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RESUMO 
 

 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem por objetivo analisar os fatores relevantes na 
fase interna do processo licitatório para a realização de aquisições eficientes, visando 
garantir a economicidade nas compras realizadas pelo Hospital Geral de Fortaleza 
(HGEF) – Exército. Para atingir o objetivo proposto, foi feito um estudo bibliográfico, 
em que o autor descreveu sobre os princípios constitucionais da administração 
pública, sobre as modalidades licitatórias e sobre as fases da licitação, com enfoque 
principal na fase interna. Juntamente ao estudo, foi realizada uma pesquisa de campo, 
de caráter exploratório-descritivo e de método quantitativo, através de um estudo 
documental referentes a três pregões eletrônicos do HGeF, com a finalidade de coletar 
dados sobre os materiais adquiridos por essa Organização Militar de Saúde e através 
de uma pesquisa de opinião. Esta pesquisa foi aplicada a 96 servidores do HGeF, 
sendo obtida uma quantidade de 79 respostas, que avaliaram a qualidade, 
quantidade, tempestividade e outros aspectos dos materiais comprados pelo HGeF. 
O resultado das pesquisas mostrou que o HGeF está entre os níveis “Bom” e “Muito 
Bom” com relação ao nível de eficiência do pregão eletrônico na aquisição de 
materiais. Outro importante resultado foi que, analisando os três pregões estudados, 
o HGeF gerou uma economia de 30,82%, 48,81% e 40,99% do valor inicialmente 
cotado, sendo estes índices “Excelentes” de economicidade. Diante desses 
resultados, pode-se concluir que a fase interna é de fundamental importância para 
garantir aquisições com economicidade e eficiência em órgãs públicos. 
 

 

Palavras-chaves: Compras na administração pública. Hospital Geral de Fortaleza. 
Fase interna do processo licitatório. Princípio da economicidade. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This final paper aims to analyze the relevant factors in the internal phase of the bidding 
process for efficient purchases, in order to ensure economy in purchases made by the 
General Hospital of Fortaleza (HGeF) – Army. To achieve the proposed objective, a 
bibliographic study was carried out, in which the author described about the 
constitutional principles of public administration, about the bidding modalities and 
about the bidding phases with the main focus on the internal phase. Along with the 
study, a field reserach of exploratory-descriptive and quantitative method was carried 
out through a documentary study referring to three electronic tradings, with the purpose 
of collecting data on the materials acquired by this Military Health Organization and 
through an survey research. This survey was applied to 96 servers of HGeF, obtaining 
a number of 79 answers, wich evalueted the quality, quantity, timing and other aspects 
of the materials purchased by HGeF. The results of the surveys showed that HGeF is 
between the “Good” and “Very Good” levels in relation to the efficiency level of the 
eletronic trading in the acquisition of materials. Another importante result was tha, 
analyzing the three auctions studied, the HGeF generated savings of 30,82%, 48,81% 
and 40,99% of the initially quoted value, being these indices “Excellent” in terms of 
economy. Given these results, it can be concluded that the internal phase is of 
fundamental importance to ensure cost-effective and efficient purchases in public 
agencies. 
 

 

Key words: Purchasing in public administration. General Hospital of Fortaleza. 
Internal phase of the bidding process. Principle of economy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Licitação é um processo administrativo realizado por órgãos da administração 

pública, com a finalidade de contratar serviços ou adquirir materiais que sejam 

necessários para atender o interesse público (BRASIL, 1988). 

O processo licitatório passou a ser uma obrigação no Brasil a partir da 

Constituição Federal de 1988, mais precisamente no seu inciso XXI do Art. 37, porém 

só foi regulamentado através da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que em seu Art. 

3º prescreve que 

 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

No ano de 2002, uma nova modalidade licitatória é incluída no Brasil, através 

da Lei 10.520/2002: o pregão. Esta modalidade trouxe inúmeras inovações em relação 

as já existentes, sendo as principais a inversão de fases e a possibilidade de ser 

realizado de maneira eletrônica, com o objetivo de garantir maior eficiência, 

economicidade e transparência ao processo (BONA, 2015). 

Qualquer que seja a modalidade licitatória, este processo é dividido em fase 

interna, que é aquela onde ocorrem os atos preparatórios do processo, e fase externa, 

que tem início com a convocação dos interessados e é finalizada com a homologação 

da licitação (FONTE DE PREÇOS, 2020). 

 

         

1.1 PROBLEMA 
         

 

A fase interna de um processo licitatório é composta de todos os procedimentos 

formais que ocorrem antes da publicação do edital, dos quais cabe destacar a 

solicitação do objeto pelo interessado, a realização da pesquisa de preços de acordo 

com a Instrução Normativa nº 23, de 5 de agosto de 2020, aprovação da despesa pela 
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autoridade competente, elaboração do edital e seus anexos e a publicação na 

imprensa oficial. 

Em suma, é nessa fase que são definidos o tipo e a modalidade da licitação, as 

condições para entrega dos bens, a descrição detalhada do material a ser adquirido e 

o seu preço de referência ou preço máximo. 

  

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 
       

 

Devido sua relevante importância para o sucesso de um procedimento licitatório 

e a consequente aquisição do objeto desejado pela administração pública, a fase 

interna do processo licitatório deve ser bem planejada e elaborada, pois a falta de 

planejamento é uma das principais falhas que costuma ocorrer. 

As principais consequências da falta de planejamento são a não aquisição do 

que se necessitava e a ocorrência de algumas improbidades, como por exemplo 

contratações emergenciais por dispensa de licitação sem fundamentação legal, 

alterações contratuais desnecessárias e até mesmo a compra de um objeto ou 

contratação de um serviço por um preço bem acima do valor de mercado. 

Vale ressaltar que essas falhas geram problemas tanto para a administração 

pública como também para os gestores que participaram do processo, seja ele na sua 

fase interna ou externa. 

 

 

1.1.2 Formulação do Problema 

 

 

Diante do objeto de pesquisa tal como aqui delimitado, tem–se como problema 

de pesquisa a seguinte formulação: O quão importante é a fase interna para que haja 

economicidade nos pregões eletrônicos para a aquisição de materiais pelo Hospital 

Geral de Fortaleza – Exército? 
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1.2  OBJETIVOS 
 

   

Este projeto de pesquisa possui objetivos que podem ser assim descritos: 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
        

 

Analisar os fatores relevantes na fase interna do processo licitatório para a 

realização de aquisições eficientes, visando garantir a economicidade nas compras 

realizadas pelo Hospital Geral de Fortaleza (HGEF). 

  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

        

 

       Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, foram levantados objetivos específicos que conduziram à consecução do 

objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

           a) Descrever as modalidades licitatórias previstas pela Lei 8.666/93 e 

10.520/02, dando ênfase ao pregão eletrônico; 

           b) Conceituar os princípios da economicidade e da eficiência e suas respectivas 

aplicabilidades na área de aquisição de materiais; e 

           c) Avaliar a economicidade do pregão eletrônico na aquisição de materiais pelo 

Almoxarifado do Hospital Geral de Fortaleza – Exército, destacando as boas práticas 

e as oportunidades de melhoria. 

 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

Partindo então do problema proposto, podemos dizer que as aquisições de 

materiais pelo Hospital Geral de Fortaleza (HGEF) buscam atingir o princípio da 
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economicidade, sem afetar a qualidade do material a ser adquirido, com a finalidade 

de prestar serviços de qualidade para o público-alvo desta Organização Militar de 

Saúde. 

Podemos enunciar nossas hipóteses de investigação da seguinte maneira: 

a) Se a economicidade nas aquisições de materiais pelo Hospital Geral de 

Fortaleza (HGEF) está, em média, entre 0% e 9,9%, há necessidade de melhorias 

urgentes a serem implementadas na fase interna do processo licitatório para que se 

atinja, no mínimo, uma economicidade de 10%; 

b) Se a economicidade conseguida nas aquisições de materiais pelo Hospital 

Geral de Fortaleza (HGEF) está influenciando de maneira negativa na eficiência do 

processo licitatório, no que se refere a qualidade do material recebido ou na falta de 

cumprimento da obrigação de entrega por parte do fornecedor, devem ser feitas 

melhorias em todas as fases do processo. 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 

Matias-Pereira (2012) define método como um conjunto de procedimentos, 

técnicas e regras necessárias para a realização de uma pesquisa científica, 

relacionada à natureza da pesquisa que será desenvolvida. 

 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

 

Neste trabalho foi estudada a influência da fase interna do processo licitatório 

na economicidade das licitações do Hospital Geral de Fortaleza, durante o período de 

2020/2021. 
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1.4.2 Amostra  

 

 

Para a presente pesquisa foi utilizada a amostra não-probabilística, que irá 

possibilitar a escolha de determinados elementos que representem o “bom 

julgamento” do universo em estudo.  

A escolha deste tipo de amostra teve por finalidade escolher os indivíduos mais 

capazes de responder ao questionário, buscando atingir um resultado mais próximos 

o possível da realidade. 

A pesquisa foi aplicada a cerca de 96 funcionários do Hospital Geral de 

Fortaleza, sendo obtido um retorno de 79 formulários respondidos por servidores, 

tanto da área administrativa, quanto da área técnica, respectivamente os que fazem 

parte do processo de aquisição e os que usam os materiais adquiridos. Este 

quantitativo perfaz aproximadamente 21% do efetivo total daquela Organização Militar 

de Saúde.  

O quantitativo desta amostra foi escolhido baseado na “Calculadora de 

Tamanho de Amostra”, acessível pelo site da Companhia SurveyMonkey e o resultado 

terá grau de confiança de 95% e margem de erro de 10% que são percentuais tidos 

pelo autor deste trabalho como eficientes para que se possa chegar a uma conclusão 

realista. 

Já a análise dos documentos que compõe o processo licitatório foi realizada 

em itens dos pregões eletrônicos 30/2020, 22/2020 e 03/2020, homologados 

respectivamente em 19 FEV 21, 10 FEV 21 e 18 MAI 20. 

 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa 

 

 

No campo de procedimentos metodológicos a seguir serão abordados os 

métodos e tipos de pesquisa utilizados, bem como a sequência das ações para se 

chegar ao resultado final. 
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  1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura 

 

 

Para garantir embasamento teórico sobre o assunto, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, através de livros de autores renomados no assunto e em artigos 

científicos e dissertações de mestrado com temas similares a este trabalho, alguns 

em versão impressa e outros através de busca na internet, com a finalidade de   

explicar um problema baseado em referencial teórico publicado em documentos. 

 

 

 1.4.5 Procedimentos Metodológicos 

 

 

Com o objetivo de se verificar o nível de economicidade do pregão eletrônico 

na aquisição de materiais pelo Hospital Geral de Fortaleza – Exército e a importância 

da fase interna do processo neste escopo, foram seguidas as seguintes ações: 

No que se refere aos objetivos, foi utilizada a pesquisa do tipo exploratório-

descritiva, onde foram estudados os documentos referentes aos pregões eletrônicos 

nr 30/2020, 22/2020 e 03/2020 do Hospital Geral de Fortaleza do Exército (HGeF), 

realizados entre os anos 2020 e 2021, documentos requisitórios de material e outros 

documentos referentes ao Almoxarifado e Seção de Licitações, com a finalidade de 

coletar dados sobre os materiais adquiridos por essa Organização Militar de Saúde, 

desde a hora em que é feita a requisição até a emissão da Nota de Empenho. Vale 

ressaltar que estes documentos são de acesso público e estão disponíveis no portal 

de compras governamentais do governo federal brasileiro. 

Quanto as fontes de informação, além da pesquisa bibliográfica já citada, foram 

realizadas pesquisas de campo no Hospital Geral de Fortaleza, nas modalidades 

estudo documental e pesquisa de opinião. O estudo documental ocorreu juntamente 

com a pesquisa exploratório-descritiva. Já na pesquisa de opinião, o questionário foi 

distribuído e aplicado com os servidores do Hospital Geral de Fortaleza, no qual 

poderam opinar sobre qualidade, quantidade, tempestividade e outros aspectos 

referentes aos materiais comprados pelo HGeF.  

Esta pesquisa é de natureza quantitativa, e, deste modo, será possível analisar 

a base de dados através de números e gráficos. Isso se deu em dois momentos, sendo 
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o primeiro referente a análise dos preços de referência dos pregões eletrônicos e a 

comparação com seu preço final pós homologação do certame e o segundo referente 

ao resultado consolidado da pesquisa de opinião. 

 

 

 1.4.6 Instrumentos 

 

 

A aplicação do instrumento de coleta de dados é a fase prática da pesquisa e 

inicia-se com a aplicação do instrumento elaborado, utilizando a técnica selecionada, 

com o objetivo de se efetuar a coleta dos dados previstos e sua execução obedece a 

várias características.  

A pesquisa utilizou questionários, que servirão de apoio para a coleta de dados 

de uma maneira mais fidedigna. 

O questionário para verificar o nível de economicidade do pregão eletrônico na 

aquisição de materiais pelo Hospital Geral de Fortaleza – Exército e a importância da 

fase interna do processo neste escopo foi elaborado através da ferramenta Google 

Forms, disponível no link <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQJ8m4_eAY 

lHNO5cLa_4sVs608G2zKViMp7e5EYkB7vXEXEA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0> 

e foi enviado para aproximadamente noventa e seis militares do Hospital Geral de 

Fortaleza, julgados por este pesquisador aptos cognitivamente a expressarem sua 

opinião, com um prazo de quinze dias para resposta, sendo obtido um total de 79 

formulários respondidos, que corresponde a, aproximadamente, 82% de retorno em 

cima do total de pesquisas distribuídas. 

Não foi realizado pré-teste do instrumento de pesquisa, tendo em vista a 

simplicidade do questionário aplicado. 

 

 

 1.4.7 Análise dos Dados 

 

 

Após serem respondidos os questionários via internet pelo Google Forms, os 

dados foram consolidados, em forma de tabelas, para agrupar as informações mais 
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relevantes, gerando gráficos que possibilitaram a melhor análise e interpretação das 

respostas obtidas. 

Ademais, foram tabulados dados referentes ao preço dos materiais adquiridos 

pelo Hospital Geral de Fortaleza, fazendo-se um comparativo entre o valor de 

referência e o valor homologado e, deste modo, foi possível ter um parâmetro de 

economicidade. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 

A escolha do tema “fase interna do processo licitatório” deveu-se ao fato da sua 

importância para a situação das contas públicas de um país. A gerência dos gastos e 

dos bens públicos, quando atendem aos princípios norteadores da administração e ao 

interesse coletivo, são essenciais para o desenvolvimento econômico nacional.  

Os gestores públicos têm a capacidade de influenciar diretamente no ritmo de 

crescimento de um país, desde que procure, ao máximo, atingir o princípio eficiência 

na aquisição de materiais, que, segundo Meirelles (2002, p. 36), significa: 

 

(...) o que se impõe a todo o agente público de realizar suas atribuições com 
presteza, perfeição e rendimento profissional. É o mais moderno princípio da 
função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas 
com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e 
satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus 
membros. 

 

A ineficiência na área de aquisições diminui a oferta de materiais ou de serviços 

que seriam ofertados aos cidadãos, prejudicando a toda população. Portanto, este 

assunto é de interesse social, razão por que merece reflexões por aqueles 

responsáveis pela administração das receitas e despesas públicas, que no âmbito do 

Exército Brasileiro são todos os militares, pois o processo inicia-se desde a vontade 

do interessado em adquirir o bem. 

Além disso, diante das dificuldades orçamentárias do nosso país, este assunto 

torna-se bastante importante a ser estudado, principalmente, por sabermos das 

inúmeras notícias sobre escassez de recursos e crimes de corrupção. 
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Neste escopo, a fase interna de um processo licitatório é de fundamental 

importância, pois é nela em que será feito o planejamento da contratação pelo órgão 

requisitante, sendo definidos os descritivos detalhados dos objetos, seus valores de 

referência ou valores máximos e os parâmetros da contratação, fatores estes 

essenciais para a economicidade. Deste modo, faz-se necessário uma maior atenção 

e estudo deste tema, com a finalidade de aumentar a eficiência nesta fase, visando 

adotar e difundir as boas práticas e aplicar as oportunidades de melhoria. 

Para realização do presente estudo, foi escolhido o Hospital Geral de Fortaleza, 

pertencente ao Exército Brasileiro, por se tratar de uma organização pública do 

governo federal, na qual o autor deste trabalho serviu entre os anos de 2015 a 2020 

e onde há diversos pregões eletrônicos para aquisição de material anualmente. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

       

  

2.1 LICITAÇÕES X PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

 

A licitação tem por finalidade a realização da alienação de bens públicos, 

aquisição ou locação de bens, contratação de serviços ou obras de engenharia, 

outorga, concessões, permissões de obra, serviço ou de uso exclusivo de bem público 

por uma Organização Pública, segundo condições estipuladas previamente em seu 

edital, convocando interessados na apresentação de propostas, a fim de selecionar a 

que se revele mais conveniente em função de parâmetros antecipadamente 

estabelecidos e divulgados (MELLO, 2004). 

Para atingir o que se propõem, o administrador público deve seguir os princípios 

constitucionais da Administração Pública nos processos licitatórios, com a finalidade 

de garantir a melhor gerência possível do recurso e dos bens comuns a todos os 

brasileiros (REK, 2003). Esses princípios estão previstos no Artigo 37, caput, da 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). São eles: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

Existem, ainda, outros princípios que estão implícitos no texto da Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988), mas foram expressos através do artigo 2º da Lei 

Federal 9.784/99 (BRASIL, 1999), são eles: princípio da razoabilidade, 

proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, motivação, 

supremacia do interesse público, economicidade, entre outros. 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, é de suma importância o 

detalhamento acerca dos princípios da eficiência e da economicidade. O princípio da 

eficiência é aquele que impõe a todo agente público a obrigação de realizar suas 

diversas atribuições com presteza, perfeição e rendimento profissional, exigindo 

resultados positivos para o serviço público e o satisfatório atendimento das 

necessidades da população (MEIRELLES, 2013). 

O ponto essencial do princípio da eficiência é a procura da produtividade e da 

economicidade. É buscar a redução do desperdício de dinheiro público através da 

aquisição de materiais com presteza e perfeição. Segundo Justen Filho (2005, p.54):  
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A economicidade impõe adoção de solução mais conveniente e eficiente sob 
o ponto de vista da gestão dos recursos públicos. Toda atividade 
administrativa envolve uma relação sujeitável a enfoque de custo-benefício. 
O desenvolvimento da atividade implica produção de custos em diversos 
níveis. Assim, há custos relacionados com o tempo, com a mão de obra, etc.  
 

Alfonso (1995, p. 97) e Metcalfe e Richards (1992, p. 31) classificam a eficiência 

em dois tipos. A primeira trata-se da eficiência técnica, que é a relação entre os 

recursos empregados e os resultados físicos obtidos. A segunda refere-se a eficiência 

econômica, representada pela relação entre custos dos recursos e o valor dos 

resultados, sendo esta geralmente o foco das reformas administrativas. 

O princípio da economicidade está vinculado ao da eficiência, visto que a 

eficiência está relacionada à redução de custos, à escolha da opção mais vantajosa 

economicamente para o Estado (ARAÚJO; RODRIGUES, 2012). 

De acordo com um estudo realizado pela Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) foi destacado que, além da observância aos 

princípios e às regras que norteiam as compras públicas, os governos estão 

dedicando esforços para aumentar a eficiência e eficácia desta função chave do 

Estado. Destacam ainda:  

 

Desde identificar as necessidades, determinando a pessoa ou organização 
para as suprir; para garantir a entrega das compras, dentro do prazo acordado 
e com a qualidade esperada, a contratação pública tem implicações no 
desempenho do setor público e na satisfação do cidadão (OECD, 2017, p. 
172 – tradução nossa). 

 

 

2.2 MODALIDADES DE LICITAÇÃO 

 

 

A Lei 8.666/93 (BRASIL, 1993) trouxe consigo a obrigatoriedade na realização 

de licitação no âmbito da Administração Pública e definiu, inicialmente, cinco 

diferentes modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, 

concurso e leilão. As modalidades possuem características próprias que as 

distinguem umas das outras, sendo cada qual apropriada a determinados tipos de 

contratação. 
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Entretanto, a Lei 8.666/93 não proporcionou a eficiência esperada, devido ao 

excesso de formalismo e de uniformidade nos procedimentos licitatórios previstos por 

esta lei, resultando em demora excessiva para a conclusão dos processos de compra, 

além de se mostrar como uma forma de controle burocrático e de eficácia duvidosa. 

Como alternativa para otimizar os procedimentos de compras no setor público, surge 

a Lei 10.520/02, Lei do Pregão, que seria uma nova modalidade licitatória, mais ágil e 

mais dinâmica, porém não desvinculado dos imperativos legais. É através dessa 

modalidade que a Administração Pública contrata bens e serviços visando a isonomia 

e proporcionando aos licitantes a redução do valor de suas propostas por meio de 

lances, primando a economicidade nas aquisições públicas. (MUSTEFAGA, 2011). 

Hupsel e Costa (2006, p. 288) ressaltar alguns pontos que diferenciam o pregão 

das demais modalidades licitatórias: 

 

(I) destina-se à aquisição de bens e serviços comuns; (II) não possui limites 
de valor estimado de contratação para que possa ser adotada essa 
modalidade de licitação; (III) só admite o tipo de licitação menor preço; (IV) 
concentra todos os atos em única sessão; (V) conjuga propostas escritas e 
lances durante a sessão; (VI) possibilita a negociação entre o pregoeiro e o 
proponente que ofertou o menor preço e (VII) é um procedimento célere. 

 

Uma das características do pregão que cabe destaque é a inversão de fases. 

Nas outras modalidades de licitações tradicionais, o julgamento inicia-se pela análise 

dos envelopes contendo os documentos dos licitantes que os habilitam sob o aspecto 

jurídico, técnico e econômico financeiro, para, só depois, serem analisadas as 

propostas, dos fornecedores que foram habilitados na fase anterior, nos envelopes 

que contemplam a descrição do objeto e o preço ofertado. (MUSTEFAGA, 2011). 

Já no Pregão, analisam-se as propostas de preços e, só depois, a habilitação 

da empresa vencedora do certame. Conforme explica Fernandes (2006, p. 489) 

“desse modo, com a inversão das fases de exame, a Administração Pública restringe 

o julgamento da habilitação, em tese, a uma habilitação: a do vencedor”. Com a 

inversão das fases, o procedimento licitatório ganha mais agilidade, tornando o 

procedimento simplificado e de fácil condução para o pregoeiro e sua equipe de apoio.  
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2.3 FASES DA LICITAÇÃO 
 

 

Todo procedimento licitatório é dividido em duas fases. A fase interna, também 

conhecida como preparatória, tem início com a necessidade que a administração 

possui de contratar para atender a sua demanda. De acordo com Meirelles (2013), é 

a fase que se passa no âmbito do órgão responsável pela aquisição dos bens e 

serviços. 

A fase interna subdivide-se na elaboração da requisição do objeto, na 

confecção do edital/termo de referência e na publicação na imprensa oficial. 

A requisição do objeto, que deve ser acompanhada 

da justificativa para a aquisição, é o documento em que o interessado faz a definição 

detalhada do objeto, com foco nos aspectos qualidade e quantidade. Além disso, 

também elabora uma previsão de custo, através da realização de pesquisa de preços, 

conforme prevê a Instrução Normativa nº 23, de 5 de agosto de 2020. Importante 

ressaltar que este documento deve ser aprovado pela autoridade competente (BONA, 

2015). 

A confecção do edital/termo de referência é regida pelo artigo 9º, § 2º, do 

Decreto nº 5.450/05. Este documento, dentre outras finalidades, define os objetos a 

serem licitados, a modalidade licitatória e o tipo de licitação escolhidos; consolida 

elementos que favoreçam avaliação do custo pela administração diante dos recursos 

orçamentários; estipula os valores estimados dos produtos em relação ao valor de 

mercado; estabelece o cronograma físico-financeiro, os critérios de aceitação do 

objeto e da habilitação do fornecedor, as obrigações do contratado e da contratante, 

os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, o prazo para execução 

e as sanções de forma clara, concisa e objetiva. Como na subfase anterior, deve-se 

ter a autorização e a assinatura da autoridade competente (BONA, 2015). 

Segundo o site Fonte de Preços (2020), esta fase encerra-se quando o órgão 

faz a publicação do aviso de licitação no Diário Oficial, com a finalidade de ser dada 

publicidade ao edital, visando convocar interessados e informar-lhes todos os dados 

necessários para a sua participação no certame. 

Assim sendo, fica claro que na fase interna é que se constrói a base da licitação. 

É nesta fase que ocorre o planejamento da contratação e, sem ele, a tendência é de 

insucesso nas aquisições de produtos ou serviços que venham a atender a demanda 
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do solicitante. Deste modo, é de fundamental importância que seja feito um bom 

estudo da demanda na fase interna, executando cada processo de maneira 

responsável e dedicada, visando redigir um instrumento convocatório que garanta a 

administração pública a realização de compras alinhadas com sua necessidade e com 

o seu planejamento estratégico (MONTEIRO, 2018). 

Já a fase externa é aquela em que os fornecedores passam a fazer parte do 

procedimento e inicia-se a partir do momento que os interessados tomam 

conhecimento da abertura da licitação. Suas subfases modificam-se conforme a 

modalidade licitatória adotada e, de maneira geral, JUSTEN FILHO (2008, p.483) a 

subdivide do seguinte modo: 

 

a) Fase de Divulgação: destinada a dar ciência aos terceiros da existência da 
licitação (seja para que participem da licitação, seja para que fiscalizem sua 
regularidade). 
b) Fase de Proposição: destinada à formulação de propostas pelos 
interessados em participar da licitação.  
c) Fase de Habilitação: destinada à Administração verificar se os interessados 
possuem condições de satisfazer as obrigações que pretendem assumir. 
d) Fase de Julgamento: destinada à seleção da proposta mais vantajosa. 
e) Fase de Deliberação: destinada à revisão dos atos praticados e avaliação 
da conveniência e legalidade do resultado.  

 

Para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, será dado ênfase na fase 

interna da licitação, pois, segundo Faria (2007, p. 351), 

 

a fase interna da licitação é fundamental no procedimento. Entretanto, nem 
sempre se lhe dá o destaque e a importância que merece. A inobservância 
ou negligência de formalidades prescritas na lei e regulamento pode conduzir 
ao fracasso do certame, abortando-o no curso de sua formação. 
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3. ANÁLISE E RESULTADOS        

 

 

Este capítulo irá mostrar os dados obtidos através da pesquisa de opinião 

realizada com os servidores daquela Organização Militar de Saúde e da pesquisa 

exploratório-descritiva nos pregões eletrônicos 30/2020, 22/2020 e 03/2020 do HGEF, 

com enfoque nas suas análises para se chegar ao resultado ao problema inicialmente 

levantado pelo autor deste trabalho. 

Com relação a pesquisa de opinião, foram distribuídos 96 questionários entre 

os militares e servidores civis do HGeF, de maneira eletrônica, através do Google 

Forms, mas só foram respondidos 79, perfazendo cerca de 82% de questionários 

respondidos. 

Inicialmente, os pesquisados responderam algumas questões 

socioeconômicas. 

A primeira pergunta foi sobre o sexo do militar. Os dados colhidos mostram que, 

dos pesquisados, 49 são do sexo masculino e 30 do sexo feminino, portanto fica 

evidente que nessa unidade do Exército Brasileiro tem mais militares do sexo 

masculino. 

Sabemos que, no geral, há uma predominância do sexo masculino nas 

organizações do Exército Brasileiro, portanto o maior grupo analisado foi o de homens 

desta Instituição. 

A segunda pergunta referia-se a idade predominante entre os entrevistados do 

Hospital Geral de Fortaleza. De acordo com os dados apresentados através do 

questionário, percebe-se que 14 dos entrevistados têm até 25 anos, 27 entre 26 e 35 

anos, 32 entre 36 a 45 anos e 6 têm 46 anos ou mais. 

Na terceira pergunta, procurou-se identificar o nível de escolaridade dos 

pesquisados. Dentre eles, 6 possuem o ensino fundamental, 18 o ensino médio 

completo, 43 ensino superior e 12 possuem pós graduação ou acima. Observa-se, 

então, que a maioria dos militares pesquisados está buscando mais conhecimentos 

através dos estudos. 

Na quarta pergunta, procurou-se identificar o posto ou graduação do militar, 

sendo observado que 11 são Cabos ou Soldados, 43 são Subtenentes ou Sargentos, 

15 Oficiais Subalternos, 6 Oficiais Intermediários e 1 Oficial Superior. Deste quesito, 

pode-se perceber que a maior parte dos militares que responderam o questionário são 
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praças e isso se deve ao fato desses militares serem os que mais utilizam diretamente 

os materiais comprados pelo HGeF. 

A última pergunta sociodemográfica referiu-se ao tempo de serviço dos 

militares no Hospital Geral de Fortaleza. Embasado nas informações obtidas, observa-

se que 13 possuem até 1 ano de serviço, 27 possuem de 2 a 3 anos, 13 possuem 4 a 

5 anos de serviço, 18 possuem 6 a 7 anos de serviço e 8 possuem 8 anos ou mais. 

Verifica-se com esses resultados que, devido a peculiaridade deste Hospital de ser 

uma unidade militar, existem militares com pouco tempo de serviço enquanto há 

outros com muito tempo de serviço. Isso se deve ao fato de que os militares de carreira 

possuem como característica a mobilidade geográfica e podem ser transferidos para 

qualquer unidade do Brasil e os militares temporários passam no máximo 8 anos e, 

ao darem baixa, tem suas vagas recompletadas. 

A pesquisa sobre a eficiência na aquisição de materiais pelo Almoxarifado do 

HGeF propriamente dita foi composta de cinco perguntas, nas quais os militares 

poderam respondê - las conceituando em Excelente (E), Muito Bom (MB), Bom (B), 

Regular (R), Insuficiente (I) e Não Sabe (NS). Devido a impossibilidade de ser feita 

uma análise mais detalhada de cada material adquirido, os questionados levaram em 

consideração uma “média” para responder as perguntas 2 a 5. 

A primeira pergunta referia-se ao nível de conhecimento do questionado sobre 

o processo de aquisição dos materiais pelos setores administrativos do HGeF. Maior 

parte dos militares participantes da pesquisa responderam que possuem nível de 

conhecimento “Muito Bom” sobre o processo de aquisição de materiais, enquanto que 

os demais responderam possuir conhecimento “Excelente” ou “Bom”, o que 

demonstra que possuem capacidade para responder ao questionário. Isso ocorreu 

devido a amostra selecionada ter sido do tipo não probabilística. Cabe ressaltar que 

este dado é bastante importante, tendo em vista que a falta de conhecimento pode 

acarretar um planejamento ruim e uma consequente montagem de edital insatisfatório 

para atender a demanda do órgão, ou seja, a má execução da fase interna dos 

processos licitatórios. 
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GRÁFICO 1 – Nível de conhecimento sobre processo de 
aquisição de materiais pelo HGeF. 

Fonte: Pesquisa de opinião, 2021. 
 

A segunda pergunta fazia menção a qualidade dos materiais adquiridos, 

considerando que no pregão não se pode escolher a marca do material. Pode-se 

perceber pelas respostas que mais da metade dos entrevistados julga que os 

materiais são Muito Bons, seguido pela opinião de que a qualidade dos materiais é 

“Boa”, portanto atendem aos interesses dos militares. Entretanto, seria importante que 

a avaliação dos materiais adquiridos fosse melhorada no conceito “Excelente” para 

que possa melhor atender o seu público alvo, tendo em vista que a instituição avaliada 

é um Hospital Militar. 

Neste contexto, cresce ainda mais de importância a fase interna, tendo em vista 

que uma descrição detalhada do objeto é que vai garantir a qualidade do produto ou 

serviço recebido, pois, deste modo, diminui-se a possibilidade de aquisição de itens 

que não atendam a demanda por falta de qualidade. 

  

 

GRÁFICO 2 – Conceito sobre a qualidade dos materiais 

Fonte: Pesquisa de opinião, 2021. 
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A terceira pergunta tratava sobre a celeridade no processo de aquisição, sendo 

levado em consideração o tempo entre o pedido do material pelo setor requisitante 

até o recebimento do material para utilização. Este quesito foi avaliado na sua maioria 

como “Muito Bom” ou “Bom”, o que demonstra que os setores responsáveis pela 

aquisição estão desempenhando seu trabalho com seriedade e celeridade. Neste 

ponto vale ressaltar que foram obtidas 11,4% respostas para o conceito “Ruim”, o que 

dá indícios que há alguns tipos de materiais que sua aquisição não está tão célere 

como deveria ser. 

Uma fase interna bem executada irá aumentar a celeridade dos processos 

licitatórios, pois irá evitar contratempos que prolongam a fase externa da licitação, 

como por exemplo fornecedores entrarem com pedidos de impugnação de edital, 

grande quantidade de recursos nas fases de aceitação e habilitação do objeto, a 

existência de itens desertos por estarem com o preço de referência bem abaixo do 

valor de mercado devido a pesquisa de preços mal realizada, entre outros. 

 

 

GRÁFICO 3 – Celeridade para aquisição dos materiais 

Fonte: Pesquisa de opinião, 2021. 

 
A quarta pergunta tinha como objeto avaliar a quantidade de materiais 

adquiridos, obtendo, pela maioria, a menção “Muito Bom”, ou seja, os materiais 

adquiridos suprem o bom atendimento aos usuários e ainda é possível ter uma boa 

quantidade em estoque para futuras utilizações. Isso deve-se ao fato do aumento do 

crédito recebido pelo HGeF em comparação com anos anteriores, tendo em vista a 

pandemia em curso. Este fato deve-se, ainda, ao planejamento feito pelas equipes 

administrativas em sempre ter pregões vigentes para utilização deste crédito. 
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É na fase interna que se deve realizar o planejamento do quantitativo a ser 

adquirido e, geralmente, leva-se em conta uma média histórica de consumo dos 

últimos anos. Não considerar este fato, pode levar a execução de uma licitação com 

itens aquém das necessidades do órgão, o que geraria a demanda da execução de 

uma nova licitação. Pode ocorrer, ainda, uma licitação com a demanda bem superior 

a realmente necessária, o que trará prejuízos aos fornecedores que, em alguns casos, 

pedem desclassificação do item, tendo em vista que o preço que ofereceram era para 

a quantidade total ou maioritária dos itens e a compra de pouca quantidade trará 

prejuízos a empresa.  

 

 

GRÁFICO 4 – Quantidade dos materiais adquiridos 

Fonte: Pesquisa de opinião, 2021. 
 

A quinta pergunta versava sobre a durabilidade dos materiais adquiridos. A 

maioria dos questionados informou que esta durabilidade está no conceito “Muito 

Bom” e Bom, respectivamente, portanto os materiais são utilizados por um tempo 

satisfatório, cumprindo o que prescreve o Regulamento de Adminstração do Exército 

(ERA). 

A durabilidade do item a ser adquirido está relacionada com o descritivo 

detalhado do objeto, procedimento este realizado na fase interna. 
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GRÁFICO 5 – Durabilidade dos materiais adquiridos 

Fonte: Pesquisa de opinião, 2021. 
 

A última pergunta, no estilo discursivo, solicitava que o militar escrevesse suas 

sugestões para melhoria na eficiência da aquisição de materiais e foi percebido que 

as respostas que mais apareceram foi sobre o baixo efetivo existente no hospital para 

realização do processo licitatório, principalmente a sua parte interna. Ademais, outra 

sugestão importante foi a de aumentar a capacitação técnica destes militares, através 

de cursos ou simpósios. 

Fruto do estudo bibliográfico e dos resultados obtidos na pesquisa, pode-se 

perceber que a fase interna é vital para o sucesso de um procedimento licitatório, 

tendo em vista que um bom planejamento proporcionará a elaboração de um edital 

coeso, proporcionando um aumento na qualidade, durabilidade e quantidade 

adquirida do objeto e na celeridade do processo licitatório. 

Com relação ao estudo documental para verificar a economicidade dos 

materiais comprados pelo Almoxarifado do Hospital Geral de Fortaleza, foram 

escolhidos, por amostragem, os pregões 030/2020, cujo objeto é a aquisição de 

materiais permanentes médico - hospitalares, 022/2020, cujo objeto é a aquisição de 

materiais de consumo médico – hospitalar e 003/2020, cujo objeto é a aquisição de 

vestuário hospitalar, campos cirúrgicos e afins, a fim de analisar e comparar o 

percentual economizado, realizando-se a comparação entre o valor unitário de 

referência e o valor unitário homologado de cada item, cujos resultados serão 

demonstrados pelas tabelas a seguir: 
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TABELA 1 – Pregão 30/2020 do HGEF 
(continua) 

 
Descrição Resumida do Material Valor 

Referência 
Valor Final % 

Economizado 
Scanner intraoral odontológico R$ 188.027,00 R$ 154.420,00 17,87% 

Aparelho de ultrassom odontológico R$ 3.156,67 Cancelado Cancelado 

Contra-ângulo de luz LED R$ 2.632,33 Cancelado Cancelado 

Micro motor de bancada por indução R$ 1.790,17 R$ 1.519,05 15,14% 

Sensor Para Radiografia Digital Tamanho 2 R$ 12.956,67 R$ 11.650,00 10,08% 

Fotopolimerizador com diodos emissores de 
luz personalizados de amplo espectro 

R$ 5.566,67 R$ 4.971,00 10,70% 

Máquina de Solda a Ponto Kernit R$ 805,95 R$ 780,00 3,22% 

Termocompactador Endodontia Sem Fio 
Obturação de Guta Percha – 2 Pontas 

R$ 2.663,30 Cancelado Cancelado 

Aquecedor de instrumento por indução R$ 1.280,00 Cancelado Cancelado 

Autoclave de bancada para esterelização e  
secagem de materiais odontológicos, 

capacidade de 42 litros 
R$ 5.493,33 Cancelado Cancelado 

Cardiotocógrafo para feto único R$ 16.363,33 R$ 8.900,00 45,61% 

Colposcópio, tipo vídeo alta resolução R$ 16.560,00 R$ 9.000,00 45,65% 

Mesa ginecológica automática R$ 11.199,33 R$ 10.400,00 7,14% 

Detector Fetal de Mesa Digital R$ 827,18 R$ 390,00 52,85% 

Biombo Hospitalar, Material:Aço Inoxidável, 
Triplo Dobrável, Altura:1,80 m, Comprimento: 

2,00m, com Tecido Brim 
R$ 680,91 Cancelado Cancelado 

Mocho Odontológico R$ 399,63 R$ 290,00 27,43% 

Monitor multiparâmetros. Parâmetros: ECG, 
PNI, PI, SPO2, Temp, Resp, DC. Para uso 

de neonatal a adulto. 
R$ 18.868,89 R$ 8.900,00 52,83% 

Monitor multiparâmetros. Parâmetros: ECG, 
PNI, PI, SPO2, Temp, Resp, DC e 

Capnografia. 
R$ 47.526,73 R$ 14.600,00 69,28% 

Concentrador de oxigênio, Fluxo de até 
5L/min, Concentrador de O2 de 93% +/- 3% 

R$ 3.640,00 Cancelado Cancelado 

Laringoscópio tipo lâmpada fibra óptica R$ 1.307,60 R$ 750,00 42,64% 

Eletrocardiógrafo digital, touch screen, 
portátil, 12 derivações c/ 3 canais 

R$ 17.680,23 R$ 6.898,98 60,98% 
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TABELA 1 – Pregão 30/2020 do HGEF 
(conclusão) 

 
Descrição Resumida do Material Valor 

Referência 
Valor Final % 

Economizado 
Videolaringoscópio portátil com monitor 
acoplado ao cabo, monitor LCD de 3”, 

iluminação de LED, câmera com 2 Mpixels, 
memória de 4 Gb 

R$ 19.110,00 R$ 16.000,00 16,27% 

Monitor cardíaco com amplificador de ECG, 
com ganho calibrado em ½, 1, 2 e 4mV/cm 

R$ 12.681,23 Cancelado Cancelado 

Seladora Automática Contínua. 
380x280x170mm 

R$ 8.869,87 R$ 5.000,00 43,63% 

TOTAL 

Itens - 24 

Homologados - 16 

Cancelados - 8  

R$ 400.087,02 
(Todos os 

itens) 

R$ 254.469,03 30,82% 

R$ 367.859,25 
(Itens 

homologados) 
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TABELA 2 – Pregão 22/2020 do HGEF 
(continua) 

 

Descrição Resumida do Material Valor 
Referência 

Valor Final % 
Economizado 

Acido acético solução a 2% frasco com 1000 
ml. 

R$ 40,71 R$ 9,60 76,42% 

Alça de polipectomia com 240cm de 
comprimento,  giratória, com abertura de 13 a 
20mm, com manopla plástica de 03 pontos 

R$ 228,39 R$ 150,00 34,32% 

Alça de polipectomia com 240cm de 
comprimento, giratória, com abertura de 13 a 
27mm 

R$ 289,96 R$ 150,00 48,27% 

Alça de polipectomia tipo crescente com 
abertura de pelo menos 25mm, giratória, com 
240cm de comprimento, com manopla 
plástica de 03 pontos 

R$ 357,22 R$ 150,00 58,01% 

Água oxigenada 3% - 10 volumes; frasco com 
1000ml 

R$ 12,93 R$ 5,20 59,78% 

Abaixador de língua de madeira com 14cm de 
comprimento. Embalagem com 100 unidades 

R$ 5,12 R$ 4,50 12,11% 

Agulha hipodérmica descartável- calibre 
13x4,5 

R$ 0,26 R$ 0,08 69,23% 

Agulha hipodérmica descartável- calibre 25x7 R$ 0,29 R$ 0,08 72,41% 

Agulha descartável, 25x12ga R$ 0,22 R$ 0,13 40,91% 

Agulha hipodérmica descartável- calibre 25x8 R$ 0,37 R$ 0,08 78,38% 

Agulha hipodérmica descartável- calibre 30x8 R$ 0,61 R$ 0,08 86,89% 

Agulha hipodérmica descartável- calibre 
40x12 

R$ 0,32 R$ 0,09 71,88% 

Algodão Hidrófilo 500 g R$ 23,35 R$ 9,90 57,60% 

Algodão Ortopédico R$ 10,34 R$ 10,34 0,00% 

ÁLCOOL ETÍLICO 96% - frasco c/ 1 litro R$ 15,42 R$ 6,30 59,14% 

ÁLCOOL ETÍLICO A 70% - frasco c/ 1 litro R$ 20,19 R$ 4,98 75,33% 

Álcool gel a 70%,com COMODATO de 1 
dispensador a cada 25und 

R$ 30,31 R$ 11,32 62,65% 
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TABELA 2 – Pregão 22/2020 do HGEF 
(continuação) 

 

Descrição Resumida do Material Valor 
Referência 

Valor Final % 
Economizado 

Almotolia, capacidade de 250ml, cor âmbar R$ 5,17 R$ 3,70 28,43% 

Almotolia, capacidade de 250ml, transparente R$ 4,22 R$ 2,90 31,28% 

Anuscópico fechado descartável R$ 2,62 R$ 1,80 31,30% 

Aparelho de barbear descartável R$ 4,04 R$ 0,77 80,94% 

Atadura de crepom, em algodão cru ou 
componentes sintéticos, 13 fios, tamanho 
cerca de 10cm x 1,80m. 

R$ 3,47 R$ 0,65 81,27% 

Atadura de crepom em algodão cru ou 
componentes sintéticos, 13 fios, tamanho 
cerca de 15cm x 1,80m. 

R$ 5,38 R$ 1,05 80,48% 

Atadura de crepom em algodão cru ou 
componentes sintéticos, 13 fios, tamanho 
cerca de 20cm x 1,80m. 

R$ 5,52 R$ 1,20 78,26% 

Atadura de crepom em algodão cru ou 
componentes sintéticos, 13 fios, tamanho 
cerca de 30cm x 1,80m. 

R$ 4,11 R$ 1,75 57,42% 

Atadura de gaze 10cm x 3m  R$ 2,51 R$ 1,42 43,43% 

Atadura de gaze 15cm x 3m  R$ 3,12 R$ 1,98 36,54% 

Atadura de gaze 20cm x 3m  R$ 3,37 CANCELADO CANCELADO 

Avental descartável branco R$ 17,93 R$ 4,09 77,19% 

Avental descartável azul marinho manga 
curta 

R$ 27,29 R$ 3,04 88,86% 

Avental descartável azul marinho manga 
longa 

R$ 26,00 R$ 4,18 83,92% 

Bandagem elástica, curativo compressivo 
5cm x 4,5m 

R$ 46,95 R$ 16,15 65,60% 

Bandagem elástica, curativo compressivo 
7,5cm x 4,5m 

R$ 38,20 R$ 26,60 30,37% 

Bandagem elástica, curativo compressivo 
10cm x 4,5m 

R$ 45,57 R$ 27,55 39,54% 

Bolsa de borracha natural para compressa de 
água quente. Tamanho: 25cm x 18cm 

R$ 44,23 CANCELADO CANCELADO 
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TABELA 2 – Pregão 22/2020 do HGEF 
(continuação) 

 

Descrição Resumida do Material Valor 
Referência 

Valor Final % 
Economizado 

Bolsa coletora qin pot de 2m. R$ 157,07 R$ 73,00 53,52% 

Bolsa para colostomia sistema- peça drenável R$ 35,90 R$ 12,00 66,57% 

Cânula de guedel n° 03 R$ 3,72 R$ 3,50 5,91% 

Cânula de guedel n °04 R$ 5,11 R$ 3,50 31,51% 

Cânula de guedel n ° 05 R$ 5,23 R$ 3,60 31,17% 

Cânula plástica de traqueostomia com balão- 
descartável. Tamanho: n° 6,0 

R$ 51,35 R$ 51,35 0,00% 

Cânula plástica de traqueostomia com balão- 
descartável. Tamanho: n° 6,5 

R$ 36,17 R$ 27,40 24,25% 

Cânula plástica de traqueostomia com balão- 
descartável. Tamanho: n° 7,0 

R$ 35,80 R$ 20,20 43,58% 

Cânula plástica de traqueostomia com balão- 
descartável. Tamanho: n° 7,5 

R$ 37,01 R$ 20,90 43,53% 

Cânula plástica de traqueostomia com balão- 
descartável. Tamanho: n° 8,0 

R$ 51,21 R$ 27,40 46,49% 

Cânula plástica de traqueostomia com balão- 
descartável. Tamanho: n° 8,5 

R$ 48,75 R$ 27,40 43,79% 

Cânula plástica de traqueostomia com balão- 
descartável. Tamanho: n° 9,0 

R$ 66,23 R$ 27,40 58,63% 

Cânula plástica de traqueostomia com balão- 
descartável. Tamanho: n° 9,5 

R$ 33,95 R$ 27,40 19,29% 

Cateter urinário estéril para cateterismo 
uretral masculino/feminino 8-12r 

R$ 74,26 CANCELADO CANCELADO 

Cateter intravenoso para acesso periférico 14 R$ 2,40 R$ 2,40 0,00% 

Cateter intravenoso para acesso periférico 16 R$ 2,90 R$ 2,49 14,14% 

Cateter intravenoso para acesso periférico 18 R$ 2,24 R$ 2,24 0,00% 

Cateter intravenoso para acesso periférico 20  R$ 2,65 R$ 2,49 6,04% 

Cateter intravenoso para acesso periférico 22  R$ 2,72 R$ 2,49 8,46% 

Cateter intravenoso para acesso periférico 24 R$ 2,39 R$ 2,39 0,00% 
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TABELA 2 – Pregão 22/2020 do HGEF 
(continuação) 

 

Descrição Resumida do Material Valor 
Referência 

Valor Final % 
Economizado 

Cateter mount 10cm- (traqueinha) R$ 65,17 R$ 46,00 29,42% 

Cateter mount 4-13cm- (traqueinha) R$ 61,83 R$ 46,00 25,60% 

Cateter nasal para oxigênio n° 06 R$ 2,89 R$ 0,50 82,70% 

Cateter nasal para oxigênio n° 08 R$ 1,11 R$ 0,60 45,95% 

Cateter nasal para oxigênio n° 10 R$ 0,94 R$ 0,60 36,17% 

Cateter nasal para oxigênio n° 12 R$ 1,14 R$ 0,60 47,37% 

Cateter nasal para oxigênio tipo óculos R$ 1,46 R$ 0,91 37,67% 

Cateter para acesso venoso central com 
single lúmen 

R$ 85,27 R$ 42,50 50,16% 

Cateter para acesso venoso central com 
duplo lúmen 

R$ 125,63 R$ 68,52 45,46% 

Cateter para acesso venoso central com triplo 
lúmen 

R$ 143,17 R$ 82,86 42,12% 

Cesta para recuperação de pólipo, abertura 
de 20 a 30mm 

R$ 1.043,66 R$ 380,00 63,59% 

Clorexidina 0,5% alcoólica – frasco c/1 litro  R$ 18,79 R$ 8,90 52,63% 

Clorexidina 2% degermante – frasco c/1 litro R$ 26,33 R$ 14,80 43,79% 

Clorexidina 1% aquosa – frasco c/1 litro R$ 25,44 R$ 7,40 70,91% 

Colar cervical de espuma. Tamanho pequeno R$ 14,90 R$ 13,38 10,20% 

Colar cervical de espuma. Tamanho médio R$ 11,33 R$ 11,33 0,00% 

Colar cervical de espuma. Tamanho grande R$ 11,95 R$ 11,33 5,19% 

Colchão d'água articulado ar água-  anti-
escaras 190x90  

R$ 316,49 R$ 316,49 0,00% 

Colchão d'água  caixa de ovo -  anti-escaras 
1,90x0,85 

R$ 261,33 R$ 198,00 24,23% 

Coletor de material perfuro cortante 7 litros R$ 8,80 R$ 3,22 63,41% 

Coletor de material perfuro cortante 13 litros R$ 9,24 R$ 4,55 50,76% 

Coletor de mucosidade 60 – 70cc R$ 12,00 R$ 9,40 21,67% 
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TABELA 2 – Pregão 22/2020 do HGEF 
(continuação) 

 

Descrição Resumida do Material Valor 
Referência 

Valor Final % 
Economizado 

Coletor universal esterilizado de material 
biológico com capacidade de 80-100ml 

R$ 16,32 R$ 0,32 98,04% 

Coletor de urina em sistema. Capacidade: 
1.000-2.000ml 

R$ 1,58 CANCELADO CANCELADO 

Coletor de urina em sistema fechado. 
Capacidade: 2.000ml 

R$ 4,84 R$ 4,16 14,05% 

Conjunto para drenagem mediastinal -
composto de: cânula de drenagem com 
diâmetro de 16 mm, + linha de drenagem + 
reservatório graduado de 1000 ml 

R$ 27,13 CANCELADO CANCELADO 

Conjunto para drenagem mediastinal -
composto de: cânula de drenagem com 
diâmetro de 28 mm, + linha de drenagem + 
reservatório graduado de 1000 ml 

R$ 37,06 R$ 35,80 3,40% 

Conjunto para drenagem mediastinal -
composto de: cânula de drenagem com 
diâmetro de 32 mm, + linha de drenagem + 
reservatório graduado de 1000 ml.  

R$ 34,55 R$ 34,55 0,00% 

Conjunto para drenagem mediastinal -
composto de: cânula de drenagem com 
diâmetro de 34 mm, + linha de drenagem + 
reservatório graduado de 1000 ml 

R$ 26,96 CANCELADO CANCELADO 

Conjunto para drenagem mediastinal -
composto de: cânula de drenagem com 
diâmetro de 36 mm, + linha de drenagem + 
reservatório graduado de 1000 ml 

R$ 43,28 R$ 35,80 17,28% 

Conjunto para micro nebulizador adulto R$ 22,32 R$ 10,00 55,20% 

Conjunto para micro nebulizador infantil R$ 15,74 R$ 10,00 36,47% 

Curativo com alginato de cálcio – 10x10 R$ 31,92 R$ 12,50 60,84% 

Curativo com alginato de cálcio em fita até 44 
cm 

R$ 45,67 R$ 13,92 69,52% 

Curativo de carvão ativado impregnado com 
prata (25µg/cm2) 10,5x10,5cm 

R$ 63,95 R$ 22,10 65,44% 

Curativo de espuma antibacteriana com prata 
10x10. 

R$ 51,82 R$ 12,96 74,99% 

Curativo de espuma antibacteriana com prata 
15x15. 

R$ 85,38 CANCELADO CANCELADO 
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TABELA 2 – Pregão 22/2020 do HGEF 
(continuação) 

 

Descrição Resumida do Material Valor 
Referência 

Valor Final % 
Economizado 

Curativo de filme transparente estéril, do tipo 
barreira semipermeável 10x12cm 

R$ 23,47 CANCELADO CANCELADO 

Curativo filme transparente adesivo, não 
estéril, em rolo, 10cm x 10m 

R$ 86,23 R$ 41,74 51,59% 

Curativo filme transparente adesivo, não 
estéril, em rolo, 15cm x 10m 

R$ 79,98 R$ 61,92 22,58% 

Curativo hidrocolóide com alginato de cálcio – 
10x10 

R$ 41,28 R$ 25,00 39,44% 

Curativo hidrocoloide transparente 10x10 R$ 11,52 R$ 11,52 0,00% 

Curativo hidrocoloide transparente de 9x14 
até 15x15. 

R$ 34,92 R$ 25,00 28,41% 

Curativo hidrocoloide transparente de 15x20 
até 20x20 

R$ 41,49 R$ 41,49 0,00% 

Curativo tela não aderente 10x10cm R$ 126,81 R$ 4,48 96,47% 

Curativo para fixação de cateteres. Medidas 
7cm x 9cm. 

R$ 7,73 R$ 3,14 59,38% 

Curativo para traqueostomia 9x9cm R$ 25,35 R$ 16,98 33,02% 

Curativo transparente com gluconato de 
clorexidina para cateter venoso 8,5x11,5cm. 

R$ 28,17 CANCELADO CANCELADO 

Curativo transparente com gluconato de 
clorexidina para hemodiálise 10x15,5cm. 

R$ 109,12 R$ 109,12 0,00% 

Dispositivo para incontinência urinária 
masculino  

R$ 5,63 R$ 1,80 68,03% 

Dispositivo de transferência de fluidos R$ 4,56 R$ 0,76 83,33% 

Eletrodo descartável para monitorização 
cardíaca. Tamanho: adulto 

R$ 6,97 R$ 0,28 95,98% 

Eletrodos auto-adesivos 5x5 cm; quadrado;  
emborrachado e auto adesivo. 

R$ 23,16 R$ 23,16 0,00% 

Eletrodos auto-adesivos 5x9 cm; quadrado;  
emborrachado e auto adesivo. 

R$ 28,98 R$ 28,98 0,00% 

Eletrodos auto-adesivos 8x13 cm; quadrado;  
emborrachado e auto adesivo. 

R$ 41,55 R$ 41,55 0,00% 
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TABELA 2 – Pregão 22/2020 do HGEF 
(continuação) 

 

Descrição Resumida do Material Valor 
Referência 

Valor Final % 
Economizado 

Eletrodos auto-adesivos 3 cm R$ 29,90 R$ 29,90 0,00% 

Equipo de bomba p/ infusão de soluções 
parenterais 

R$ 28,50 CANCELADO CANCELADO 

Equipo de bomba p/ infusão de dieta enteral R$ 29,31 R$ 25,00 14,70% 

Equipo de bomba fotossensível p/ infusão de 
soluções parenterais de pressão no sistema 

R$ 32,43 CANCELADO CANCELADO 

Equipo macro gotas para administração de 
dieta enteral 

R$ 3,87 R$ 1,23 68,22% 

Equipo macro gotas para administração de 
soluções parenterais 

R$ 8,79 R$ 1,06 87,94% 

Escova com clorexidina 2% R$ 6,49 R$ 1,95 69,95% 

Escova ginecológica cervical -  para citologia R$ 5,58 R$ 0,20 96,42% 

Esparadrapo impermeável - cor branca. 
Tamanho: 5,0 cm x 4,5 m. 

R$ 7,05 R$ 4,45 36,88% 

Esparadrapo impermeável - cor branca. 
Tamanho: 10,0 cm x 4,5 m. 

R$ 7,05 R$ 5,90 16,31% 

Espátula de ayres – descartável R$ 8,32 R$ 8,32 0,00% 

Espéculo descartável vaginal sem silicone -
tamanho p. 

R$ 1,75 R$ 1,00 42,86% 

Espéculo descartável vaginal sem silicone -
tamanho m.  

R$ 1,61 R$ 1,05 34,78% 

Espéculo descartável vaginal sem silicone -
tamanho g. 

R$ 2,00 R$ 1,20 40,00% 

Esterilizante/ desinfetante químico 
ortoftalaldeído 0,55% - ph entre 7,0 e 7,5 

R$ 363,06 R$ 323,00 11,03% 

Estetoscópio cardiológico R$ 72,68 CANCELADO CANCELADO 

Éter etílico (licor de hoffman)– frasco com 1l R$ 40,31 R$ 30,00 25,58% 

Extensor para cateter intravenoso- reversível 
60cm com luer lock- estéril atóxico/apirogênio 

R$ 2,72 CANCELADO CANCELADO 

Filme transparente adesivo, não estéril, com 
suporte quadriculado, impregnado com 
etileno-bisoleamida (ebo). Tam: 5 cm x 10 cm. 

R$ 220,77 R$ 21,00 90,49% 
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TABELA 2 – Pregão 22/2020 do HGEF 
(continuação) 

 

Descrição Resumida do Material Valor 
Referência 

Valor Final % 
Economizado 

Filme transparente adesivo, não estéril, com 
suporte quadriculado, impregnado com 
etileno-bisoleamida (ebo). Tam: 10 cmx10cm 

R$ 220,77 R$ 41,74 81,09% 

Filme transparente adesivo, não estéril, com 
suporte quadriculado, impregnado com 
etileno-bisoleamida (ebo). Tam: 15cmx10 cm. 

R$ 172,56 R$ 61,92 64,12% 

Filtro E Umidificador Respiratório R$ 13,50 R$ 6,10 54,81% 

Fixador adesivo de tubo orotraqueal R$ 17,02 CANCELADO CANCELADO 

Fixador adesivo de sonda nasogástrica R$ 17,02 R$ 3,00 82,37% 

Fixador p/ cateter periférico R$ 6,52 R$ 1,11 82,98% 

Fita adesiva branca Tamanho: 19 mm x 50 m. R$ 3,40 R$ 3,40 0,00% 

Fita adesiva hipoalergênica.Tam 2,5cmx10 m R$ 5,72 R$ 2,21 61,36% 

Fita adesiva hipoalergênica.Tam 5cmx10 m R$ 9,54 R$ 3,91 59,01% 

Fita adesiva hipoalergênica.Tam 10cmx4,5 m R$ 14,20 R$ 5,64 60,28% 

Fita p/ identificação instrumental cirúrgico azul R$ 138,00 R$ 39,90 71,09% 

Fita  p/ identificação instrumental cirúrgico 
verde 

R$ 138,00 R$ 39,90 71,09% 

Fita  p/ identificação instrumental cirúrgico 
branca 

R$ 136,67 R$ 39,90 70,81% 

Fita  p/ identificação instrumental cirúrgico  
laranja 

R$ 136,67 R$ 39,90 70,81% 

Fita p/ identificação instrumental cirúrgico  
marrom 

R$ 136,67 R$ 39,90 70,81% 

Fita p/ identificação instrumental cirúrgico 
vermelha 

R$ 136,67 R$ 39,90 70,81% 

Formol 10% - em volume de solução. R$ 28,33 R$ 8,00 71,76% 

Formol 40% - em volume de solução. R$ 27,65 R$ 8,00 71,07% 

Fraldão descartável para adulto, tamanho m. R$ 4,68 R$ 1,25 73,29% 

Fraldão descartável para, tamanho g. R$ 4,07 R$ 1,00 75,43% 
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TABELA 2 – Pregão 22/2020 do HGEF 
(continuação) 

 

Descrição Resumida do Material Valor 
Referência 

Valor Final % 
Economizado 

Frasco para acondicionamento e 
administração de dietas. Capacidade: 300 ml. 

R$ 4,27 R$ 1,09 74,47% 

Gaze acolchoada 10x15 cm estéril  R$ 5,32 R$ 1,32 75,19% 

Gaze acolchoada 15x30 cm estéril R$ 2,48 R$ 2,00 19,35% 

Gaze hidrófila em compressas (100% 
algodão) - medindo 7,5 x 7,5 cm 
Apresentação: 500 unidades. 

R$ 26,60 R$ 19,50 26,69% 

Gaze hidrófila em compressas (100% 
algodão) - medindo 7,5 x 7,5 cm 
acondicionada em papel grau cirúrgico e filme 
contendo 10 unidades. 

R$ 1,43 R$ 0,49 65,73% 

Gaze hidrófila em rolo- (100% algodão) - 
medindo 91cm x 91m. 

R$ 95,21 R$ 37,36 60,76% 

Gel para ultrassom - Frasco com 1 kg R$ 18,10 R$ 7,26 59,89% 

Gel para ecg - em almotolia de 100 ml. R$ 5,79 R$ 2,50 56,82% 

Glutaraldeido a 2%. R$ 164,96 R$ 160,00 3,01% 

Haste flexível - aproximadamente 8 cm.  R$ 3,89 R$ 1,86 52,19% 

Hidrogel – Frasco com até 25 gramas. R$ 36,18 R$ 14,68 59,43% 

Indicador químico, uso externo, para 
monitoração de concentração de 
ortoftaldeído, concentração mínima efetiva 
(mec) 0,55%. 

R$ 5,70 CANCELADO CANCELADO 

Luva cirúrgica tamanho 6,5  R$ 2,53 R$ 1,79 29,25% 

Luva para procedimentos comprimento 
mínimo de 25 cm, lubrificada com material 
atóxico. Tamanho: P. 

R$ 1,72 R$ 0,96 44,19% 

Luva para procedimentos comprimento 
mínimo de 25 cm, lubrificada com material 
atóxico. Tamanho: M. 

R$ 5,43 R$ 0,96 82,32% 

Sapatilha para uso hospitalar em áreas de 
acesso restrito – descartável 

R$ 2,99 R$ 0,15 94,98% 

Seringa descartável 5ml, bico luer lock com 
travamento, agulha 25x7ga. 

R$ 13,00 R$ 0,41 96,85% 
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TABELA 2 – Pregão 22/2020 do HGEF 
(conclusão) 

 

Descrição Resumida do Material Valor 
Referência 

Valor Final % 
Economizado 

Seringa descartável 10 ml, bico luer lock com 
travamento, agulha 25x7ga. 

R$ 10,60 R$ 0,37 96,51% 

Seringa descartável  20 ml com bico slip R$ 20,98 R$ 0,44 97,90% 

Sistema fechado de aspiração traqueal – com 
cotovelo giratório duplo, 14fr e 
aproximadamente 4,6 de diâmetro por 54 cm 
de comprimento. 

R$ 127,93 R$ 44,00 65,61% 

TOTAL 

Itens - 169 

Homologados - 154 

Cancelados – 15 

R$ 8.262,04 
(Todos os 

itens) 

R$ 3.987,06 48,81% 

R$ 7.788,44 
(Itens 

homologados) 
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TABELA 3 – Pregão 03/2020 do HGEF 
 

Descrição Resumida do Material Valor 
Referência 

Valor Final % 
Economizado 

Lençol cama, material 100% algodão, 
medidas mínimas ( c x l ) 1,90 x 0,90 m, cor 
branco, tipo fixação com elástico 

R$ 45,07 R$ 24,30 46,08% 

Lençol cama, material cretone 100% algodão, 
medidas mínimas ( c x l ) 2,00 x 1,60 m 

R$ 32,50 R$ 17,98 44,68% 

Fronha R$ 10,84 R$ 7,10 34,50% 

Travesseiro R$ 34,18 R$ 22,00 35,63% 

Travesseiro, Revestimento Courvim, 
Comprimento 60 Cm x Largura 40 Cm 

R$ 40,41 R$ 23,28 42,39% 

Toalha banho, 1,40 x 0,70 m, cor branca R$ 36,96 R$ 21,50 41,83% 

Toalha Rosto, Cor Branca, 90cm x 50 Cm R$ 23,33 R$ 9,98 57,22% 

Napa, Material 100% Pvc(Frente), 
50%Poliéster E 50%Algodão(Verso ), Largura 
1,40 M, Cor Azul Marinho, Aplicação 
Confecção Capa Para Colchão 

R$ 9,58 R$ 9,58 0,00% 

Tecido, Algodão, Cor Azul, Largura 2,40 M, 
Aplicação Confecção Cobertor, Tipo Soft 

R$ 98,18 R$ 37,89 60,61% 

Campo Cirúrgico, Aplicação Cirurgia Geral, 
Material* 100% Algodão, Gramatura Cerca 
De 250 G/M2, Dimensão Cerca De 150 X 200 
Cm 

R$ 44,07 R$ 25,00 43,27% 

Avental Hospitalar, Tipo Capote Cirúrgico, 
Material* Algodão, Tamanho* M, Gramatura 
Cerca De 200 G/Cm2 

R$ 83,11 R$ 44,00 47,06% 

CAMPO CIRÚRGICO, TIPO FENESTRADO, 
MATERIAL* 100% ALGODÃO, 75X 75 CM 

R$ 12,95 R$ 11,38 12,12% 

Avental Hospitalar, Tipo Capote Cirúrgico, 
Material* Algodão, Tamanho* G, Gramatura 
Cerca De 200 G/Cm2 

R$ 54,58 R$ 44,00 19,38% 

Campo Cirúrgico, Tipo Duplo, Material* 100% 
Algodão, Dimensão Cerca De 100 X 100 Cm 

R$ 27,09 R$ 27,09 0,00% 

TOTAL 

Itens - 14 

Homologados - 14 

Cancelados - 0 

R$ 550,85 
(Todos os 

itens) 
 

R$ 550,85 
(Itens 

homologados) 

R$ 325,08 40,99 % 

 



40 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 
 

 

O objetivo principal deste estudo foi analisar a influência da fase interna do 

processo licitatório do pregão eletrônico na aquisição de materiais pelo Hospital Geral 

de Fortaleza – Exército. 

Pode-se perceber que o Governo Federal escolheu o pregão eletrônico como 

principal modalidade na aquisição de bens e serviços comuns, devido a esta 

modalidade possuir características que proporcionam a aplicação do princípio 

constitucional da eficiência, através da agilização e da simplificação do procedimento 

licitatório, por meio da inversão de fases que lhe propicia maior e mais efetiva 

funcionalidade, proporcionando a todos os participantes a oportunidade de verem 

examinadas e discutidas as suas propostas, sem as prévias barreiras e demoras da 

habilitação. Além disso, o pregão eletrônico aumentou a concorrência, pois as 

empresas podem fazer seus lances direto de suas sedes que, por consequência, faz 

com que os materiais possam ser adquiridos a um preço mais baixo. 

Sobre os princípios da economicidade e da eficiência aplicado a aquisição de 

materiais, é importante ressaltar que estão intimamente relacionados entre si e 

significam que o gestor público deve procurar fazer a compra de um material da melhor 

qualidade, com o menor preço possível e de maneira transparente e rápida, evitando 

que haja interrupção no fornecimento para o público alvo. 

Dentro deste escopo, a fase interna aumenta de importância por ser nela que 

o gestor público irá realizar a pesquisa de preços para os itens, irá elaborar a descrição 

detalhada do objeto e irá estabelecer as condições mínimas para que o fornecedor 

tenha sua proposta aceita, habilitada e homologada, vindo a ser o ganhador do item. 

Um Projeto Básico/Termo de Referência, documento este preparado na fase 

interna do processo licitatório, que seja bem elaborado é de grande valia para 

o órgão licitante, por possibilitar não só a tomada de decisão pelo ordenador 

de despesas em função da estimativa do custo, da necessidade, conveniência, 

oportunidade e dos resultados esperados com a contratação, mas também por 

possibilitar ao ente público contratante o perfeito acompanhamento 

e fiscalização da execução contratual e o recebimento adequado do bem ou 

serviço contratado. 
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Diante dos resultados da pesquisa, conclui-se que a maioria dos militares que 

responderam ao questionário possuem um conhecimento “Excelente” sobre o 

processo de aquisição dos materias e consideraram que os materiais tem conceito 

entre “Muito Bom” e “Bom” com relação a sua qualidade, durabilidade, quantidade e 

celeridade no processo de aquisição, ou seja, de maneira geral, os processos de 

aquisição estão atendendo ao princípio da eficiência no Hospital Geral de Fortaleza. 

Diante dos resultados do estudo documental, conclui - se que o Hospital Geral 

de Fortaleza economizou, considerando apenas o valor unitário de cada item 

homologado, através dos Pregões Eletrônicos 30/2020, 22/2020 e 03/2020, 

respectivamente 30,82%, 48,81% e 40,99%, sendo estes percentuais bastante 

satisfatórios de economicidade. 

Tendo em vista que os materiais adquiridos serão utilizados em uma 

Organização Militar de Saúde e que são utilizados recursos públicos para esta 

aquisição, os responsáveis do setor sempre buscam atingir o nível Excelente ou Muito 

Bom, porém esbarram em algumas imperfeições ainda existentes no pregão 

eletrônico, podendo citar a falta de militares no setor de licitações ou o desvio dos 

militares existentes na seção para outras missões (característica da vida militar), para 

fazer com que o processo ande mais rápido, com relação a celeridade. Com relação 

a qualidade e durabilidade do material, a imperfeição consiste em não poder exigir a 

marca do material que se deseja comprar e nem fazer um descritivo de maneira a 

direcionar o produto para a marca desejada e, deste modo, algumas vezes os 

fornecedores cotam produtos que atendem a especificação básica com um preço mais 

barato, porém entregam materiais de marcas desconhecidas no mercado e com uma 

qualidade bem inferior ao que se desejava adquirir, prejudicando o órgão que vai 

utilizar o material. 

Sugere-se como ação de melhoria no processo licitatório para aquisição de 

materiais por um órgão da Administração Pública, que seja analisada, pelas 

autoridades do Governo Federal, a possibilidade de incluir a marca do material que se 

deseja adquirir, pois restriginria a compra de materiais de baixa qualidade, fazendo 

com que o dinheiro público seja melhor empregado. Ressalta - se que a inclusão da 

marca não limitaria a concorrência entre os fornecedores, pois há diversos 

fornecedores que fornecem a marca a ser escolhida. Outra importante ação que traria 

bons resultados seria uma melhor capacitação dos agentes da administração que 
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trabalham na área de Almoxarifado e Licitações, através de cursos, palestras, 

treinamentos, entre outros.  

A presente pesquisa contribui para os estudos que estão sendo realizados e 

para a Organização Militar de Saúde que foi analisada, pois mostrou que esta 

instituição está com um nível de eficiência na aquisição de materiais próximo do 

“Excelente” e, se procurar aperfeiçoar o processo, pode atingir, em breve, este nível, 

melhorando, assim, o serviço de atendimento a família militar. Certamente que muitas 

outras pesquisas devem aprofundar este tema, a fim de que se chegue ao nível 

desejado pelo HGEF e para que outras instituições também possam melhorar o seu 

processo de aquisição de materiais. 

Diante desses resultados, pode-se concluir que a fase interna do pregão é de 

fundamental importância para garantir o sucesso das aquisições de qualquer órgão 

público, pois é nesta fase que se planeja e que se monta os documentos que irão dar 

embasamento para os próximos passos do processo licitatório, de forma a garantir o 

máximo de itens homologados, com uma qualidade suficiente para atender a 

demanda do órgão, pelo menor preço possível, visando a economia de recursos 

públicos. 
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