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Resumo 

Este trabalho caracteriza-se como um estudo de caso, realizado no Laboratório Municipal de 

Análises Clínicas, do município de Juína/MT com o objetivo de avaliar os reflexos do 

processo de aquisição de materiais e insumos, identificando a obtenção através do menor 

preço das licitações realizadas no ano de 2015. A pesquisa foi realizada por meio de revisão 

bibliográfica, pesquisa em sites oficiais, além de coleta de dados e entrevista com 

profissionais da unidade do Laboratório Municipal. A pesquisa foi alicerçada pelos objetivos 

específicos de avaliar se a aquisição de produtos através do menor preço garante produtos de 

qualidade. A discussão acerca do tema tem como perspectiva beneficiar a gestão pública e a 

sociedade no intuito de produzir resultados satisfatórios no que tange os processos de 

aquisições públicas, por se tratar de assunto muito complexo. O presente trabalho pode servir 

de base para estudos futuros, visando cada vez mais produzir instrumentos capazes de mitigar 

possíveis descontentamentos com relação ao que se adquiri com os processos licitatórios, em 

especial o “tipo menor preço”, tão utilizados pelos gestores nas aquisições da atualidade. 

Menor preço não significa necessariamente menor qualidade ou produtividade nas aquisições 

públicas. 

  

Palavras-chave: Licitação, Exames laboratoriais, Menor preço. 

 

1. Introdução 

 

A Administração Pública tem a responsabilidade de desenvolver atividades com 

princípios estabelecidos em legislação para garantir os interesses da sociedade, de modo a 

ofertar serviços de forma eficiente, eficaz e coletiva, que atendam as necessidades da 

população, em geral. Um dos métodos de garantir essa eficiência e eficácia é por meio de 

aquisições de produtos e serviços para a execução de obras e ações em benefício da 

coletividade.  

O setor público tem regras e normas para que haja contratação de produtos e/ou 

serviços, regidas pela Lei de nº 8.666, criada em 21 de junho de 1993, comumente conhecida 

como Lei da Licitação, com aspectos diferenciados das empresas privadas.  
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Os gestores públicos das três instâncias federativas devem ter um profundo 

conhecimento do que é possível melhorar, visando gastar o mínimo necessário e adquirindo 

produtos com qualidade, capaz de reduzir despesas e gerar maior produtividade, 

oportunizando aos usuários do sistema, que suas exigências e necessidades sejam alcançadas.  

A Lei nº 8.666/93 contempla várias modalidades de licitação, tais como: 

Concorrência, Tomada de preços, Convite, Concurso, Leilão e, recentemente foi instituído 

pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a modalidade Pregão, que tanto pode ocorrer de 

forma presencial ou eletrônica.  

A modalidade Pregão eletrônico foi instituída pelo Decreto nº 5.450, 31 de maio de 

2005, visando assim dar maior transparência, agilidade e competitividade entre os 

fornecedores, buscando a proposta mais vantajosa para a administração na hora de adquirir os 

produtos e serviços, onde o critério adotado é o menor preço.  

Considerando que “menor preço” e “maior qualidade” nem sempre caminham juntos, 

procura-se descobrir se há interferências nos procedimentos profissionais, e se acarreta maior 

despesa aos cofres públicos quando a referida aquisição de insumos, reagentes para exames 

laboratoriais não tem qualidade desejável. A Administração Pública para atender as demandas 

das necessidades da população, por meio da prestação de serviços, necessita de insumos e 

materiais para execução dos mesmos. E para que isso aconteça é necessária à realização do 

processo licitatório. A licitação tem como principal objetivo permitir que a Administração 

Pública contrate com empresas pela melhor proposta, desde que estas reúnam as condições 

necessárias para o atendimento do interesse público, considerando aspectos relacionados à 

capacidade técnica e econômico-financeira do licitante, à qualidade do produto e ao valor do 

objeto, selecionando, portanto, a opção mais vantajosa à Administração Pública.  

Diante de tais fatos e considerando as questões de qualidade dos produtos adquiridos 

por meio de processos licitatórios no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município 

de Juína/MT, a pesquisa foi delimitada ao Laboratório Municipal de Análises Clínicas com 

objetivo de analisar as dificuldades encontradas na aquisição de produtos para realização de 

exames laboratoriais por meio de processo de licitação, através do critério menor preço, 

buscando entender se há influência do valor dos produtos interfere na qualidade do produto 

adquirido e na prestação de serviços por meio da realização dos exames clínicos.  

Faz-se atual e necessário o questionamento: quais são os reflexos e/ou impactos do 

critério de menor preço na aquisição de produtos para exames clínicos do laboratório 

municipal de Juína/MT?  
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2. Procedimento metodológico  

 

A pesquisa teve desenvolvimento em duas fases para se complementar ao final, 

sendo que a primeira fase foi de caráter exploratório, na busca de uma maior compreensão do 

assunto e argumentos para torná-lo mais claro, e situar mais profundamente diante do exposto, 

com auxílio de revisão bibliográfica para identificar as variáveis que podem alterar o valor do 

produto/serviços licitados. Enquanto a segunda fase foi descritiva, mediante a observação, e 

análise de informações e documentos, que teve como objeto de estudo o laboratório de 

Análises Clínicas do município de Juína, visitas na website governamentais, entrevistas com 

profissionais da área de saúde que exercem atividades no local onde ocorreu a pesquisa.  

Segundo Fonseca (2009, p. 22) a pesquisa descritiva, tem como principal objetivo 

descrever a realidade da forma que ela se apresenta, para buscar conhecer, interpretar por 

meio de observação de registro e da análise dos acontecimentos, com o intuito de responder 

os questionamentos sociais, políticos e econômicos sem interferência na realidade. Já a 

pesquisa bibliográfica e documental tem características de análise teórico-crítica, com 

abordagens qualitativas. 

Marconi e Lakatos (2003, p. 183) considera a pesquisa bibliográfica uma fonte de 

pesquisa secundária que busca em material tornado público disponível em publicações 

avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, monografias, tese, artigos, etc, e sua principal 

finalidade colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou 

filmado.  

Gil (1994, p. 66) afirma que existe uma semelhança entre a pesquisa documental e a 

bibliográfica sendo diferenciadas pela natureza da fonte, ou seja, a pesquisa bibliográfica se 

utiliza da contribuição de diversos autores para comprovar um determinado assunto estudado 

e a pesquisa documental utiliza-se de documentos ainda não analisados analiticamente, 

podendo ser reelaborados conforme objetivo da pesquisa.  

Marconi e Lakatos (2003, p. 174) assegura que a pesquisa documental é uma fonte 

de coleta de dados realizados por intermédio de documentos escritos ou não, ou seja, as 

denominadas fontes primárias, por exemplo: documentos de arquivos públicos, publicações 

parlamentares e administrativas, estatística (censos), documentos de arquivos privados, cartas 

ou contratos.  

Conforme Santos e Candeloro (2006, p. 81) pesquisa quantitativa visa mensurar em 

números as variáveis coletadas para transformar em dados estatísticos, a serem analisados 
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posteriormente por diversos programas que serão capazes de identificar os fenômenos que 

ocorrem em determinadas situações.  

Oliveira (2012, p. 13) afirma que a abordagem qualitativa tem como objetivo 

alcançar uma visão mais ampla durante a pesquisa de acordado com as informações dadas 

pelos informantes que apreendem, tem característica a descrição e a interpretação dos 

fenômenos estudados. Os dados coletados devem ser descritos e interpretados 

minuciosamente de forma crítica e consistente.  

Yin (1989 apud Bressan, 2000, p. 02) salienta que devemos dar preferência ao estudo 

de caso, sempre que possível, pois o pesquisador terá condições de analisar os eventos 

contemporâneos de situações onde poderá observar os comportamentos ou analisar 

diretamente uma gama de evidências registradas em documentos, artefatos, entrevistas e 

observações possibilitando o desenvolvimento do projeto.  

 

3. Apresentação dos resultados  

  

A Secretaria Municipal de Saúde de Juína/MT oferta serviços de exames clínicos na 

Atenção Básica, Média Complexidade e alguns casos de Alta complexidade através de vários 

tipos de unidades de saúde, possuindo uma rede ampla de espaços destinados à saúde, no qual 

o Laboratório Municipal de Análises Clínicas está inserido.  

O município de Juína conta, com Laboratório Municipal de Análises Clínicas, e mais 

dois laboratórios particulares, além de um laboratório interno de uma unidade de saúde 

privada para realização de exames de seus pacientes, conta ainda com um laboratório de uma 

instituição de ensino superior para aperfeiçoamento dos acadêmicos. 

O município de Juína é referência regional para vários serviços na área da saúde, 

principalmente, pública, inclusive em exames laboratoriais. A referência é firmada através da 

Programação Pactuada e Integrada da Assistência Ambulatorial e Hospitalar (PPI), ou seja, é 

um acordo formal entre os gestores para realização de serviços intermunicipais, vinculados à 

capacidade instalada para realização dos serviços e também custeio dos serviços ofertados por 

meio de pagamentos feitos através do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para o Fundo 

Municipal de Saúde (FMS).  

O laboratório municipal serve de fonte para auxiliar os profissionais de saúde no 

diagnóstico de patologias dos usuários do sistema de saúde pública de Juína e municípios 

circunvizinhos.  
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3.1 Laboratório municipal de análises clínicas 

 

O Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Juína/MT está cadastrado no 

Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES), sob o número 

3673510, situado na Rua Perpétua de Oliveira Joaquina, s/nº, Bairro Módulo I - anexo ao 

Hospital Municipal de Juína. 

A equipe técnica do laboratório dispõe de grupo de multiprofissionais contando 

como auxiliares de laboratório, auxiliares/técnicos em enfermagem, 

farmacêuticos/bioquímicos, microscopista e recepcionista, que atendem as demandas 

ambulatoriais e hospitalar da rede pública, com 13 profissionais que fazem entre 06 e 08 horas 

diárias, mas devido a grande procura do Hospital Municipal (HM), com pacientes internados e 

as emergências e urgências da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o que exige muitas 

horas extras, pois trabalham em regime de plantão 24 horas. 

Os serviços do laboratório municipal de Juína são ofertados para a população dos 

municípios de Aripuanã, Brasnorte, Castanheira, Colniza, Cotriguaçu, Juína e Juruena, que 

pela estimativa do Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2015 é 

de 155.350 habitantes. Por meio da PPI os municípios têm referenciado para Juína/MT 9.322 

exames a serem realizados no ano de 2015, totalizando R$ 72.695,77 destes 44.458 exames é 

destinados a população regional, num valor de R$ 209.281.89, ou seja, a estimativa de 

produção anual do laboratório é de 53.911 exames num valor total de R$ 281.977,66 

recebidos do Ministério da Saúde por meio da tabela SUS, independente da realização ou não 

dos exames. 

A programação anual de exames a serem ofertados para os municípios, exceto Juína, 

é 44.458 exames num elenco de 83 tipos de exames bioquímicos, coprológicos, de uroanálise, 

de outros materiais líquidos biológicos, hematológicos e hemostasia, hormonais, 

imunohematológicos, microbiológicos, sorológicos e imunológicos, toxicológicos ou de 

monitorização terapêutica. Além dos exames de análises clínicas, a equipe do laboratório 

desenvolve ações de vigilância em saúde e notificações de casos de doenças. 

No ano de 2015, o laboratório municipal, conforme informações inseridas no Sistema 

de Informação do Laboratório (LABOL) ofertou no período de 01/01/2015 até 09/12/2015, 

80.773 exames para os municípios que fazem parte da PPI da região noroeste, apresentando 

um elenco de 158 tipos de exames.  

A produção de exames do laboratório municipal, assim como gerenciamento de 

estoques, licitações entre outros cabe ao gestor de Juína/MT providências, ou seja, adquirir 
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quantidade necessária e de forma contínua, dos materiais/insumos para a realização de vários 

tipos de exames (básicos e especializados) para o próprio território e também às referências.  

 

3.2 Demandas do laboratório na aquisição dos materiais adquiridos para realização de 

exames  

 

Apesar da demanda diária e mensal do laboratório municipal no ano de 2015, foi 

realizado apenas um processo de licitação para aquisição de reagentes e insumos necessários 

para a realização de exames, através do Pregão Eletrônico nº 0002/2015 Prefeitura Municipal 

de Juína – Estado do Mato Grosso. O objeto da licitação foi de registro de preços para futura e 

eventual aquisição de medicamentos e material laboratorial para atender as necessidades do 

Laboratório Municipal de Análises Clínicas (LM), Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) e 

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) de acordo com o termo de referência. 

Conforme, o Edital de Licitação nº 0002/2015, o recebimento das propostas foi definido a 

partir das 00:00 horas do dia 18 de setembro de 2015, até as 09:00 horas do dia 01 de outubro 

de 2015 e início  da Sessão Pública: às 10:00 horas do dia 02 de outubro de 2015. A aquisição 

dos produtos laboratoriais resultantes dos processos licitatórios tem ocorrido através menor 

preço.  

 

3.3 Mecanismos utilizados pela gestão municipal da saúde para aquisição de produtos 

com qualidade para realização de exames laboratoriais de apoio e diagnóstico. 

 

A gestão do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, devido à ausência de 

licitações também pelo tipo de aquisição de produtos encontra diversas dificuldades, tais 

como: 

a) Diferença na qualidade dos kits para realização de exames (interferências, 

prejuízos, riscos) que diante das diferenças de produtos considerados ideais e os que 

são adquiridos por meio de processo licitatório, é perceptível algumas interferências 

que podem levar os profissionais a solicitar novo exame na rede privada, para não 

restar dúvidas quanto à exatidão do resultado do exame. Com isso, considera-se que 

nem sempre os produtos adquiridos por processo licitatório, se não forem bem 

descritos pelo profissional responsável incumbido desse trabalho pode trazer 

interpretação duvidosa nos profissionais de saúde, solicitante do exame.  
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b) Equipe do laboratório não participa ativamente do processo licitatório, a equipe 

laboratorial tem participação tímida diante das aquisições de produtos e insumos, 

suas contribuições são em descrever os itens e as quantidades necessárias para um 

determinado período, ainda prestam consultoria em caso de dúvidas da equipe 

responsável pelo processo licitatório e não participam diretamente do certame. 

c) Existência e uso de materiais importados para realização de alguns exames, pois 

alguns insumos não são fabricados por empresas nacionais, e os mesmos são de suma 

importância para diagnóstico de vários exames, e em sua grande maioria fazem parte 

de programas do Ministério da Saúde, e quando surge uma doença nova essas 

aquisições se tornam inevitáveis, devido aos laboratórios não estarem preparados 

para a demanda que acontece de forma instantânea.  

d) Realização de várias licitações, considerando o prazo de validade e demandas 

novas, as licitações para a compra de insumos e produtos devem acontecer conforme 

acordo firmado entre o laboratório municipal e a equipe de licitação em período de 

três meses, porém nem sempre o objetivo é alcançado pela ausência de empresas 

para ofertar os produtos necessários. 

e) Demanda de exames maiores que a programação e capacidade instalada, pois 

devido ao comportamento de profissionais e condições epidemiológicas da região, 

comumente o número de exames solicitados extrapola os parâmetros ideais de 

número de exames por consultas, gerando grande dificuldade para atender a demanda 

de exames solicitados pelos profissionais de saúde (médicos e enfermeiros), devido à 

capacidade instalada e a quantidade de profissionais, a solução encontrada é o 

remanejamento dos profissionais e a geração de horas extras, mas mesmo com mais 

horas de trabalho alguns exames tem atraso de até dois dias para serem realizados, 

acarretando transtornos aos profissionais e usuários do serviço.   

f) Custo dos exames para o município é maior que o valor de incentivo repassado 

pelo Ministério da Saúde, ou seja, o valor estabelecido por procedimento pela tabela 

SUS é inferior ao custo final do exame para o município. Há casos em que a 

diferença chega a mais de 200%, portanto essa diferença é custeada pela gestão 

municipal que precisa encontrar mecanismos para solucionar essa defasagem 

existente referente à compra de serviços e produtos nas áreas de saúde. 

Devido às dificuldades encontradas identificam-se consequências que pode 

comprometer a oferta dos exames de apoio diagnóstico, destacando:  
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a) Confiabilidade da qualidade dos exames que devido à aquisição pelo menor preço 

alguns insumos não trazem a confiança adequada aos profissionais do laboratório 

municipal gerando algumas falhas técnicas que ocorrem durante a realização dos 

exames. E em consequência da dúvida do resultado do exame, a contra prova é 

transferida para um laboratório particular, isto é, empresa terceirizada, onerando 

ainda mais os cofres públicos. 

b) Descrição dos materiais pelo setor de licitação que é extremamente específico, 

precisa de cuidado para definir as necessidades mínimas e por muitas vezes essa falta 

de informação gera aquisição de produtos de baixa qualidade, considerando a 

importância do exame para definição de um diagnóstico e tratamento de saúde. 

c) Retrabalho dos profissionais e utilização de mais reagentes em consequência da 

dúvida do um resultado obriga a realização de contra prova para definir o resultado, 

gerando custos de material, energia, mão de obra, entre outros fatores. 

d) Alto custo com aquisição de materiais, com grande percentual de perda de 

material devido à baixa qualidade; 

e) Aquisição de kits adquiridos impróprios para equipamentos existentes no 

laboratório, pois tem equipamentos que não funcionam com reagentes de marcas 

diferentes do aparelho; 

f) Interrupção e/ou diminuição de realização e ofertas de exames devido à falta de 

aquisição de produtos pela ausência de participantes na licitação; 

g) Compra de serviço terceirizado para garantir a responsabilidade mínima da gestão 

quanto aos exames de apoio e diagnóstico, pagando valores diferentes da tabela SUS, 

além da necessidade de realização de licitação para contratação de empresa 

terceirizada. 

 

4. Estrutura: fundamentação teórica e análise dos dados 

 

4.1 Administração pública 

 

A Administração Pública visa satisfazer os anseios da sociedade prevalecendo o 

interesse da coletividade na realização de objetivos concretos. Para Bobbio, Matteuci e 

Pasquino (1986, p. 10) a “Administração Pública é o conjunto das atividades á execução 

concreta das tarefas ou incumbências consideradas de interesse público ou comum, numa 

coletividade ou organização estatal”. 
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"O conceito de Administração Pública divide-se em dois sentidos: em sentido 

objetivo, material ou funcional, a Administração Pública pode ser definida como a atividade 

concreta e imediata que o Estado desenvolve sob regime jurídico de direito público, para a 

consecução dos interesses coletivos. Em sentido subjetivo, formal ou orgânico, pode-se 

definir Administração Pública, como sendo o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos 

quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado". (DI PIETRO, 2003, p. 69). 

Meirelles (2004, p. 64) nos ensina que Administração Pública, são todos os serviços 

e órgãos que estão ligados ao Estado concretamente. O Estado deve atuar com meios para 

garantir a satisfação da coletividade que esteja sob seu domínio em todas as esferas 

governamental tem maior ou menor autonomia político-administrativa. 

 

4.1.2 Eficiência e eficácia na gestão pública  

 

Para Chiavenato (1994, p. 70) a eficácia é uma medida do alcance dos resultados, 

enquanto a eficiência é uma medida da utilização dos recursos nesse processo.  Isto é, a 

eficiência quer dizer, “fazer as coisas certas”, com as condições disponíveis na busca de 

reduzir tempo, mão de obra e insumos em qualquer operação, isto é fazer bem feito por meio 

de métodos certos. Já a eficácia é conceituada como a realização das “coisas certas”, não 

necessariamente pelos métodos certos, mas fazer o que precisa ser feito com vista a atingir os 

objetivos com o êxito, na busca pelo resultado desejado. 

 

4.1.3 Sistema único de saúde  

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma política organizacional dos serviços e ações 

de saúde determinado pela Constituição Federal de 1988, que deve seguir os mesmos 

princípios e doutrinas organizativos em todas as esferas de governo (federal, estadual e 

municipal). A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre o funcionamento dos serviços pautados à saúde, 

além das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. O art. 196 da 

Constituição Federal da República Federativa do Brasil destaca: 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 

(BRASIL, 1988, p. 116).  
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A Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90, em seu art. 4º - Título II - Do Sistema Único 

de Saúde - Disposição preliminar define o SUS: 

 

Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo Poder Público (BRASIL, 1990, p. 01).  

 

Os serviços são ofertados de forma regionalizada, delimitando, área geográfica e 

obedecendo a hierarquização (central, estadual e local) na busca por resolutividade dos 

problemas de saúde da população nas ações de vigilância sanitária, epidemiológica, controle 

de vetores, educação em saúde, além das ações na atenção ambulatorial e hospitalar.  

Segundo Santos Neto (2012, p. 02) a saúde é um bem inalienável, espectro do direito 

inviolável à vida, e de interesse público, devendo, nesse azimute, ser propiciada sua 

promoção, proteção e recuperação.  

 

4.1.4 Serviço de apoio à diagnose e terapia  

 

O exame laboratorial é o conjunto de exames e testes realizados a pedido de 

profissionais de saúde habilitados e com respaldo legal para essa atividade, em unidades de 

saúde denominada laboratório de análises clínicas, visando um diagnóstico ou confirmação de 

uma patologia ou ainda para controle e acompanhamento, ou seja, exames de rotinas 

conhecidos popularmente como check-up. (JUNIOR, [2016]. p. 01). 

 

O laboratório de análises clínicas deve certificar que os resultados produzidos 

reflitam da forma mais verossímil e consistente o quadro clínico apresentado pelos 

pacientes, assegurando que não haja alguma interferência no processo, que a 

informação produzida através dos laudos e/ou resultados satisfaça as necessidades 

de seus clientes e possibilitem a determinação e a realização correta do diagnóstico, 

terapêutica e prognóstico das patologias (CHAVES, 2010, p. 01). 

 

O objetivo do Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia (SADT) é apoiar a realização 

de um diagnóstico adequado dos casos de usuários do SUS. É uma modalidade de prestação 

de serviço ofertada nas unidades de saúde, no qual envolve a realização de exames 

complementares das linhas de cuidado da atenção básica e da atenção especializada. É um 

serviço que a oferta pode variar de acordo com a necessidade de saúde da população da 

região. 

Na gestão pública o Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia ou ainda Serviço 

Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT) se utiliza dos recursos de uma fonte financiadora 



11 

 

(SUS, Particular ou Convênio) com o objetivo de esclarecer o diagnóstico. Uns dos serviços 

de SADT são ofertados em laboratórios de análises clínicas, que são estabelecimentos 

destinados à coleta e ao processamento de material humano visando à realização de exames e 

testes laboratoriais. 

 

4.2 Licitação e a modalidade do menor preço 

 

Segundo Meirelles (2007, p. 273) a licitação é um procedimento administrativo onde 

busca a melhor proposta para gestão pública, ressalvados, por meio de atos vinculantes, o 

direito de igualdade entre os participantes interessados no processo. 

Conforme Di Pietro (1994, p. 254) a licitação é um procedimento integrado por atos 

e fatos tanto da Administração como do licitante, assevera assim que o processo depende da 

vontade de ambas as partes para realização de contrato. 

A Lei nº 8.666/93, segundo Gasparini (2007, p. 334) contempla várias modalidades 

de licitação, tais como: Concorrência, Tomada de preços, Convite, Concurso, Leilão e Pregão, 

este instituído pelo Decreto nº 5.450/2005, a lei visa dar transparência, agilidade e 

competitividade entre os fornecedores, a lei também estabelece os tipos de licitação: menor 

preço, melhor técnica e técnica e preço.  

Segundo Olivo (2012, p. 117) a Lei Federal nº 8.666/93 revogou o Decreto-Lei nº 

2.300/86, regulamentada no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, todos os entes da 

Administração Pública direta ou indireta são obrigados a licitar, e deve se observar os 

princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade 

administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo.  

A complexidade para avaliar a qualidade durante o processo de investigação 

laboratorial, com relação às despesas e o que é produzido com os materiais adquiridos por 

meio de processo licitatório onde a modalidade é apenas o “menor preço”, deve-se ao fato da 

dificuldade em analisar todos os aspectos relevantes tais como: quantitativo gasto com 

materiais, retrabalho, e os resultados alcançados. 

 Na visão de Justen Filho (2001, p. 455) o fator preço é de grande relevância tanto 

para os particulares como para a Administração Pública como forma de satisfazer a 

necessidade com o menor custo e obter a proposta mais vantajosa, haja vista os benefícios que 

essa economia pode gerar. 

A Administração Pública obedece a regras e leis para fazer as aquisições, e deve dar 

atenção especial quando se tratar da modalidade menor preço, conforme Mello (2010, p. 608) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/SUS
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esclarece que “o julgamento pelo menor preço o critério de seleção da proposta mais 

vantajosa é, como o nome indica, o da oferta menor (art.45. par. 1°). Cumpre tomar atenção 

para o fato de que nem sempre o preço nominalmente mais baixo é o menor preço”. 

A Administração Pública na adoção de critérios para julgamento das propostas a 

classificação por menor preço precisa verificar as condições de qualidade e rentabilidade dos 

insumos e produtos adquiridos, bem como a adoção de mecanismos técnicos para julgar e 

identificarem-se as aquisições obedece de fato o descrito no edital de convocação. 

 

4.3 Exigências da lei nº 8.666/93 no processo de aquisição de materiais 

 

A Administração Pública direta e indireta só poderá contratar com particulares 

mediante processo licitatório, conforme o artigo 37, XXI da Constituição Federal de 1988: 

 

 XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 

e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações; (BRASIL, 2006, p. 51) 

 

Para Gasparini (2007, p. 494) só é possível licitar objetos, obras e serviços ofertados 

por mais de um particular, e só podem ser licitados bens que sejam homogêneos ou 

equivalentes, portanto, cabe ao gestor à busca por produtos e serviços similares, e que haja 

competitividade entre os interessados, na busca para a proposta mais vantajosa para 

Administração Pública. 

 

5. Considerações finais 

 

Analisar os reflexos da aquisição de produtos para exames clínicos do laboratório 

municipal de Juína/MT, através do critério menor preço no processo licitatório, envolveu 

vários fatores delineadores que promoveu a pesquisa, assim como identificar as exigências da 

Lei nº 8.666/93 no processo de aquisição de materiais; identificar se os produtos adquiridos 

pelo menor preço estão atendendo de forma eficiente e eficaz a demanda do laboratório por 

meio dos serviços ofertados pelos servidores e compreender se a gestão municipal tem 

buscado novos mecanismos para a aquisição de produtos com qualidade comprovada.  

A Administração Pública para fazer as aquisições de que necessita para atender a 

comunidade seja através de ações/serviços, tem que obedecer ao que a lei prevê e determina, 
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no caso específico a Lei nº 8.666/93, conhecida como licitação, diferentemente das empresas 

particulares que podem fazer aquisição do que e de quem se deseja. 

A gestão pública obtém vantagem mediante a licitação do tipo menor preço, 

principalmente se os produtos adquiridos corresponderem às necessidades dos serviços nos 

requisitos qualidade e quantidade, bem como se o princípio da economicidade está sendo 

atendido. Porém, nem sempre os produtos adquiridos tem o rendimento desejável, que traduz 

de forma concreta o menor preço.  

A gestão do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, devido à ausência de 

licitações também pela modalidade de aquisição de produtos encontra diversos problemas, 

podendo definir como pontos fracos, tais como: diferença na qualidade dos kits para 

realização de exames (interferências, prejuízos, riscos); equipe do laboratório não participa 

ativamente do processo licitatório: existência e uso de materiais importados para realização de 

alguns exames; realização de várias licitações; demanda de exames maiores que a 

programação e capacidade instalada, pois devido ao comportamento de profissionais e 

condições epidemiológicas da região e custo dos exames para o município é maior que o valor 

de incentivo repassado pelo Ministério da Saúde, ou seja, o valor estabelecido por 

procedimento pela tabela SUS é inferior ao custo final do exame para o município, que geram 

consequências prejudiciais à população e a gestão municipal.  

São várias as dificuldades encontradas pela gestão pública para a prestação de 

serviços, gerando desafios e oportunizando reflexões da gestão municipal para definição de 

novos processos de trabalho, redefinição de fluxos e comportamentos de profissionais. 

Devido aos problemas encontrados identificam-se consequências que pode 

comprometer a oferta dos exames de apoio diagnóstico, entre elas: confiabilidade da 

qualidade dos exames; descrição dos materiais pelo setor de licitação que é extremamente 

específico; alto custo com aquisição de materiais, com grande percentual de perda de material 

devido à baixa qualidade; aquisição de kits adquiridos impróprios para equipamentos 

existentes no laboratório; interrupção e/ou diminuição de realização e ofertas de exames; 

compra de serviço terceirizado para garantir a responsabilidade mínima da gestão quanto aos 

exames de apoio e diagnóstico. 

Como princípio fundamental desenvolvido pela gestão pública no objetivo prioritário 

de suprir as necessidades coletivas utilizando-se da eficiência e eficácia faz-se necessário e 

importante a organização dos processos de trabalho reduzindo as irregularidades e 

melhorando a assistência a saúde e consequentemente a sociedade em geral com resultados 

positivos. 
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