
AQUISIÇÃO DE ATIVOS PATRIMONIAIS NAS ORGANIZAÇÕES 

DE SAÚDE 

 
O objetivo do setor de compras é adquirir os bens solicitados pelos 

usuários, na qualidade por eles especificada, na quantidade certa, no prazo de 

entrega pedido e nas melhores condições econômicas e financeiras possíveis.  

Os ativos fixos adquiridos pelo hospital são solicitados por usuários 

altamente técnicos - médicos, cirurgiões, laboratoristas, enfermeiros, 

farmacêuticos, nutricionistas, engenheiros, analistas de sistemas - cujas 

especificações limitam a escolha do produto e do fornecedor, muitas vezes 

exclusivos. O papel do comprador consiste, sobretudo, em encontrar 

fornecedores, fabricantes ou distribuidores do produto, contatá-los, verificar a 

disponibilidade do produto no prazo de entrega requerido, negociar o preço e 

as condições de pagamento, executar todos os procedimentos burocráticos, 

formalizar o pedido e acompanhar a entrega.  

Na aquisição de instalações e equipamentos complexos, é de toda 

conveniência formar uma comissão de compra, a fim de levantar todos os 

fatores a serem considerados. Essa comissão poderá ser constituída por um 

comprador, um arquiteto, o usuário (médico, enfermeiro, nutricionista, 

farmacêutico, assistente social, entre outros), um engenheiro de manutenção, 

um funcionário do setor jurídico e outros especialistas. Devem ser analisados 

os seguintes fatores:  

 Instalação do equipamento;  

 Termos e prazo de garantia;  

 Assistência pós-venda: técnicos, peças de reposição;  

 Cláusulas contratuais e legais diversas.  

A formação de uma comissão, ou "mesa" de compras, apresenta ainda a 

vantagem de permitir à empresa negociar com o fornecedor, apoiada numa 

equipe de especialistas. O segredo da negociação vitoriosa é a posse de todas 

as informações em poder da parte oposta. Com uma equipe, aumenta-se o 

conhecimento de vários pontos importantes na negociação, tais como: 

manutenção, instalações existentes em outros clientes, evolução tecnológica e 

outros aspectos delicados da aquisição de um equipamento complexo.  



Além disso, a presença da comissão na mesa de negociação limita a 

possibilidade de acordo pessoal entre comprador e fornecedor, aumentando a 

lisura da negociação.  

Se, na empresa privada, o comprador deve, espontaneamente, cercar-se 

de muitas precauções documentais para se proteger contra suspeitas relativas 

à sua honestidade, na empresa pública as compras são realizadas com 

extremo rigor burocrático, a fim de evitar transgressões no relacionamento 

entre comprador e fornecedor.  

A Lei n° 8.666/1993 - Lei de Licitações e Contratos - atualizada pela Lei n° 

8.883/1994, define os procedimentos que devem ser adotados nas compras da 

área pública, nos níveis federal, estadual e municipal. Tais normas são 

rigorosamente cumpridas pelos hospitais públicos nas três esferas 

governamentais. Autarquias e fundações, embora não tenham de seguir as 

disposições dessa lei, costumam obrigar-se a respeitá-las. As auditorias dos 

Tribunais de Contas, muito rigorosas na interpretação da legislação, inspiram 

temor nas diretorias dos hospitais públicos e as impelem a seguir com afinco as 

regras legais ou mesmo a superá-Ias. 

A Lei n. 8.666 diferencia três tipos de compras:  

 Materiais;  

 Serviços;  

 Obras.  

Tal lei não distingue os equipamentos dos materiais. Quanto à licitação, 

não faz diferença entre bens de ativo fixo e bens de consumo, pressupondo 

que os valores mais altos dos primeiros vão distingui-los, conforme explicado a 

seguir.  

Existem cinco modalidades de compra na área pública: a dispensa de 

licitação e quatro formas de licitação - convite, tomada de preços, concorrência 

pública e pregão.  

Uma significativa alteração nos procedimentos da compra pública foi 

instaurada pela Lei n. 0.520, de 17 de julho de 2002, que permite a adoção da 

modalidade de licitação denominada pregão para aquisição de bens e serviços 

comuns. Consideram-se aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 

usuais no mercado.  



Os fornecedores interessados apresentarão proposta em envelope 

lacrado. Depois, farão lances verbais e sucessivos, baixando seu preço. A 

adjudicação será efetuada, segundo o critério de menor preço, pelo pregoeiro, 

que decidirá da aceitabilidade da proposta. Esse pregão, em que se baixa o 

preço em vez de aumentar a oferta, chama-se reverso.  

O pregão pode ser utilizado para qualquer valor estimado de compra ou 

contratação. O pregão eletrônico, no qual o edital, as propostas e os lances são 

efetuados pela Internet, também é adotado pelas empresas públicas e, com o 

tempo, vai se tornar sempre mais usado, podendo até ser a única modalidade 

permitida para compras inferiores a R$ 8.500,00.  

Nos hospitais privados, hoje não é muito utilizada a prática do pregão 

presencial ou eletrônico. A Internet é, sobretudo, usada como fonte de 

informação sobre produto e fornecedor, mas pouco para conduzir algum 

pregão eletrônico e menos ainda para efetuar pagamentos.  

Numa compra de equipamento, muitos pontos devem ser negociados, 

além do preço em si, a fim de maximizar as possíveis vantagens a serem 

obtidas: frete, local de entrega, instalação, garantia, prazo de pagamento, 

assistência técnica pós-venda, treinamento dos usuários, manutenção, estoque 

de peças de reposição, recompra do equipamento usado pelo fornecedor e 

outros detalhes.  

Se negociada corretamente, a garantia, por exemplo, pode ser estendida 

pelo fornecedor por um número maior de meses, o que resultará em 

substanciais economias de manutenção.  

Os equipamentos médicos necessitam de registro no Ministério da Saúde 

para poderem ser usados no hospital. No caso dos hospitais públicos e dos 

conveniados com o Sistema Único de Saúde, os equipamentos e instalações - 

por exemplo, as unidades de terapia intensiva - devem ser vistoriados e 

autorizados pelo SUS. São pontos de extrema importância para evitar prejuízos 

ao hospital. Se o equipamento não estiver registrado no Ministério da Saúde, o 

hospital não deve adquiri-lo.  

Se a especificação do equipamento não tiver sido corretamente efetuada, 

o hospital privado poderá corrigir erros e omissões durante a negociação. Já, 

no caso de um hospital público, as especificações terão de constar do edital ou 

de seus anexos e não poderão mais ser corrigidas, pois não há propriamente 



negociação. Mesmo o pregão não constitui uma negociação, a não ser quanto 

ao preço.  

No contexto da compra pública, se as especificações não tiverem sido 

elaboradas com o maior cuidado, o hospital corre o risco de ter de aceitar um 

equipamento diferente daquele desejado.  

As especificações são de inteira responsabilidade do interessado na 

aquisição, e não do setor de compra. Se o hospital comprou um material ou um 

equipamento incorreto, não é, via de regra, culpa do setor de compra, mas sim 

do setor interessado, que não soube especificar o que desejava.  

Para facilitar a procura do fornecedor, o setor de compras de um hospital 

privado deveria possuir um cadastro de empresas aptas a fornecer o 

equipamento desejado. No setor público, a existência de um cadastro de 

fornecedores atualizado anualmente - próprio, ou de outra entidade pública 

similar - é obrigatória para as modalidades de convite e tomada de preços. 

 

FONTE: Adaptado do Livro Gestão Hospitalar – Administrando o Hospital     

Moderno. 

              Autor: Caloger Sauveur Barbuscia. 

 

EXERCÍCIOS 

 

01. Analise o texto acima em um enfoque de Logística Hospitalar 

02. Enumero os principais problemas de compras de ativos patrimoniais nas 

organizações de saúde dos componentes do grupo. 

03.  Em que o texto diz respeito a realidade e prática hospitalar do grupo? 

Por que? 

 


