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RESUMO

 Todo projeto é uma atividade que possui fundamental 
importância dentro de uma organização, já que todo trabalho 
inicia-se de um projeto. Este artigo tem por objetivo apresentar 
o projeto em MS EXCEL que está sendo desenvolvido pela em-
presa Pró-Remédios, projeto este que tem por nome E-Licita, 
que visa agilidade nos processos licitatórios, redução de erros 
e de retrabalhos. Ao se confi rmar sua viabilidade, ele poderá 
ser implantado em outras empresas, que também utilizam pro-
cessos licitatórios, inclusive de ramos diferentes ao de medica-
mentos. Relata-se também, a defi nição e elaboração de proje-
tos, apresenta-se o projeto E-Licita como uma ferramenta, que 
conta com um diferencial na elaboração e acompanhamento 
dos processos licitatórios, pois identifi cam as necessidades dos 
clientes, e demonstram a importância da gestão da qualidade 
e dos clientes internos.
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1 INTRODUÇÃO

 A empresa Pró-Remédios desenvolve um software au-
xiliador dos processos licitatórios. O projeto a ser desenvolvi-
do, diminuirá o tempo de captação e preenchimento de editais, 
até sua proposta fi nal, o que auxiliará no acompanhamento de 
todo processo, minimizará assim, os erros e retrabalhos.
 Para as organizações que trabalham com licitação, é 
muito importante o desenvolvimento de um projeto,que será 
integrado futuramente em sistemas ERP e o GED,para auxiliar 

na agilidade dos processos e na redução de tempo.
 Ao buscar mais informações sobre a elaboração e ges-
tão de projetos, o artigo visa mostrar a viabilidade de tal pro-
jeto nos processos licitatórios. A importância da implantação 
deste projeto, está na capacidade de apoio ao processo licita-
tório, tendo em vista que todo processo licitatório apresenta 
uma grande quantidade de dados e que no mercado não há 
sistema similar.
A Pró-remédios foi fundada em Rio Verde – GO no dia 
01/06/2002, com sede na Rua São Paulo Nº 39 Bairro Medei-
ros, é uma empresa de comércio atacadista de medicamentos 
e drogas de uso humano, produtos para a saúde, cosméticos e 
saneantes (limpeza hospitalar). À princípio a empresa atende-
ria Farmácias e Drogarias, e passou a atender órgãos públicos, 
através do processo licitatório, a partir de Setembro de 2010, 
onde vem se especializando a cada dia.
 Consequentemente, o uso de uma ferramenta no au-
xílio de todo o processo, faz-se necessário, para que seja ágil, 
preciso e diminua a margem de erros e retrabalhos, poupar 
tempo e aumentar a participação nos processos licitatórios, 
sem alterar o custo fi nal, sendo assim, se gasta a mesma 
quantia, mas tem mais participações nos processos licitatórios, 
como comprovar-se-á no tópico 4 deste artigo.

2 O QUE É UM PROJETO?

 A defi nição de projeto, segundo Maximiano (2011, p. 
4), “é palavra derivada do latim proicio, que signifi ca ‘lançar 
para diante’”.
 Há diversas formas de projetos, de curta ou longa du-
ração, projetos caros ou baratos, de baixa ou alta complexida-
de tecnológica, mas todos eles têm fases em comum, que vão 
desde a sua idealização, até a sua conclusão.
 Para Slack, Chambers e Johnston (2002, p. 512), “pro-
jeto é um conjunto de atividades, que tem um ponto inicial e 
um estado fi nal defi nidos, persegue uma meta defi nida e usa 
um conjunto defi nido de recursos.” Independente para qual 
área seja, e para que servirá, todo projeto tem sua idealização 
e sua conclusão, cada um utiliza as ferramentas e os meios 
necessários para desenvolvê-los.
 Projeto é uma ideia desenvolvida e trabalhada para 
a melhoria de algo, é uma atividade que possui fundamental 
importância, pois sendo bem desenvolvida só apresenta me-
lhorias.
 A gestão nada mais é que a coordenação das tarefas 
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realizadas durante o desenvolvimento de um projeto. Gestão 
é o trabalho de planejar, executar e controlar, logo, gestão de 
projetos, está diretamente ligado com todo processo de um 
projeto, pois todo projeto necessita de gestão. Kerzner (2006, 
p. 16) relata que:

O fl uxo de trabalho e a coordenação do projeto devem 
ser administrados horizontalmente, não mais vertical-
mente, como ocorria [...]. Na administração vertical, os 
trabalhadores são organizados em cadeias de comando 
de cima para baixo. Por isso, têm poucas oportunidades 
de interagir com outras áreas funcionais.

 Antes a gestão de projetos era vista como uma tarefa 

que somente gerentes de alta escala poderiam desenvolver, e 

ainda assim, eles os desenvolviam “às escuras”, pois quase to-

das as informações necessárias eram mantidas em sigilo,hoje 

se trata de outra forma. Os gerentes de projetos têm autori-

dade o sufi ciente para tomar frente de decisões importantes, 

já que conseguem ter acesso às informações sufi cientes para 

tomarem frente da elaboração e execução de um projeto.

 Segundo Kugelmeier (2007), para o refi namento de 

sistemas de remuneração e de análises de potências, bem 

como para o aprimoramento de funções-chave, com suporte 

efetivo de processos de mudanças ao longo da organização, 

através da gestão de projetos, juntamente com os trabalhos de 

gestão humana, cada vez mais as empresas despertam para a 

necessidade de gerenciar o planejamento, seja ele qual for.

 Toda ferramenta administrativa é um projeto, pois 

tudo que se tem dentro de uma organização, veio de um pro-

jeto, algo que foi idealizado e colocado em prática, para Sla-

ck, Chambers e Johnston (2002, p. 121), “Um projeto inicia-se 

como uma idéia mais geral, mal defi nida, mesmo vaga, do que 

poderia ser uma solução adequada para a necessidade senti-

da.”, as melhorias que virão também são frutos de um projeto. 

Não existem ferramentas que não foram estudadas ou projeta-

das para serem colocadas em prática, e as que não foram, são 

ou ainda serão estudadas e praticadas.

 Como ferramenta administrativa, ter um projeto é mui-

to bom, pois com ele se estuda a viabilidade do que irá ser 

feito, elaborar orçamento antes de ser colocado em prática au-

xilia e muito na tomada de decisões.

3 ELABORAÇÃO DE PROJETOS

 Os projetos são desenvolvidos desde os tempos anti-

gos, porém os de antigamente eram relacionados com a im-

portância e o poder de seus idealizadores, segundo Keelling 

(2002, p. 03), “Projetos têm sido realizados desde a aurora dos 

tempos, [...] A maioria dos projetos das civilizações antigas era 

relacionada a poder [...]”. Os projetos hoje desenvolvidos pre-

zam muito o baixo custo e curto tempo de desenvolvimento, 

quanto mais rápido puder ser colocado em prática melhor, pois 

assim trará os benefícios com mais rapidez.

 Enquanto os projetos que eram desenvolvidos antes 

visavam somente status, os dos tempos atuais são desenvolvi-

dos e visam uma melhoria, necessidade ou desenvolvimento, 

em qualquer aspecto que seja necessário, e lembrar também, 

que antigamente não se importavam com o quanto gastariam, 

nem que tempo levariam, desde que tal projeto fosse conclu-

ído, hoje tudo é levado em conta, o tempo e o dinheiro são, 

muitas vezes, limitados.

 Segue o fl uxograma das fases do projeto E-licita:

 Todo projeto tem fases e para Keelling(2002), essas 

fases são descritas da seguinte forma: conceituação, planeja-

mento, implementação (execução) e conclusão. A conceituação 

consiste no nascer da ideia, o ponto de partida, é a partir daí 

que nasce um projeto, depois se passa para o planejamen-

to, como fazer, o que fazer, o planejamento tem por objetivo 

acompanhar e controlar todo o processo de desenvolvimento 

do projeto, para assim se ter uma ação preventiva, e durante a 

execução do projeto, acontece paralelamente o planejamento 

corretivo, caso seja detectado alguma anormalidade.

 A conclusão dá-se quando todo o processo é avaliado 

e todas as falhas são analisadas para que não ocorram nova-

mente neste e nem em outros projetos.

 Cada projeto tem seu ciclo de vida, que consiste em 

uma sequência de fases, assim descrito por Maximiano (2011), 

que vão do começo ao fi m do projeto, e permite visualizar to-

das as fases deste ciclo, ao facilitar o estudo e a aplicação das 
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técnicas administrativas do projeto, e cada fase do ciclo tem 

seu início, meio e fi m, com resultados independentes.

4 APRESENTAÇÃO DO PROJETO E-LICITA

 A empresa sentiu necessidade de avaliar se existiam 
gargalos no departamento de Licitação, assim limita-se o nú-
mero de participações nestes processos. Depois de analisado, 
chegou-se à conclusão que a demora de todo o processo, en-
contra-se na captação do edital, conversão das planilhas em 
arquivo para editar e a busca de informações nos órgãos com-
petentes do governo, sobre os produtos licitados.
 O projeto E-Licita consiste em um sistema que auxilia-
rá o usuário em todos os trâmites pertinentes dos processos 
licitatórios, desde a captação dos editais até a fase fi nal da 
proposta, tendo até o acompanhamento de vencimentos das 
certidões e diminuindo tempo e os prováveis erros.
 A empresa busca meios de tornar os processos licitató-
rios, desde o início até o fi nal, ágeis e confi áveis. Para que seja 
aplicável dentro da rotina do departamento de licitação.
 Este projeto, em fase de desenvolvimento,depois de 
confi rmada sua viabilidade e aplicabilidade, poderá ser dis-
ponibilizado no mercado, para outras empresas de diferentes 
ramos de atividades, que participam de licitações.
 Desde a fase inicial do projeto, vê-se a necessidade da 
gestão da qualidade, que para Maximiano (2009, p 58):

Qualidade é o conjunto das características (ou especi-
fi cações) de uma entidade (produto, serviço, evento, 
conceito, pessoa, grupo, organização). As características 
defi nem a capacidade de a entidade atender as necessi-
dades implícitas ou explícitas.

 A abordagem da qualidade neste caso refere-se à fer-
ramenta que se desenvolve, uma vez que estes padrões de 
qualidade são defi nidos por cada projeto individualmente. A 
gestão da qualidade no projeto compreende três processos 
principais segundo Maximiano (2009), que são: planejamento 
da qualidade, garantia da qualidade e controle da qualidade.
 O planejamento da qualidade consiste em defi nir as 
características do produto e se baseia na análise das necessi-
dades, abrange dois tipos de características ou especifi cações, 
as especifi cações funcionais e as técnicas. A garantia da quali-
dade, procura como diz o nome, garantir que as características 
ou atributos, estejam presentes no projeto, mesmo tendo a 
garantia como parte desta gestão do projeto, a ênfase do con-

trole está na localização e solução de possíveis erros.
 Há na gestão da qualidade uma distinção clara de 
como deve ser feita, pois o planejamento da qualidade traz re-
ferência no que trata das metas fi xadas e quais serão os cami-
nhos a percorrer para conquistá-las.Para conseguir identifi car e 
decifrar as necessidades e objetivos de maneira clara é preciso 
desvendar quais são as expectativas dos clientes.  
 Uma das possibilidades para entender as necessidades 
dos clientes é se tornar um deles, que segundo Juran (2011), 
são os próprios clientes, desta maneira surgem os feedbacks 
instantâneos, múltiplos e diretos, que concedem propriedade 
na utilização do projeto.
 Desta forma, apresentam-se vantagens na identifi ca-
ção de problemas individuais dos usuários internos, a rápida 
verifi cação da relação causa e efeito deste com o projeto, no 
entendimento do seu uso, a clareza no layout ou suas defi ciên-
cias, com isso as correções e adequações podem ser feitas em 
curto prazo.
 Este projeto apresenta uma série de tarefas inter-rela-
cionadas, e podem ser modifi cado e aplicado a diversos ramos 
de atividades, pois parte do auxílio dos usuários internos.
 As necessidades destes clientes internos mudam con-
forme seu nível hierárquico. Esses níveis estão divididos, con-
forme Juran (2011), entre Altos Gerentes, Gerentes de Nível 
Médio e Supervisores e Trabalhadores. 

 Alguns pontos devem ser observados, como a censura, 
que delimita e inibe o fl uxo livre de comunicação, o relaciona-
mento entre a chefi a e os subordinados, podem infl uenciar as 
ideias dos subordinados em relação a pesquisas internas e o 
fato, destes mesmos trabalhadores,transmitirem informações 
que podem vir a prejudicar colegas, sindicatos ou até mesmo a 
própria empresa.
 Na empresa pesquisada, o projeto destina-se ao Ge-
rente de departamento licitatório e sua equipe, formada para 
prover o maior número de participações nas licitações, no me-
nor espaço de tempo e com maior nível de assertividade.



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - ANO II - Edição II - Janeiro de 201424 ISSN 2317-7284

Por haver a possibilidade do uso durante o desenvolvimento 

do projeto, há a exclusão de procedimento defeituoso, conhe-

cido também de variável indesejável durante as fases do pro-

jeto, assim fi ca mais aceitável do que depois de fi nalizada e 

consequentemente a correta adequação do projeto ao usuário 

fi nal e por outro lado, pode trazer uma limitação em decorrên-

cia de não representar a real necessidade.

 Colocar o método de projeto na prática é para Lück 

(2003), certamente, de grande utilidade para todos os que 

pretendem orientar o projeto para a promoção de resultados 

efetivos, mediante ações organizadas, concentradas e siste-

matizadas, de modo que possam também aprender com essa 

pratica.

5 EXECUÇÃO E CONTROLE DO PROJETO E-LICITA

 Para que a execução e controle do projeto ocorram 

de maneira assistida, segundo Lück (2003), a descrição dos 

objetivos defi ne os resultados que se pretende alcançar com 

a realização do projeto. Essa descrição do objetivo apresenta 

um resultado dentro de parâmetros realizáveis em um limitado 

espaço de tempo.

 A execução de qualquer projeto exige sempre esforço 

especial e direcionado, pois o projeto, destina-se a realizar o 

que se propõe, e reduz tempo e pessoas envolvidas para ob-

tenção do resultado fi nal favorável à empresa que o utiliza.

 O acompanhamento e a coordenação da liderança são 

imprescindíveis para maximizar forças e confrontar fraquezas, 

para isso é fundamental que o gestor do projeto tenha aten-

ção, perspicácia e fl exibilidade como características inerentes, 

principalmente nesta fase do projeto, orienta adequadamente 

e enfrenta qualquer problema que possa surgir, descrito por 

Lück (2003), que a preparação do gestor para desenvolver 

essas habilidades deve, portanto, ser buscada, em relação a 

vários aspectos, por exemplo: a maneira como se comunica 

deve ser efi caz, motivar os colaboradores, discernir entre com-

portamentos diferentes, contornar comportamentos reativos, 

solucionar problemas e crises, administrar jogos de poder e 

articular interesses diferenciados.

 O controle nada mais é o que deve ser feito para que 

o projeto se mantenha estável e que continue a cumprir o que 

se propôs a fazer, com o mesmo nível de qualidade. O controle 

do processo, citado por Juran (2011, p 280):

[...] consiste em várias atividades:
• Avaliar o desempenho real do processo
• Comparar o desempenho real com as metas
• Tomar providencias a respeito da diferença.

 O processo de controle é entendido também, como 

monitoramento, que para Maximiano (2009), consiste em 

acompanhar a execução de alguma ação e compará-la com 

a intenção ou ação planejada, com a fi nalidade de observar 

se essa ação está de fato sendo executada e se os resultados 

desta ação correspondem ao desempenho desejado, se os ob-

jetivos serão alcançados e se há necessidade de modifi car a 

ação ou o objetivo.

 Conforme este projeto se desenvolve, o acompanha-

mento do Gerente deste projeto, Sr. André Luis de Almeida, 

torna-se importante para que se executem as fases do projeto 

dentro do cronograma, que iniciou em Julho do ano de 2013 

e tem seu término previsto para janeiro de 2014, e o contro-

le com qualidade ocorra simultaneamente para que o E-Licita 

supra as necessidades da empresa e supra as expectativas de 

seus usuários.

 A empresa hoje tem a capacidade limitada a 30 (trin-

ta) processos por mês a um custo médio, por processo de R$ 

230,33 e um índice de retrabalhos de 20%, ou seja, corrigi-se 6 

(seis) processos licitatórios por mês, espera-se, que com o au-

xílio deste projeto, a mesma passará de 30 para 40 processos 

licitatórios por mês e uma margem de retrabalho de 5 %, que 

passa para apenas 2 (dois) processos para corrigir, e obtém 

um ganho em escala e apresentando um novo custo médio de 

R$ 172,72 resultados verifi cados através do método de curva 

ABC, pois sem este projeto encontra-se o organograma apre-

sentado abaixo:
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 Nesta apresentação observa-se o quão difícil é atual-

mente para a empresa em questão aumentar sua participação, 

desta maneira o projeto conseguirá fazer cada membro dedi-

ca-se a um processo licitatório, e dentro destes processos algu-

mas atividades serão partilhadas, por mais de um membro, ao 

mesmo tempo.

6 CONCLUSÃO

 Para a empresa pesquisada, há a necessidade da uti-

lização de um projeto como o E-Licita na integração de pro-

cessos, que venha a contribuir de maneira efi ciente e efi caz à 
rotina dos processos licitatórios, uma vez que a empresa está 
em fase de expansão e este projeto mostrando-se como estra-
tégico, para que esta expansão, seja constante e sólida.
 Após a análise do ambiente e a identifi cação apropria-
da das falhas que trazem a demora e algum erro em decorrên-
cia da sobrecarga de tarefas no departamento de licitações, 
este projeto poderá sanar as falhas e se mostrará como estra-
tégico dentro da organização. Esta identifi cação do ambien-
te varia de empresa para empresa, para Cesar (2005, p. 24), 
“muitas executam pela mesma razão; em geral, o propósito é 
avaliar o ambiente organizacional para que a administração 
possa reagir adequadamente e intensifi car o sucesso [...]”.
 A empresa Pró-Remédios vê neste projeto a solução 
para alcançar a excelência dentro do processo licitatório, e che-
ga a um ganho em escala, diminuir o número de retrabalhos, 
pois os processos serão acompanhados fase a fase e depois 
conferidos novamente, tornam-se no futuro um projeto inte-
grado ao ERP (Sistema de Informação Integrado) e o GED (Ges-
tão Eletrônica de Documentos) e que poderá contribuir tam-
bém, para outras empresas, que venham a utilizá-lo.

DEVELOPMENTOF APROJECT TO MAKE THE 
BIDDING PROCESS AGILEIN THE COMPANY 

PRO-REMEDIOS

ABSTRACT

 Every projectisan activity tha thas fundamental impor-
tancewithin an organization, as any work beginson a project.
This article aims to presentthe project inMSEXCELbeingdeve-
loped byPro-Remedies, a project whosenamee-bidding, this 
project aims agilityin procurement processes, reduce error-
sandrework. Being confi rmed itsviability, it can be deployedin 

other companiesthat also usethe bidding process, including-
thedifferentbranchesofmedicine. We reportalso on thedefi ni-
tion andelaboration of projects, we will present the projec-
tase-biddingtool thathasa differential in thepreparation and 
monitoringofprocurement processes, identifying customer ne-
edsand demonstratingthe importanceof quality managemen-
tandinternal customers.

Keywords: Project, agility and processes.
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