
O REFLEXO DA DESÍDIA ADMINISTRATIVA EM HOSPITAIS 

PÚBLICOS 

 
 
 
 

Edilvana Stahlschmidt1  
Débora M. Bueno Franco2 

Chrystian Renan Barcelos3 

 
 
Resumo: O objetivo deste estudo foi descrever o reflexo da desídia administrativa 
nos hospitais públicos, associado às principais dificuldades encontradas na 
prestação da assistência em saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e conhecer a influência do enfermeiro na gestão dos recursos da assistência da 
Saúde Pública. Trata-se de uma revisão de literatura. Foram consultadas base de 
dados de publicações (jornais e google acadêmico), todos publicados a partir de 
2000. A busca em bases de dados ocorreu no período de 1º de julho de 2013 a 15 
de julho de 2013. Na primeira fase foram selecionadas as literaturas que 
referenciaram o processo licitatório em diversos setores públicos. Foram 
encontrados vários tipos de fraudes referentes à licitações ou contratos. Na última 
fase foram selecionadas apenas as literaturas relacionadas ás dificuldades de 
trabalho no cenário hospitalar da Saúde Pública. Os resultados indicaram que as 
principais dificuldades encontradas na prestação da assistência em saúde aos 
usuários do SUS foram nos recursos humanos e materiais. Destaca-se que o 
Enfermeiro pode participar ativamente dos processos de licitações e contratos nas 
instituições prestadoras de serviços de saúde, representando a função de gestor dos 
recursos da assistência da saúde como eixo norteador em busca da qualidade 
assistencial. 
 
Palavras-Chave: Licitações. Contratos. Prestação de Assistência em Saúde. 
Desídia. Saúde Pública. Enfermeiro. 
 
 

Abstract: The purpose of this study was to describe the reflex negligence in public´s 
hospitals associated the main difficulties encountered in health providers assistance 
for unified health system users (UHS) and know the nurse´s influence as manager of 
assistance resources public health. This is a review of the literature. Were consulted 
database of publications (journals and google scholar), all published since 2000. The 
search in databases occurred in the period of July 1st, 2013 to July 15, 2013. In the 
first phase were selected literature that referred the bidding process in different public 
levels. We found any types of fraud relating to bidding or contracts. In the last phase 
were selected only the literature associated with job difficulties in hospital scenery 
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public´s health. The results indicated that main difficulties encountered in health 
providers assistances for users UHS has a material and human resources. Stands 
out a nurse can engage actively in bidding process and contracts in health institutes 
services providers, representing a manager function for the health resources 
assistance as a guiding axis in search for assistance´s quality. 
 
 
Keywords: Biddings. Contracts. Health Providers Assistance. Negligence. Public 
Health. Nurse. 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, as políticas sociais e 

assistenciais brasileiras constituíram o Estado Democrático e o Estado Social, 

conhecido como Estado do Bem - Estar Social, possuindo como maior fundamento o 

princípio da dignidade da pessoa humana e como principal objetivo, a realização da 

justiça social, garantindo padrões mínimos de educação, saúde, habitação, renda e 

seguridade social. O Estado aplica os custos necessários ao fornecimento desses 

direitos sociais, ou seja, às despesas públicas, para realização de obras, serviços e 

compras pela Administração Pública direta ou indireta de todas as esferas do 

governo. Em conformidade com a Carta Magna Brasileira, estas despesas serão 

efetuadas mediante processo licitatório, ressalvado os casos especificados na 

legislação. Os institutos das Licitações e dos Contratos têm causado muitas 

polêmicas reveladas pela mídia; controvérsias e escândalos, como também 

inquéritos, sindicâncias e demissões de funcionários públicos de todos os escalões 

que, por ignorância ou má fé, aplicam os recursos do erário sem responsabilidade. 

O objetivo deste trabalho foi descrever o reflexo da desídia administrativa nos 

hospitais públicos do Brasil, associado às principais dificuldades encontradas na 

prestação da assistência em saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 

e conhecer a influência do enfermeiro na gestão dos recursos da assistência da 

Saúde. Foram consultadas publicações (jornais e google acadêmico), todos 

publicados a partir de 2000, no período de 1º de julho de 2013 a 15 de julho de 

2013. Consideraram-se como critérios de inclusão: textos escritos em português, 

com disponibilidade na íntegra online, publicados a partir de 2001 com as seguintes 

palavras chaves: Licitações; Contratos; Prestação de Assistência em Saúde, 

Desídia, Saúde Pública e Enfermagem.  



O presente trabalho justifica-se como relevante e essencial para o 

desenvolvimento técnico - científico do enfermeiro que assume novas 

responsabilidades de gestão, considerando fundamental o conhecimento sobre 

Administração Pública. O despertar inicial do pesquisador surgiu a partir da vivência 

das dificuldades durante o seu trabalho, relacionando os conhecimentos abrangidos 

no curso de pós-graduação na área de Direito Administrativo. 

 

2   DISPENSA DE LICITAÇÃO: EMERGÊNCIA OU DESÍDIA?  

 

 

Existem exceções à regra de licitar, dentre estas possibilidades, encontra-se 

aquela que decorre de situações de emergência ou calamidade (art. 24, IV, Lei 

8.666/93). Convém distinguir caso de emergência da situação de emergência, sendo 

o primeiro termo empregado para a avaliação restrita de órgão ou entidade, e o 

segundo para o que o Decreto seja formalizado por um ato administrativo - portaria 

ministerial. 

Meirelles (2007) esclarece que a emergência caracteriza-se pela urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a 

incolumidade ou a segurança de pessoas, exigindo rápidas providências da 

Administração para cessar ou minimizar consequências lesivas à coletividade e 

calamidade pública, é a situação de perigo e de anormalidade social decorrente de 

fatos normais e adversos da natureza, tais como inundações, vendavais, epidemias, 

secas assoladoras e outros eventos físicos flagelantes que afetem profundamente a 

segurança ou a saúde pública, bens particulares, o transporte coletivo, habitação ou 

o trabalho em geral. Deve ser reconhecida e declarada em cada caso, a fim de 

justificar a dispensa da licitação; nisto se distingue dos casos de guerra, grave 

perturbação da ordem ou calamidade pública em que a anormalidade ou risco é 

generalizado, autorizando a dispensa de licitação em toda a área atingida pelo 

evento, através de decreto do Executivo, delimitando a área flagelada e 

determinando tanto as medidas a serem tomadas como as autoridades incumbidas 

neste papel. 

De acordo com Amaral (2001) não se caracteriza emergência quando a 

realização de licitação não é incompatível com a solução necessária naquele 

momento 



Furtado (2009) refere que emergência combina urgência com 

imprevisibilidade, então, qualquer despesa pode se tornar urgente, desde que não 

sejam tomadas no tempo certo as providências necessárias. 

Para Amaral (2001) a dispensa de licitação é dever jurídico quando a situação 

emergencial exige providências rápidas. 

Assim, a dispensa do procedimento licitatório deve estar respaldada em 

situação real decorrente de fato imprevisível ou, embora previsível, que não possa 

ser evitado. Todavia, existe uma discussão sobre a aplicabilidade do art. 24, IV 

relacionando a situação de emergência com a inércia ou a incúria da Administração 

e não à emergência real, resultante do imprevisível. O administrador não pode 

planejar inadequadamente as suas ações e em consequência, invocar a dispensa de 

licitação alegando situação de emergência.  

Sobre este assunto, o Tribunal de Contas da União (TCU) avalia “a situação 

adversa, dada como de emergência ou de calamidade pública, não se tenha 

originado, total ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia administrativa 

ou da má gestão dos recursos disponíveis” (Decisão 347/1994 Plenário), “falta de 

planejamento do administrador não é capaz de justificar a contratação emergencial” 

(Acórdão nº 771/05 e Decisão 300/95 - Segunda Câmara), “não pode o 

administrador incorrer em duplo erro: além de não planejar as suas atividades, 

permitir que a sua desídia cause maiores prejuízos à Administração e/ou a 

terceiros.” (Decisão 138/98 Plenário), “na análise de contratações emergenciais não 

se deve buscar a causa da emergência, mas os efeitos advindos de sua não 

realização”. (Acórdão n.º 1138/2011 Plenário). 

A licitação, portanto, constitui um dos principais instrumentos de aplicação 

dos recursos públicos, com objetivo de proteger a Administração Pública de atos 

ímprobos dos administradores ao manusear o dinheiro público, através da escolha 

da proposta mais vantajosa, garantindo a isonomia na escolha do contratante. 

Justen Filho (2002) explica sobre o princípio da proporcionalidade, que 

devidamente aplicado na relação custo-benefício, permite avaliar e prever o real 

custo da licitação, no seu custo temporal, na ausência de potencial benefício; 

evitando assim, que os custos necessários à licitação sejam maiores do que os 

benefícios que dela porvirão. Justen Filho (2008, p.287) cita que: 

 
a dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora viável 
competição entre particulares, a licitação afigura-se inconveniente ao 



interesse público. (...). Muitas vezes, sabe-se de antemão que a relação 
custo-benefício será desequilibrada. Os custos necessários à licitação 
ultrapassarão benefícios que dela poderão advir. 
 

Portanto, para que haja de forma lícita, a dispensa de licitação por 

emergência e a contratação direta, a Administração compõe o nexo entre o objeto 

pretendido e a supressão de riscos e/ou prejuízos sendo necessários os seguintes 

itens: risco concreto e provável, urgência concreta e efetiva de atendimento; a 

demonstração da imprevisibilidade e potencialidade do dano; a eficácia da 

contratação demonstrando possível irreparabilidade de tal risco e evidencias de que 

será instrumento adequado e eficiente para eliminar o risco. 

Por outro lado, existe a dispensa de licitação quando estiver ausente o 

pressuposto jurídico, quer dizer, não há interesse jurídico válido em se proceder à 

disputa, ou melhor, o interesse público é mais bem contemplado se a contratação for 

direta e imediata. A licitação sendo dispensável revela-se, portanto, como ato 

discricionário. A dispensa por “emergência” encontra-se respaldada no seu custo 

temporal, uma vez que a demora no atendimento de algumas situações pode 

acarretar danos irreversíveis para a sociedade. Sobretudo, não basta ter urgência de 

firmar o contrato, mas sim de contratar com urgência, para também com urgência 

executar o objeto. Muitas vezes, a Administração contrata rapidamente e o objeto é 

executado com lentidão. 

Diante do exposto, caracterizada a emergência, pouco importa que a mesma 

decorra da inércia do agente da administração ou não, pois, não pode a sociedade 

ser duplamente penalizada ou sofre prejuízos pela incompetência de servidores 

públicos ou agentes políticos. 

O gestor que autorizar dispensa por emergência, sem observar alguma das 

formalidades exigidas pela lei, está sujeito a pena de detenção, de 3 (três) a 5 

(cinco) anos, e multa de acordo com o art. 89 (BRASIL, 1993). Assim, aquele que 

age com desídia, de forma proposital, deixando de cumprir os requisitos, de modo 

imprevisível, está sujeito à sanção prevista. Para tais atos, a referida lei prevê 

sanções rigorosas, como o ressarcimento integral do dano, perda e/ou bloqueio dos 

bens, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. 

A Administração deve escolher para contratação direta, executante com 

capacidade jurídica, regularidade fiscal e capacidade técnica-econômico-financeira 

de acordo com as exigências do objeto, com o plano de trabalho e o projeto básico, 



aprovados pela autoridade competente. A Administração pode impor ao contratado o 

variação de até 25% do valor inicial do contrato, nos estritos termos da necessidade 

para se afastar o risco, conforme se interpreta do art. 65, § 1° da Lei de Licitações 

(BRASIL, 1993); não sendo possível a prorrogação de um mesmo contrato para 

além de cento e oitenta dias, sob a pena de nulidade. Por outro lado, assegura 

Fernandes (2000), ocorrendo outro caso de emergência, poderá a Administração 

firmar outro(s) contrato(s) no mesmo prazo, desde que atendidas, a cada nova 

contratação, as formalidades do art. 26 ainda que seja com a mesma pessoa física 

ou jurídica. 

Os custos econômicos derivados do cumprimento dos atos da licitação são os 

recursos materiais e humanos como publicação pela imprensa, realização de testes 

laboratoriais, alocação de pessoal, custos de tempo, e outras espécies de custos. 

Em contrapartida, a licitação produz benefícios que consistem em contratação mais 

vantajosa. 

Muitas vezes, os gestores públicos agem dessa forma com o intuito de 

favorecer empresas determinadas, já que a dispensa por emergência não exige 

formalidades como a licitação comum. Em vez de ser utilizada em situações que 

realmente exijam a urgência, vem-se desprezando alguns dos requisitos de tal 

condição, transformando-o em ferramenta para uma contratação imoral e 

personalista, ferindo os princípios da Administração Pública. Com certa frequência, é 

invocada indevida e propositadamente, servindo-se de má fé dos vocábulos 

emergência e urgência, para encobrir mau planejamento da Administração, isto é, a 

“emergência ficta ou fabricada”. 

No caso das ONGs e fundações, é permitida a dispensa de licitação, desde 

que estejam vinculadas diretamente à pesquisa, ao desenvolvimento institucional, 

científico ou tecnológico, como outros órgãos públicos, instituições brasileiras e 

associações civis sem fins lucrativos, concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos, entre outras. 

Dessa forma, o TCU recomenda que a Administração Pública deve adotar as 

providências cabíveis para que sejam promovidos os processos licitatórios com a 

antecedência necessária para a sua conclusão antes do término do contrato vigente, 

evitando-se a descontinuidade da prestação dos serviços e a realização de dispensa 

de licitação por emergência. 



Quem fiscaliza como as prefeituras aplicam os recursos públicos federais, 

estaduais ou municipais são os respectivos Tribunais de Contas Municipais (TCMs), 

ou os Tribunais de Contas Estaduais (TCEs), e os gastos dos estados são 

fiscalizados pelos TCEs.  

 

 

 

3 PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VIS-À-VIS AOS PRINCÍPIOS 

DOUTRINÁRIOS DO SUS: PUBLICIDADE E CONTROLE SOCIAL 

 

 

No Brasil, segundo a Constituição Federal de 1988, artigo 196, a saúde é 

direito de todos e dever do Estado. O ente público, por sua vez, mediante políticas 

de saúde pública, visa à redução do risco de doença, diminuição de agravos, além 

da promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Cada instância gestora do Sistema Único de Saúde (SUS), Federal, Estadual 

ou Municipal, possui atribuições definidas de acordo com os princípios doutrinários e 

organizacionais do SUS. É atribuído também ao poder público, a regulamentação, a 

fiscalização e o controle das ações e serviços de saúde. 

No processo gerencial na área da saúde um dos setores mais complexos e de 

maior custo, que exige constantes atualizações devido às mudanças e surgimentos 

de novos produtos é a área de gestão de materiais. Outro setor oneroso está na 

área de gestão de pessoas. A escassez de alguns destes, considerados 

imprescindíveis para assistência é um dos pontos que mais afligem os gestores dos 

serviços de enfermagem. (GARCIA et al 2012). 

Alguns exemplos reportados pela mídia como uma pesquisa realizada pela 

equipe do jornal Correio Braziliense em hospital público demonstra que os dois 

principais problemas enfrentados na prestação da assistência à saúde são a falta de 

materiais e equipamentos e a falta de funcionários. 

 
Pacientes chegam aos montes e, na falta de leitos, são atendidos no chão. 
Médicos e enfermeiros se viram como podem para tentar amenizar a dor 
desses doentes. Mas a tarefa não é fácil: muitas vezes faltam luvas, 
seringas e até produtos básicos, como esparadrapo e gaze. A quantidade 
de pessoas à espera de assistência é tão grande que os profissionais têm 
que correr para dar conta do serviço. Com pressa, ficam expostos ao erro. 
(...). Mas a grande maioria dos servidores está comprometida com a 



qualidade do atendimento e sofre tanto quanto os pacientes por conta do 
sucateamento do sistema público. (...). Além de sofrer com a falta de 
infraestrutura, de materiais e de recursos humanos, muitos profissionais de 
saúde ficam expostos à violência durante o trabalho na rede pública. São 
cada vez mais comuns casos de pacientes revoltados com a demora do 
atendimento que se insurgem contra médicos e enfermeiros... 

(CORREIO BRAZILIENSE, 2011, s.p.). 

 

O atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha ressaltou recentemente que o 

Brasil tem 1,8 médicos por mil habitantes e ainda “Nossos números mostram isso. 

Não adianta ter apenas mais médicos, precisamos de profissionais formados para as 

necessidades de saúde da população.” (PADILHA, 2013, s.p.). 

A administração de recursos materiais tem sido motivo de preocupação nas 

organizações de saúde em geral. Nas instituições privadas, o setor de compras 

negocia diretamente com o fornecedor, chamada de compra direta, seguindo as 

diretrizes financeiras da instituição, é um sistema desburocratizado. Nas instituições 

públicas, devido a orçamentos restritos, necessitam de maior controle do consumo e 

dos custos para que não privem funcionários e pacientes do material necessário. 

(CASTILHO e GONÇALVES, 2005). 

Sabe-se que se dispõe do recurso de amostra num processo licitatório o que 

proporciona avaliação, aceite ou recusa do produto. Porém na maioria das vezes 

quando o material está disponível para o consumo em considerá-lo de qualidade 

inferior ao desejado, o mesmo já está comprado com um número calculado de uso 

para os próximos meses. Em consequência, acaba-se utilizando maior quantidade 

de determinado material de baixa qualidade, comprometendo diretamente a 

qualidade da assistência prestada. 

De acordo com Sant´ana et al (2000), um dos pontos que mais afligem os 

profissionais de enfermagem dentro de um hospital é a grande quantidade de 

determinados materiais e a falta de outros, podendo causar muitas vezes, a 

interrupção da assistência, consequências danosas e estressantes para o cliente, 

família e profissionais. 

A sobrevivência de uma democracia que atenda as expectativas dos eleitores 

quantos às políticas públicas indispensáveis depende de toda sociedade. Controle 

social significa entendimento, participação e fiscalização da sociedade sobre as 

ações do Estado, impedindo a desmoralização da Administração Pública. No caso 

da Saúde Pública, é através dos conselhos de saúde e das conferências de saúde 



que os cidadãos podem influenciar o planejamento, as decisões e a execução de 

políticas de saúde. 

O princípio da publicidade permite a qualquer cidadão, a fiscalização do uso 

do dinheiro público, bem como a impugnação de editais, preços registrados e até 

mesmo acompanhar os processos licitatórios. 

A participação comunitária (art. 198, III), é uma diretriz do sistema único de 

saúde, que contempla o acompanhamento permanente das ações e serviços de 

saúde, inclusive no que toca à parte de aplicação dos recursos. Os gestores da 

saúde (prefeito ou governador e secretário de saúde) devem prestar contas dos 

gastos com a saúde ao conselho. O conselho acompanha o que ficou estabelecido 

no Plano de Saúde, através dos relatórios de gestão; se não estiver sendo cumprido, 

o conselho pode convocar o secretário de saúde para propor adequações, sejam 

elas em obras, aquisição de equipamentos, contratação de pessoal e todas as 

outras ações que envolverem grandes despesas. Caso não seja atendido, o 

conselho pode entrar em contato com algum órgão de controle. 

O Relatório de Gestão deve ser aprovado pelo Conselho de Saúde, antes que 

ele seja enviado à Secretaria Municipal de Saúde, ao Ministério da Saúde, às 

Comissões Intergestores e ao Ministério Público, bem como ao Tribunal de Contas, 

com a prestação de contas. Também é possível fazer o acompanhamento 

orçamentário-financeiro por meio das planilhas e indicadores disponibilizados pelo 

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). O sistema 

organiza e coleta informações sobre receitas e gastos em saúde nas três esferas de 

governo. O sistema e seu manual estão disponíveis para download no site do 

Datasus – www.datasus.gov.br – e clicar em “Produtos e Serviços” e “SIOPS.” 

A justiça brasileira pode oferecer ação por improbidade e ação popular, além 

do contínuo controle de fiscalização pelos Tribunais de Contas e Ministério Público. 

A Fiscalização dos municípios é realizada por sorteio efetuada pela Controladoria 

Geral da União (CGU) para condições desfavoráveis, também através do 

Observatório Social do Brasil e da Secretaria de Prevenção a Corrupção e 

Informações Estratégicas. 

 

 

4 RESULTADOS 

 



4.1   INDÍCIOS DE ILICITUDE NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

A corrupção e/ou as fraudes presentes na dispensa por emergência são 

provavelmente, os dois maiores problemas nos procedimentos seletivos da 

Administração Pública. Interessante elucidar a diferença entre a corrupção e a 

fraude stricto sensu. A corrupção representa acordo entre os agentes públicos e os 

particulares, entre a oferta, a doação, o recebimento ou solicitação de algo de valor 

para direcionar a ação do agente público no processo de seleção; a fraude consiste 

nas práticas isoladas ou em conjunto por parte dos particulares, sem o 

conhecimento da entidade estatal, com falsificação de fatos ou embuste com o 

objetivo de influenciar o resultado da seleção administrativa, ultrajando de vez a 

moralidade e a impessoalidade do procedimento. (CARVALHO, 2000). 

Os principais tipos de fraudes identificadas foram: o sobrepreço no orçamento 

acima do preço de mercado ou o superfaturamento na entrega do objeto, resultante 

de um acordo prévio entre os concorrentes, medições erradas realizadas, dos bens 

em desacordo com o contrato, contratos em duplicidade utilizando as mesmas notas 

para 2 contratos, pagamentos a fornecedores para direcionamento, três propostas 

de empresas do ramo do objeto a ser contratado, embora pertençam a uma mesma 

pessoa, não exigência de seguro contratual, atraso de pagamentos, cobrança de 

seguros, jogo de preços e jogo de planilhas, variação de até 25% nos preços do 

objeto, subcontratação, muitas licitações de até 8mil reias e número excessivo de 

dispensas e inexigibilidade. 

De acordo com o Banco Nacional do Desenvolvimento Social (2002), o maior 

destaque do avanço na área de compras governamentais por conta da Tecnologia 

da Informação é a implantação do Comprasnet. O Pregão Eletrônico, em que todo o 

processo de aquisição, da convocação à adjudicação, leva em média 20 dias, de 

acordo com a Lei 8.666/93, o mesmo processo pode durar até seis meses.  

Para vencer o certame, algumas empresas apresentam propostas 

inexequíveis, ou seja, com margem de lucro mínima, ensejando falta de tenacidade 

chegando quase ao ridículo o preço de oferta.  A licitação é inexigível quando falta a 

pluralidade de objetos ou interessados em competir, neste sentido, ocorre a 

chamada licitação deserta; vedada a preferência de marca, contratação de bem 

único, e de bem de somente um ofertante, pequeno valor do objeto, nas hipóteses 

dos incisos I e II do art. 24 ou valores superiores ao mercado. 



A corrupção ocorre, por exemplo, quando um membro da comissão de 

licitação solicita uma porcentagem do valor do objeto para a escolha de determinada 

empresa, que aceita a proposta para que o seu processo tramite de forma mais 

célere. Também é comum neste processo de fraude o direcionamento. Por meio 

dele é usada como estratégia a exigência de qualificações técnicas muito 

específicas para a compra do produto ou serviço que será prestado. Dessa forma, 

beneficia-se apenas um dos concorrentes, justamente o que propositadamente 

possui tais especificidades. A falta de publicação no Diário Oficial é o fator que mais 

identifica esse tipo de fraude. Vale dizer também que, uma vez caracterizada a 

emergência, inexiste publicação no órgão de imprensa oficial que possibilite o 

conhecimento por parte de eventuais interessados em contratar com o Poder 

Público, o que contribui ainda mais para a contratação personalista e imoral, o ato 

praticado com desvio de finalidade ou é consumado às escondidas ou se apresenta 

disfarçado sob o capuz da legalidade e do interesse público, dificultando, desta 

forma, a comprovação do abuso de autoridade por parte dos órgãos fiscalizadores. 

 Para comprovar isto, basta verificar em algum órgão a relação dos processos 

de dispensa de licitação por emergência em determinado exercício. O que se 

constatará, provavelmente, é a presença das mesmas empresas em todos os 

processos, com as quais o gestor respectivo mantém vínculo constante, sem 

atender aos fins legais. Nesse caso, publica-se apenas a súmula de dispensa de 

licitação, mas isso depois de o objeto já ter sido adjudicado e homologado. 

A emergência, neste caso, é de gastar ou “lavar” o dinheiro público e os 

gestores públicos favorecem amigos ou a si próprios. O licitante que escolhe sempre 

as mesmas empresas, quando o serviço ou produto é de valor menor. Neste caso, 

também pode ser chamado duas outras prestadoras que não conseguirão competir 

com o fornecedor previamente beneficiado pelo acordo. Quando não acontece de, 

às vezes, a proposta com o menor valor não ser aceita sob o fundamento de não 

preencher os requisitos técnicos exigidos, o que pode possibilitar a contratação da 

segunda menor proposta que pode ser a preferida. Outro fator que propicia uma 

grande utilização de dispensa de procedimento licitatório, nesses casos, pelos 

administradores corruptos é a ausência do limite financeiro. A lei previu o limite 

temporal (180 dias) e o limite do objeto (somente aqueles bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial), mas deixou livre o valor do objeto a ser 

contratado pela Administração. Assim, diante de uma despesa milionária com 



serviços e obras de engenharia, em vez de realizar uma licitação na modalidade 

concorrência, por exemplo, o agente elabora uma justificativa plausível, 

demonstrando a urgência no atendimento e o risco de dano iminente, e um parecer 

técnico de um engenheiro, conseguindo, desta maneira, dispensar a licitação com 

finalidade de atender não o interesse público, mas sim os seus. 

Foram elencados e relacionados os principais mecanismos de fraudes 

encontrados nos processos licitatórios que aparentemente acontecem dentro da 

legalidade, no entanto com objetivos diversos dos licitantes em acordo com as 

empresas contratadas. 

 

Tabela 1. Principais mecanismos de fraudes em licitações. 

N° Acerto do Licitante com as Contratadas Objetivos do Licitante 

01 Preferência pessoal do licitante Direcionamento 

02 Propostas iguais Formação de cartéis 

03 Não parcelar o objeto Direcionamento 

04 Indefinição do objeto Licitação deserta 

05 Padronização inadequada Direcionamento 

06 Endereços das empresas inexistentes Interesse pessoal do licitante 

07 Sempre a mesma contratada Interesse pessoal do licitante 

08 
Sobrepreço no orçamento / 

Superfaturamento 
Constituição de cartéis / Direcionamento 

09 Jogo de preços e planilhas Direcionamento 

10 Várias Licitações até 8 mil reais Ocasionar a Inexigibilidade 

11 Lucro mínimo absurdo  Ocasionar a Inexequibilidade 

FONTE: ELABORADA PELA AUTORA, 2013 

 

4.2 O ENFERMEIRO: GESTOR DOS RECURSOS DA PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA EM SAÚDE 

 

Santos (2011) considera que a enfermagem representa mais de 60% dos 

recursos humanos de uma instituição de saúde, demonstrando que a quantidade de 

pessoal de enfermagem numa unidade prestadora de serviços de saúde é sempre o 

carro chefe e que a dicotomia existente entre assistência e gerência interfere na 

qualidade do trabalho, assim, a qualidade da prestação de assistência em saúde 

pode ser proporcional a integração entre as ações gerenciais e as assistenciais. 

O enfermeiro com habilidades nas funções gerenciais e assistenciais possui 

uma visão holística e pode desenvolver competências, deve procurar conhecimentos 



do assunto além da sua formação acadêmica, considerando que os recursos 

humanos e os recursos materiais garantem a eficiência do cuidado prestado, 

portanto necessita atualizar-se quanto aos aspectos essenciais de uma unidade, 

para o gerenciamento e supervisão, tanto do trabalho da enfermagem quanto do 

material médico-hospitalar, como por exemplo, escolha de produtos, obtenção de 

amostras, fornecedores e compromissos, verificação da necessidade de 

manutenção dos equipamentos permanentes, fundamentação dos prós do 

dimensionamento do pessoal de enfermagem nos diversos níveis de assistência 

junto à direção administrativa, estar a par dos contratos de locação de equipamentos 

e supervisão dos serviços terceirizados de saúde prestados pelas contratadas. Os 

conceitos básicos, a linguagem técnica e os conhecimentos necessários devem ser 

adquiridos através de cursos especializados, o que resulta em ganhos de qualidade, 

produtividade, investimento no capital humano, eficiência, e a almejada 

humanização. 

Sob o ponto de vista da Administração, quando o assunto é a contratação de 

uma nova empresa prestadora de serviços de saúde, o término de um contrato e o 

início de outro pode ser encarado como uma formalidade necessária ou um 

problema transitório e como controvérsia, de forma temporal, acontece 

semestralmente. Em forma de relato de experiência, esta situação foi vivenciada em 

determinado hospital público que sempre mantinha recursos humanos terceirizados. 

Quase ao término do contrato, o clima organizacional tornava-se tenso, mediante a 

falta de previsibilidade da Administração. A percepção de que a organização passa 

por algum “problema” é clara. Os contratados embora exerçam as mesmas 

profissões que os estatutários, sentem-se desvalorizados por receberem 

vencimentos inferiores. A desmotivação dos funcionários nesse período de transição 

pode prejudicar o índice de segurança técnica, visto que o número de ausências é 

comum neste período. Por fim, realizam o exame demissional de uma contratada e 

logo em seguida realizam o exame admissional da nova empresa contratada, nem 

sempre todos são contratados pela nova empresa prestadora do serviço. Sem 

dúvida, isso acaba influenciando diretamente na qualidade da assistência prestada 

ao usuário. 

A atuação do enfermeiro na administração de recursos materiais de acordo 

com Castilho e Gonçalves (2005) constitui-se uma conquista nas esferas de tomada 

de decisão, destacando a importância do seu papel na dimensão técnico-



administrativa inerente ao processo de cuidar e gerenciar. O monitoramento da 

eficácia dos produtos adquiridos para que consiga avaliar o que está sendo 

alcançado com o serviço é de extrema importância, pois apenas visualizando e 

vivenciado no dia-a-dia torna-se possível a formação de opinião. 

Meirelles et al (2009) refere que atualmente, em algumas instituições de 

saúde de grande porte, o enfermeiro tem atuado em comissões de licitação, 

integrando os grupos, assessorando as compras, emitindo pareceres técnicos nos 

processos de compra, atuando em seções ou setores de enfermagem para a 

execução destas funções, como controle de qualidade, seleção e compra de 

materiais utilizados na assistência ao cliente. 

De acordo com o estudo de Silva e Seiffert (2009), as enfermeiras assumem 

um nível decisório importante na alocação de recursos, quando decidem as 

prioridades de seus serviços; quem fará o trabalho, quanto tempo será despendido e 

quais recursos serão empregados nos cuidados. Tais decisões afetam diretamente a 

produtividade e a qualidade dos atendimentos. 

O Enfermeiro experiente pode participar do processo licitatório ou fazer parte 

das equipes de fiscalização dos contratos nos órgãos prestadores de serviços de 

saúde, consoante ao conhecimento teórico-prático e sensibilidade, relacionados às 

experiências de campo e à qualidade do material e/ou equipamentos médico-

hospitalares, além de possuir conhecimento das especificações técnicas e da razão 

custo-benefício. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Destaca-se que o Enfermeiro pode participar ativamente dos processos de 

licitações e contratos nas instituições prestadoras de serviços de saúde, 

representando a função de gestor dos recursos da assistência da saúde como eixo 

norteador em busca da qualidade da assistência. 

Cada cidadão pode conhecer e deve participar dos instrumentos de controle 

social na área de saúde: os conselhos de saúde e as conferências de saúde. 

Precisamos cuidar da nossa saúde como indivíduos e como cidadãos. 



A valorização do tema pelos Enfermeiros que prestam assistência em Saúde 

torna-se essencial por serem responsáveis tanto pela assistência quanto pela 

administração de recursos de sua unidade refletindo em qualidade do serviço ao 

usuário final. Sugere-se, portanto, o emprego do Enfermeiro experiente e 

especializado para compor os grupos de licitações e contratos das unidades 

prestadoras de serviços de saúde.  

O número de publicações com o tema ainda é escasso no Brasil dado a sua 

importância em todos os âmbitos da saúde, podendo ser visto como estratégia de 

estímulo na produção de artigos por enfermeiros. 
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