administrar com eficiência e eficácia implica utilizar 

corretamente os recursos disponíveis para atingir os objetivos planejados6. Em síntese, a 

eficácia resulta da relação entre metas alcançadas versus metas pretendida e a eficiência 

significa fazer mais com menos recursos. 

 A partir dessa premissa, a motivação para a realização deste trabalho surgiu do interesse 

em mapear os processos para efetivar as compras realizados na Coordenação de Qualificação 

de Material (CQM) da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ). Sendo assim, 

a proposta do trabalho é criar protocolos organizacionais para tornar o serviço mais eficaz a 

partir do mapeamento dos processos de normalização e aquisição de materiais para 

identificação dos gargalos que ocorrem na aquisição de produtos para saúde na SES/RJ.  

Um dos gargalos pode levar ao desabastecimento de materiais que gera consequências 

diretas na assistência. E esta não deve sofrer interrupções, principalmente por falta de material. 

Por isso, a administração de recursos materiais “tem sido motivo de grande preocupação para 

os gestores dos serviços de saúde, tanto no setor público quanto no setor privado, que fazem 

parte da rede complementar do SUS”7:156.  
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 No serviço público, a administração de materiais demanda maior controle nos gastos 

devido ao orçamento mais enxuto e as normativas impostas por leis específicas. Segundo 

Dallari8, enquanto o privado pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, o público só pode fazer 

aquilo que a lei determina, seguindo as normas instituídas pelo princípio da legalidade na 

licitação. Essa formalidade rigorosa no processo licitatório é entendida como necessária para 

assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes garantindo o princípio da isonomia e 

da competitividade o que naturalmente favorece a oferta do menor preço. Isto permite garantir 

a lisura no uso de recursos públicos assegurando a proposta mais vantajosa e a democratização 

do acesso aos gastos públicos9;10. 

 Com isso, cabe a administração de materiais a responsabilidade de coordenar as 

atividades necessárias para garantir o suprimento dos materiais indispensáveis ao processo 

produtivo que deverá provê material de qualidade, em quantidades adequadas, no tempo 

correto, com o menor custo possível e de maneira que a prestação dos serviços de saúde não 

sofra interrupção por desabastecimento de material11-12. Desta forma essas questões são 

agregadas em quatro grupos distintos e interligados: normalização, controle, aquisição e 

armazenamento11. Este trabalho pontua especificamente a normalização e a aquisição de 

materiais médico-hospitalares de consumo por estarem diretamente relacionadas ao 

desempenho das atividades desenvolvidas na CQM.  

Para a realização da padronização e da avaliação é necessário conhecer os materiais que 

serão adquiridos para especificar o tipo de material desejado e avaliar o que foi enviado. Para 

isso, o enfermeiro, por prestar assistência direta ao paciente, é responsável pela utilização dos 

mais variados materiais médico-hospitalares de consumo, cabendo historicamente a ele a 

responsabilidade pela previsão, provisão, organização e controle desses materiais em suas 

unidades de trabalho13; com isso, torna-se o profissional que mais colabora no processo de 

normalização. Além disso, ele, também, tem respaldo técnico e científico para assessorar 

tecnicamente no processo de aquisição, garantindo um controle da qualidade dos materiais 

adquiridos por meio da avaliação realizada através do parecer técnico. 

 Segundo Rogante e Padoveze: 

 

 

O enfermeiro administrador de recursos materiais é aquele que além de sua 

qualificação intrínseca (conhecimento teórico e prático da assistência clínica), 

seleciona os materiais hospitalares tendo em vista seu custo e benefício, 

buscando a otimização dos recursos financeiros, com a finalidade de 

proporcionar melhores produtos e equipamentos destinados aos pacientes. [...] 

A filosofia adotada é a do melhor produto para alcance dos objetivos 

assistenciais com o menor custo14:2-3. 
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 É inquestionável que as instituições de saúde são organizações complexas que envolvem 

muitos profissionais com diferentes conhecimentos, habilidades e responsabilidades15. Esses 

profissionais desenvolvem atividades em grau de complexidade diferente que por sua vez usam 

diversos tipos de materiais, o que tem contribuído para a elevação dos custos hospitalares. 

Diante deste fato, os gestores precisam adotar estratégias de controle cada vez mais abrangentes 

no sentido de garantir a viabilidade dessas instituições16. Para isso, eles devem manter a 

acessibilidade e a transparência dos processos administrativos de compras de acordo com o 

preconizado na Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública.  

 Em 2010, foi criada a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS) 

para a ampliação da produção de conhecimentos científicos, como forma de subsidiar os 

gestores na tomada de decisão quanto à incorporação e retirada de tecnologias no sistema de 

saúde permitindo a avaliação custo-benefício da tecnologia antes da aquisição.  

 Para o Ministério da Saúde, Gestão de Tecnologias em Saúde é o: 

 

 

Conjunto de atividade gestora relacionado com os processos de avaliação, 

incorporação, difusão, gerenciamento da utilização e retirada de tecnologias 

do sistema de saúde. Este processo deve ter como referência as necessidades 

de saúde, o orçamento público, as responsabilidades dos três níveis de governo 

e do controle social, além dos princípios de equidade, universalidade e 

integralidade, que fundamentam a atenção à saúde no Brasil17:10. 

 

 

 Vale destacar a obrigatoriedade do gerenciamento de tecnologias em saúde apontado na 

Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 20 de 26 de março de 2012 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), na qual dispõe no Capítulo II, art. 5º que: “o estabelecimento 

de saúde deve definir e padronizar critérios para cada etapa do gerenciamento de tecnologias 

em saúde abrangidas por este regulamento técnico e utilizadas na prestação de serviços de 

saúde”18. A referida RDC aponta ainda em parágrafo único desse artigo que: 

 

 

O estabelecimento de saúde deve possuir, para execução das atividades de 

gerenciamento de tecnologias em saúde, normas e rotinas técnicas de 

procedimentos padronizadas, atualizadas, registradas e acessíveis aos 

profissionais envolvidos, para cada etapa do gerenciamento18. 
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 Desta forma, a administração de material passou a assumir um papel estratégico, 

principalmente pela possibilidade de otimizar o recurso financeiro dispendido na aquisição de 

material, deixando cada vez mais para trás a visão preconceituosa de que esta é uma atividade 

burocrática e repetitiva, um centro de despesas e não um centro de gerenciamento de recursos19. 

Além disso, o responsável pela administração de material deve coordenar e conciliar os 

interesses conflitantes entre usuários, área financeira e fornecedores20. 

 Devido a esses interesses múltiplos, a administração possui inúmeras variáveis que 

devem ser administradas para tornar o processo eficaz. Neste caso, a utilização de indicadores 

como ferramenta de avaliação e de monitoramento do processo na aquisição de material são 

medidas implementadas para ajudar a descrever uma situação ou um determinado fenômeno 

que devidamente representado por valores e grandezas mensuráveis permite o controle e o 

gerenciamento de ações contundente na tomada de decisão. Daí a importância destes 

indicadores como estratégia para alinhar os pensamentos e práticas dos usuários, fornecedores 

e gestores19.  Nesta perspectiva, o trabalho traz um sistema de indicadores para avaliação do 

desempenho e para a identificação dos gargalos encontrados no processo de aquisição de 

materiais médico-hospitalares de consumo na SES-RJ. 

 No que tange às atribuições do sistema produtivo (profissionais de saúde, fornecedores 

e gestores), o desenvolvimento deste trabalho justifica-se pela necessidade de reflexão crítica 

sobre a administração/gestão de recursos materiais especificamente na função normalização 

(padronização/seleção) e na função aquisição no que se refere a avaliação técnica da amostra e 

a verificação da documentação exigida no edital a fim de otimizar o serviço e reduzir gastos 

com aquisição de materiais. É função da CQM prezar pela qualidade do material adquirido para 

garantir a assistência livre de danos. E com isso, tem a responsabilidade de orientar os 

avaliadores destes materiais quanto as decisões emitidas via parecer técnico. Estas devem ser 

baseadas nos critérios elencados no edital cujo intuito é subsidiar a tomada de decisão quanto 

ao preenchimento do parecer técnico. 

 De acordo com o Relatório nº 36601-BR elaborado pelo Banco Mundial no ano de 2007 

sobre a Governança no Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil: 

 

 

... uma melhor gestão de materiais pode contribuir para melhorar a qualidade 

e eficiência dos serviços de saúde, e num ciclo virtuoso, a melhora na gestão 

de materiais pode, por sua vez, fornecer as ferramentas para um planejamento 

e orçamentação mais fortes21:40. 
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 O grande desafio atual é otimizar recursos financeiro e manter as unidades de saúde 

abastecidas. Daí a preocupação em identificar as causas da não aquisição de materiais e 

aprimorar o processo de compras auxiliando na qualificação do material de menor preço e com 

qualidade. Outra preocupação relevante, é mitigar possíveis eventos adversos causados pela 

utilização de material de baixa qualidade. Daí a necessidade de padronizar o processo de 

aquisição para regularizar a compra e priorizar a qualificação de materiais, minimizando a falta 

de abastecimento de material e evitando cancelamento de atendimento por insuficiência de 

material. 

 Diante do exposto, propõem-se os seguintes objetivos para a pesquisa: 

 Geral: 

 Aplicar a metodologia de gestão por processos no mapeamento de compras de 

material médico-hospitalar de consumo visando a melhoria da normalização e da 

aquisição realizada pela Coordenação de Qualificação de Material na SES/RJ. 

Específicos: 

 Mapear o processo de normalização (padronização/seleção) e de aquisição de 

materiais de consumo (descartáveis) na Coordenação de Qualificação de Materiais 

da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro; 

 Construir protocolos organizacionais fundamentados na gestão por processos para 

subsidiar a normalização e a aquisição de materiais médico-hospitalares de consumo 

(descartáveis) e sua avaliação através de indicadores. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

 

 

 

A tecnologia se tornará a etapa mais profunda na reforma dos 
cuidados de saúde. A capacidade de utilizar a tecnologia para o 
gerenciamento do cuidado ao paciente servirá para melhor a qualidade, 
a segura e a eficácia de nosso sistema de saúde. 
 

Donna Herrin 

Professora Clínica Associada da Universidade do Alabama* 
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2 BASES CONCEITUAIS 

 

 Este capítulo foi dividido em quatro partes para melhor pontuar a temática do estudo. A 

primeira apresenta a Gestão de Tecnologias em Saúde como um desafio para o sistema de saúde 

do país. A segunda destaca como este desafio interfere na Administração de Material, 

especificamente nos processos de normalização e de aquisição. A terceira traz a Gestão de 

Processos como uma visão sistêmica e dinâmica da organização. E a quarta parte pontua os 

Indicadores como ferramenta de apoio ao monitoramento e avaliação dos processos. 

 

2.1 Gestão de Tecnologia em Saúde – Desafio para o Sistema de Saúde 

 

 As tecnologias em saúde dão suporte aos cuidados oferecidos pela rede de atenção à 

saúde e o arsenal de novas tecnologias vem sendo continuamente ampliado a cada ano. Por 

tanto, a incorporação dessas tecnologias torna-se um desafio para os gestores do sistema de 

saúde, os quais têm como missão alinhar as novas tecnologias e os custos com o investimento.  

 Nesse contexto, entende-se como tecnologias em saúde os “medicamentos, materiais, 

equipamentos e procedimentos, sistemas organizacionais, educacionais, de informações e de 

suporte, e programas e protocolos assistenciais, por meio dos quais a atenção e os cuidados com 

a saúde são prestados à população”17:10. Neste sentido, Liaropoulos22:19 propôs uma hierarquia 

de classificação das tecnologias em saúde de acordo com a aplicação no sistema de saúde. 
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Figura 1 - Classificação hierárquica das tecnologias em saúde 

 

 

Fonte: Adaptação do espectro de Tecnologias em Saúde de Liaropoulos. In: Ministério da Saúde (BR), 

Secretaria-Executiva, Área de Economia da Saúde e Desenvolvimento. Avaliação de 

tecnologias em saúde: ferramentas para a gestão do SUS. Brasília: Ministério da Saúde; 

200922:19. 

 

 De forma mais abrangente, as tecnologias em saúde são componentes organizacionais e 

de apoio que norteiam a tomada de decisão clínica e gerencial de gestores e profissionais de 

saúde quanto a prestação de cuidados à população. Neste contexto, encontram-se as tecnologias 

médicas e mais especificamente, as tecnologias biomédicas identificadas como sendo produtos 

para saúde que interagem diretamente com os pacientes22. 

 As tecnologias biomédicas possuem um ciclo de vida similar ao ciclo biológico. Este 

ciclo é delimitado em duas fases distintas: o desenvolvimento e a utilização. A primeira, se 

inicia com a invenção ou inovação (produto, processo ou prática), avalia os custos de produção 

na difusão do produto e vai até a incorporação deste no mercado. Na segunda fase do ciclo, o 
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produto é lançado no mercado para ser utilizado e finaliza com a obsolência do produto, 

normalmente, por substituição15. 

 

Figura 2 - Ciclo de Vida da Tecnologia em Saúde 

 

Fonte: Diretrizes metodológicas: elaboração de estudos para avaliação de equipamentos médicos 

assistenciais. Ministério da Saúde (BR); 201315:16. 

 

 Contudo, a incorporação e utilização de novas tecnologias pelos serviços de saúde é um 

processo complexo, pois envolve uma diversidade de fatores tais como o impacto financeiro, a 

necessidade de reorganização dos serviços de saúde frente as mudanças no perfil demográfico 

e epidemiológico da população nas últimas décadas, além do orçamento escasso destinado a 

saúde. Face a essas dificuldades, na década de 90, gestores de saúde de diferentes países, 

inclusive do Brasil deram início as discussões acerca da necessidade de criação de critérios e 

padrões para incorporação e utilização de tecnologias nos sistemas de saúde.  

No Brasil, os debates sobre a “necessidade de institucionalização de uma política 

nacional com diretrizes gerais para orientar a implantação da avaliação, incorporação e gestão 

de tecnologias no sistema de saúde”17:7 foram intensificadas em 2005 com a criação da 

Comissão de Elaboração da Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde como 

resultado da 2ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação em Saúde ocorrida 

em 2004. Com a finalização dos debates e do trabalho desta Comissão, em 2009 é instituída através da 

Portaria MS/GM n° 2690 de 05/11/2009 a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde 

(PNGTS), com a finalidade de “normatizar a dinâmica do processo de avaliação, incorporação e gestão 

de tecnologias no Sistema Único de Saúde de forma a compatibilizá-la com o perfil epidemiológico, as 
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necessidades sociais em saúde da população e os princípios normativos que regulam o sistema de saúde 

brasileiro”17:40.  

A implementação desses processos (avaliação e incorporação) é efetivada pela Gestão de 

Tecnologias em Saúde que é definida na Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS) 

como sendo: 

 

 

O conjunto de atividades gestora relacionado com os processos de avaliação, 

incorporação, difusão, gerenciamento da utilização e retirada de tecnologias 

do sistema de saúde. Este processo deve ter como referência as necessidades 

de saúde, o orçamento público, as responsabilidades dos três níveis de governo 

e do controle social, além dos princípios de equidade, universalidade e 

integralidade, que fundamentam a atenção à saúde no Brasil17:10. 

 

 

 A necessidade de implantar a PNGTS surge da necessidade de acompanhar o acelerado 

desenvolvimento científico e tecnológico que oneram os custos com o sistema de saúde; os 

mecanismos insuficientes de monitoramento dos resultados para a saúde e dos impactos 

causados pelas novas tecnologias cuja tendência é ser cumulativa, e não substitutiva; a pressão 

sobre o sistema para que haja a incorporação de nova tecnologia, ainda que não se conheça a 

sua efetividade; a crença de que as tecnologias resolverão os problemas de saúde e promoverão 

mais qualidade de vida, garantindo maior resolutividade às ações e aos serviços de saúde são 

questões que devem ser analisadas pontualmente. 

 De um modo geral, a PNGTS tem como finalidade garantir que tecnologias seguras e 

eficazes sejam usadas adequadamente. Por isso, é necessário planejar e assegurar que os 

recursos financeiros propostos à saúde pública sejam utilizados com equidade sem prejuízo dos 

princípios de universalidade e integralidade do SUS orientando os diferentes atores do sistema 

de saúde quanto a decisão sobre as atividades relacionadas à avaliação, incorporação, utilização, 

difusão e retirada de tecnologias do sistema de saúde. 

 No Brasil, as tecnologias biomédicas do sistema de saúde são reguladas pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) instituída pela lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, 

com a finalidade de: 

 

Promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle 

sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos 

à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e 

das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos 

e de fronteiras (art. 6º da Lei no 9.782/1999)17. 
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 A incorporação de tecnologia no serviço de saúde é regulamentada pela RDC nº 185, de 

22 de outubro de 2001 que trata da abertura do registro, alteração, revalidação e cancelamento 

do registro de produtos médico-hospitalares. Para que o produto possa ser comercializado é 

necessário o registro ou cadastro, segundo o risco intrínseco que este produto representa à saúde 

dos usuários. Trata-se de ato legal que reconhece a adequação de um produto mediante às 

normas da legislação sanitária. Este controle é realizado antes da comercialização com os 

produtos que podem apresentar eventuais riscos à saúde25. Todavia, cabe à empresa fabricante 

ou importadora a responsabilidade pela qualidade e segurança dos produtos registrados junto à 

Anvisa. Em suma, compete à Anvisa: 

 

[...]a missão de regular as tecnologias, normatizando a entrada no mercado 

brasileiro dos produtos oriundos do complexo industrial da saúde e o seu 

correspondente uso público e privado nos diferentes setores de serviço, além de 

participar da construção do acesso a estas tecnologias17:12. 

 

 Desta forma, o papel da ANVISA é promover a proteção da saúde da população 

realizando o controle sanitário da produção e do consumo dos produtos e serviços submetidos 

à vigilância sanitária.  

 

2.2 Administração de Recursos Materiais – Compras Públicas  

 

 Os avanços tecnológicos têm impulsionado o aumento constante da complexidade 

assistencial, exigindo um nível de atenção cada vez mais elevado, por parte dos profissionais 

de saúde, criando uma demanda crescente por recursos materiais cada vez mais sofisticados10. 

Estes são considerados insumos ou fatores produtivos, de natureza física, com determinada 

durabilidade, empregados na realização de procedimentos/atividades assistenciais aos pacientes 

e alguns são considerados imprescindíveis para assistência26. 

 O Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e de Sistema de Saúde 

(PROAHSA) divulgou uma planilha com indicadores econômico-financeiros de custos 

hospitalares correspondente ao segundo semestre de 2014 referente à amostra de 30 (trinta) 

hospitais das principais capitais do Brasil. 
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Tabela 1 - Planilha de Custos Hospitalares 

Descrição Hospitais 

privados não 

lucrativos 

Hospitais privados 

lucrativos 

Hospitais 

públicos 

Média 

geral 

Pessoal 62,5% 41,2% 70,3% 59,5% 

Consumo de 

materiais 

23,4% 28,5% 15,8% 22,4% 

Custos e 

despesas 

gerais 

14,1% 30,3% 13,9% 18,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo da FGV – (PROAHSA - HCFMUSP/EAESP FGV). Indicadores 

Econômico-Financeiro. a.  XVIII, n. 75, 201427. 

 

 De acordo com a tabela apresentada, o gasto com consumo de materiais é o segundo 

maior na média geral da planilha de custos hospitalares, representa um custo de 15 a 25% das 

despesas com materiais. Castilho e Leite ressaltam que os recursos materiais são 

imprescindíveis à prestação da assistência à saúde13. Assim, as organizações hospitalares têm 

reordenado seus esforços para a melhoria contínua da administração de recursos materiais de 

modo a garantir a assistência e assegurar a qualidade do cuidado com foco no controle de custos. 

 Para Castilho e Leite13 o objetivo da administração de materiais nas instituições de saúde 

consiste na coordenação das atividades necessárias para garantir o suprimento em todas as áreas 

da organização com o menor custo possível e de forma que não ocorram interrupções 

prejudiciais aos clientes na prestação de serviços. Ou seja, em outras palavras, a gestão de 

materiais é um processo no qual se planeja, executa e controla, em condições mais eficientes e 

econômicas todo fluxo de material26. 

 Logo, o objetivo primário da administração de recursos materiais no sistema produtivo 

ou área fim deverá ser abastecer as organizações de saúde com os itens solicitados, no tempo 

previsto, na quantidade e na qualidade pelo menor custo para atender as necessidades dos 

usuários20:29. 

 A escolha do material certo envolve um comprometimento entre a organização e seus 

usuários. E é necessário realizar um conjunto de atividades para obtenção de sucesso, pois 

vários são os interesses envolvidos no sistema de gestão de materiais. O usuário precisa do 

material adequado e disponível para prática do cuidado, o gestor da área econômico-financeira 
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deseja adquirir o material ao menor custo e os fornecedores querem fornecer, vender ao maior 

preço e receber pelo item20. 

 Para conciliar os interesses dos atores do processo, as funções da administração foram 

separadas didaticamente em quatro grupos ou subsistemas numa visão sistêmica. De acordo 

com a figura abaixo:  

 

Figura 3 - Visão Sistêmica dos Subsistemas 

 

Fonte: Vecina Neto G. Gestão de recursos materiais e medicamentos; 199811:6. 

 

 Dentro de uma visão sistêmica, a falha no processo de uma das funções acima citada 

pode interferir significativamente no desempenho de outras funções, uma vez que as mesmas 

estão inter-relacionadas. 

 Seguindo a visão dos subsistemas, o trabalho abordará a normalização e a aquisição 

porque ambos estão diretamente relacionados com a atuação da Coordenação de Qualificação 

de Material. 
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2.2.1 Função de Normalização 

 

 A normalização é o elo entre a proposta de assistência e a área de apoio, cuja principal 

finalidade é a de facilitar o dia a dia do gestor e assegurar a transparência no processo de seleção. 

É, também, o ponto em que o gerenciamento de materiais mais falha, pois nem sempre o 

profissional que usa o material tem conhecimento do catálogo de materiais da unidade em que 

trabalha. Este por definição é o conjunto de itens consumidos pela instituição classificado e 

codificado de acordo com a padronização da instituição. Ele deve conter todos os materiais 

consumidos na instituição e que dão suporte para o desenvolvimento do trabalho20. 

 A classificação dos produtos deve ser simples e objetiva considerando critérios de 

agrupamento para facilitar a padronização e a codificação deve possuir uma linguagem 

específica para ser capaz de identificar o produto rapidamente. E deve conter o descritivo de 

cada produto. Para a realização do catálogo é essencial o envolvimento dos profissionais da 

área fim. A eles cabem a revisão periódica e a decisão de inclusão ou exclusão de itens, assim 

como a elaboração do descritivo que não deve ser feita apenas pela administração de materiais. 

 Diante da diversidade de materiais médico-hospitalares que são oferecidos no mercado 

é importante atentar para o descritivo/especificação do produto, pois este estabelece o padrão 

de compra. Um bom descritivo é aquele que especifica critérios objetivos para nortear a 

avaliação do material e estabelece informações técnicas relevantes para compor o termo de 

referência do edital. Algumas especificações são citadas no manual de Pré-qualificação de 

artigos médico-hospitalares tais como: matéria-prima que compõe o produto, dimensões 

(diâmetro, largura, altura, comprimento, gramatura, densidade), transparência, toxicidade, 

flexibilidade ou rigidez, pontas, adaptabilidade, capacidade, esterilidade, descartável ou não, 

tipo de fechamento, tipo de apresentação, tipo de embalagem entre outras especificidades28:20. 

 Conclui-se que para padronizar um item, é necessário elaborar a especificação técnica 

detalhada do material, pois representa aquilo que se deseja adquirir. Alguns autores entendem 

por especificação as atividades que identificam e individualizam os materiais com suas 

características e propriedades29. Outros definem como a atividade voltada para identificar e 

individualizar os materiais de acordo com os critérios institucionais como clareza, precisão e 

concisão. 

 Outra forma de classificar os materiais, é quanto ao custo e consumo que é de suma 

relevância nos dias atuais. A utilização do princípio de Pareto, também conhecido como Curva 
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ABC ou Regra 80/20, é uma classificação estatística baseada na ideia de que grandes efeitos 

podem ter poucas causas30. Em síntese, “a Curva ABC é um método relativo entre a quantidade 

de itens, o seu consumo e o seu custo unitário”14:10. 

 Machline In Vecina20:134 menciona que em termos percentuais os itens são 

representados da seguinte forma conforme figura: 

 

Figura 4 - Representação da Curva ABC quanto aos Termos Percentuais 

Classificação ABC % Quantidade em Estoque % Valor em Estoque 

A 5% 80% 

B 15% 15% 

C 80% 5% 

Fonte: Adaptação do livro Administração de materiais para sistemas locais de saúde20. 

 

 O Diagrama de Pareto é um gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências, 

da maior para a menor, permitindo a priorização dos problemas e mostra a curva de 

porcentagens acumuladas. Permiti, ainda, uma fácil visualização e identificação dos gastos 

através do levantamento do custo anual de cada item licitado no pregão. Isto possibilita o 

controle dos gastos e o levantamento da economicidade anual nas compras de materiais médico-

hospitalares de consumo. 

 A elaboração da Curva de Pareto segue algumas etapas para a construção do gráfico: 

1. Levantar o valor total de consumo para cada item no período em análise; 

2. Ordenar o valor total para cada item de forma decrescente; 

3. Realizar o somatório dos valores cumulativamente até alcançar o valor total; 

4. Levantar o valor percentual do valor total para cada item; 

5. Acumular os valores percentuais de cada item; 

6. Definir o valor de corte dos itens de forma a definir as classes ABC. 

 

 Conforme mostra a figura 5, os materiais classificados como A são os de maior valor e 

por isso, não devem ficar grande quantidade em estoque para evitar perdas por validade 

expirada. Em contrapartida, os materiais classificados como C devem ter o estoque de 

segurança ampliado devido à grande quantidade de utilização. Os Classificados como B são os 

intermediários e devem ser controlados com atenção ao nível de abastecimento. 
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Figura 5 - Representação da Análise de Pareto 

 

Fonte: Extraído de Corrêa HL. In: Coelho A, Manso EAR, Raupp JN, Deretti VM. Gestão de estoque: 

curva ABC31. 

 

 O objetivo da classificação ABC é fornecer informações para que se possa estabelecer 

objetivos e metas de controle diferenciados conforme a importância de cada item em relação ao 

valor financeiro a ele agregado em relação a aquisição e estoque. Uma grande variedade de 

itens no estoque aumenta a complexidade do gerenciamento, criando a necessidade de 

classificá-los e verificar a real necessidade de compra do item32. 

 Em síntese, a classificação da curva ABC permite determinar de maneira eficaz e 

objetiva o grau de importância dos materiais comprados, permitindo a visualização da 

relevância do material de acordo com o valor unitário estimado e a quantidade prevista para 

aquisição declarada no edital. E serve como ferramenta para auxiliar o subsistema de aquisição 

de materiais. 

 

2.2.2 Função de Aquisição 

 

 Este subsistema engloba as funções de aquisição e alienação, esta última, por sua vez, 

não será relatada pelo fato das instituições de saúde não a utilizarem. Aquisição, neste contexto, 

em sua totalidade refere-se a questão das compras que, segundo Chiavenato, é o processo de 

localização das fontes de suprimento e fornecedores que atendam às necessidades da instituição, 

dentro de suas qualificações e especificações tanto quanto os prazos exigidos33. 
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 Assim sendo, segundo Vecina Neto e Ferreira Junior20:136: 

 

Comprar é tentar atender às necessidades de materiais, dentro das 

qualificações e prazos exigidos pelo processo produtivo, selecionando 

fornecedores capazes e que ofereçam à organização os melhores preços e 

condições de pagamento possíveis, dentro dos prazos e especificações 

exigidos. 

 

 De acordo com Kurcgant, “a área de compras é responsável pelas atividades de apoio 

fundamental ao processo produtivo, suprindo-o com todas as necessidades de materiais”34:162. 

Além disso, também é a responsável pelo controle de qualidade dos produtos adquiridos 

submetendo-os a análise de desempenho realizando testagem das amostras e registrando-as em 

parecer técnico específico. 

 O foco da pesquisa são as compras públicas. A realização de qualquer compra pública 

por força da Lei tem que ser por licitação, pois a aquisição de um bem público pertence à 

sociedade e é comprado com o dinheiro do erário público. 

 A palavra licitação derivou do latim licitatio é o ato de vender em leilão, do verbo licitari 

leiloar, oferecer pelo menor preço35 que no sentido literal significa o ato de licitar ou fazer preço 

sobre a coisa posta em leilão, vendas por lances.  Este procedimento administrativo baseia-se 

em critério prévio que seleciona entre várias propostas referentes a compras, obras ou serviços, 

a que melhor atende ao interesse público, a fim de celebrar contrato com o responsável pela 

proposta mais vantajosa. 

 No Brasil, a licitação está regulamentada pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883 de 8 de junho de 199436 e Lei nº 9.648 de 27 de maio de 199837. 

Em 1988, com a Constituição Federal do Brasil, a licitação ganhou foro constitucional e 

democratizou a Administração Pública. Essa obrigatoriedade decorre da previsão constitucional 

estabelecida no art. 37, inciso 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 técnicas e econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento 

das obrigações1:39. 

 

 

 

 Na evolução do conceito e propósito do processo de licitação, a compra deixou de ter o 

aspecto meramente econômico (menor preço) para se transformar em um instrumento que 
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possibilita a participação de todos os interessados (isonomia) objetivando a seleção da proposta 

mais vantajosa; isto é, aquela que atenda todas as regras impostas no instrumento convocatório 

(Edital) e oferte o menor preço. 

  

Figura 6 - Representação da Finalidade da Licitação 

 

Fonte: Faria, 2017. 

 Entende-se que toda licitação deverá garantir a lisura no uso dos recursos públicos 

utilizando os princípios aplicáveis de acordo com as Leis vigentes. No artigo 3º da Lei nº 8.666 

de 1993, a licitação: 

 

[...] será 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 correlatos9. 

 

 Vale salientar que qualquer ato praticado por agente público que contrarie esses 

princípios tornará nula a licitação e gerará responsabilidade administrativa, civil ou penal, 

conforme o caso. 

 De acordo com a Lei nº 8.666/93, no art. 22, as licitações podem ser realizadas por meio 

das seguintes modalidades: concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Os tipos 

de licitação estão relacionados a critérios de avaliação e classificação das propostas. E podem 

ser os seguintes tipos: menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance. 

Licitação

Isonomia

Proposta mais 
vantajosa

Desenvolvimento 
sustentável
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 Segue um quadro com a síntese das modalidades de licitação associada aos tipos 

existentes e suas principais características. 

 

Quadro 1 - Características das Modalidades de Licitação 

Modalidade Participante Publicidade Valor Tipo 

Convite Cadastrados ou não, no 

mínimo 3 convidados 

Instrumento 

convocatório  

5 dias úteis 

Obras até 150 mil Menor Preço  

Compras até 80 mil 

Tomada de 

Preço 

Cadastrados até 3 dias 

antes do recebimento da 

proposta 

Edital  

30 dias 

Obras até 1,5 

milhão 

Melhor 

técnica 

Técnica e 

preço 
Edital  

15 dias 

Compras até 650 

mil 

Concorrência  Qualquer interessado 

que cumpra os 

requisitos 

Edital  

30 dias 

Obras acima de 1,5 

milhão 

Menor preço 

Melhor 

técnica 

Técnica e 

preço 

Edital  

45 dias 

Compras acima de 

650 mil 

Concurso  Qualquer interessado 

que cumpra os 

requisitos  

Edital  

45 dias 

 Melhor 

técnica 

Leilão  Qualquer interessado Edital  Maior lance Maior lance 

Pregão Qualquer interessado Edital Menor lance Menor preço 

Fonte: Adaptação da obra Assistência farmacêutica para gerentes municipais.  Rio de Janeiro: 

OPAS/OMS; 200338. 

 

 O Pregão foi regulamentado através da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (pregão 

presencial) e do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 (pregão eletrônico). De acordo com 

Nohara, o pregão é a modalidade mais nova e trouxe vantagens com a agilização dos 

procedimentos licitatórios por inverter a fase de habitação (verifica as condições de qualificação 

dos licitantes exigidas no edital) e classificação (é a ordenação decrescente da melhor/menor 

proposta). Também, é denominado “leilão às avessas”39:203: 

 

[...]pois enquanto no leilão a administração pública vende bens a quem 

oferecer o maior lance em sessão pública; no pregão ela compra ou adquire 

bens e serviços comuns de quem oferecer o lance de menor valor, isto é, a 

quem vender bem ou prestar serviços a preço mais baixos. 

 

 Segundo Nohara39 o processo do pregão é mais simples, pois primeiro é realizada a 

competição (fase da classificação), sendo posteriormente verificado documentação de quem 

venceu (habilitação), otimizando desta forma o tempo de andamento do processo. Outra 

peculiaridade é a adjudicação (atribuição do objeto da licitação ao licitante vencedor da melhor 
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proposta) antes da homologação (aprovação dada por autoridade administrativa finalizando o 

processo). 

 O pregão pode ser realizado de duas formas: presencial com o comparecimento dos 

licitantes na sessão pública ou eletrônico que envolve a utilização de recursos de tecnologia da 

informação. No quadro a seguir são apresentadas as principais diferenças entre o pregão 

presencial e o pregão eletrônico. 

 

Quadro 2 - Principais diferenças entre o Pregão Presencial e Eletrônico 

Aspecto Pregão Presencial Pregão Eletrônico 

Sessão pública Sessão pública com a presença dos 

licitantes 

Envio de informações à distância 

(via internet) 

Lances  

 

 

 

 

O licitante autor da menor proposta e 

os demais que apresentarem preços 

até 10% superiores a ela estão 

classificados para fase de lances. Caso 

não haja pelo menos três licitantes que 

atendam essas condições, deverão ser 

convocados para essa fase os demais, 

obedecida a ordem de classificação 

das propostas, até o máximo de três, 

quaisquer que sejam os preços 

oferecidos por eles. 

Todos os licitantes, cujas 

propostas não foram 

desclassificadas, podem oferecer 

lances. 

Autoria dos 

lances 

Os presentes na sessão sabem quem 

são os autores dos lances. 

É vedada a identificação dos 

licitantes responsáveis pelos 

lances 

Ordem dos lances Os licitantes são classificados, de 

forma sequencial e apresentam lances 

verbais, a partir do autor da proposta 

classificada de maior preço e os 

demais, em ordem decrescente de 

valor. 

Os licitantes podem oferecer 

lances sucessivos, 

independentemente da ordem de 

classificação. 

continua  
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conclusão 

Aspecto Pregão Presencial Pregão Eletrônico 

Término da fase 

de Lances 

Ocorre quando não houver lances 

menores que o último ofertado. 

Ocorre por decisão do pregoeiro 

e o sistema eletrônico encaminha 

aviso de fechamento iminente 

dos lances, após o que 

transcorrerá período de até trinta 

minutos, aleatoriamente 

determinado. 

Habilitação A documentação da habilitação deve 

ser apresentada em envelope lacrado. 

Os documentos devem ser 

enviados com as amostras após 

solicitação do pregoeiro no 

sistema eletrônico respeitando o 

prazo. 

Recursos A intenção do licitante de recorrer 

deve ser feita de forma verbal, no final 

da sessão, com registro em ata da 

síntese das razões. 

A intenção de recorrer pode ser 

realizada pelo licitante, de forma 

imediata e motivada, em campo 

próprio no sistema eletrônico. 
Fonte: Adaptação de Spinelli e Luciano. Licitação e contrato40:8. 

 

 Conforme a Lei nº 10.520/2002, o processo licitatório está dividido em duas fases 

distintas: a fase interna ou preparatória (elaboração do edital) e a fase externa ou operacional 

(convocatória). A primeira é regulamentada pelo artigo 3º e tem as seguintes características: 

I. Definição e justificativa para contratação do objeto do certame, critérios de aceitação, 

exigências para habilitação, fixação de prazos, parâmetro para qualificação e desempenho, 

levantamento de preço no mercado. Exige o desenvolvimento de um estudo, um 

planejamento geral sobre a contratação; 

II. A definição do objeto deverá ser clara e precisa, vedadas especificações excessivas que 

limitem a competição; 

III. É nesta fase que se desenvolvem os documentos internos como a solicitação de compra, o 

termo de referência, providências de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, 

autorização para abertura do certame, designação do pregoeiro e equipe de apoio, 

elaboração da minuta do edital e seus anexos e apreciação jurídica sobre o edital. 

 Vale lembrar que o edital é um instrumento por meio do qual se convocam os 

interessados em participar do certame licitatório e se estabelecem regras contratuais que irão 

reger o processo41:66. Por isso, é possível afirmar: o edital é lei entre as partes; porquanto, 

também, o licitante deverá obedecer aos termos do que nele foi posto. E a segunda, fase externa, 

é regulamentada pelos incisos descritos no artigo 4º. E segue os seguintes trâmites: 

I. Inicia-se com a publicação do aviso contendo o resumo do edital, a abertura da sessão, o 

credenciamento; 
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II. Segue com a entrega dos envelopes (propostas e documentação), a abertura das propostas 

e a classificação das propostas e os lances sucessivos; 

III. O pregoeiro faz o exame da aceitabilidade da oferta, a negociação com o licitante vencedor 

da fase de lances, habilita e declara o vencedor; 

IV. É aberto o prazo para recurso e, não havendo nada opor o pregão é adjudicado e 

homologado. 

 É na fase externa, após a classificação das propostas por lances e antes da aceitabilidade 

da oferta que ocorre a qualificação do material. Caso toda documentação esteja de acordo com 

o solicitado no edital, assim como a amostra de acordo com o descritivo e tenha sido aprovada 

no quesito qualidade, o pregoeiro segue a negociação conforme o trâmite do processo. 

 Em suma, as vantagens do pregão são: aperfeiçoamento do regime de licitação por 

ampliação da competitividade por ser online; a inversão das fases de classificação e habilitação 

para dar celeridade ao processo; a ausência de limite quanto ao valor a ser licitado; só há um 

momento para a interposição de recursos que é após a habilitação; as ofertas são lances pelo 

menor preço o que facilita a obtenção de economia para os cofres públicos. 

 De forma sucinta, a figura abaixo evidencia as vantagens do pregão eletrônico. 

 

Figura 7 - Vantagens do Pregão Eletrônico 

 

Fonte: Faria, 2017. 

 

 Assim, o pregão eletrônico traz agilidade ao processo de aquisição, contribui para a 

redução de despesas e desburocratiza a fase de habilitação. Também, favorece a Administração 

PregãoAgilidade nas 
aquisições

Procedimentos 
simplificados

Transparência

Ampliação da 
concorrência

Competição
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Pública, os fornecedores e a sociedade que pode exercer o controle sobre as contratações 

realizadas. 

 Espera-se pelo curso habitual do processo licitatório a extinção de maneira ordinária, ou 

seja, com a homologação e adjudicação do objeto ao vencedor do certame. Nos termos 

preconizados pelo Tribunal de Contas da União42:542: 

 

Homologação é ato que ratifica todo o procedimento licitatório e confere aos 

atos praticados aprovação para que produzam os efeitos jurídicos necessários. 

Adjudicação é ato pelo qual a Administração atribui ao licitante vencedor o 

objeto da licitação. Homologar a licitação é ato intransferível e indelegável. 

Cabe exclusivamente à autoridade competente para esse fim. Adjudicar o 

objeto da licitação é ato praticado geralmente pela autoridade competente ou 

responsável pela licitação ou por outro servidor designado para esse fim. 

 

 Entretanto, é possível ocorrer a extinção do processo licitatório pela via extraordinária: 

revogação no caso de fato superveniente e por motivos de interesse público; anulação da 

licitação por ilegalidade insanável; declarada fracassada em virtude da inabilitação ou 

desclassificação de todos os licitantes ou declará-la deserta, dado o não comparecimento de 

nenhum interessado 

 Em síntese, o processo licitatório por pregão eletrônico, favorece a gestão, os 

fornecedores e a sociedade. É um processo mais simples, onde qualquer pessoa interessada 

pode exercer o controle sobre as contratações realizadas através da internet, basta acessar o site 

de compras para acompanhar o andamento do processo administrativo licitatório. 

 

2.3 Gestão de Processos – Visão Sistêmica da Organização 

 

 Gestão de Processos para Smith e Fingar43, é a capacidade de descobrir quais e como os 

processos são realizados nas organizações de forma a gerenciar o ciclo de melhoria diante da 

necessidade permanente de mudança e de adaptação. É um processo evolutivo onde a habilidade 

para a mudança é mais importante que a habilidade de criar um novo processo. Esta deve ser 

modelada e remodelada ao longo do processo, envolvendo todos os participantes do negócio.  

 A busca de resultados econômicos e sociais leva organizações públicas e privadas a 

procurar metodologias e ferramentas de gestão para melhorar seus produtos e serviços42,45. 

Neste contexto, a Gestão de Processos torna as organizações mais ágeis, integradas e flexíveis, 

reduzindo problemas de comunicação e interação de trabalho entre áreas funcionais43. E, por 

enfatizar a integração de processos, pessoas e tecnologia, ela pode responder a várias 

expectativas dos gestores das organizações e dos cidadãos usuários dos seus serviços.  
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 Neste sentido, o termo processo é aplicado nesse estudo como um sistema, ou seja, trata-

se da “integração dos fluxos setoriais da etapa de um trabalho ou dos órgãos de uma estrutura 

organizacional, proporcionando seus inter-relacionamentos ou interações para a consecução de 

um objetivo”46:463. 

 Segundo Davenport47; Hammer e Champy48, processos são conjuntos de atividades 

inter-relacionadas que transformam insumos em produtos, abarcando ações realizadas por 

diferentes pessoas e departamentos, que visam atender a um cliente. Logo, a abordagem por 

processos permite melhor especificação do trabalho realizado, do desenvolvimento de sistemas, 

da gestão do conhecimento, do redesenho e da melhoria, por meio da análise do trabalho 

realizado de modo a identificar oportunidades de aperfeiçoamento. É uma forma de orientação 

conceitual que visualiza as funções de uma organização com base nas sequências de suas 

atividades, ao contrário da abordagem funcional tradicional, em que as organizações estão 

separadas por área de atuação, altamente burocratizadas e sem visão sistêmica do trabalho que 

realizam. 

 Neste contexto, a gestão de processos engloba a gestão por processos sendo esta última 

um modelo específico de gestão de processos que enxerga a organização de maneira horizontal 

e integrada, visando alcançar melhores resultados através do aperfeiçoamento dos processos de 

trabalho. Todos os servidores deverão ser envolvidos de forma contínua para que conheçam, 

analisem, mudem e monitorem as rotinas de trabalho. Além disso, esse modelo de gestão, possui 

um sistema de avaliação de desempenho modelado por indicadores que dão subsídios para a 

tomada de decisão. Através desse sinalizador é possível passar estratégia, valores, identificar 

problemas entender o processo, mudar comportamentos, envolver as pessoas entre outros. 

 Em síntese, a estrutura orientada por processos surge para quebrar o paradigma 

instituído pela estrutura funcional. Gradativamente, as organizações têm avançado em novas 

trajetórias que contemplem os processos. Conforme a figura representada abaixo: 
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Figura 8 - Exemplos de alternativas de estruturas organizacionais 

 

Fonte: Extraído do livro Gestão de processos: pensar, agir e aprender, 200949:134.  

 

 Na ânsia de alcançar melhores resultados as organizações públicas e privadas buscam 

novas trajetórias na gestão de processos, através da implementação de processos transversais 

que tornam as organizações mais ágeis e com ênfase na integração de processos, pessoas e 

tecnologia, a fim de responder a várias expectativas dos gestores das organizações e dos 

cidadãos usuários dos seus serviços. 

 Finalmente, a gestão por processos surge como uma metodologia consolidada em oito 

etapas que visa alcançar melhores resultados através do aperfeiçoamento dos processos de 

trabalho, proporcionando uma visão sistêmica da organização como um todo. E estas etapas 

podem ser desenvolvidas integralmente e na sequência apresentada ou, de acordo com a 

necessidade, poderão ser simplificadas ou não realizadas2. A figura a seguir ilustra a sequência 

de etapas da Metodologia de Gestão por Processos: 
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Figura 9 - Representação das Etapas da Metodologia de Gestão por Processos 

 

Fonte: Adaptação do Método de Gestão por Processos, 20032. 

 

 Desta forma, as etapas apresentam-se subdivididas em três blocos: estratégia, melhoria 

e gerenciamento. No bloco das estratégias as etapas de planejamento, entendimento e 

identificação são determinantes para conscientização da necessidade de mudança no processo 

de gestão2. 

▪ Etapa 1 é o Planejamento Estratégico onde é reforçada a importância do planejamento 

como fonte das estratégias utilizadas pela organização para a obtenção de resultados 

coerentes e qualificados na aplicação da metodologia Gestão por Processos. 

▪ Etapa 2 é o Entendimento do Negócio que objetiva entender o funcionamento da 

organização e seu comportamento enquanto sistema, identificando seus processos de 

negócio e suas relações com clientes e fornecedores. É nessa etapa que os envolvidos 

nos projetos de redesenho de processos, orientados por essa metodologia, têm contato 

com os aspectos conceituais e a forma como o projeto de melhoria será conduzido.  

▪ Etapa 3 ocorre a Identificação dos Processos Críticos onde são selecionados os 

processos críticos que serão alvo dos projetos de melhoria. A escolha de um ou vários 

Estratégia

• Etapa 1: Planejamento Estratégico

• Etapa 2: Entendimento do Negócio

• Etapa 3: Identificação dos Processos Críticos

Melhoria

• Etapa 4: Requisito dos Clientes e fornecedores 

• Etapa 5: Análise do Processo Atual

• Etapa 6: Redesenho do Processo

• Etapa 7: Implantação do Processo

Gerenciamento

• Etapa 8: Gerenciamento do Processo
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processos para serem redesenhados ao mesmo tempo, dependerá da força de trabalho 

disponível para isso. Eles serão selecionados tendo por base as prioridades 

estabelecidas pela organização vindas do planejamento estratégico ou de oportunidades 

identificadas que tenham impacto sobre o cliente e sobre a organização.  

 No bloco das melhorias as etapas levantamento dos requisitos tanto dos clientes 

quanto dos fornecedores, a análise do processo atual, o redesenho do processo e a 

implantação fazem parte das mudanças instituídas para melhoria do processo. 

▪ Etapa 4 são discutidos e levantados os Requisitos dos Clientes com relação aos 

produtos / serviços oferecidos pelo processo; os requisitos dos fornecedores com 

relação ao processo de forma a proverem insumos adequados às necessidades do 

mesmo; as necessidades do processo com relação aos clientes e fornecedores, de forma 

que o trabalho possa ser realizado produzindo as saídas necessárias e dentro dos 

padrões exigidos. Para cada um dos requisitos são estabelecidas formas de medi-los e 

acompanhá-los.  

▪ Etapa 5 ocorre a Análise do Processo Atual como foco da melhoria e é analisado passo 

a passo, identificando os pontos de impacto negativo sobre ele, as oportunidades de 

melhoria e como poderá ser acompanhado de forma a obter se feedback sobre seu 

desempenho.  

▪ Etapa 6 é realizado o Redesenho do Processo que é a etapa da busca e planejamento 

das mudanças necessárias para alcançar melhorias na forma como o trabalho passará a 

ser realizado. São consideradas soluções diversas de forma a identificar aquela que 

melhor atenda às necessidades e condições do cenário atual.  

▪ Etapa 7 será realizada a Implementação do Processo que compreende a implantação 

efetiva das mudanças (melhorias) planejadas, com a preparação da documentação que 

dará suporte ao trabalho daí para frente. É nessa etapa que se realiza a divulgação do 

novo processo e seu treinamento para todos os envolvidos. 

E, finalmente, a etapa de gerenciamento para avaliação constante do processo 

através do aperfeiçoamento contínuo. 

▪ Etapa 8 acontece o Gerenciamento do Processo que corresponde ao acompanhamento, 

controle e aperfeiçoamento contínuo do novo processo e, portanto, uma etapa 

permanente. É durante esse gerenciamento que novas oportunidades de melhoria do 

processo são identificadas iniciando-se um novo ciclo de melhoria, a partir da etapa 4. 

Além de ser a etapa que irá garantir a permanência das melhorias implantadas, com um 

gerenciamento instrumentalizado por indicadores e com um forte papel educativo. 
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2.4 Indicadores – Ferramenta para Gestão de Compras 

 

 A gestão de compras tem um papel relevante na administração pública, pois demanda 

eficiência e eficácia por parte do gestor. Esses conceitos são descritos por Neumann50:118;120 da 

seguinte forma: 

 

Eficiência é fazer as coisas certo, isto é, com menor quantidade de recursos 

possíveis. Uma tarefa é eficiente quando minimiza a utilização de recursos ou 

quando produz um melhor desempenho usando os mesmos recursos [...] e 

eficácia está associada ao efetivo alcance dos objetivos propostos pela 

empresa. A eficácia é o grau em que os resultados de uma organização 

correspondem às necessidades e aos desejos do ambiente externo.  
 

A eficiência serve para medir o grau de acerto na utilização dos recursos empregados 

visando alcançar os resultados enquanto a eficácia mede o grau de metas programadas. Esses 

indicadores são ferramentas essenciais na gestão por viabilizar o monitoramento e a avaliação 

dos processos e permitir o acompanhamento das metas rumo a melhoria da qualidade dos 

serviços. A principal finalidade de um indicador é mensurar uma determinada situação de 

maneira a torná-la significativa. 

 Para Ferreira, Cassiolato e Gonzalez51 indicador é conceituado como: 
 

Uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, dotada de significado 

particular e utilizada para organizar e captar as informações relevantes dos 

elementos que compõem o objeto da observação. É um recurso metodológico 

que informa empiricamente sobre a evolução do aspecto observado. 

 

 Na etapa 4 do método de gestão por processos os requisitos dos clientes e dos 

fornecedores são mapeados por indicadores como forma de medi-los e acompanhá-los. De 

acordo com Neely et al52, a eficiência e a eficácia de uma ação pode ser quantificada através da 

medição de desempenho que são representados por meio de indicadores que em conjunto, 

dentro de uma estrutura articulada, constitui um Sistema de Medição de Desenvolvimento e 

mapeia a efetividade do serviço. 

 A medição de desempenho, então, é um processo pelo qual se decide o que medir com 

a função de dar visibilidade, controle e melhoria contínua no serviço. A partir daí, inicia-se a 

coleta, o processamento e a análise dos dados. Desta forma, os indicadores servem de 

ferramenta para subsidiar a tomada de decisão no processo de gestão. 

 A construção de um indicador não é algo simples, por isso para auxiliar na construção 

de indicadores de desempenho foi sugerido no Guia Referencial para medição de desempenho 
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e Manual para construção de Indicadores53, um conjunto de etapas com seis etapas e dez passos 

que facilitam na formulação de indicadores. 

 

Figura 10 - Etapas de medição e 10 passos para a construção de indicadores 

 

Fonte: Extraído Guia de Indicadores; 200953:41. 

 

 A identificação dos objetos de mensuração, inserido no passo 1, para facilitar a 

compreensão será a partir do uso da cadeia de valor. Os elementos desta ferramenta facilitadora 

são: entradas (insumos), ações transformadoras (processos, projetos etc.), saídas 

(produtos/serviços) e impactos53. 
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Figura 11 - Diagrama da Cadeia de Valor: instrumento de elucidação dos objetos de 

mensuração 

 

 

Fonte: Extraído do Guia de indicadores; 200953:44. 

 

 Ainda em consideração a construção de indicadores são necessários alguns atributos que 

serão destacados como: representatividade, atendimento às necessidades de informação das 

partes interessadas, confiabilidade metodológica, confiabilidade da fonte, simplicidade, clareza, 

objetividade, comunicabilidade, exequibilidade da mensuração, economicidade da obtenção, 

estabilidade ao longo do tempo, comparabilidade e sensibilidade53. 

 Todo indicador além de conter determinados atributos, também deve possuir alguns 

elementos imprescindíveis para torná-lo claro e objetivo. 

 

Quadro 3 - Elementos necessários para a construção da ficha de indicador 

 

ELEMENTOS: CONTEÚDO DOS ELEMENTOS: 

Nome do indicador Item de controle 

Fórmula Depende do tipo de indicador 

Tipo  Taxa, índice, número absoluto, relativo 

Fonte de informação Origem da informação 

Método  Retrospectivo, prospectivo ou transversal 

Responsável  Nome de quem elaborou 

Periodicidade  Qual período a ser medido 

Previsto  

Realizado  

Meta esperada 

Resultado alcançado 

Fonte: Faria, 2017. 
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 Além de imprescindíveis no trabalho, a utilização dos indicadores facilita o 

enfrentamento do futuro e é uma ferramenta valiosa na tomada de decisão. Resta destacar, 

segundo Bittar54:28: 

 

A necessidade de deixar claro os objetivos para a escolha deles, a preocupação 

com um sistema de armazenamento que permita um banco de dados simples, 

confiável, ágil e de baixo custo, além da montagem de séries históricas que 

permitam a comparação com outras instituições ou consigo mesma, quando 

analisadas no tempo. 

 

 De acordo com as Orientações Básicas Aplicadas à Gestão Pública55, os indicadores são 

instrumentos que servem para contribuir, identificar e medir aspectos relacionados a um 

determinado fenômeno oriundo da ação ou da omissão do Estado. E, por isso, a principal 

finalidade é traduzir, de forma mensurável, um aspecto da realidade dada ou construída, de 

maneira a fornecer subsídios para o monitoramento e avaliação. 

Os indicadores possuem várias taxonomias, entre elas: o Indicador de Gestão e o 

Indicador de Avaliação de Desempenho. Os Indicadores de Gestão são separados de acordo 

com as diferentes fases do ciclo de gestão. E segundo Bonnefoy56 e Jannuzzi57 eles podem ser 

de: insumos (antes): são indicadores associados a disponibilidade de recursos humanos, 

materiais, financeiros e outros a serem utilizados; processo (durante): são indicadores que 

traduzem o esforço para a obtenção dos resultados; produto (depois): são indicadores que as 

entregas de produtos ou serviços ao público-alvo; resultado (depois): são indicadores que 

expressam os benefícios no público-alvo e impacto (depois): e medem os efeitos das estratégias 

de médio e longo prazos. 

 Para este estudo foi adotado os indicadores de avaliação de desempenho, pois são 

classificados com foco na avaliação do recurso e do resultado podendo ser relacionado a 

economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade. Então, Indicadores de Avaliação de 

Desempenho possuem foco na avaliação e nos resultados alcançados. Segundo essa ótica, os 

indicadores podem ser de:  

• Economicidade: medem os gastos envolvidos na obtenção dos insumos e visa a 

minimizar custos sem comprometer os padrões de qualidade estabelecidos;  

• Eficiência: possui estreita relação com produtividade, conquistar a mesma quantidade 

de insumos com menor quantidade de recursos;  

• Eficácia: é atingir as metas e objetivos planejados utilizando os indicadores de resultado 

para avaliar se estas foram atingidas ou superadas;  
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• Efetividade: mede os efeitos positivos ou negativos na realidade que sofreu a 

intervenção55:22. 

 

Na verdade, estes indicadores permitem uma análise mais profunda sobre a efetividade 

do serviço e de seus resultados de forma comparativa ao longo do processo de monitoramento 

e avaliação. Também promove a cultura para a excelência, pois medir os resultados 

sistematicamente e de forma estruturada é imprescindível para a gestão de uma organização, 

uma vez que possibilita a transparência e a qualidade na tomada de decisões e, 

consequentemente, nos seus impactos nos resultados esperados. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

 

 

 

Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas 
o que melhor se adapte às mudanças. 

Charles Darwin 
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3 METODOLOGIA 

 

 A trajetória metodológica acompanhou as etapas de um trabalho científico através do 

tipo de estudo, cenário, amostra estudada, aspectos éticos e legais, a estratégia para a coleta e 

tratamento dos dados. 

 A coleta e análise dos dados foram subsidiadas pelo método de gestão por processo que 

é dividido em oito etapas. Essas etapas permitem uma abordagem didática que facilita o 

entendimento do processo como um todo através da visão das partes. Este método foi criado 

por um grupo de profissionais da Universidade de Campinas UNICAMP. 

 

3.1 Tipo de Pesquisa  

 

 Trata-se de uma pesquisa aplicada cuja finalidade é produzir conhecimentos científicos 

para aplicação prática voltada para a solução de problemas concretos, específicos da vida 

moderna. É a pesquisa que, além de produzir conhecimento, gera novos processos tecnológicos 

e novos produtos, com resultados práticos imediatos em termos econômicos e na melhoria da 

qualidade de vida61. De acordo com Barros e Lehfeld58:78, a pesquisa aplicada tem como 

motivação a necessidade de produzir conhecimento para aplicação de seus resultados, com o 

objetivo de “contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do 

problema encontrado na realidade”. Appolinário59:152 salienta que pesquisas aplicadas têm o 

objetivo de “resolver problemas ou necessidades concretas e imediatas”.  

É exploratória porque visa à descoberta, o achado, a elucidação de fenômenos ou a 

explicação daqueles que não eram aceitos apesar de evidentes63. Este tipo de pesquisa visa a 

uma primeira aproximação do pesquisador com o tema, para torná-lo mais familiarizado com 

os fatos e fenômenos relacionados ao problema a ser estudado. No estudo, o investigador irá 

buscar subsídios, não apenas para determinar a relação existente, mas, sobretudo, para conhecer 

o tipo de relação60-63. 

Possui abordagem quantitativa pois trabalha com variáveis expressas sob a forma de 

dados numéricos e emprega rígidos recursos e técnicas estatísticas para classificá-los e analisá-

los, tais como a porcentagem, a média, entre outros60,61. O procedimento técnico empregado foi 

o levantamento de documentos classificados como fontes primárias em um intervalo de curto 

período de tempo caracterizando-se por ser uma pesquisa transversal ou seccional 
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operacionalizada pela gestão por processos com o propósito de facilita a visão sistêmica da 

organização60-63.  

   

3.2 Cenário 

 

 A pesquisa foi desenvolvida na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro 

(SES/RJ), localizada no Centro da cidade do Rio de Janeiro, no setor de Coordenação de 

Qualificação de Material (CQM). Os recursos materiais das unidades de saúde são 

administrados pela SES/RJ, exceto as que estão sob a gestão da Organização Social de Saúde e 

da Fundação Saúde. 

 O processo de aquisição é complexo e conta com o apoio de vários setores e serviços 

que interagem para efetivação do processo de compras, são eles: Coordenação de 

Abastecimento, Coordenação de Qualificação de Material, Coordenação de Licitação, 

Superintendência de Abastecimento e Logística, Superintendência de Aquisição, 

Superintendência Orçamentária e de Finanças e Subsecretaria Jurídica. 

 Nessa engrenagem, a Coordenação de Qualificação de Material tem participação efetiva 

no processo de normalização e de aquisição de materiais. Atualmente, a CQM é composta por 

enfermeiras responsáveis pela elaboração da qualificação técnica do edital e assessoria técnica 

no processo avaliativo dos materiais médico-hospitalares adquiridos via licitação para as 

unidades de saúde que estão sob a gestão direta da SES/RJ.  

 

3.3 Amostra do Estudo  

 

 Trata-se de uma amostra modulada de estudo seccional onde foram selecionados todos 

os pregões eletrônicos lançados de 2014 a 2016 para aquisição de materiais médico-hospitalares 

de consumo. O levantamento dos dados foi realizado no período de junho de 2016 a abril de 

2017, pois alguns pregões foram encerrados (adjudicados/homologados) em 2017. Todos estes 

foram inseridos em uma planilha de Excel® para a construção de um banco de dados.  

Neste período de três anos foram realizados n=135 pregões de materiais médico-

hospitalares de consumo, somando ao todo n=715 itens para compra. O critério de eleição das 

amostras foram os materiais médico-hospitalares de consumo (descartáveis) por representar um 

quantitativo maior de compra, dispensando assim a necessidade de cálculo amostral. 
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3.4 Aspectos Éticos e Legais 

 

 A pesquisa está em consonância com a Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de 

Saúde do Ministério da Saúde. A carta de anuência autorizando a pesquisa no local de estudo 

foi assinada pela Superintendente de Unidades Próprias (ANEXO 1) no início do projeto e 

revalidada pelo Superintendente de Qualidade das Unidades de Saúde - Interino e foi 

encaminhada para o Comitê de Ética em Pesquisa da instituição de ensino. Esta pesquisa está 

vinculada a um projeto maior intitulado “Gerenciamento de Segurança Sanitária nos Serviços 

de Saúde: Monitoramento e Avaliação de Artigos Médico-Hospitalares Pós-

Comercialização”64 coordenado pela Dr.ª Bárbara Pompeu Christovam cuja aprovação do 

CEP/HUAP/UFF está registrada sob o nº CAAE: 0348.0.258.000-11 (ANEXO 2). E devido à 

ampliação do cenário foi solicitada a autorização para desmembramento do presente estudo. Os 

dados foram coletados, após aprovação do Conselho de Ética e Pesquisa (CEP). 

3.5 Coleta de Dados  

 

 A coleta dos dados foi norteada pela metodologia de gestão por processos (GEPRO), 

construída por um grupo de profissionais do Hospital de Clínicas e do Centro de Computação 

da UNICAMP2, esta permite a operacionalização de cada etapa do processo e possibilita o 

monitoramento e a avaliação do processo primando pela busca contínua de melhoria do serviço. 

A técnica utilizada para coleta de dados foi a análise documental tendo como fonte de dados 

documentos institucionais de domínio público extraídos das páginas eletrônicas da Secretaria 

de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e o site do Sistema Integrado de Gestão de Aquisição 

SIGA. Os dados foram coletados de junho de 2016 a abril de 2017 na CQM/SESRJ. Os 

instrumentos utilizados para esta finalidade são apresentados de forma detalhada nas 

respectivas etapas e encontram-se anexados ao estudo. 

 Desta forma, os dados foram analisados através do levantamento de informações, que 

permitiram construir quadros analíticos e pontuaram aspectos da situação atual relacionada à 

normalização e aquisição dos MMH de consumo, estabelecendo os processos críticos e 

propostas para o redesenho dos processos.  

 Para esta pesquisa optou-se por utilizar as seis primeiras etapas desta metodologia, que 

são: Planejamento Estratégico, Entendimento do Negócio, Identificação, Identificação do 

Processo Crítico, Requisito dos Clientes e Fornecedores do Processo, Análise do Processo 

Atual e Redesenho do Processo. 
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Etapa 1 – Planejamento Estratégico 

 

1.1 Conceitos e Valores 

 O Planejamento estratégico é a etapa de alinhamento dos processos desenvolvidos. É 

nesta etapa que ocorre o planejamento de metas a serem alcançadas, assim como a identificação 

do desenvolvimento dos processos. De acordo com o guia CBOK63, é nesta etapa que são 

fornecidos os produtos do Planejamento Estratégico como: objetivos, metas e indicadores. 

Além disso, também é nesta fase que são identificados os responsáveis pelo gerenciamento de 

processos na busca por resultados coerentes e qualificados na função de aquisição. 

 

1.2 Objetivos 

• Mapear os desfechos dos PE de MMH de consumo de 2014 a 2016. 

 

1.3 Finalidade 

 A proposta desta etapa é compreender o processo licitatório identificando os 

desdobramentos do processo de normalização e de aquisição apresentado pelos dados coletados 

na planilha. O planejamento das ações estratégicas: de execução, de organização e de obtenção 

de resultado possibilita a investigação da relação causa efeito entre os processos de 

normalização e aquisição.  

 

1.4 Mapa das Atividades 

 O modelo de mapa de atividades é o plano de ação baseado na ferramenta 5W2H1  que 

pode ser utilizada por toda e qualquer instituição. Sua análise possui a finalidade de auxiliar na 

elaboração de planos de ação, como uma espécie de check-list que aumenta a clareza do 

colaborador sobre suas atividades. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A ferramenta 5W2H surgiu no Japão, criada por profissionais da indústria automobilística durante 

estudos sobre qualidade total. Atua como um mapa de atividades, estabelecendo o que será feito, quem 

o fará, em quanto tempo será realizado, qual área da empresa e a responsável e quais os motivos para 

determinada atividade ser feita. 
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Figura 12 – Modelo de Plano de Ação 

 

Fonte: Elaboração baseada na Ferramenta 5W2H. 

 

1.5 Roteiro de trabalho 

1.5.1 Construção da Planilha de MMH de Consumo para coleta de dados. 

• Levantamento de todos os editais de MMH de consumo extraídos da página da SES/RJ, 

no endereço eletrônico www.rj.gov.br/web/ses, seguindo os links: Licitações - Pregões 

Eletrônicos – Ano – Edital.  

• Levantamento de dados dos PE referentes aos editais selecionados anteriormente 

extraídos da página do Sistema Integrado de Gestão de Aquisição SIGA/RJ, no endereço 

eletrônico www.compras.rj.gov.br, digitando PE/ano. Este sistema é compatível apenas 

com o navegador Internet Explorer. 

• Lançamento de dados coletados na Planilha de MMH de consumo referente ao ano 

analisado. 

 

1.6 Produto 

• Planilha de Material Médico-Hospitalar de Consumo (Descartáveis).  

 

Este instrumento foi criado para facilitar a coleta de dados realizada a partir de 

documentos disponibilizados nas páginas eletrônicas acima citadas. A figura nº13 apresentada 

na próxima página é um exemplo de como ocorreu a quantificação dos dados. Vale ressaltar 

que o nome do fornecedor e da marca foram preservados. E, foram construídas três planilhas 

referentes ao ano de 2014, 2015 e 2016, respectivamente, incluindo todos os Pregões 

Eletrônicos para aquisição de MMH de consumo. 

 

What? Why? Who? When? Where? How? How Much?

O quê? Para quê? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto?

Necessidade de 

atuação

Justificativa Responsável Prazo Área Atividades 

desenvolvidas

qual valor

Identificar os 

desfechos dos 

processos de 

aquisição

Levantar os 

possíveis 

gargalos do 

processo

Assessor 

Técnico da 

CQM

junho de 

2016 a abril 

de 2017, 

desfecho do 

último 

pregão de 

2016

Na 

CQM/SESRJ

Busca no site da 

SES, do SIGA 

RJ e documentos 

internos

Sem custos 

adicionais

Meta: Mapear os Pregões Eletrônicos de Materiais MMHC Responsável:

Plano de Trabalho/Plano de Ação (5W2H) Data:

Mapeamento dos Pregões Eletrônicos de Materiais Médico-Hospitalar de Consumo

http://www.rj.gov.br/web/ses
http://www.compras.rj.gov.br/
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Figura 13 – Modelo de Planilha de Pregões Eletrônicos de Material Médico-Hospitalar de Consumo (Recorte) 

 

 
Fonte: Adaptação da Planilha da CQM/SES, 2017. 

Abertura 

Processo

Número 

Processo

Abertura 

PE

Pregão 

Eletrônico
ITEM PRODUTO FORNECEDOR MARCA QUANT VUE VUF SITUAÇÃO

DESFECHO 

DA 

LICITAÇÃO

ATA

JUSTIFICATIVA

9/4/2013 001/3532/2013 17/1/2014 007/2014 1 Pacote Bowie e Dick OPAM ROCMA 10000 R$ 22,00 R$ 14,10 HOMOLOGADA 10/7/2014 150/14 Aprovao

2 Integrador Químico vapor SBC M3 500000 R$ 3,00 R$ 0,73 HOMOLOGADA 10/07/2014 150/14 Aprovado

3 Indicador Biológico 30000
DESERTA

NÃO TEM NT

Não houve 

proponente 

para o item

11/3/2013 001/2503/2013 30/1/2014 020/2014 1 Abaixador de língua 1500000
FRACASSADA 

NÃO TEM NT
Valor acima do 

estimado

1/4/2013 001/3248/2013 18/2/2014 045/2014 1 Agulha 13x4,0 a 4,5 1700000
ANULADA

NÃO TEM NT

Revisão no 

termo de 

referência

PLANILHA DE MMH DE CONSUMO 2014
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Etapa 2 – Entendimento do Negócio  

 

2.1 Conceitos e Valores 

 A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ é o órgão do Governo 

responsável por formular, implantar e gerenciar as políticas de saúde, o que inclui o 

assessoramento aos municípios, a programação, o acompanhamento e a avaliação das ações e 

atividades de saúde. Dentro da Secretaria de Saúde, subordinada diretamente a 

Superintendência de Qualidade, está a Coordenação de Qualificação de Material cuja a função 

é padronizar os materiais da grade de insumo e assessorar na licitação emitindo parecer sobre 

os materiais licitados. 

 

2.2 Objetivos 

• Mostrar o organograma da SES e a estrutura hierárquica da CQM para o entendimento 

do negócio. 

• Descrever os processos desenvolvidos pela CQM referentes a normalização e aquisição 

de MMH de consumo.  

• Elaborar o fluxograma apresentando a visão sistêmica do processo de aquisição. 

 

2.3 Finalidade  

 O entendimento do negócio traz a proposta de mostrar como ocorre o funcionamento da 

Coordenação de Qualificação de Material, nas funções de normalização e de aquisição, 

identificando os nós críticos em cada um destes processos e elencando as atividades da CQM 

dentro deste sistema. 
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2.4 Mapa das Atividades 

 Seguirá o modelo apresentado no item 1.4 (Plano de Ação 5W2H) com as etapas 

descritas abaixo. 

 

Figura 14 - Plano de Ação 

 

Fonte: Elaboração baseado na Ferramenta 5W2H. 

 

2.5 Roteiro de Trabalho 

2.5.1 Descrição do organograma da instituição 

 A proposta do entendimento do negócio é mostrar através do organograma a visão 

hierárquica que o setor ocupa na SES. Este organograma foi elaborado a partir de informações 

extraídas do site da SES no link estrutura. 

 

 

2.5.2 Construção do Esquema Representativo do Processo de Licitação 

 A elaboração do esquema do processo de compras nas etapas de normalização e de 

aquisição foi a partir da visão sistêmica da CQM dentro do organograma e do trâmite do 

processo licitatório na SES.  

No trâmite do processo de compras na SES/RJ, a CQM desenvolve duas funções em 

momentos distintos do processo, a primeira refere-se a fase interna na qual são elaborados os 

critérios de avaliação técnica para julgamento das amostras e, a segunda, denominada fase 

externa, as amostras enviadas pelos fornecedores são avaliadas. 

 

 

 

  

What? Why? Who? When? Where? How?

How 

Much?

O quê Para que Quem Quando Onde Como Quanto

Necessidade de 

atuação Justificativa Responsável Prazo Área

Atividades 

desenvolvidas qual valor

Identificar as 

etapas do 

processo de 

aquisição

Conhecer a 

visão 

sistêmica do 

processo

Assessor 

Técnico da 

CQM

junho de 

2016 a abril 

de 2017

Na 

CQM/SESRJ

Busca no site da 

SES, do SIGA 

RJ e documentos 

internos Zero

Plano de Trabalho/Plano de Ação (5W2H) Data:

Criação do Esquema do Processo de Aquisição (visão sistêmica)
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2.5.3 Elaboração da Ficha de Avaliação das Amostras 

 A ficha de avaliação de amostras, citada acima, serve de registro para a realização do 

levantamento do quantitativo de avaliações realizadas pela CQM referente a etapa de assessoria 

técnica no processo de aquisição. E é utilizada com o propósito de registrar a análise e o controle 

dos processos dentro do setor. Os requisitos exigidos no edital tais como: o número do item, o 

nome do produto, o fornecedor, a marca, o número de amostras, o atestado de qualificação 

técnica, a licença de funcionamento sanitário, a autorização de funcionamento da empresa e o 

registro ANVISA são verificados e anotados na ficha. Quando todos os requisitos estão de 

acordo com o solicitado, é elaborado um documento (parecer técnico) que é enviado junto com 

as amostras para três unidades de saúde da rede hospitalar. Os profissionais de saúde avaliam 

as amostras enviadas e preenchem o parecer técnico. A decisão pela aprovação ou não da 

amostra é emitida pelos avaliadores e sustentada pelos assessores técnicos da CQM. Cabe 

ressaltar que na hipótese do descumprimento de alguma exigência, os assessores têm respaldo 

para reprovar o fornecedor ou a marca fornecida e o processo retorna para a Coordenação de 

Licitação para convocação do próximo fornecedor.   

 

2.6 Produtos 

• Fluxograma de Normalização e de Aquisição. 

• Ficha de Avaliação de Amostras. 

 

Figura 15 – Modelo de Ficha de Avaliação de Amostras 

 

Fonte: Adaptado da Ficha de Avaliação da CQM/SES, 2016. 

Legenda: ACT – Atestado de Capacidade Técnica;  

AFE – Autorização de Funcionamento da Empresa;  

LFS – Licença de Funcionamento Sanitário;  

REG – Registro ANVISA;  

US1 – Primeira Unidade de Saúde avaliadora;  

P Téc – Parecer técnico. 

Item

ACT AFE LFS REG Outros US1 P Téc US2 P Téc US3 P Téc

OBSERVAÇÃO:

Fornecedor Marca Parecer

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

RECEBIDO EM: ENCERRADO EM:

Produto Documentação Exigida Unidades AvaliadorasNº Amostras

PE: PROC: AVALIADOR:PREGOEIRO:
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Etapa 3 – Identificação dos Processos Críticos 

 

3.1 Conceitos e Valores 

 Na gestão por processos é necessário estabelecer algumas premissas, uma delas é a 

identificação de oportunidades através dos chamados processos críticos ou “gargalos”.  A 

avaliação contínua destes processos é essencial para melhoria da gestão. O resultado final do 

processo produz alto impacto sobre os clientes e podem comprometer o desempenho de todo o 

sistema caso o item não seja avaliado adequadamente.  

 

3.2 Objetivo 

• Mapear os processos críticos ou “gargalos” que provocam impacto no desempenho do 

sistema. 

 

3.3 Finalidade  

 A identificação dos gargalos no processo de aquisição é primordial para orientar as 

ações de melhoria, pois identifica as lacunas que devem ser examinadas a partir das falhas 

identificadas. Foi utilizada a ferramenta SIPOC para orientar as ações de melhoria examinando 

os respectivos componentes: 

– S (Suppliers): fornecedores de insumos (entradas), necessários para que o processo possa ser 

realizado; 

– I (Inputs): principais entradas (insumos) fornecidas; 

– P (Process): descrição sucinta das principais atividades que compõem o processo em análise; 

– O (Outputs): principais saídas (resultados) obtidas após a execução do processo; 

– C (Customer): os clientes (usuários dos produtos ou serviços) dos resultados gerados. 

 

3.4 Mapa de Atividade e Roteiro de Trabalho 

 O mapa de atividade e o roteiro de trabalho das Etapas 1 e 2 foram replicados para esta 

Etapa. E com as informações extraídas destas etapas foram identificados: os fornecedores, as 

entradas, os processos, as saídas e os clientes, dados oriundos da utilização da ferramenta 

SIPOC2. 

                                                           
2 O SIPOC é uma ferramenta que ajuda a identificar os elementos relevantes de um processo e com isso é possível 
ganhar um maior conhecimento sobre determinada atividade e identificar oportunidades de melhoria. 
Disponível em: www.escolaedti.com.br/ferramenta-melhoria-sipoc/  
 

http://www.escolaedti.com.br/ferramenta-melhoria-sipoc/
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3.5 Produto 

• Mapeamento de Identificação dos gargalos nos PE de 2014 a 2016.  

 

Etapa 4 – Requisito dos Clientes e Fornecedores do Processo 

 

4.1 Conceitos e Valores 

 Esta etapa refere-se aos relacionamentos entre as partes na cadeia de suprimento, ou 

seja: fornecedor – processo – cliente (gestor/usuário). O contrato entre as partes é estabelecido 

pelo edital licitatório, onde estão descritos todos os requisitos para qualificar o fornecedor e a 

amostra. Os resultados desta etapa evidenciam quantitativamente os gargalos. E, com isso, 

possibilita o monitoramento e a avaliação dos processos. Para a realização desta análise foram 

utilizados indicadores adaptados do projeto maior “Gerenciamento de Segurança Sanitária nos 

Serviços de Saúde: Monitoramento e Avaliação de Artigos Médico-Hospitalares Pós-

Comercialização64” coordenado pela Dr.ª Bárbara Pompeu Christovam apresentados no Quadro 

nº 5. 
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Quadro 4 - Indicadores de Desempenho 

Nome Objetivo Cálculo/Fórmula 
Unidade 

de Medida 

Período 
de 

Medição 

Fonte de 
Informação 

Unidade 
Responsável  

Taxa de Itens 
Homologados 

Expressa o percentual de itens 
testados e aprovados com Parecer 
Técnico provenientes das unidades 
avaliadoras. 

Número de Itens 
Homologadosx100  
        Número Total de Itens  

% anual 
Planilha de 

MMHC 
CQM 

Taxa de Itens 
Fracassados 

Expressa o percentual de proponente 
inabilitado ou desclassificado pelas 
propostas. 

Número de Itens Fracassados x 
100 
        Número Total de Itens  

% anual 
Planilha de 

MMHC 
CQM 

Taxa de Itens 
Revogados 

Expressa o percentual de itens que a 
administração não tem mais interesse 
em adquirir. 

Número de Itens Revogados x 100 
     Número Total de Itens  

% anual 
Planilha de 

MMHC 
CQM 

Taxa de Itens 
Anulados 

Expressa o percentual de itens com 
algum tipo de irregularidade ou 
ilegalidades. 

Número de Itens Anulados x 100 
   Número Total de Itens  

% anual 
Planilha de 

MMHC 
CQM 

Taxa de Itens 
Deserto 

Expressa o percentual de itens em que 
não houve oferta/interessado. 

Número de Itens Desertos x 100 
  Número Total de Itens  

% anual 
Planilha de 

MMHC 
CQM 

Tempo Médio do 
Processo de 
Aquisição 

Expressa a média do número de dias 
da abertura do processo até o 
encerramento com a homologação do 
pregão. 

Número Total de Dias 
Número Total de Pregões 

dias anual 
Planilha de 

MMHC 
CQM 

Tempo Médio da 
Fase Preparatória 

Expressa a média do número de dias 
da abertura do processo até a abertura 
do pregão eletrônico. 

Número Total de Dias da abertura 
do processo até a abertura do 
pregão : Número Total de Pregões 

dias anual 
Planilha de 

MMHC 
CQM 

Tempo Médio da 
Fase Externa 

Expressa a média do número de dias 
da abertura do pregão até o 
encerramento com a homologação. 

Número Total de Dias da abertura 
do pregão até a homologação : 
Número Total de Pregões 

dias anual 
Planilha de 

MMHC 
CQM 

Taxa de 
Rentabilidade 
Anual 

Expressa a análise das negociações 
considerando os lucros tangíveis na 
forma monetária. 

(Valor Unitário Estimado x 
Quantidade  Adquirida) - (Valor 
Unitário Final x Quantidade 
Adquirida) 

% anual 
Planilha de 

MMHC 
CQM 

Fonte: Adaptado do projeto maior “Gerenciamento de Segurança Sanitária nos Serviços de Saúde: Monitoramento e Avaliação de Artigos Médico-Hospitalares 

Pós-Comercialização”, 201764. 
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4.2 Objetivo 

• Quantificar os gargalos gerados a partir da avaliação dos documentos e amostras 

entregues à CQM.  

 

4.3 Finalidade 

 A elaboração de um painel de indicadores de desempenho do processo com índice de 

itens homologados, fracassados, revogados, anulados e desertos. E, reforçar junto aos atores do 

processo a importância de avaliar os requisitos do processo para alcançar os objetivos da 

instituição que são: eficácia (o grau com que a expectativas dos clientes são satisfeitas), 

eficiência (o grau de aproveitamento dos recursos) e o custo (o dispêndio global do processo). 

 

4.4 Mapa de Atividade 

 Utilizou-se o plano de trabalho/ação empregado na Etapa 1, pág. 51. 

 

4.5 Roteiro 

4.5.1 Levantamento dos indicadores de desempenho do processo.  

• Com essas informações foi desenhado um painel com um sistema de indicadores que 

possibilita a visualização e monitoramento dos processos.  

• Levantamento dos itens homologados relacionado a classificação dos materiais 

segundo Pareto e o custo final da aquisição. 

• Levantamento do tempo médio de duração total do processo administrativo de 

aquisição e o tempo médio de duração da fase preparatória ou interna e da fase externa. 

 

4.6 Produto 

• Gráfico de Pareto com os Itens Homologados. 

• Gráfico de Duração dos Processos de Aquisição. 

 

 

Etapa 5 – Análise do Processo Atual 

 

 A análise do processo atual parte do pressuposto que o processo existe para atender a 

demanda do cliente. A compra de material de qualidade é a meta, portanto o foco da análise 

está no processo, ou seja, nas atividades realizadas para a aquisição de MMH de consumo. Essa 

etapa está descrita no capítulo 4 Resultados da Análise do Processo Atual. 
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Etapa 6 – Redesenho do Processo 

 

 Redesenhar o processo é construir uma situação ideal para o futuro, estabelecendo 

soluções criativas que implementem melhorias ao processo, possibilitando melhorar o grau de 

eficiência, eficácia e a adaptabilidade da situação atual existente. É imprescindível padronizar 

os processos, pois a padronização garante a uniformidade do serviço porque diz como deve ser 

feito. Esta etapa está descrita no capítulo 5 Proposta de Redesenho do Processo. 

  

Vale destacar que no decorrer da pesquisa, o cenário, Secretaria de Saúde do Estado do 

Rio de Janeiro, passou por muitas mudanças estruturais e políticas que resultaram em impacto 

direto no progresso deste trabalho. Diante de tais fatos, a Etapa 7 – Implementação do Processo 

e Etapa 8 – Gerenciamento do Processo não serão contempladas neste estudo, pois dependem 

da análise e da autorização dos novos gestores. Desta forma, tais etapas serão implementadas, 

assim que possível. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

  

 

 

Nós estamos presos em uma inescapável malha de reciprocidade, 
atados em uma face singular do destino. O que quer que afete alguém 
diretamente, afeta a todos indiretamente.  

Martin Luther King 
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4 RESULTADOS DA ANÁLISE DO PROCESSO ATUAL 

 

 Neste capítulo são apresentados os resultados e discussões das etapas da metodologia 

de Gestão por Processos de forma unificada. Para Deming, Gerência por Processos exige do 

gestor uma visão sistêmica de que o todo é um conjunto de partes integradas. Daí afirmar que 

“o desenho do processo sempre está inserido em um contexto organizacional [..] que deve ser 

entendido para responder adequadamente as demandas” 65:147. 

 Conhecer o organograma institucional é fundamental para entender o negócio. A 

estrutura hierárquica da Secretaria é vertical e nela a Coordenação de Qualificação de Material 

(CQM) está subordinada a Superintendência de Qualidade. Para facilitar a visualização da 

estrutura foi construído, a partir de dados extraídos da página eletrônica da SES RJ no link 

Estrutura e de documentos internos, um organograma. 

 

Figura 16 - Organograma Institucional Simplificado 

 

 

 

Fonte: Adaptação da Estrutura da Secretaria de Saúde - site SES RJ, 2017. 

Gabinete do 
Secretário

Órgão 
Planejamento e 

Gestão

Órgão Assistência 
à Saúde

Subsecretaria de 
Unidade de Saúde

Superintendência 
de Qualidade

Coordenação de 
Qualificação de 

Material

Órgãos 

Colegiados

Entidades 
Vinculadas

Assessoria

Subsecretário 

Executivo 

Superintendência 

de Aquisição 

Coordenação 

de Licitação 



62 

 

Para entender a função da CQM no processo de normalização e de aquisição de material 

foi criado um esquema representativo das etapas do processo e a função desenvolvida pela 

equipe da CQM foi destacado em azul. 

 

Figura 17 - Esquema Representativo do Processo Licitatório por Pregão 

 

Fase Interna: elaboração dos critérios de julgamento das amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Extraído das Etapas do Trâmite do Processo de Aquisição no Portal de Acesso ao Sistema da 

SES – PASS, 2017. 

 

 A CQM participa tanto da fase interna quanto da fase externa. Na fase interna a 

Coordenação de Material (CMAT) envia uma Comunicação Interna (CI) à Coordenação de 

Qualificação de Material (CQM) solicitando verificação do descritivo padronizado e a 

elaboração de parâmetros para o julgamento das amostras. A CQM confere o descritivo, 

estipula o número de amostras, elenca a documentação técnica exigida e descreve os critérios 

de julgamento das amostras. A CMAT elabora o termo de referência e dá andamento ao 
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processo que percorre um caminho processual que finaliza com o parecer favorável do jurídico 

para a abertura do edital, caso não haja irregularidade. Esta fase termina quando acontece a 

publicação do edital para licitação. 

 Na fase externa o enfermeiro da CQM tem o papel de assessorar a Coordenação de 

Licitação na tomada de decisão sobre a qualidade técnica dos produtos/materiais enviados pelo 

fornecedor. Também cabe a ele examinar a documentação e avaliar as amostras seguindo as 

cláusulas do contrato licitatório (Edital). Nesta fase, o apoio dos profissionais da assistência é 

imprescindível para tornar o processo mais transparente através da avaliação in loco do 

material. É a etapa de testagem da amostra a fim de verificar se o produto é de qualidade e se 

atende à necessidade a que se destina33, ou seja, é a fase inicial da aquisição.  

Antes de encaminhar as amostras, o enfermeiro da CQM verifica o descritivo das 

amostras e a documentação solicitada no edital preenchendo a ficha de controle e avaliação das 

amostras. Caso seja encontrado alguma pendência, a avaliação técnica é encerrada com a não 

aprovação do fornecedor/produto. Todavia, se não houver pendência quanto a documentação 

exigida, número de amostras e o confere com o descritivo; a amostra segue para as unidades de 

avaliação para testagem da amostra com emissão de parecer técnico pelos profissionais 

avaliadores. Caso o parecer técnico seja POSITIVO a amostra é aprovada. Em caso de parecer 

NEGATIVO a amostra é reprovada. O resultado da avaliação técnica é encaminhado para a 

Coordenação de Licitação.  

 De acordo com o Manual de Pré-qualificação28:22: 

 

O processo adequado de qualificação dos artigos médico-hospitalares a serem 

adquiridos visa assegurar que estejam de acordo com os padrões técnicos de 

qualidade para utilização. Sabe-se que a qualidade dos artigos para a saúde 

utilizados nos hospitais contribui para uma assistência mais segura, 

influenciando diretamente não somente a qualidade no atendimento, mas 

também os gastos dessas instituições. 

 

 A reprovação das amostras representa um gargalo no processo, pois a não aquisição gera 

transtorno e afeta diretamente a qualidade da assistência prestada. Para operacionalização dos 

dados de identificação dos gargalos foi utilizada a Planilha de MMHC (pág. 52). Esta gerou 

informações relevantes, dentre elas a classificação da situação de cada item após o 

encerramento do pregão em: homologado, fracassado, revogado, anulado ou deserto. Para 

levantamento e quantificação destas informações foi utilizado o esquema de mapeamento de 

pregões com a ferramenta de modelagem Bizagi para cada ano analisado. Este mapeamento é 

apresentado nas Figuras 15, 16 e 17 que se seguem. 
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Figura 18 - Esquema de Pregões de 2014 

 

 

Fonte: Faria, 2017.  
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Figura 19 - Esquema de Pregões de 2015 

 

 

 

Fonte: Faria, 2017. 
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Figura 20 - Esquema de Pregões de 2016 

 

 

Fonte: Faria, 2017.  

 

O mapeamento do quantitativo de pregões realizados por ano permitiu a elaboração de um 

quadro panorâmico com os resultados de todos os pregões analisados referentes aos anos de 2014, 2015 

e 2016 conforme apresentado no Quadro 5. 
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Quadro 5 – Identificação do resultado dos pregões MMH de consumo 

 

Ano  Número de 

Homologados  

  Causas da não homologação Total 

Fracassado Deserto Revogado Anulado 

Esgota* VAE** 

2014 172 47 30 04 31 09 293 

2015 156 21 02 06 10 06 203 

2016 36 60 39 70 11 03 219 

Total 364 130 71 80 52 18 715 
Fonte: Faria, 2017. 

*Esgotamento – significa dizer que todas as propostas já foram eliminadas, logo não há mais opções. 

**VAE – Valor Acima do Estimado, significa dizer que a última proposta foi recusada por ter o preço 

acima do estimado no termo de referência do edital.  

 

Desta forma, dos 715 itens totalizado referente aos pregões 2014 a 2016 para a aquisição de 

material médico-hospitalar de consumo, foram homologados ou aprovados 364 itens e não homologados 

351 itens. Destaca-se que a maior causa de não homologação se deve ao fracasso por: esgotamento, 

ocasionado pelo descumprimento de critérios estabelecidos no edital ou valor acima do estimado, 

quando o fornecedor não aceita negocia a redução do preço ofertado.  

Também é importante destacar o baixo número de itens homologados em 2016, um ano marcado 

por uma crise financeira no Estado do Rio de Janeiro que teve reflexo no processo licitatório, 

principalmente, pelo número de itens desertos. 

Os itens fracassados são avaliados a partir de critérios estabelecidos no edital e que servem como 

parâmetro para assegurar a qualidade do produto a ser adquirido. Chiavenato afirma que: “O controle 

de qualidade no gerenciamento de recursos materiais é imprescindível [...], por isso faz-se necessário 

que, ao adquirir um material, o mesmo seja submetido a testes de desempenho”33:10. 

 A avaliação da amostra deve ser criteriosa, ou seja: verificar o descritivo, a embalagem, o 

método de esterilização, a data de validade, o acabamento do material, a instrução de uso; antes de enviá-

las para as unidades avaliadoras. Isto é uma responsabilidade da assessoria técnica de qualificação de 

material para prevenir eventuais danos causados por materiais que se apresenta com a qualidade 

duvidosa. 

Com base nessa reflexão, o processo de normalização tem por finalidade estabelecer os 

requisitos necessários para a qualificação técnica do fornecedor e parâmetros para a avaliação 

e julgamento da amostra, ou seja, elaborar a metodologia de avaliação objetiva das amostras. 

Desta forma, o processo de normalização serve para subsidiar a tomada de decisão no momento 
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da avaliação técnica do material. Para mapear o processo de avaliação das amostras foi utilizada 

a ferramenta SIPOC, de acordo com a figura 21. 

 

Figura 21 - Diagrama do Processo de Avaliação de Amostras

 

 

 Partindo da “matriz” (Planilha de MMHC) originária na etapa do Planejamento 

Estratégico foi formulado um quadro com a representação numérica dos resultados dos itens 

dos pregões avaliados. E a partir daí, foram elaborados índices de desempenho do processo. O 

quadro com os indicadores está na Etapa 4 da metodologia, página 58.  

A homologação representa o êxito do processo de aquisição do material. Em 

contrapartida, os processos não homologados devem ser analisados criteriosamente quanto as 

causas do insucesso que, na maioria das vezes, são ocasionadas pelo próprio fornecedor que 
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participa do processo, mas envia documentação incompleta ou vencida, amostras fora do 

descritivo ou em número insuficiente. E, algumas vezes, sequer envia documentação e/ou 

amostras. Há também casos em que nenhum fornecedor se interesse em enviar proposta para 

participar do pregão, é o caso do item deserto.  

Outro modo de não homologação é o item anulado ou revogado. Na hipótese de um item 

ser anulado, o fornecedor, geralmente, é quem dispara a impugnação que pode resultar na 

anulação de um item para revisão de descritivo. Esta, especificamente, é uma lacuna causada 

pela falha na padronização/normalização. E na hipótese de um item ser revogado, implica 

assumir que a administração não tem mais interesse em adquirir tal item. De acordo com o 

quadro 5 o maior número de itens revogados ocorreu em 2014. Salienta-se que em 2013, as 

Organizações Sociais de Saúde começaram a administrar alguns hospitais da rede estadual de 

saúde. No Portal da Transparência do Rio de Janeiro é possível verificar que o início da gestão 

por OSS aconteceu no ano de 2013. No ano seguinte, alguns materiais específicos foram 

revogados, pois a responsabilidade da compra passa para a Organização Social.   

O quadro 6 mostra a representação dos índices analisados. Diante desta nova colocação 

é possível visualizar que o ano mais favorável para aquisição de material foi 2015 com a 

homologação de 78% dos itens. Seguindo este raciocínio, o ano de maior fracasso e deserto foi 

2016. Ano crítico para a gestão pública do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Quadro 6 - Representação dos Índices dos Itens Analisados 

Ano Homologados Fracassados Revogados Anulados Desertos Total 

2014 59%     (172) 26%     (77) 11%     (31) 3%     (9) 1%  (4) 100% 

2015 78%     (156) 11%     (23) 5%       (10) 3%     (6) 3%   (6) 100% 

2016 17%     (36) 45%     (99) 5%       (11) 1%     (3) 32% (70) 100% 

    Fonte: Extraído dos dados da Planilha de MMH de Consumo, 2016. 

 

 

  Em suma, este quadro traz um apanhado geral dos pregões realizados de 2014 a 

2016 evidenciando o percentual anual de cada um dos itens analisados. A seguir, o gráfico de 

desempenho dos pregões. 
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Gráfico 1 - Desempenho dos Pregões 

  

Fonte: Faria, 2017. 

 

 De acordo com o gráfico de desempenho dos pregões percebe-se que 2016 foi o ano de 

maior desafio para o setor de compras. A linha de tendência mostra o declínio no percentual de 

aquisição.  A matéria de Carlos Brito lançada no Portal G166 em 11 de novembro de 2016 retrata 

o quadro financeiro do Estado do Rio de Janeiro o que pode justificar a tendência das aquisições 

para 2017. 

 

 

Obras paradas, salários atrasados, fornecedores sem receber, uma absoluta 

incerteza quanto ao futuro e quase nenhuma perspectiva de melhora. A frase 

soa pessimista – e é. A situação financeira do Estado do Rio de Janeiro não dá 

margem a uma perspectiva otimista – pelo menos não a curto prazo. A 

máquina estadual entrará em 2017 com um rombo de R$ 17,5 bilhões no 

orçamento e a previsão é de um déficit de R$ 52 bilhões até dezembro de 2018. 

 

 

 Em face desta situação, a Gestão por Processos tem por objetivo manter a: eficácia com 

foco nos resultados (otimização de tempo e ações); eficiência com otimização do uso dos 

recursos e, principalmente a adaptação que possibilita ajustes conforme as demandas para o 

enfrentamento da crise. 
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 Outra forma de análise da eficácia na gestão é averiguar a duração do tempo médio dos 

pregões. Deste modo, é possível verificar a diferença que há entre o tempo gasto na fase interna 

e o tempo gasto na fase externa. E, com este levantamento traçar indicadores de eficácia cujas 

variáveis são tempo e ação.  

Primeira análise vai da abertura do processo até a abertura do pregão – o tempo médio 

da fase interna onde o processo está sendo formulado. E a segunda inicia-se com a abertura do 

pregão até o desfecho deste – tempo médio da fase externa. E por fim, o tempo médio total do 

processo apresentado em dias.  

 

Gráfico 2 - Duração dos Processos de Aquisição 

 

 

Fonte: Faria, 2017. 

Legenda: A-P = abertura do processo até a divulgação do pregão eletrônico 

      P-H = abertura do pregão eletrônico até a homologação do item 

 

 

 Na análise do gráfico, a fase interna é a que demanda mais tempo. Justifica-se por ser a 

fase de preparação do edital. Logo, esta deve ser criteriosa para evitar frustrações futuras. Para 

Maia67, é a fase das decisões que vão nortear o desenvolvimento do processo licitatório e estão 

elencadas no art. 3º da Lei 10.520/93. 

 

 

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

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

competição; 

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições 

referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre 

os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou 

entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados. 

 

 

 A fim de visualizar o valor gasto com aquisições de material médico-hospitalar de 

consumo, foi calculado o índice de economicidade das aquisições dos pregões analisados e 

realizada a curva de valor dos itens adquiridos. Com foco na otimização dos recursos 

financeiros investidos na aquisição e norteados pelo princípio da eficiência, foi avaliado o total 

dos gastos com aquisição de MMHC. 

 

Gráfico 3 - Representação do valor total dos gastos com aquisição de MMHC 

 

 

   Fonte: Faria, 2017. 

 

 Gráfico 4 - Representação do Valor Economizado na Aquisição por PE 
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Fonte: Faria, 2017. 

 

Índice de Economicidade da Negociação 

 

Tabela 2 - Percentual de economicidade anual 

 2014 2015 2016 

VFT R$ 68.473.307,75 R$ 32.124.014,26 R$ 12.440.755,30 

ET R$ 69.045.177,25 R$ 26.383.542,14 R$   3.318.746,28 

Economia Percentual 100,84% 82,13% 26,68% 

 
   Fonte: Faria, 2017. 

 

 Esta tabela mostra a economia percentual acumulada de cada ano. Na primeira linha 

apresenta o valor final total (VFT) e na segunda linha a economia total (ET) alcançada com a 

modalidade pregão eletrônico. O ano de maior rentabilidade de acordo com os cálculos foi em 

2014. E o mais crítico para aquisição foi 2016 com apenas 26,68% de economicidade impactada 

pela baixa procura de fornecedores. Esta tabela replica a tendência decrescente de investimento. 

 Outra fonte de visualização do recurso financeiro investido em compras ao longo destes 

três anos pode ser percebida com a análise do gráfico de Pareto. Este gráfico foi concebido 

através da classificação dos itens adquiridos por grau de valoração para análise contínua do 

investimento anual.  

O cálculo foi realizado em três etapas: 1º- elencar os produtos e realizar o somatório de 

todos os valores unitários finais (VUF) dos itens no ano; 2º - colocar em ordem decrescente os 
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VUF e tirar o percentual de cada um sobre o valor total final (VTF); 3º – lançar o percentual do 

total acumulado para cada item. Para montar o gráfico basta finalizar com o corte em até 80% 

para os produtos A e de 5% para baixo de produtos C e o ínterim entre o corte A até 80% e o 

corte C abaixo de 5% é classificado como produtos B. 

 

Gráfico 5 - Diagrama de Pareto de 2014 

 

Fonte: Faria, 2017. 

 

Gráfico 6 - Diagrama de Pareto de 2015 

 

Fonte: Faria, 2017. 

 

 



75 

 

Gráfico 7 - Diagrama de Pareto dos anos 2016 

 

 

Fonte: Faria, 2017. 

 

 Diante destes levantamentos, percebe-se que o planejamento é essencial para fornece 

subsídios que permitam entender a evolução do processo de aquisição, com o propósito de 

identificar, monitorar e avaliar os resultados encontrados para providenciar a melhoria contínua 

da organização do serviço com foco na melhoria dos resultados. 

Os critérios estabelecidos no edital servem como parâmetro para assegurar a qualidade 

do produto a ser adquirido. Chiavenato afirma que: “O controle de qualidade no gerenciamento 

de recursos materiais é imprescindível [...], por isso faz-se necessário que, ao adquirir um 

material, o mesmo seja submetido a testes de desempenho”33:10. 

 Vale destacar que no decorrer da pesquisa, o cenário, Secretaria de Saúde do Estado do 

Rio de Janeiro, passou por muitas mudanças estruturais e políticas que resultaram em impacto 

direto no progresso desta pesquisa. Diante de tais fatos, a Etapa 7 – Implementação do Processo 

e Etapa 8 – Gerenciamento do Processo não serão contempladas neste estudo, pois dependem 

da análise e da autorização dos novos gestores. Desta forma, tais etapas serão implementadas, 

assim que possível. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

 

 

 

Segundo Albert Einstein, fazer a mesma coisa, da mesma 
forma e esperar resultados diferentes é insanidade. 
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5 PROPOSTA DE REDESENHO DO PROCESSO 

 

 A Coordenação de Qualificação de Material da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de 

Janeiro vem desenvolvendo um processo de transformação contínua nas atividades realizadas 

no setor para proporcionar a integração entre a área de aquisição e área da assistência. A 

finalidade da CQM é selecionar material de qualidade para atender a demanda das unidades de 

saúde.  

O propósito da CQM é avaliar o material de forma integrada com os profissionais 

usuários. Esta qualificação antecede a compra e é baseada em conhecimento das características 

do material e na utilização das amostras para garantir a transparência no processo de seleção e 

de aquisição fundamentados na eficiência e eficácia do serviço.  

 A busca pela eficiência na função de Normalização e de Assessoria Técnica ao processo 

de Aquisição evidenciou à necessidade de implementação de um Sistema de Indicadores e de 

Diretrizes para nortear o fluxo de trabalho na CQM.  

Para dar visibilidade ao controle do andamento dos pregões foi elaborado um Sistema 

de Indicadores. E para dar trazer celeridade ao processo na etapa crucial de qualificação de 

material para aquisição foi sugerida a proposta de Pré-qualificação. 

 Com a implantação desses dois produtos, será possível otimizar e acompanhar os 

processos de aquisição e padronização dos serviços prestados pela CQM. Outra vantagem, será 

poder contar com as informações do sistema de indicadores como subsídio para a tomada de 

decisão no critério de eleição do material no quesito características e documentação exigida. 

 As principais competências desenvolvidas nesta etapa serão o incentivo no processo de 

qualificação técnica dos materiais estimulando a organização e revisão do Catálogo de 

Materiais junto aos colaboradores; o incentivo para a implantação da Pré-Qualificação de 

Marcas para otimizar o tempo de avaliação das amostras durante o processo na fase externa e a 

implantação imediata do Sistema de Indicadores como forma de acompanhar, monitorar e 

avaliar o processo. 

 

5.1 Proposta de Revisão do Catálogo de Padronização 

 

 O Catálogo é essencial para a correta seleção dos itens e para auxiliar na formulação da 

metodologia de critérios adotadas para o julgamento das amostras. Além disso, facilita o 

processo de normalização aperfeiçoando a etapa de padronização/seleção de materiais de forma 
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mais assertiva capaz de antecipar as demandas provenientes da Coordenação de Compras e das 

unidades de saúde que utilizam o material adquirido através do processo de aquisição.  

 A proposta é reestruturar o catálogo inserindo os códigos do produto no sistema, 

comparando-os com os descritivos do catálogo existente (Livro de Padronização); reformular 

as especificações técnicas uniformizando a descrição com ênfase nos atributos do produto e 

reavaliar os critérios de julgamento de cada item baseado no consumo das unidades de saúde 

inseridas no processo. 

 A solução encontrada está pautada no retorno dos Colegiados de Qualificação de 

Material com a finalidade de instituir um espaço de ouvidoria sobre a qualidade dos materiais 

em uso na rede possibilitando a busca ativa de produtos em desconformidade e criando 

oportunidades de realização de treinamento contínuo sobre a utilização dos produtos e a 

elaboração de parecer técnico. 

 Neste contexto, apresenta-se na sequência uma proposta de gerenciamento dos 

processos de normalização e de aquisição, bem como uma proposta de pré-qualificação de 

materiais, tomando como referência o sistema de indicadores e o protocolo organizacional 

desenvolvido no Programa de Pesquisa “Gerenciamento de Segurança Sanitária nos Serviços 

de Saúde: Monitoramento e Avaliação de Artigos Médico-Hospitalares Pós-

Comercialização64” coordenado pela Dr.ª Bárbara Pompeu Christovam da Universidade 

Federal Fluminense e desenvolvido em parceria com a CQM/SES/RJ. Ressalta-se que o 

desenvolvimento dessa parceria possibilitou a realização deste estudo, o qual gerou uma 

proposta de tecnologia gerencial do tipo inovação organizacional. 

 Neste contexto, define-se tecnologias gerenciais como dispositivos utilizados por 

profissionais nos serviços e unidades dos diferentes sistemas de saúde, para o alcance de metas, 

materialização de determinado produto/serviço, tomada de decisão e/ou resolução de problema 

específico, bem como na mediação de processos de gestão do cuidado e de serviços12;64. O 

termo inovação refere-se as mudanças significativas nos produtos e/ou processos desenvolvidos 

em uma organização. 

 Neste sentido, a inovação de processo organizacional proposta nesta pesquisa refere-se 

à implementação de novos métodos organizacionais, tais como mudanças nas práticas de 

normalização/padronização e aquisição de materiais através da adoção de critérios de avaliação, 

qualificação e monitoramento destes produtos pós-comercialização.  
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5.2 Proposta de Sistema de Indicadores para Gerenciamento dos Processos  

 

 Para elaboração da proposta do sistema de indicadores de avaliação e monitoramento 

do desempenho dos Processos de Normalização e Aquisição de Materiais para a SES/RJ, 

tomou-se por base teórica o modelo gerencial denominado Benchmarking.  

O Benchmarking é uma ferramenta de gestão utilizada para o planejamento e 

implementação de mudanças voltadas à melhoria dos processos desenvolvidos nas 

organizações. Este modelo de gestão parte do princípio de que as organizações incorporem e 

convertam o conhecimento e as boas práticas estabelecidas em outras organizações em planos 

de ação adaptados a sua realidade visando a melhoria de seus processos60. 

 Dentro da visão sistêmica da abordagem de gestão de processos, a adoção de medidas 

contínuas e sistemáticas de monitoramento do desempenho dos processos e das mudanças 

implementadas é de suma importância para tomada de decisão de gestores quanto a necessidade 

de ações de intervenção rápidas voltadas a melhoria dos processos.  

 Nesta perspectiva, o Benchmarking foi utilizado neste estudo como ferramenta de 

avaliação (na operacionalização da pesquisa) e monitoramento do desempenho dos processos 

organizacionais a partir de um sistema de indicadores. Devido à natureza técnica e 

administrativa das atividades desenvolvidas na Coordenação de Qualificação de Materiais 

(CQM) da SES/RJ, os indicadores propostos apresentam características gerenciais e 

operacionais. 

 

 

Os indicadores de Nível Gerencial são usados para verificar a contribuição 

dos setores (departamentos ou unidades) e/ou macro-processos 

organizacionais da estratégia e para avaliar se eles buscam a melhoria de 

forma equilibrada. Os indicadores de Nível Operacional servem para avaliar 

se os processos ou rotinas individuais estão sujeitos à melhoria continua e à 

busca da excelência68:2. 

 

 

 Para melhor visualização dos indicadores propostos eles foram organizados de acordo 

com o processo o qual se destina o monitoramento de seu desempenho, a saber: Indicadores de 

Avaliação e Monitoramento do Desempenho do Processo de Normalização de Materiais; e, 

Indicadores de Avaliação e Monitoramento do Desempenho do Processo de Aquisição de 

Materiais. 
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Quadro 7  - Indicadores de Avaliação e Monitoramento do Desempenho do Processo de Normalização de Materiais 

Indicador Conceituação Método de Cálculo Categorias Unidade de 
Medida 

Fontes de 
Informação 

Período de 
Medição 

Responsável 

Taxa de 
materiais 

aprovados 

Determina a porcentagem dos 
materiais que foram testados e 
aprovados durante o ano avaliado. 

Nº de Materiais Aprovados X 
100 

Nº Materiais Testados 

- Produto 
- 

Fornecedor 
- Geral 

% Ficha de 
Avaliação das 

Amostras 
Ficha de Parecer 

Técnico 

Anual CQM 

Taxa de 
materiais 

reprovados 

Determina a porcentagem dos 
materiais que foram testados e 
reprovados durante o ano avaliado. 

Nº de Materiais Reprovados 
X100 

Nº Materiais Testados 

- Produto 
- 

Fornecedor 
- Geral 

% Ficha de 
Avaliação das 

Amostras 
Ficha de Parecer 

Técnico 

Anual CQM 

Taxa de 
eventos 

adversos 

Porcentagem de eventos adversos 
em relação ao nº de produtos 
adquiridos. 

Nº de Eventos        X 100 
Nº Produtos Adquiridos 

- Produto 
- 

Fornecedor 
- Geral 

% Ficha de 
Avaliação das 

Amostras 
Formulário de 

Tecnovigilância 

Mensal e 
Anual 

CQM 

Taxa de 
queixas 
técnicas 

Porcentagem de queixas técnicas 
(não conformidades) apresentadas 
pelo produto durante seu uso em 

relação ao nº de produtos 
adquiridos. 

Nº de Queixas Técnicas X 100 
    Nº Produtos Adquiridos 

- Produto 
- 

Fornecedor 
- Geral 

% Ficha de 
Avaliação das 

Amostras 
Formulário de 

Tecnovigilância 

Mensal e 
Anual 

CQM 

Taxa de 
exclusão 

de 
materiais 

Porcentagem de marcas excluídas 
da listagem de aprovadas de 
acordo com o índice de eventos 
adversos e/ou queixas técnicas em 
um ano. 

Nº de Exclusões X 100 
    Nº Produtos Aprovados 

- Produto 
- 

Fornecedor 
- Geral 

% Ficha de 
Avaliação e 
Controle de 
Amostras 

Anual CQM 

Resposta 
de parecer 

técnico. 

Mede o tempo que as unidades 
demoram a responder o parecer 
técnico e para devolver à CQM 

P1 dias + P2 dias ... Pn dias 
Nº de Amostras Enviadas 

P1 dias = quanto tempo/dias 
para a devolução do primeiro 
parecer; P2 dias = quanto 
tempo/dias para a devolução do 
segundo parecer e Pn dias = 
quanto tempo em dias para a 
devolução do n parecer. 

- Geral 
- Unidade 

Frequência 
e Média 

Ficha de 
Avaliação e 
Controle de 
Amostras 

Mensal e 
Anual 

CQM 

Fonte: Christovam BP. Programa de Pesquisa: Gerenciamento de Segurança Sanitária nos Serviços de Saúde: Monitoramento e Avaliação de Artigos Médico-Hospitalares Pós-

Comercialização. Impresso. 201164. 
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 Sugere-se que os indicadores utilizados para avaliação e monitoramento do desempenho 

do processo de normalização descritos na metodologia continuem sendo aplicados pela CQM, 

por esta razão eles são reapresentados nesta seção. 

 Abaixo está apresentado o quadro de indicadores de avaliação e monitoramento do 

desempenho do processo de aquisição que medem os desfechos dos processos. Estes são de 

suma importância, pois servem de parâmetro para permanência ou alteração de descritivos, no 

quesito características do produto, além de medir o tempo médio das fases do processo. 
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Quadro 8 - Indicadores de Avaliação e Monitoramento do Desempenho do Processo de Aquisição de Materiais  

Nome Objetivo Cálculo/Fórmula 
Unidade 

de Medida 

Período 
de 

Medição 

Fonte de 
Informação 

Unidade 
Responsável  

Taxa de Itens 
Homologados 

Expressa o percentual de itens 
testados e aprovados com Parecer 
Técnico provenientes das unidades 
avaliadoras. 

Número de Itens 
Homologadosx100 
        Número Total de Itens  

% anual 
Planilha de 

MMHC 
CQM 

Taxa de Itens 
Fracassados 

Expressa o percentual de proponente 
inabilitado ou desclassificado pelas 
propostas. 

Número de Itens Fracassados x100 
   Número Total de Itens  

% anual 
Planilha de 

MMHC 
CQM 

Taxa de Itens 
Revogados 

Expressa o percentual de itens que a 
administração não tem mais interesse 
em adquirir. 

Número de Itens Revogados x 100 
    Número Total de Itens  

% anual 
Planilha de 

MMHC 
CQM 

Taxa de Itens 
Anulados 

Expressa o percentual de itens com 
algum tipo de irregularidade ou 
ilegalidades. 

Número de Itens Anulados x 100 
   Número Total de Itens  

% anual 
Planilha de 

MMHC 
CQM 

Taxa de Itens 
Deserto 

Expressa o percentual de itens em que 
não houve oferta/interessado. 

Número de Itens Desertos x 100 
   Número Total de Itens  

% anual 
Planilha de 

MMHC 
CQM 

Tempo Médio do 
Processo de 
Aquisição 

Expressa a média do número de dias 
da abertura do processo até o 
encerramento com a homologação do 
pregão. 

Número Total de Dias  
Número Total de Pregões 

dias anual 
Planilha de 

MMHC 
CQM 

Tempo Médio da 
Fase Preparatória 

Expressa a média do número de dias 
da abertura do processo até a abertura 
do pregão eletrônico. 

Número Total de Dias da abertura 
do processo até a abertura do 
pregão : Número Total de Pregões 

dias anual 
Planilha de 

MMHC 
CQM 

Tempo Médio da 
Fase Externa 

Expressa a média do número de dias 
da abertura do pregão até o 
encerramento com a homologação. 

Número Total de Dias da abertura 
do pregão até a homologação : 
Número Total de Pregões 

dias anual 
Planilha de 

MMHC 
CQM 

Taxa de 
Rentabilidade 
Anual 

Expressa a análise das negociações 
considerando os lucros tangíveis na 
forma monetária. 

(Valor Unitário Estimado x 
Quantidade  Adquirida) - (Valor 
Unitário Final x Quantidade 
Adquirida) 

% anual 
Planilha de 

MMHC 
CQM 

 

  Fonte: Faria, 2017.
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5.3 Proposta de Protocolo de Pré-Qualificação de Materiais 

 

 A pré-qualificação é um procedimento administrativo, que tem por finalidade antecipar 

a fase habilitatória da licitação. Esta proposta consiste em uma decisão prévia de que um 

determinado proponente preenche requisitos específicos e que o produto fornecido apresenta 

qualidade mínima satisfatória para atender à necessidade administrativa. Essa decisão deve ser 

de acordo com a exigência do procedimento administrativo e fundar-se em critérios objetivos 

predeterminados extraídos do Edital convocatório. 

 A eficácia no serviço prestado pela rede pública só será possível com o estabelecimento 

de metas que visem atender à clientela com qualidade e segurança.  E a pré-qualificação dos 

materiais é fator facilitador do trabalho diário, garantindo a todos envolvidos – cliente, 

profissional e gestores - uma assistência segura e livre de danos. E isso, demanda conhecimento 

científico aliado à experiência assistencial.  

Neste sentido, ressalta-se que a pré-qualificação de materiais está prevista na Lei nº 

8.666/93, no Capítulo I, Seção V que trata das compras, com destaque no Art. 15, inciso I, no 

qual dispõe que as compras, sempre que possível, 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”9:20. 

 Cabe ressaltar que a etapa de qualificação de material gera uma demanda de tempo que 

pode gerar atraso ao processo licitatório, isto porque os documentos apresentados exigem uma 

análise técnica complexa e apurada e as amostras precisam ser avaliadas nas unidades da rede.  

Com o propósito de acelerar a desburocratização deste procedimento, a pesquisa propõe 

que a pré-qualificação do material segundo especificação e marca possa ser utilizada para várias 

licitações trazendo economia significativa de recursos e de tempo por ser realizada fora do 

pregão. 

 A vantagem da pré-qualificação é permitir agilidade e celeridade ao processo, posto que 

a decisão sobre os requisitos da qualificação não atravanca o processo licitatório, pois é 

realizada de forma independente. E por disso, caso haja impugnação, o assessor técnico tem 

tempo hábil para decidir sobre o questionamento, sem atrasar o trâmite licitatório. 

A pré-qualificação fornecerá um cadastro de materiais/produtos para saúde aptos para a 

aquisição. Nesse caso, todo e qualquer interessado poderá participar do processo licitatório de 

pré-qualificação, porém só os que satisfizerem as condições para habilitação estarão aptos a 

participarem da licitação. 
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 Logo, no processo licitatório serão julgadas, apenas, as propostas de preços dos 

licitantes pré-qualificados. Os proponentes que não obtiveram o certificado de apto na etapa de 

pré-qualificação, não participam da licitação. Desta forma, não haveria necessidade de levar as 

amostras na fase externa do processo, visto que a avaliação seria constante ao longo do ano para 

alimentar o banco de marcas pré-qualificadas conforme protocolo estabelecido pela 

organização. 

 

5.3.1 Protocolo Organizacional para Pré-Qualificação de Materiais Médico-Hospitalares de 

Consumo segundo especificações e marcas 

 

 Será realizado um edital de convocação para pré-qualificar as marcas. A metodologia 

de avaliação será de acordo com o edital que é lançado por pregão eletrônico para finalidade de 

pré-qualificar marcas.  

Destaca-se que a finalidade não é adquirir o produto, mas sim pré-qualificar. Então 

durante o processo de avaliação todas as propostas que forem avaliadas serão registradas 

conforme ficha descrita na figura 22. 
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Figura 22 - Modelo de Ficha de Pré-Qualificação de Materiais 

 

    Fonte: Faria, 2017. 

 

 A partir de todo este contexto foi traçado o fluxograma do processo de pré-qualificação 

que para facilitar visualização da sequência foi desmembrado em duas etapas: a primeira 

iniciando com a revisão do catálogo até o lançamento do edital com a ciência do fornecedor. E 

a segunda, inicia-se com a ciência do fornecedor e finaliza com o registro dos habilitados no 

banco de cadastro e com a apreciação do jurídico conforme figuras 23 e 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Fornecedor Marca

Item DocumentoValidade Unidade 1 Avaliação Unidade 2 Avaliação Unidade 3 Avaliação

1 AFE

2 LFS

3 ACT

4 Registro

5 Outro

CQM e Unidades de Saúde

Título: Pré-Qualificação de Materiais Médico-Hospitalares de Consumo

Supervisão Aprovação Arquivado em:

Coordenador: Responsável:

1 Objetivo

Acelerar o processo de qualificação de materiais.

2 Campo de Aplicação

4 Observação

3 Gerenciamento e Temporalidade dos Registros

3.2 Os registros são gerenciados da seguinte forma:
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Figura 23 - Fluxograma da Pré-Qualificação de MMHC - Etapa 1 

 

 Fonte: Faria, 2017.  
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Figura 24 - Fluxograma da Pré-Qualificação de MMHC - Etapa 2 

 

 

  Fonte: Faria, 2017.  

 

 Desta forma, entende-se que a pré-qualificação é um mecanismo realizado para acelerar 

o processo licitatório e otimizar o tempo médio do pregão eletrônico na fase externa no que 

concerne a etapa de avaliação das amostras. Também pode ser utilizada como ferramenta para 

a padronização dos materiais da grade de consumo. 

A criação de um banco de marcas aceitáveis ou previamente qualificadas serve como 

garantia de aquisição de materiais médico-hospitalares de consumo de qualidade. A 

possibilidade de realizar a avaliação de forma mais tranquila favorece a resposta de parece mais 

elaborado. 

 Neste trabalho destaca-se a possibilidade de adotar a pré-qualificação como subsídio na 

tomada de decisão quanto a avaliação das amostras enviadas no pregão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A proposta do trabalho foi rever os processos de normalização e de aquisição 

operacionalizados pela Coordenação de Qualificação de Material. Estes processos necessitam 

do envolvimento dos gestores, dos profissionais e dos fornecedores dentro de uma visão 

sistêmica da administração de recursos materiais. Considerando a transitoriedade das gestões 

na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, é importante institucionalizar a prática de 

revisão dos processos visando à sistematização destes tendo como premissa o envolvimento de 

todos os atores. 

 Nesse aspecto, é imprescindível que a Instituição repense suas práticas operacionais e 

as estratégicas utilizadas para não estagnarem diante de um cenário, onde cada vez mais a 

sociedade cobra a eficiência e a eficácia dos serviços públicos. Por isso, a importância do 

mapeamento dos processos para subsidiar a criação de protocolos que favoreceram a tomada 

de decisão quanto a qualificação da aquisição de materiais médico-hospitalares. 

 Ao finalizar o trabalho, chega-se à conclusão que para alcançar a padronização, é 

necessário redesenhar os processos com a participação dos envolvidos. O resgate do Colegiado 

de Qualificação de Material irá favorecer a revisão coletiva do catálogo de materiais que 

compõe a grade de insumos. A elaboração e desenvolvimento de um sistema de indicadores 

para monitorar os processos, também será de grande valia para nortear o desenvolvimento dos 

desfechos dos processos.  

E, finalmente, a implantação de um modelo de pré-qualificação com foco na 

simplificação e redução de tempo na avaliação dos materiais durante a fase externa irá otimizar 

toda demanda de energia gasta em prol de realizar a avaliação em tempo mínimo possível. 

Assim, os processos devem ser redesenhados com o intuito de manter uma visão sistêmica dos 

processos executados pela Coordenação de Qualificação de Material. 

Conhecer somente uma parte do todo não basta para a construção de um sistema. ´É 

necessário manter comunicação efetiva com todos os setores envolvidos para a construção de 

um processo licitatório. O fluxo contínuo do processo de avaliação é indispensável à construção 

de um sistema que sirva não só de banco de dados, mas também de instrumento de gestão que 

auxilie na tomada de decisões do gestor.  

 

 



88 

 

Não se deve esquecer, ainda, que um sistema para funcionar plenamente deve buscar a 

integração com o usuário, que é o profissional da assistência, estabelecendo mais canais de 

comunicação e acompanhamento das solicitações quando a pós comercialização dos produtos 

após a aquisição, agregando valor aos serviços prestados pelo poder público. 

 O trabalho apresentou uma visão geral de fatores que representam gargalos na gestão de 

materiais no processo de compra pública e propôs algumas estratégias para facilitar a tomada 

de decisão e trazer melhoria aos serviços com a oferta de produtos de qualidade e em 

quantidade. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Carta de anuência 

 



98 

 

ANEXO 2: Parecer do CEP 

 
 

 
 


