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MINUTA DO TERMO DE REFERENCIA  

 

1. OBJETO   

 

Seleção da melhor proposta para a contratação de Concessão Administrativa 

para Concessão Administrativa para Gestão e Operacionalização Integrada da 

Cadeia de Suprimentos em Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 

compreendendo:  

 

i) a Construção de Centro Logístico Integrado – CLI; e  

ii) a Prestação do serviço de Gestão e Operação Logística Integrada.  

 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO  

 

2.1. Construir, Disponibilizar e Operacionalizar o Centro Logístico Integrado - 

CLI 

 

Consiste na viabilização da edificação das instalações, dentro do complexo 

“Parque de Apoio”, destinado ao armazenamento e distribuição de medicamentos e 

demais itens de consumo da rede púbica de saúde  no Distrito Federal.  

 

2.2. Gestão e Operação Logística Integrada  

 

 Operacionalizar o serviço logístico que compreende recebimento, 

armazenagem, separação, unitarização, expedição, entrega e distribuição, 

incluindo a logística hospitalar e a dispensação sistêmica; 

 Disponibilizar a interação sistêmica integrando os sistemas de 

gerenciamentos logísticos e as ferramentas de gestão de processos; 

 Disponibilizar a inteligência sistêmica para análises da demanda de 

suprimentos apoiando a decisões estratégicas na formação do planejamento 

e compras e reposição;  
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 Disponibilizar DURANTE A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO LOGÍSTICO 

INTEGRADO  a infraestrutura adequada para que não haja paralisação de 

serviços, por meio de máquinas, equipamentos, pessoal e tecnologia para 

gestão e operacionalização IMEDIATA do serviço logístico. 

 

2.2.1. Gestão e Operação Imediata  

 

A modernização da Cadeia de Suprimentos em Saúde configura um processo 

de ações progressivas e de melhoria contínua, o que demanda tempo e esforço. 

Entretanto, não se pode ignorar a necessidade da implementação de ações que 

produzam resultado a curto e médio prazo, pois, como é sabido, a Cadeia de 

Suprimentos em Saúde tem como finalidade principal a manutenção da saúde 

pública, ou seja, suas ações tem como alvo a vida humana aliada a responsabilidade 

junto ao erário público.  

 

Outrossim, diante da urgente necessidade de modernização das instalações 

e operações da Cadeia de Suprimentos em Saúde no Distrito Federal, não se mostra 

eficaz uma modelagem de gestão que propõe o início das operações após a 

construção da unidade central de armazenamento, tendo em vista que aguardar a 

edificação e instalação do novo Centro de Distribuição significaria manter, por tempo 

considerável, o atual cenário da rede de abastecimento.  

 

 Diante disso, buscando proporcionar resultados mais céleres, o serviço 

contratado contempla o início das operações de forma imediata, superando o lapso 

temporal até a conclusão da construção do CLI, visando proporcionar maior 

economia ao erário público, maior eficiência no abastecimento das unidades de 

saúde e, por via de consequência, maior qualidade no atendimento aos usuários do 

serviço público de saúde.   

 

Assim, a antecipação do serviço de armazenamento dos medicamentos 

(climatizados e refrigerados – salvo os imunobiologicos) e distribuição para as 
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unidades de saúde produzirá ganhos imediatos, tanto sob o aspecto logístico como 

pelo aspecto gerencial. Da mesmo forma, o serviço de distribuição de 

medicamentos no domicílio dos pacientes, a serem realizadas no âmbito do 

programa “Remédio em casa”, bem como em razão de entregas para atendimento 

das “Demandas judiciais”. 

 

2.2.2. Serviços com Início Imediato 

 

Entende-se como Início Imediato a implantação e execução dos sérvios em 

curto prazo, conforme defino em cronograma. 

 

2.2.2.1. Armazenagem e Distribuição de Medicamentos para as Unidades de 

Saúde 

 

 Disponibilizar, temporariamente, Centro de Armazenamento e Distribuição 

para medicamentos (climatizados e refrigerados); 

 Operacionalizar o serviço de armazenagem, o qual compreende:  

 Recebimento; 

 Armazenamento; 

 Separação; e 

 Expedição. 

 Operacionalizar o serviço de distribuição dos medicamentos a partir do seu 

armazém, o qual compreende:  

 Coleta; 

 Transporte; 

 Entrega. 

  

2.2.2.2. Distribuição de Medicamentos em Domicílio 

 

 Operacionalizar o serviço de distribuição dos medicamentos “Remédio em 

casa” a partir das farmacias especializadas, o qual compreende: 
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 Coleta; 

 Transporte; 

 Entrega. 

  

3. JUSTIFICATIVA  

 

A modernização da Operação Logística de Suprimentos em Saúde configura 

um processo de ações progressivas e de melhoria contínua, o que demanda tempo 

e esforço, tendo como finalidade principal a manutenção da saúde pública, ou seja, 

suas ações têm como alvo a vida humana aliada à responsabilidade junto ao Erário. 

 

A implantação de um moderno e eficiente serviço de Operação Logística 

proporcionará economia ao Erário, maior eficiência no abastecimento das unidades 

de saúde e, por consequência, maior qualidade no atendimento aos usuários do 

serviço público de saúde. 

 

Com a presente contratação, espera-se obter os seguintes benefícios: 

 Modernizar a gestão logística da SES/DF, visando o aumento da 

efetividade e resolubilidade no sistema de saúde do Distrito Federal; 

 Dispor de Central de Armazenamento e Distribuição moderna que 

integre todos os atendimentos com infraestrutura de armazenagem 

adequada às legislações sanitárias vigentes; 

 Dispor de infraestrutura de armazenagem compatível à necessidade 

dos medicamentos e demais produtos, com controle de temperaturas 

e ambientes; 

 Dispor de frota de veículos moderna e operacional; 

 Dispor de veículos exclusivos para o transporte de produtos da 

Assistência Farmacêutica e outros sujeitos à Vigilância Sanitária, com 

conforto térmico adequado; 

 Otimizar recursos gastos com transportes e recursos humanos; 

 Atendimento de 100% das unidades de consumo vinculadas à SES/DF 
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direta ou indiretamente; 

 Ser capaz de acompanhar a crescente demanda por medicamentos, 

produtos para saúde, materiais de almoxarifado e imunobiológicos; 

 Distribuir medicamentos, imunobiológicos e demais produtos em tempo 

oportuno, em quantidade necessária e na qualidade esperada; 

 Garantir o controle e a rastreabilidade dos medicamentos, 

imunobiológicos e demais produtos recebidos, armazenados e 

transportados; 

 Dispor de tecnologia de gestão integrada de toda a cadeia de 

suprimento; 

 Redução no quantitativo de perdas por expiração do prazo de validade, 

avarias devido a condições inadequadas de armazenamento e/ou 

extravio; 

 Maior economicidade promovendo a gestão otimizada e racional dos 

estoques, possibilitando a otimização dos processos de aquisição de 

medicamentos e outros produtos; 

 Redução no número de episódios de desabastecimento; 

 Obtenção de indicadores fidedignos, de forma a subsidiar as tomadas 

de decisão; 

 Conferir maior sinergia e eficiência logística, conjugando recursos 

humanos, sistemas, infraestruturas e frota; 

 Adequar a infraestrutura das farmácias hospitalares às normas 

vigentes; 

 Realizar a logística intra hospitalar de modo eficiente e em tempo 

oportuno para atendimento às necessidades da Assistência aos 

pacientes; 

 Dispor de equipe operacional qualificada e na quantidade adequada 

para atendimento das demandas de rotina e urgência, nas atividades 

logísticas; 

 Contar com seguro para os produtos adquiridos ou transferidos a esta 

Secretaria; 
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 Maior flexibilidade, permitindo que soluções mais adequadas às 

necessidades da CONTRATANTE sejam propostas e implementadas; 

 Dispor de meios tecnológicos para a realização de auditorias internas 

periódicas e anuais; 

 Maior acuracidade das informações e dados estatísticos. 

 

3.1. Da antecipação da gestão logística de medicamentos – Inicio em curto 

prazo  

 

Diante da urgente necessidade de modernização das instalações e operações 

da Cadeia de Suprimentos em Saúde no Distrito Federal, não se mostra eficaz uma 

modelagem de gestão que propõe o início das operações apenas após a construção 

da unidade central de armazenamento, tendo em vista que aguardar a edificação e 

instalação do novo Centro de Distribuição significaria manter, por tempo 

considerável, o atual cenário da rede de abastecimento.  

 

Assim, a antecipação do serviço de armazenamento dos medicamentos 

climatizados e refrigerados (salvo os imunobiológicos e insumos necessários a 

vacinação) e distribuição para as unidades de saúde produzirá ganhos imediatos, 

tanto sob o aspecto logístico como gerencial, além de aumentar a segurança do 

paciente, tendo em vista a antecipação dos benefícios referentes à rastreabilidade. 

 

Os medicamentos, dentre os insumos utilizados em saúde, são aqueles que 

apresentam maior sensibilidade a variações de temperatura e umidade, além da 

exigência de diversos requisitos técnicos elencados nas normas sanitárias vigentes, 

a exemplo da RDC 430/2020-ANVISA. 

 

Da mesma forma que o armazenamento, o transporte de medicamentos exige 

adequações de temperatura e outras condições técnicas, as quais poderão ser 

alcançadas em curto prazo com a antecipação da gestão logística pretendida para 

esta classe de produtos. 
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Assim, o ganho na qualidade da Operação Logística de medicamentos em 

curto prazo refletirá de forma direta na segurança dos pacientes que os utilizam. 

 

3.2. Economicidade  

  

Haverá vantagem econômica ante a possibilidade do real conhecimento das 

demandas, em diferentes graus, a possibilitar ao gestor público, por meio de 

assessoria no planejamento de compras, a melhor estratégia para aquisição. Além 

disso será possível promover a: 

 

 Redução das compras emergenciais; 

 Redução do custo com pessoal; 

 Garantia de reposição do estoque em caso de extravio ou avaria 

decorrente do serviço logístico; 

 Redução das perdas;  

 A incorporação ao patrimônio da SES/DF das instalações do Centro 

Logístico Integrado. 

 

4. DESCRITIVO - CENTRO LOGÍSTICO INTEGRADO – CLI   

 

4.1. Localização 

 

Para selecionar o local de instalação do Centro Logístico Integrado – CLI para 

armazenagem e distribuição de medicamentos e demais produtos de uso na rede 

pública de saúde do Distrito Federal foram adotadas duas abordagens, quais sejam: 

 Abordagem Quantitativa que envolve a identificação e descrição 

de critérios potenciais redutores de custos para implantação 

 Abordagem Qualitativa que decorre da análise do objetivo 

finalístico da Parceria Público Privada - PPP.  
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ABORDAGEM QUANTITATIVA 

 

 Maior proximidade equidistante das unidades de saúde do 

Distrito Federal;  

 Disponibilidade de áreas adequadas à finalidade; 

 Disponibilidades de infraestruturas acessórias para instalação e 

operacionalização do CLI;  

 Disponibilidade de infraestrutura urbanística na região 

circundante do armazém;  

 Acessibilidade e mobilidades dos colaboradores. 

 

ABORDAGEM QUALITATIVA   

 

 Finalidade da concessão; 

 Resultados e ganhos recíprocos.  

 

Ante o exposto, mostra-se mais vantajoso que as instalações do CLI ocorram 

no complexo do Parque de Apoio da SES/DF, situado no SIA SAPS s/n Lote G – 

Guará, Brasília – DF. Para maior redução dos custos da construção, a área 

administrativa para uso da SES/DF se dará em uma das instalações já existentes no 

referido complexo, visto haver disponibilidade de áreas para este fim.  

 

4.2. Memorial  

 

Projeto Arquitetônico do Centro de Distribuição destinado à Operação e 

Manutenção da Rede Logística de medicamentos, hemoderivados, vacinas, soros, 

insumos e itens de nutrição da SES/DF, projetado para ser implantado no Parque de 

Apoio, situado no SIA AE s/n lote G – Guará Brasília – DF, sendo apresentado com 

as características de uma edificação de traços simples, com tecnologia de ponta para 

atender as necessidades propostas e utilização de energia limpa renovável. 
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 Lote G do SIA AE s/n - GUARÁ:       190.000,00m2 

 Área destinada ao empreendimento:  20.637,34m2 

 

Pesquisas apontam os edifícios como os principais responsáveis pelos 

impactos causados à natureza por consumirem mais da metade de toda a energia 

gerada nos países desenvolvidos e produzirem mais da metade de todos os gases 

lançados na atmosfera terrestre. Nesse quadro, uma “Arquitetura Sustentável” é 

o que se busca no Século XXI, de modo que o edifício passe a fazer parte do habitat 

vivo, estreitamente ligado ao sítio, à sociedade, ao clima, ao entorno próximo, à 

região e ao planeta. 

 

Com efeito, hodiernamente, a elaboração de um Projeto de Arquitetura deve 

buscar maior sustentabilidade e deve considerar todo o ciclo de vida da edificação, 

incluindo seu uso, manutenção e sua reciclagem ou demolição. 

 

SITUAÇÃO, LOCAÇÃO (COBERTURA) E MEMÓRIA DE CÁLCULO  

 

Uma edificação de grande porte em um lote quase que completamente 

ocupado, que também deve respeitar as edificações existentes, apresenta-se como 

um grande desafio. 

 

A partir do sítio e das edificações existentes, concentrou-se a análise em um 

edifício de porte médio sem utilização com o objetivo de estudar a melhor forma de 

implantar o Centro de Distribuição no espaço com área aproximada de 10.000m2 

(dez mil metros quadrados) para sua implantação. 

  

Optou-se pela demolição do edifício em desuso e mais duas pequenas 

edificações próximas, abrindo espaço para o Centro de Distribuição e área de pátio 

de manobras com acesso controlado e independente. O Centro de Distribuição irá 

obedecer o mesmo alinhamento das edificações existentes junto a rua principal, 

do lote, preservando a leitura da caixa da rua e sua arborização. 



 
 
 

 

12 

 

As dimensões do edifício foram definidas pela largura dos prédios situados na 

entrada ao Parque de Apoio. Desta forma, garante-se a preservação da escala e 

arruamentos existentes.  

 

BLOCO A:   Térreo e Mezanino                                

BLOCO B    Área Técnica                              

BLOCO C    Estrutura de Apoio                      

BLOCO D    Guarita                                      

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:               11.194,98m2 

PÁTIO        Manobras e estacionamento  8.284,65m2 

CAPACIDADE ARMAZENAGEM:            de até 9.247 PP PALETES 

 

O lote G do Setor de Área de Serviço Público está inserido no Setor de 

Indústria e Abastecimento de Brasília (SIA). Sua destinação e vias foram projetadas 

para o trânsito de caminhões e carretas, tornando-se o local apropriado para a 

instalação de um Centro de Distribuição. 

 

EDIFICAÇÃO 

 

O estudo sobre o significado das formas geométricas define que, enquanto o 

círculo está intimamente relacionado ao orgânico e a natureza, o quadrado refere-

se ao mecânico e ao tecnológico. 

 

Na natureza encontramos a forma circular com certa facilidade, já o quadrado 

é forma construída. Por suas características construtivas, o quadrado é uma 

forma que representa rigidez, firmeza e organização. Traduz-se como o 

domínio da racionalidade, da precisão, da perfeição matemática, relacionada 

ao cálculo. 
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Mecânico e tecnológico, firmeza e organização... precisão! Exatamente 

os preceitos vislumbrados dos quais surgem as linhas do projeto: um quadrado com 

96,30m de lado e 12,80m de altura, com 2 (dois) acessos únicos, acesso principal 

para os colaboradores da área administrativa e visitantes e acesso secundário, para 

os colaboradores da área operacional dos galpões de armazenagem seca e das 

câmaras frias.  

 

Internamente um único piso, térreo com área de 9.916,03m2 e pé direito útil 

de 11,10m e um mezanino (como uma ponte), com área de 890,26m2, quase todo 

em vidro laminado de 10mm de espessura, garantindo controle e comando com vista 

de toda a área de armazenagem, picking e carga e descarga.  

 

A edificação é projetada para a utilização de uma estrutura mista com pilares 

pré-moldados em concreto, painéis de vedação em todo o perímetro da edificação 

em concreto pré-fabricado e estrutura metálica para travamento estrutural e suporte 

do telhado em telha metálica termo acústica. 

 

O cuidado no assentamento do edifício no lote se reflete na escolha dos locais 

para a localização das docas, voltadas para leste garantindo boa ventilação durante 

o dia, área de sombra para o período da tarde e segurança de carga e descarga 

dos medicamentos fora do alcance visual de quem passa pela rua de acesso lateral 

do lote. 

 

A edificação contempla condições de acessibilidade, conforme determina a 

NBR 9050/15 da ABNT, fazendo constar todas as condições necessárias para o 

alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia 

das dependências da edificação que necessita uma pessoa com necessidades 

especiais. O pavimento Térreo, em função da altura das docas está acima do nível 

do pátio de acesso e manobras. Rampas de acesso externas foram construídas de 

forma a garantir todo o pavimento numa mesma cota de nível, sem um único 

obstáculo de desnível. 
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ESTRUTURA DE APOIO E CONTROLE DE ACESSO, RESTAURANTE E GUARITA 

 

Contempla as plantas baixas da Guarita Coberta, Restaurante e Área de 

Identificação e Controle de acesso ao Centro de Distribuição. Especificações de 

materiais, cotas, níveis e áreas de cada ambiente.  

 

TÉRREO - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Pavimento térreo: Contempla a nomenclatura dos ambientes, suas 

dimensões, cotas de nível, tabela de áreas, ventilação e iluminação (constando área 

mínima necessária e área projetada) e a descrição dos elementos construtivos. 

Câmara Fria: Piso em concreto monolítico polido de alta resistência (6t/m2); 

divisória em painel frigorífico com pintura eletrostática lavável e impermeável, na cor 

branca; forro em painel frigorífico cor branca. 

Área de depósito de secos: Piso em concreto monolítico polido de alta 

resistência (6t/m2), divisórias em painel frigorífico liso com pintura branca 

eletrostática, lavável e impermeável. Sem forro. 

Área molhada: Piso e revestimento de paredes em porcelanato, lavável e 

impermeável. Forro em gesso acartonado, pintura látex branco fosco. 

Elevador:  Comercial para 7 (sete) passageiros, acabamento em aço inox e 

velocidade de 1m/s. 

 

MEZANINO – CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Contempla a nomenclatura dos ambientes, suas dimensões, cotas de nível, 

tabela de áreas e a descrição dos elementos construtivos. 

 

Piso: Concreto monolítico polido e acabamento em pintura epóxi cinza. 
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Paredes: Pintura látex branco semi-brilho com rodapé em poliestireno branco 

com 8,5cm de altura. Vidro Laminado 10mm para fechamento das laterais da parte 

do Mezanino que fica sobre a área de Picking. 

Forro: Gesso acartonado, pintura branca fosca em látex. 

Layout: oMbiliário de todos os ambientes e suas respectivas dimensões, bem 

como a nomenclatura dos ambientes. 

Escadas de acesso: piso monolítico em granitina polida. 

 

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Define a setorização das áreas internas do Depósito de Secos e Refrigerados 

e da Câmara Fria. 

 

Área de Carga Temporária para Recebimento. Depósito de Secos e 

Refrigerados. 

Área de Carga Temporária para Expedição. Depósito de Secos e 

Refrigerados. 

Área de Segregados do Depósito de Secos e Refrigerados. 

Área de Controlados do Depósito de Secos e Refrigerados. 

Estoque Geral do Depósito de Secos e Refrigerados. 

Área de Segregados da Câmara Fria e Congelados. 

Área de Controlados da Câmara Fria e Congelados. 

Estoque Geral da Câmara Fria e Congelados. 

 

DETALHAMENTO DA EDIFICAÇÃO 

  

Apêndice B – Projeto Arquitetônico  

  

4.3. SUSTENTABILIDADE  

 

4.3.1. Sistema Solar Fotovoltaico 
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Deverão ser instalados no minimo 2.860 paineis fotovoltaicos no telhado 

proporcionando a geração de 943,8kWp de energia limpa numa área de 6.000m2 do 

telhado. O Projeto Arquitetônico foi cuidadosamente elaborado para que o telhado 

posicionado para melhor captação de energia solar. 

 

4.3.2. Reaproveitamento das Águas Pluviais 

 

Deverão ser instalados reservatórios de captação e armazenamento de 

águas pluviais. 

 

4.3.3. Pátio de Manobras e Estacionamento 

 

O piso de toda a área (8.284,65m2) será executado utilizando piso 

intertravado em concreto de alta resistência (35Mpa) e 8cm de espessura, destinado 

a tráfego pesado. Sustentável desde sua fabricação por empregar apenas areia e 

cimento, simplicidade de instalação, capacidade de escoamento de águas pluviais, 

vida útil e possibilidade de reaproveitamento, são algumas das vantagens de sua 

utilização. 

 

5. DESCRITIVO - GESTÃO INTEGRADA  

 

A Gestão Integrada consiste em uma solução tecnológica capaz de gerenciar 

todas as fases e etapas da Cadeia de Suprimentos. Para tanto, o Parceiro Público 

deverá disponibilizar as ferramentas, acessos e interfaces de seus sistemas ao 

Parceiro Privado para integração e interoperabilidade sistêmica.  

 

O Parceiro Público poderá, a qualquer tempo, substituir ou ampliar o 

quantitativo de sistemas, devendo avaliar em conjunto com o Parceiro Privado sua 

implantação e interoperabilidade com os demais sistemas.   
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5.1. Sistemas – SES/DF 

 

 Trackcare 

 Alphalink 

 Hórus AB 

 Hórus CEAF 

 E-SUS 

 Siclom HIV 

 Siclom Hepatite 

 MV 

 SI-PNI 

 

 

Atualmente a SES/DF emprega os seus sistemas da seguinte forma:  

 

 

5.2. Portal De Comunicação 

 

Função utilizada

Função não utilizada

Catalogação = cadastro do produto, unidades de consumo, forma de abastecimento 

Programação = Dados de consumo que podem ser utilizados pela SES-DF ou pelo MS 
Registro de Aquisição = Número de processos, preços, modalidade de aquisição, cadastro de 
fornecedores 

Armazenamento = estoque central e estoques locais 

Distribuição = movimentação de consumo 

Dispensação = dados do usuário, lote/validade, correlação com doença 

Prontuários = dados clínicos do paciente 

Prescrição = emissão eletrônica de prescrição 

Sistema Gestor Catalogação Programação Registro de Aquisição Armazenamento Distribuição Dispensação Prontuário Prescrição

Trackcare SES-DF Apenas Hospitalar

Alphalink SES-DF

Hórus AB MS

Hórus CEAF MS

E-SUS MS

Siclom HIV MS

Siclom Hepatite MS

MV IGES-DF

SI-PNI MS
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O Parceiro Privado disponibilizará Portal de Comunicação, disponível 24 

horas por dia e 7 (sete) dias por semana, permitindo o completo acompanhamento 

e monitoramento dos serviços contratados, com interoperabilidade com os sistemas 

da SES/DF. 

 

O acesso ao Portal de Comunicação deverá ser precedido de login e senha, 

cabendo ao Parceiro Público informar os dados daqueles que deverão ter permissão 

de acesso, no limite de até 2.000 (dois mil) usuários. 

 

O Portal de Comunicação deve possuir ferramenta de Business Intelligence 

(B.I.) integrada aos demais sistemas de informação, de forma a consolidar e 

disponibilizar as informações operacionais de todos os serviços prestados em uma 

única plataforma. A ferramenta de B.I deverá possibilitar a transformação dos dados 

acumulados durante a operação em inteligência de negócio, com disponibilização 

em painéis gerenciais, relatórios, gráficos e indicadores de performance para a 

equipe SES/DF.  

 

O Portal de Comunicação deve possibilitar a criação de relatórios dinâmicos 

e customizáveis por parte do usuário, podendo esse criar ou gerar novas 

visualizações dos dados armazenados no banco de dados.  

 

Ao fim da parceria, o Parceiro Privado deve disponibilizar, no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, sem ônus para ao Parceiro Público, a ferramenta empregada 

ou outra semelhante que permita executar as mesmas funções a partir do banco de 

dados disponibilizado para a SES/DF. 

 

O portal de comunicação deverá dispor de: 

 

Planejamento de Compras e Reposição 

 

O Parceiro Privado deverá disponibilizar aos planejadores ferramentas e 
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tecnologia para apoiá-los no momento de determinar qual demanda deve ser 

considerada para compra, utilizando séries históricas, sazonalidade e projeções de 

crescimento. Como ferramentas principais: 

 

 Cálculo automático, por item, das variáveis de reposição; 

 Modelos matemáticos sofisticados, com múltiplas fórmulas e 

algoritmos de cálculo; 

 Parâmetros aplicáveis por hospital, grupo, subgrupo ou produto; 

 Sugestão de reposição inteligente; 

 Configuração de cenários de previsão e modelos de projeção; 

 Analise de desempenho e acerto dos modelos de previsão. 

 

O Parceiro Privado deverá dispor de ferramenta para inserção de 

pedidos/requisição de serviços. 

 

Banco de Preços 

 

Funcionalidade que apresenta a evolução dos preços dos produtos adquiridos 

pelo hospital, apresentando as seguintes informações: 

 

 Valor comprado por produto/local/mês; 

 Gráfico e tabela com todos os preços por OC praticados em um 

período; 

 Apresentação do quanto foi comprado de cada fornecedor no 

período com a dispersão de preços em cada fornecedor; 

 Quantidade de compras no período; 

 Evolução de compra por tipo (urgência, não-padrão etc) de 

compra, por local ou para empresa toda, podendo filtrar por espécie; 

 Representatividade de compra com ranking por fornecedor. 

 

Previsão de Demanda – Forecasting 
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Funcionalidade que permite prever o consumo e planejar sua reposição, com 

base em modelo matemático que melhor representa o comportamento da demanda,. 

 

O Parceiro Público deve dispor de ferramenta que permita ao planejador de 

compras selecionar a técnica mais adequada a partir de: 

 

 Importação de séries históricas e parâmetros de compras; 

 Configuração de cenários de previsão e modelos de projeção; 

 Análise de desempenho e acerto dos modelos de previsão; 

 Múltiplas fórmulas matemáticas e algoritmos de cálculo; 

 Média Simples com 1 ano; 

 Média Ponderada 6 meses; 

 Desvio Padrão; 

 Desvio Padrão Ponderado; 

 Suavização Exponencial Simples; 

 Suavização Exponencial Dupla; 

 Suavização Exponencial Tripla; 

 Quantidades de Meses de Base; 

 Quantidade de Meses para Previsão; 

 Pesos para Média Ponderada; 

 Coeficiente Tendência C; 

 Coeficiente Tendência I; 

 Coeficiente Sazonalidade; 

 Constante Suavização Alpha; 

 Constante Suavização Beta; 

 Constante Sazonalidade Gama; 

 

Avanço e Atraso 

 

Funcionalidade que permite consultar os produtos que estão com avanço ou 
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atraso em relação ao seu consumo médio, de forma que providências possam ser 

tomadas com antecedência, de forma a evitar rupturas (em caso de avanço) e 

estimular o giro e evitar vencimentos (em caso de atraso). 

*Avanço significa que o produto está sendo consumido mais rapidamente do que a 

sua média de consumo e o atraso significa que o produto está sendo consumido mais 

lentamente do que a sua média de consumo. 

 

Controle de empréstimo entre unidades 

 

Funcionalidade que permite controlar os produtos emprestados tanto entre 

diferentes unidades de saúde da mesma rede quanto para outras unidades. 

 

Prioridade de ordem de produção 

 

Funcionalidade que define a prioridade de fracionamento/unitarização dos 

produtos em estoque, baseando-se no quantitativo de estoque da farmácia central e 

satélites e o nível de criticidade de cada produto. 

 

Notificações e Alertas 

 

 Produto atingir níveis críticos de estoque 

 Produto atingir o seu ponto de reposição 

 Produto estiver com lote próximo de seu vencimento 

 Produto estiver sendo consumido em volume acima do normal 

 Fornecedor atrasar uma entrega ou entregar errado 

 Usuário descumprir um processo 

 Outros definidos durante a implantação/operação do sistema 

 

5.3. Gerenciamento de Armazém 

 

Sistema de Gerenciamento de   Armazém (Warehouse Management System 
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– WMS) para otimização da utilização da infraestrutura e operação. 

 

Funcionalidades 

 

 Padronização do cadastro de medicamentos e outros produtos;  

 Padronização do cadastro de fornecedores; 

 Agendamento de recebimento de medicamentos e outros produtos; 

 Recebimento de medicamentos e outros produtos, com registro mínimo 

de:  fornecedor,  número  de  empenho,  número  da  Nota  Fiscal, código 

de produto, descrição de produto, unidade de medida de estoque, valor 

unitário, lote do produto, data de fabricação e validade do produto, 

conferência quantitativa e qualitativa do produto; 

 Direcionamento da alocação das cargas/endereçamento dos 

medicamentos e outros produtos no(s) almoxarifado(s), considerando a 

otimização do uso do espaço fisico e recursos do almoxarifado, tipo de 

produto, lote, validade, endereços disponíveis e a regra FEFO (“Primeiro 

a Expirar Primeiro a Sair”); 

 Armazenamento de medicamentos e outros produtos, auxiliando na 

emissão de etiquetas de estocagem, formação de volumes de 

armazenagem, movimentação interna dos medicamentos e outros 

produtos no(s) almoxarifado(s) (por produtos ou por palete), controle 

fisico-financeiro e gestão do inventário, geração de registro específico, 

notificação de “estoque crítico” de medicamentos e outros produtos no(s) 

almoxarifado(s) para desencadeamento de ações antes da ruptura de 

estoque, notificação de medicamentos e produtos a vencer, entre outras 

atividades; 

 Separação de medicamentos e outros produtos, localização dos 

produtos no(s) almoxarifado(s) e ordem de picking, agrupamento de 

pedidos por destinatários, unidades de estoque, auxiliando na atividade 

de fracionamento do produto e na seleção dos lotes a serem separados, 

atendendo a regra FEFO, conferência da separação, entre outras 
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atividades; 

 Expedição, registro mínimo da saída por cliente, número do documento, 

número da requisição do cliente, código do produto, descrição do 

produto, unidade de estoque, lote do produto e validade do produto. 

 

Relatórios Gerenciais  

 

a) Recebimento: 

I - Agendamento de entregas, por data, por produto e por fornecedor; 

II - Histórico de recebimentos por data e hora; 

III - Histórico de recebimentos por produto ou grupo de produtos; 

IV - Histórico de recebimentos por fornecedor; 

V - Histórico de recebimentos por Nota Fiscal; 

VI - Histórico de recebimentos por Nota de Empenho; 

VII - Recebimentos aguardando conferência física / inspeção; 

VIII - Fornecedores com entregas pendentes (dentro do prazo ou em atraso); 

IX - Indicador de desempenho de fornecedores (pontualidade e conformidade); 

 

b) Armazenamento: 

I - Posição de estoque por produto, por endereço, por posição e por local de 

armazenagem, se aplicável; 

II - Ficha de estoque (movimentações); 

III - Alerta de validade; 

IV - Curva ABC de entradas; 

V - Curva ABC de estoque; 

VI - Curva ABC de saídas; 

VII - Curva XYZ; 

VIII - Produtos sem movimentação por período; 

IX - Produtos com estoque excedente; 

X - Produtos com estoque ideal; 

XI - Produtos com estoque mínimo; 
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XII - Produtos com estoque crítico; 

XIII - Produtos sem estoque; 

XIV - Produtos em quarentena; 

XV - Produtos bloqueados; 

XVI - Produtos avariados; 

XVII - Produtos vencidos; 

XVIII - Produtos reservados; 

XIX - Produtos por tipo de bloqueio; 

XX- Produtos por lote; 

XXI - Produtos por validade; 

XXII - Produtos por fornecedores; 

XXIII - Produtos por fabricantes; 

XXIV - Produtos com mais de uma forma de apresentação; 

XXV - Produtos por status (em recebimento, em estoque, em separação, em 

conferência, em expedição); 

XXVI - Rastreabilidade de produtos desde o agendamento até a entrega nas 

unidades de consumo; 

XXVII - Valor em estoque; 

XXVIII - Requisição por unidades de consumo; 

XXIX - Medicamentos e produtos requisitados por unidades de consumo; 

XXX - Consumo médio por período e por unidades de consumo; 

XXXI - Entregas separadas aguardando carregamento; 

XXXII - Movimentação de entrada versus saída, por item, lote, data, horário, entre 

outros; 

XXXIII - Cubagem (utilizada, disponível, média); 

XXXIV - Gráficos para análise evolutiva da operação; 

XXXV - Taxa de ocupação dos estoques no Centro Logístico, pallets e prateleiras; 

XXXVI - Situação das entregas previstas versus realizadas, qualitativa e quantitativa, 

por data, por local, entre outros; 

XXXVII - Solicitações conforme status (atendidas/ parcialmente atendidas/ não 

atendidas) e conforme tipo (normais/ urgentes); 
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XXXVIII - Relatório de movimentação dos medicamentos sujeitos a controle especial; 

XXXIX - Escrituração dos medicamentos sujeitos a controle especial; 

XL - Outras funcionalidades que permitam maior eficiência da operação. 

 

c) Auditoria: 

I - Gerar registros das transações realizadas pelos usuários (ID, IP, data, horário, 

tipo de transação, início e fim da transação, entre outros); 

II - Cubagem histórica (utilizada, disponível, média) no Centro de Logística Integrado, 

por data, período, entre outros; 

III - Perdas por validade e por avarias. 

 

5.4. Gerenciamento de Transporte 

 

Sistema de Gerenciamento de Transporte (Transportation Management 

System – TMS) para otimização da utilização da frota de veículos e rastreabilidade 

dos processos de transporte de medicamentos e outros produtos. 

 

Funcionalidades 

 

 Otimização da ocupação dos veículos e prazos de entrega; 

 Roteirização das entregas e otimização da frota de veículos por meio 

da consolidação de cargas; 

 Emissão de etiquetas para identificação de volumes;  

 Formação de volumes de transporte;  

 Emissão de documento necessários ao transporte da carga; 

 Agrupamento de documentos associados ao processo por 

destinatário; 

 Registro dos processos de limpeza, manutenção e qualidade dos 

veículos, contemplando compatibilidade entre veículo e carga e inspeção 

das condições de transporte de medicamentos e outros produtos; 

 Registro dos dados do veículo, motorista e proprietário; 
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 Registro das manutenções veiculares, preventivas e corretivas; 

 Acompanhamento de ocorrências de entrega; 

 Registro de retirada e entrega de produtos transferidos; 

 Registro de retirada e entrega de produtos transferidos entre unidades 

de consumo. 

 

Relatórios Gerenciais  

 

I - Documentos necessários ao transporte da carga; 

II - Cargas embarcadas;  

III - De entregas; 

IV - De ocorrências; 

V - Outras funcionalidades que permitam maior eficiência da operação. 

 

5.5. Gerenciamento Hospitalar 

 

Sistema de Gerenciamento da logística hospitalar com ferramentas para a 

rastreabilidade dos processos até a dispensação. 

Funcionalidades 

 

Cobertura de estoque - Funcionalidade de calculo periódico para cada espécie do 

cadastro de produtos utilizando a informação do balanço contábil do sistema de 

estoque do cliente. 

Evolução do valor em estoque - Funcionalidade que apresenta a evolução do valor 

em estoque, considerando o balancete contábil ao longo das competências fechadas 

e a posição de estoque atual. 

Tempo de ciclo do pedido (Requisition Cycle Time) - Funcionalidade que mostra 

quanto tempo (minutos/horas/dias) se leva pra atender os pedidos. Podendo ser 

considerado os pedidos de compra ou de abastecimento pelas unidades internas. 

Stock Out - Funcionalidade que contabiliza os produtos que em algum momento 

ficaram zerados durante um intervalo de tempo. Apresentando informações como 
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número de incidências e tempo do stock out. 

Perdas (Vencimento, Avarias, Quebra ou Desvio) - Funcionalidade que contabiliza 

o volume de perdas de um determinado produto/local/espécie em um período de 

tempo. 

Nível de Serviço (Requisition Fill Rate) - Funcionalidade que apresenta o nível de 

serviço de atendimento dos pedidos que são feitos para as unidades de estoque no 

hospital, mostrando as conformidades de atendimento com as quantidades que 

foram solicitadas. 

Alerta de vencimento - Funcionalidade que alerta os produtos próximos do 

vencimento considerando o risco preditivo de vencimento, com base na projeção de 

consumo do produto até o seu vencimento. 

Score de abastecimento - Funcionalidade que exibe a pontuação de performance 

do nível de abastecimento, ou seja, se os produtos estão nos níveis adequados de 

estoque conforme os parâmetros de reposição. 

Heatmap de produtos em nível crítico de estoque - Funcionalidade que exibe o 

mapa de calor dos produtos em situação crítica de reposição, combinando os critérios 

de classificação de valor (ABC) e criticidade (XYZ). 

Estoque em excesso - Funcionalidade que exibe os itens em excesso e seus 

valores. 

Distribuição de estoque - Funcionalidade que mostra a distribuição de estoque em 

locais do hospital, como farmácia central, farmácias satélites, almoxarifados, carros 

de parada, maletas e setores. 

Alerta de produtos fracionados - Funcionaliedade que mostra a necessidade de 

fracionamento/unitarização dos produtos em estoque, baseado no quantitativo de 

estoque da farmácia central e satélites e o nível de criticidade de cada produto. 

Controle e Rastreabilidade da Dispensação - Funcionaliedade que gerencia o 

fluxo do transito do item dispensado desde a entrada na unidade hospitalar até o seu 

destino final. Deve contemplar, minimamente, os seguintes itens (informações e 

funções): 

 Dados da prescrição, do paciente, do medicamento, do tipo de tratamento; 

 Acesso individualizado por profissional responsável pela dispensação ao 
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paciente, como sistema de reconhecimento do usuário antes de cada 

administração medicamentosa; 

 Ferramentas de conferência por usuario, por produto, por parciente, por 

prescrição e por dosagem; 

 Baixa do estoque após a confirmação de medicamento consumido. 

 

O sistema deverá ser integrado ao sistema de prescrição eletrônica utilizado 

na respectiva unidade hospitalar. 

 

6. DESCRITIVO - OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA  

 

Esta seção descreve os requistos a serem adotados na operação logpistica 

realizada pela Concessionária.  

Toda a Operação deve seguir as normas sanitárias vigentes, incluindo 

resoluções, portarias e outras publicações emitidas pela ANVISA ou outra instituição 

competente vigente à Toda a Operação deve seguir as normas sanitárias vigentes, 

incluindo resoluções, portarias e outras publicações emitidas pela ANVISA ou outra 

instituição competente vigentes à época da execução do serviço. 

 

6.1. Armazenagem  

 

Serviço de armazenagem de Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais, Materiais Médico-Hospitalares, Laboratoriais, Odontológicos, de 

Expediente, Imunobiológicos, entre outros produtos afetos à Assistência 

Farmacêutica, composto pelas seguintes atividades: 

 

 Recebimento; 

 Armazenamento; 

 Separação / Fracionamento; 

 Unitarização; e 

 Expedição. 
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6.1.1. Recebimento   

 

A atividade de recebimento é composta pelos seguintes processos: 

 

 Agendamento; 

 Conferencia / Inspeção; 

 Alocação. 

 

Agendamento 

  

Será disponibilizado aos Fornecedores, por meio digital, os agendamentos e 

planejamento dos recebimentos, observando os seguintes critérios: 

 

 Priorizar o recebimento de itens para atendimento de demanda judicial; 

 Vincular a confirmação do agendamento a Autorização de Recebimento 

por parte do Parceiro Público; 

 Informar ao fornecedor quando do agendamento quais procedimentos 

devem ser observados; 

 Salvo os casos excepcionais, o recebimento deve ocorrer, 

minimamente, até 48hs do Autorização de Recebimento do Parceiro Público. 

 

O Parceiro Público deve autorizar o recebimento dos fornecedores 

informado em cronograma a ser disponibilizado periodicamente. 

 

Conferência/Inspeção 

 

DO CONTROLE DE ACESSO E ENTRADA DO VEÍCULO  

Disponibilizar no pátio de espaço suficiente para manter estacionados todos os 

caminhões recebidos. 
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Manter na portaria pessoal qualificado e devidamente treinado para realizar os 

registros de entrada dos veículos carregados com os produtos. 

Controle de acesso na portaria com ferramentas e funcionalidades necessárias ao 

registro das entradas de veículos, motoristas e passageiros, para assegurar a 

veracidade das identificações. 

 

DO DESCARREGAMENTO DA CARGA 

Assegurar que todo descarregamento das cargas de medicamentos ocorra na doca 

específica à entrada de medicamentos no armazém. 

Disponibilizar, conforme programação prévia ao descarregamento, todos os recursos 

relativos à estrutura física, pessoal, equipamentos, instrumentos de medição de 

temperatura, materiais e insumos, para não trazer prejuízos e impactos negativos. 

Acompanhar o descarregamento da carga de medicamentos e demais itens, o qual 

deve ocorrer a cargo do fornecedor, no horário previamente agendado. 

Realizar a operação de descarregamento seguindo as instruções definidas nos 

procedimentos aprovados e vigentes para esta finalidade. 

Registrar as operações, de maneira que se conheça especificamente, por 

caminhão/baú refrigerado, o período de tempo gasto, a quantidade de paletes, a 

variação da temperatura, as aberturas de portas, o pessoal envolvido por empresa 

participante e, ainda, outras informações necessárias. 

Fornecer evidências das operações de descarregamento. 

 

DO CONTROLE DE TEMPERATURA NO DESCARREGAMENTO 

Conhecer o padrão de temperatura dos medicamentos, especificado pelo fabricante, 

previamente à operação de descarregamento. 

Programar a operação de descarregamento, de maneira que durante a transferência 

dos paletes do baú refrigerado do caminhão para a antecâmara, os medicamentos 

não sofram excursão de temperatura. 

Averiguar as condições térmicas do veículo e em caso de desvio deverá cancelar o 

recebimento, sendo devidamente registrado e imediatamente informado. 
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DA CONFERÊNCIA FÍSICA DOS MEDICAMENTOS E DEMAIS PRODUTOS  

Realizar a conferência das informações físicas contidas nas caixas 

terciárias/secundárias dos medicamentos e demais produtos, abrangendo as 

seguintes informações: laboratório fabricante, apresentação, número de lote, 

validade, integridade física e quantidade. 

Confrontar os dados físicos com os dados contidos na Nota Fiscal. 

Comunicar imediatamente quando identificar a existência de qualquer desvio nas 

informações e avarias, faltas ou em excesso. 

Manter os medicamentos com desvios, devidamente identificados, em áreas 

segregadas específicas.  

 

DOS MEDICAMENTOS DEVOLVIDOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO 

RECALL OU LOGÍSTICA REVERSA 

Dar aos medicamentos recebidos através de Recall ou Logística Reversa a mesma 

tratativa dada aos medicamentos recebidos através das importações. 

Segregar os medicamentos recebidos, e que comprovadamente, são impróprios 

para uso (vencidos ou avariados) na área específica, imediatamente ao seu 

descarregamento e mantê-los devidamente identificados. 

ALOCAÇÃO - DA GUARDA 

Providenciar a armazenagem dos medicamentos e demais produtos de forma e em 

local adequados obedecendo fielmente as normas de Boas Práticas.  

 

ALOCAÇÃO - DO REGISTRO SISTÊMICO  

Realizar, no sistema computadorizado, o cadastramento de todas as unidades dos 

medicamentos recebidos no armazém, imediatamente após a conferência dos 

mesmos. 

Manter um sistema de cadastramento que contemple às informações contidas na 

Nota Fiscal, imprescindíveis à legítima identificação de cada unidade dos 

medicamentos nas suas respectivas apresentações. 
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Realizar e manter uma definição de status (bloqueado, quarentena, liberado, etc), 

com abrangência à condição atualizada de todas as unidades de medicamentos 

cadastrados no sistema computadorizado. 

Disponibilizar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas os medicamentos no 

sistema após o recebimento físico, utilizando-se da Nota Fiscal. 

 

6.1.2. Armazenamento    

 

Devem ser armazenados produtos da mesma apresentação, mesmo lote e 

status e, preferencialmente, que paletes semelhantes sejam endereçados próximos 

uns aos outros. 

 

DOS MEDICAMENTOS DEVOLVIDOS, RECOLHIDOS OU IMPRÓPRIOS PARA 

USO 

Gerir a área específica à segregação de medicamentos avariados, devolvidos, 

recolhidos ou impróprios para uso, para contemplar todas as unidades, de maneira 

que àquelas com o mesmo motivo de segregação, sejam mantidas agrupadas. 

 

DA IDENTIFICAÇÃO FÍSICA   

Manter a identificação física (apresentação e status) dos medicamentos 

armazenados, em conformidade com as identificações correspondentes àquelas 

contidas no sistema computadorizados. 

Atualizar a identificação física e no sistema computadorizado, imediatamente à 

identificação de ocorrências de erros e mudanças de status dos medicamentos. 

 

DO CONTROLE DE TEMPERATURA NA ARMAZENAGEM 

Realizar o monitoramento e controle da temperatura das câmaras refrigerada e 

climatizada, conforme definido no seu Relatório de Qualificação Térmica e demais 

procedimentos específicos. 



 
 
 

 

33 

Manter o monitoramento e controle da temperatura em situação de contingência para 

o armazenamento dos medicamentos, em conformidade com o Plano de 

Contingência específico para esta finalidade. 

Fornecer evidências dos registros de temperatura, gerados nas situações 

contingenciais. 

 

DO GERENCIAMENTO DE POSIÇÃO PALETE E CONTROLE DE ESTOQUE 

Nas operações diárias (recebimento e expedição de medicamentos), ter 

monitoramento e controle das posições paletes das câmaras refrigerada e 

climatizada, de modo a não haver ocupação inadequada, seguindo sempre as Boas 

Práticas de Fabricação e de Armazenagem. 

Realizar as movimentações dos paletes nas posições, utilizando-se de pessoas 

devidamente treinadas e seguindo os critérios estabelecidos nos seus 

procedimentos aprovados para esta finalidade, de modo a prevenir a ocorrência de 

avarias aos medicamentos. 

Realizar o controle do estoque físico dos medicamentos, de modo que corresponda, 

na íntegra, ao estoque registrado no sistema computadorizado. 

Realizar as atualizações do sistema computadorizado, a cada entrada e saída dos 

medicamentos, materiais e insumos dos seus estoques físicos. 

Fornecer relatórios que comprovem todo o processo logístico. 

 

DO INVENTÁRIO 

Realizar mensalmente um inventário geral de todos os itens em estoque. 

Realizar na rotina diária de trabalho, inventário parcial com abrangência aos 

medicamentos (apresentações e status) que, comprovadamente, forem envolvidos 

em situações de divergências: entre o estoque físico e o cadastrado no sistema 

operacional e/ou no recebimento ou expedição. 

Fornecer relatório dos inventários geral e parcial, para sua aprovação; 

Representante do Parceiro Público deve, preferencialmente, acompanhar a 

realização dos inventários. 
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6.1.3. Separação / Fracionamento     

 

A atividade é composta dos seguintes processos: 

 

 Programação dos Pedidos; 

 Movimentação e Manuseio; 

 Conferencia; 

 Acondiciomento. 

 

DA PROGRAMAÇÃO DOS PEDIDOS – REQUISIÇÕES     

Disponibilizar, por meio de integração sistêmica, as requisições – pedidos que devem 

ser ordenados observando os seguintes critérios: 

 

 Priorizar itens para atendimento de demanda judicial; 

 Priorizar itens para atendimento a unidade hospitalar; 

 Priorizar medicamentos termolábeis; e 

 Outros criterios definidos em Procedimento Operacional Padrão. 

 

DA MOVIMENTAÇÃO E MANUSEIO     

Atender criteriosamente a programação garantindo que não haja o 

desabastecimento das unidades requisitantes. 

De posse da programação, a qual descreve e relaciona os itens, movimentá-los para 

área designada ao manuseio, conforme característica de cada item. 

Assegurar, por meio de redundâncias, que apenas os itens programados acessem a 

área de manuseio. 

Assegurar que o fracionamento se limite à embalagem secundária. Devendo tratar 

as exceções como unitarização.   

 

DA CONFERÊNCIA      

Estabelecer critérios de conferência que assegurem a assertividade das ações de 

movimentação e manuseio. 



 
 
 

 

35 

Dispor, além de material humano, de ferramenta sistêmica de conferencia. 

 

DO ACONDICIONAMENTO      

Garantir que o acondicionamento seja realizado em embalagem apropriada de 

acordo as características do produto. 

Garantir a estabilidade térmica e a integridade física dos produtos, dispondo de 

instrumentos que garantam a inviolabilidade da embalagem até o destino. 

 

6.1.4. Unitarização      

 

A atividade é composta pelos seguintes processos: 

 

 Programação dos Pedidos; 

 Movimentação e Manuseio; 

 Conferencia; 

 Acondiciomento. 

 

DA PROGRAMAÇÃO DOS PEDIDOS – REQUISIÇÕES     

Disponibilizar, por meio de integração sistêmica, as requisições – pedidos que devem 

ser ordenados observando os seguintes critérios: 

 

 Priorizar itens para atendimento a unidade hospitalar; 

 Priorizar imunobiologicos; e 

 Outros critérios definidos em Procedimento Operacional Padrão. 

 

DA MOVIMENTAÇÃO E MANUSEIO     

Atender criteriosamente a programação garantindo que não haja o 

desabastecimento das unidades requisitantes. 

De posse da programação, a qual descreve e relaciona os itens, movimentá-los para 

área designada ao manuseio, conforme característica de cada item. 
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Assegurar, por meio de redundâncias, que apenas os itens programados acessem a 

área de manuseio. 

Assegurar que o fracionamento até a embalagem secundária não seja tratado como 

unitarização.   

 

DA CONFERÊNCIA      

Estabelecer critérios de conferência que assegurem a assertividade das ações de 

movimentação e manuseio. 

Dispor, além de material humano, de ferramenta sistêmica de conferência. 

 

DO ACONDICIONAMENTO      

Garantir que o acondicionamento seja realizado em embalagem apropriada de 

acordo as características do produto. 

Garantir a estabilidade térmica e a integridade física dos produtos, dispondo de 

instrumentos que garantam a inviolabilidade da embalagem até o destino. 

Garantir a rastreabilidade das informações de cada produtos após ser unitizado. 

 

6.1.5. Expedição       

 

A atividade é composta pelos seguintes processos: 

 

 Programação dos Pedidos; 

 Movimentação e Manuseio; 

 Conferencia; 

 Liberação. 

 

DA PROGRAMAÇÃO DOS PEDIDOS – REQUISIÇÕES     

Disponibilizar, por meio de integração sistêmica, as requisições – pedidos que devem 

ser ordenados observando os seguintes critérios: 

 

 Priorizar itens para atendimento a unidade hospitalar; 
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 Priorizar imunobiologicos; e 

 Outros criterios definidos em Procedimento Operacional Padrão. 

 

DA MOVIMENTAÇÃO       

Atender criteriosamente a programação garantindo que não haja o 

desabastecimento das unidades requisitantes. 

De posse da programação, a qual descreve e relaciona os pedidos a serem 

expedidos, deve movimentá-los para a área designada de expedição, conforme 

característica de cada item. 

Assegurar, por meio de redundâncias, que apenas os pedidos programados 

acessem a área de expedição. 

 

DA CONFERÊNCIA      

Estabelecer critérios de conferência que assegurem a assertividade das ações de 

expedição. 

Dispor, além de material humano, de ferramenta sistêmica de conferência. 

 

DA LIBERAÇÃO      

Garantir que o acondicionamento das embalagens dentro dos veículos para o 

transporte esteja apropriada de acordo as características do produto. 

Garantir a estabilidade térmica e a integridade física dos produtos durante o processo 

de carregamento. 

 

7. DESCRITIVO - DISTRIBUIÇÃO  

 

Serviço de distribuição de Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais, Materiais Médico-Hospitalares, Laboratoriais, Odontológicos, de 

Expediente, Imunobiológicos, entre outros produtos afetos à Assistência 

Farmacêutica composto pelas seguintes atividades: 

 

 Coleta; 
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 Transporte; 

 Entrega 

 

7.1. Coleta   

 

A atividade é composta pelos seguintes processos: 

 

 Agendamento; 

 Conferencia / Inspeção; 

 Carregamento; 

 

DO AGENDAMENTO  

Disponibilizar, por meio digital, os agendamentos e planejar as roteirizações, 

observando os seguintes critérios: 

 

 Priorizar a coleta de itens para atendimento de demanda judicial; 

 Priorizar a coleta de itens imunobiologico, quando das campanhas de 

vacinação. 

 

CONFERÊNCIA / INSPEÇÃO  

DO CONTROLE    

Dispor de sistema de controle de identificação dos volumes expedidos e sua 

rastreabilidade. 

 Assegurar que os volumes expedidos estão em conformidade com as 

requisições/pedidos. 

 

DO CONTROLE DE TEMPERATURA NO CARREGAMENTO 

Conhecer o padrão de temperatura dos medicamentos, especificado pelo fabricante, 

previamente à operação de carregamento. 
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Programar a operação de carregamento, de maneira que durante a transferência dos 

paletes do baú refrigerado do caminhão para a antecâmara, os medicamentos não 

sofram excursão de temperatura. 

Averiguar as condições térmicas do veículo e em caso de desvio, cancelar a coleta, 

sendo devidamente registrado e imediatamente informado para o Parceiro Público. 

 

DOS MEDICAMENTOS DEVOLVIDOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO 

RECALL OU LOGÍSTICA REVERSA 

Conferir aos medicamentos coletados através de Recall ou Logística Reversa a 

mesma tratativa dada aos medicamentos segregados. 

 

DA CONFERÊNCIA FÍSICA DOS MEDICAMENTOS E DEMAIS PRODUTOS  

Realizar a conferência das informações físicas contidas nas caixas 

terciárias/secundárias dos medicamentos e demais produtos, abrangendo as 

seguintes informações: laboratório fabricante, apresentação, número de lote, 

validade, integridade física e quantidade. 

Confrontar os dados físicos com os dados contidos na Requisição/Pedido. 

Comunicar imediatamente quando identificar a existência de qualquer desvio nas 

informações e avarias, faltas ou em excesso. 

Manter os medicamentos com desvios, devidamente identificados, em áreas 

segregadas específicas.  

 

DO CARREGAMENTO DA CARGA 

Assegurar que todos os carregamentos de medicamentos ocorram na doca 

específica à expedição de medicamentos no armazém. 

Disponibilizar, conforme programação prévia ao carregamento, todos os recursos 

relativos à estrutura física, pessoal, equipamentos, instrumentos de medição de 

temperatura, materiais e insumos, para não trazer prejuízos e impactos negativos. 

Realizar a operação de carregamento seguindo as instruções definidas nos 

procedimentos aprovados e vigentes para esta finalidade. 
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Registrar as operações, de maneira que se conheça especificamente, por 

caminhão/baú refrigerado, o período de tempo gasto, a quantidade de pallets, a 

variação da temperatura, as aberturas de portas e, ainda, outras informações 

necessárias. 

Fornecer evidências das operações de carregamento. 

 

7.2. Transporte   

 

Disponibilizar frota adequada a cada tipo de produtos transportado. 

Disponibilizar frota com as qualificações térmicas. 

Realizar o monitoramento térmico das operações. 

Cumprir com as Boas Praticas. 

 

7.3. Entrega   

 

DA ENTREGA NAS UNIDADES DE CONSUMO 

O Parceiro Privado será a única e exclusiva responsável pelas entregas de rotina e 

de urgência. 

As entregas de rotina deverão ocorrer em horário comercial, respeitando o 

planejamento da SES/DF. 

As entregas de urgência são aquelas realizadas:  

a) em detrimento da ruptura ou previsão de ruptura de estoque;  

b) necessidade de remanejamento entre as unidades em decorrência da ruptura dos 

estoques centrais; e  

c) mediante determinação judicial. 

 

FREQUÊNCIA DE ENTREGAS NAS UNIDADES DE CONSUMO 

UNIDADE DE CONSUMO INSUMO 
FREQUÊNCIA 

DE ENTREGA 
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Hospitais - CAF 

Medicamento e outros 

produtos sujeitos a Vigilância 

Sanitária 

Semanal 

Unidades de Pronto Atendimento - 

UPA, Unidades Básicas de Saúde - 

UBS, Centros de Atenção Psicossocial 

- CAPS, Núcleos de Inspeção, 

Unidades do SAMU, Farmácias 

Especializadas, Laboratório Central e 

demais unidades de consumo. 

Medicamento e outros 

produtos sujeitos a Vigilância 

Sanitária 

Quinzenal 

Todas as unidades de consumo Material de expediente Mensal 

Demandas judiciais 

Medicamento e outros 

produtos sujeitos a Vigilância 

Sanitária 

Diário 

Remédio em casa  

Medicamento e outros 

produtos sujeitos a Vigilância 

Sanitária 

Diário 

Redes de Frio Regionais 
Imunobiológicos e insumos 

necessários a vacinação. 

Quinzenal e 

em épocas de 

campanhas 

semanal 

Unidades Básicas de Saúde - UBS, 

Núcleos de Inspeção da DIVAL, 

Hospitais públicos, militares e 

universitário. 

Imunobiológicos e insumos 

necessários a vacinação. 

Semanal e em 

épocas de 

campanhas 

diário 

Hospitais privados, situações de 

surtos e epidemias. 

Imunobiológicos e insumos 

necessários a vacinação. 

A qualquer 

tempo.  

 

 

8. DESCRITIVO - LOGÍSTICA HOSPITALAR 
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Serviço de logística hospitalar corresponde ao conjunto de atividades 

executadas no interior das unidades hospitalares – serviço hospitalar, acrescido das 

atividades acessórias realizadas fora do ambiente hospitalar.  

 

8.1. Logística Hospitalar    

 

O serviço deve ser balizado nos seguintes termos: 

 

1- Operacionalizar as Centrais de Abastecimento Farmacêutico (CAF) dos 

hospitais especificados, dispondo de pessoal para a execução das atividades 

de apoio e auxiliares, tais como: Recebimento; Guarda e controle; Distribuição 

interna, entre outros;  

2- Operacionalizar dentro do Centro Logístico Integrado o manuseio, a 

unitização e acondicionamento para expedição;  

3- Sistema para e gestão da logística hospitalar com controle sistêmico até a 

dispensação.  

8.1.1. Logística nas Unidades Hospitalares - Centrais de Abastecimento 

Farmacêutico (CAF)     

  

O Parceiro Privado deve viabilizar as Centrais de Abastecimento 

Farmacêutico (CAF) dos hospitais especificados, incluindo a adequação da 

infraestrutura ao preconizado pelas legislações e normas vigentes, de forma a 

possibilitar o adequado recebimento, conferência, armazenamento, controle físico–

financeiro, separação, distribuição e dispensação sistêmica de medicamentos e 

produtos para saúde, adquiridos ou transferidos à SES/DF. 

 

Os espaços já existentes deverão ser adequados de forma a atender o 

disposto pelas legislações sanitárias vigentes, contemplando minimamente os 

seguintes requisitos: 
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 Apresentar superfícies lisas, isentas de infiltrações e umidade, sem 

rachaduras e sem desprendimento de pó, permitindo a visualização de sujidades 

e facilitando a limpeza, bem como coibir a entrada de roedores, aves, insetos ou 

quaisquer outros animais; 

 A iluminação, a ventilação e a umidade devem ser controladas, de forma a 

evitar efeitos prejudiciais sobre os medicamentos e produtos para saúde 

estocados; 

 Sistemas de fornecimento ininterrupto de energia elétrica para a manutenção 

das operações, priorizando a manutenção dos sistemas de climatização e 

refrigeração destinadas ao acondicionamento de medicamentos e outros 

produtos. 

 

O Parceiro Privado deve garantir a conservação e manutenção (preventiva e 

corretiva) das instalações internas das CAF’s; dos equipamentos, responsabilizando-

se por seu resultado e observados os requisitos de prazo, qualidade e normas 

estabelecidas, de forma que caso não possam ser corrigidos, deverão ser 

substituídos. 

 

Devem ser garantidos o cumprimento e a manutenção das normas de higiene 

e limpeza, incluindo os processos de fumigação, dedetização, desratização e 

descupinização em conformidade com as normas definidas pelo órgão competente 

para o controle de pragas, devendo este serviço ser executado por empresa 

licenciada para este fim perante os órgãos competentes e os registros da execução 

das atividades deverão ser armazenados no estabelecimento. 

 

8.2. Logística no Centro Logístico Integrado - CLI  

 

Logística Hospitalar compreende também atividades fora do ambiente 

hospitalar, sendo compostas pelos seguintes processos: 
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 Movimentação e Manuseio; 

 Conferencia; 

 Acondiciomento. 

 

DA MOVIMENTAÇÃO E MANUSEIO     

Atender criteriosamente a programação garantindo que não haja o 

desabastecimento das unidades requisitantes. 

De posse da programação, a qual descreve e relaciona os itens, movimentá-los para 

área designada ao manuseio, conforme característica de cada item. 

Assegurar, por meio de redundâncias, que apenas os itens programados acessem a 

área de manuseio. 

Assegurar que o fracionamento até a embalagem secundária não seja tratado como 

unitarização.   

 

DA CONFERÊNCIA      

Estabelecer critérios de conferência que assegurem a assertividade das ações de 

movimentação e manuseio. 

Dispor, além de material humano, de ferramenta sistêmica de conferência. 

 

DO ACONDICIONAMENTO      

Garantir que o acondicionamento seja realizado em embalagem apropriada de 

acordo as características do produto. 

Garantir a estabilidade térmica e a integridade física dos produtos, dispondo de 

instrumentos que garantam a inviolabilidade da embalagem até o destino. 

Garantir a rastreabilidade das informações de cada produtos após ser unitizado. 

 

9. DESCRITIVO BOAS PRÁTICAS 

 

9.1. Gestão da qualidade 

 

Deverá ser implantado no armazém um Sistema de Gestão da Qualidade, de 
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forma a assegurar que as necessidades estejam compreendidas, aceitas e 

atendidas, fornecendo produtos e serviços de forma consistente, com repetitividade 

dos resultados, mantendo alto nível de qualidade e métodos de melhoria contínua, 

baseados em regulamentações legais pertinentes à área de atuação. 

 

Devem ser providenciadas e mantidas licenças sanitárias e dos demais 

órgãos de controle para todos os serviços e produtos. 

 

9.2. Procedimentos Operacionais Padrão - POP 

 

Considerando que o Procedimento Operacional Padrão - POP, é uma 

ferramenta de gestão da qualidade que busca a excelência na prestação do serviço 

e minimização dos erros, deverão ser: 

 

 Elaborados os POP de todos os serviços, de acordo com as Boas Práticas de 

Assistência Farmacêutica e de  mercado, legislações vigentes e 

recomendações nas normas brasileiras e bibliografias disponíveis; 

 Capacitados os colaboradores para que todos tenham plena ciência das 

rotinas estabelecidas pelos POP; 

 Mantidos os POP atualizados, revisando-os ou revalidando-os, 

periodicamente. Em casos de ocorrências ou decisões que possam afetar 

diretamente os procedimentos operacionais, os POP deverão ser atualizados 

independente do período de revisão. 

 

Os POP elaborados deverão ser encaminhados ao Parceiro Público para 

conhecimento e validação, sempre que forem criados ou atualizados. 

 

9.3. Gerenciamento de Riscos 

 

Deverá ser realizado o mapeamento dos riscos de todas as atividades 

relativas aos processos dos serviços contratados, bem como a elaboração de planos 
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de ação com objetivo de mitigar e controlar ocorrências anormais, mantendo assim 

a qualidade dos serviços prestados. 

 

Os planos de ação elaborados deverão ser encaminhados para conhecimento 

e validação do Parceiro Público, a quem caberá o monitoramento de ocorrências e 

acompanhamento do andamento das resoluções. 

 

9.4. Monitoramento e Registro dos Processos Executados 

 

Deve ser mantido monitoramento e registro de: 

 

 Temperatura e umidade, dos locais onde tais controles se fizerem necessários 

(área de armazenamento, câmeras frias, veículos, entre outros); 

 Limpeza das instalações fisicas, internas e externas, veículos, entre outros. 

 Controle de pragas e vetores, que deverá ser executado em conformidade 

com as normas definidas pelo órgão competente; 

 Não conformidades identificadas nos processos; 

 Outros processos que forem identificados durante a vigência do contrato. 

 

9.5. Gerenciamento de Mudanças 

 

Para operação dos serviços, deverá ser realizado o gerenciamento de 

mudanças, tendo como objetivo assegurar que eventuais alterações necessárias 

durante a vigência do contrato (processos, infraestrutura, recursos humanos,  frota, 

entre outras) sejam feitas de forma planejada e documentada. 

 

9.6. Gerenciamento de Ocorrências 

 

Entende-se por ocorrência uma constatação de desvio, não cumprimento de 

determinado requisito, circunstância fortuita, acaso, eventualidade, 

independentemente da sua natureza (processos, produtos, regulamentos, contratos, 
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etc...). Será de responsabilidade do Parceiro Privado  a gestão de ocorrências 

identificadas durante a prestação de serviços, contemplando: 

 

 Registro e caracterização de ocorrências por meio de Relatórios de Não 

Conformidade (RNC), em sistema informatizado, que deverá conter a 

ocorrência, os envolvidos, os prejuízos gerados (direta ou indiretamente), 

ações corretivas tomadas, ações preventivas necessárias, processos e POP 

envolvidos, entre outras informações que ajudarem a compor a análise do 

caso; 

 Análise e tratamento das ocorrências, com a identificação das causas, 

consequências e responsáveis, além da definição de medidas preventivas e 

corretivas, com prazos de execução; 

 Elaboração e disponibilização de relatórios detalhados das ocorrências e 

análises realizadas; 

 

Deverão ser comunicados as não conformidades ou problemas ocorridos na 

execução dos serviços. 

 

9.7. Gerenciamento Ambiental 

 

Deverão ser definidos os objetivos para diminuição ativa do impacto ambiental 

causado por sua operação, através de um sistema de gestão ambiental para 

acompanhamento da execução destes objetivos, com a definição de procedimentos 

que permitam identificar, conhecer, administrar e controlar os resíduos gerados 

durante o fornecimento de produtos e serviços, divulgando, entre seus colaboradores 

e a sociedade, práticas alinhadas com o cumprimento da política ambiental da 

empresa e com planos de ação emergencial relacionados aos riscos ambientais 

envolvidos na operação. 

 

9.8. Garantia da Qualidade 
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Manutenção Corretiva, Preventiva e Calibração 

 

Deverão ser realizadas manutenções preventiva, corretiva e calibração de 

instrumentos e equipamentos, de acordo com o Plano de Manutenção e Calibração, 

em intervalos regulares pré definidos, sendo esses serviços executados por 

empresa/laboratório especializados. Os certificados de manutenção e calibração 

devem estar disponíveis para consulta, a qualquer tempo. 

 

As operações de manutenção e calibração dos equipamentos devem ser 

processadas de modo a não comprometerem a prestação dos serviços contratados. 

 

DOS PLANOS E CONDIÇÕES DE CONTINGÊNCIA 

Objetivo: 1 - Detalhar a sequências de acionamento, procedimentos e atores 

envolvidos em caso de catástrofe, acidente, incêndio, desabamento, desastre, 

alagamento entre outros, que por ventura venham a impedir o uso ou acesso, às 

instalações fisicas ou qualquer recurso integrante do serviço. 

Objetivo: 2 - Detalhar as ações a serem adotadas no caso de surto ou epidemia, o 

qual demande deslocamento de medicamentos e outros produtos, além do previsto, 

para as unidades de consumo. 

Objetivo: 3 - Detalhar as ações a serem executadas no caso de transporte de 

medicamentos e outros produtos fora do horário comercial e aos fins de semana e 

feriados, em detrimento de impedimento previsto em norma externa, referente à 

carga e/ou descarga de material. 

 

PLANO DE BACKUP 

Objetivo: Detalhar todas as ações e procedimentos necessários para a manutenção 

de cópia de segurança de todas as informações registradas em função dos serviços 

realizados, assim como informar os mecanismos de acesso. As cópias de segurança 

(backup) externa devem ser armazenadas em ambiente distinto daquele definido 

como principal. 
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PLANO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Objetivo: Detalhar todas as ações preventivas e softwares a serem implementados 

de modo a proteger as informações contra ciberataques. 

 

PLANO DE MANUTENÇÃO OU CALIBRAÇÃO 

Objetivo 1: Detalhar cronograma de manutenção ou calibração preventiva, de todos 

os recursos necessários para a prestação do serviço, bem como, definir a sequência 

de acionamento, procedimento e atores envolvidos em caso de manutenção 

corretiva. 

 

PLANO DE SEGURANÇA 

Objetivo: Detalhar todas as ações preventivas para manter a segurança das 

instalações fisicas e dos transportes, bem como dos meios tecnológicos e sistemas 

protecionais a serem implementados. 

 

PLANO DE ININTERRUPÇÃO DE ENERGIA 

Objetivo: Detalhar todas as ações preventivas para manutenção do fornecimento 

ininterrupto de  energia  elétrica  na(s)  unidade(s) com refrigeração, de modo a 

manter a estabilidade e qualidade, consequentemente segurança e eficacia dos 

insumos nelas armazenados, bem como definir os procedimentos e atores 

envolvidos. 

 

PLANO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

Objetivo: Definir cronograma e detalhar o programa de educação continuada, 

objetivando manter todos os seus profissionais devidamente qualificados durante a 

vigência do contrato. 

 

PLANO DE OPERAÇÃO EM CASO DE MOVIMENTO GREVISTA 

Objetivo: Detalhar todas as ações a serem implementadas de modo a evitar 

descontinuidade dos serviços prestados, em caso de movimento grevista, garantindo 
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o funcionamento dos serviços, evitando assim o desabastecimento das Unidades de 

Saúde. 

 

DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS  

Deve ser implementada a gestão da qualidade nas práticas de recebimento, 

armazenamento e expedição de medicamentos. O sistema de gestão da qualidade 

deve abranger, entre outros, os seguintes itens:  

 

 Gestão de documentos, pessoas e equipamentos;  

 Cronograma de validação e qualificação, plano de calibração, tratamentos 

de desvios da qualidade, controle de mudanças, auditorias internas e 

procedimentos para as ações corretivas e preventivas;  

 Gestão de estoque de medicamentos, materiais e insumos;  

 Sistema de monitoramento e controle de temperatura;  

 Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRS);  

 Programa de controle de vetores e pragas;  

 Programa de higiene, limpeza e sanitização. 

 

Devem ser utilizados formulários e/ou registros da qualidade sempre que necessário, 

de modo a não infringir os princípios da Gestão da Qualidade. Para tanto, os 

formulários e/ou registros devem conter campos destinados ao preenchimento por 

parte da equipe do Parceiro Público, bem como espaço reservado para validação. 

 

Devem ser mantidos in loco os Manuais de todos os equipamentos e instrumentos, 

com versão em português. 

 

Deve ser fornecida cópia dos seguintes documentos para ciência e/ou aprovação: 

 

 Manual de Garantia da Qualidade da empresa; 

 Manual de Boas Práticas de Armazenamento de medicamentos 

pertencentes à cadeia do frio, conforme legislação vigente; 
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 Procedimentos Operacionais Padrão (POPs); 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRS); 

 Plano de Controle Integrado de Pragas e Vetores; 

 Plano de Calibração de instrumentos; 

 Cronograma de Validação/Qualificação; 

 Plano de Ação Preventiva e Corretiva. 

 

Deve ser fornecida cópia dos seguintes documentos para aprovação prévia à 

execução da operação: 

 Protocolos de validação e qualificação; 

 Relatórios de validação e qualificação; 

 Certificados de Calibração de instrumentos de medição de 

temperatura; 

 Plano de Contingência. 

 

Deve ser fornecida cópia dos seguintes documentos para comprovar evidência: 

 

 Registo de monitoramento de temperatura; 

 Registro de controle de acesso; 

 Registro das operações de recebimento, armazenamento e expedição 

dos medicamentos; 

 Registro de treinamento de pessoal; 

 Outros registros utilizados pelo sistema de gestão da qualidade. 

 

Devem ser fornecidos documentos que comprovem a execução dos planos, 

cronogramas, procedimentos operacionais e treinamentos de pessoal em até 5 

(cinco) dias após a conclusão de cada procedimento. Caso sejam considerados 

insuficientes/inadequados quaisquer documentos fornecidos, os mesmos serão 

devolvidos para as adequações necessárias e, neste ato, será informado prazo para 

cumprimento dos ajustes e devolução. 
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DA QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DAS CÂMARAS E DAS ANTE-CÂMARAS 

Exigências de qualificação térmica das câmaras fria, climatizada e das ante-câmaras 

a) Qualificação de instalação (QI) 

I. Inspeção de instalação das Câmaras. 

II. Inspeção de instalação de instrumentos de automação. 

b) Qualificação de operação (QO): 

I. Teste de monitoramento da temperatura com ciclo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sem carga, com coleta de dados de no máximo 05 (cinco) minutos de intervalo entre 

as leituras.   

II. Durante este procedimento, um sensor deverá ser posicionado próximo a cada 

sensor de controle de temperatura das câmaras. 

III.  O número de sensores de monitoramento deverá ser dimensionado de acordo 

com o volume das câmaras. No mínimo 20 (vinte) sensores de monitoramento devem 

ser utilizados para o teste. 

c) Após as 24 horas de monitoramento contínuo, devem ser executados: 

I. Teste de abertura de porta; 

II. Teste de alarme; 

III. Teste de Set Point; 

IV. Teste de queda de energia; 

IV. Teste de recuperação; 

VI. Determinação dos pontos mais quentes e mais frios. 

d) Qualificação de desempenho (QD): 

I. Teste de monitoramento da temperatura com carga, a ser realizado durante 24 

(vinte e quatro) horas, com coleta de dados de no máximo 05 (cinco) minutos de 

intervalo entre as leituras.  

II. Confirmação dos pontos de maior e menor temperatura dentro das câmaras. 

III. Teste de abertura de porta. 

IV. Teste de queda de energia. 

V. Teste de recuperação. 

Obs.1: A carga pode ser simulada com material de densidade semelhante. Deve ser 

utilizada uma carga de no mínimo 80% (oitenta por cento) da carga total das 
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câmaras.  

Obs.2: Todos os protocolos de qualificação devem ser avaliados e aprovados antes 

de suas execuções. 

Obs.3:  Caso sejam considerados insuficientes e/ou inadequados os documentos 

apresentados, serão solicitadas as adequações consideradas necessárias. 

Obs.4: Poderão ser propostos testes adicionais e alterações nos critérios de 

aceitação para a aprovação dos protocolos de qualificação. 

e) Os sensores utilizados durante o estudo de qualificação devem estar calibrados 

com um desvio máximo de ±0,5ºC e resolução mínima de 0,1°C (rastreado ou 

acreditado à RBC). Este ponto de calibração deve abranger a faixa de operação e 

previamente aprovado. 

f) Anexar os resultados do procedimento de qualificação térmica aos 

respectivos relatórios de testes, devidamente preenchidos e assinados por técnicos 

qualificados; 

g) Os dados brutos registrados pelos sensores durante os testes de qualificação 

devem ser emitidos pelo sistema de programação e captura de dados dos sensores 

em formato não passível de edição. O software de leitura dos loggers deve atender 

à norma CFR 21 Part 11 do FDA (Food and Drug Administration – EUA). 

h) Os equipamentos de monitoramento de temperatura das câmaras e antecâmara 

precisam estar calibrados em malha fechada por laboratório rastreado ou acreditado 

à RBC, previamente ao teste de qualificação; 

i) Os certificados de calibração dos sensores de testes e dos sensores instalados 

nas câmaras e antecâmara, com os respectivos certificados dos padrões de 

calibração, deverão ser apresentados para análise prévia. 

j) O sistema de monitoramento informatizado, caso exista, deve estar validado de 

acordo com a 21CFR part11. 

k) Os relatórios dos testes devem ser aprovados; 

l) Deve atender à RDC nº 17, de 16 de abril de 2010, RDC 57 de 16 de dezembro 

de 2010 e Portaria MS nº 2.712, de 12 de novembro de 2013. 
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m) Deverá ser realizada requalificação térmica periódica, com periodicidade anual; 

e, a qualquer momento, após alterações e manutenções corretivas, a serem 

avaliadas caso a caso em registros de desvios e controles de mudanças. 

 

DA QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DE VEÍCULOS FRIGORÍFICOS 

a) Qualificação de instalação (QI) 

I. Inspeção do caminhão (por ex. dimensões do caminhão, especificações de 

revestimento térmico, manuais); 

II. Inspeção de instalação de instrumentos de de refrigeração instalados no 

caminhão (por ex. número de série, marca, modelo, placa, sistema de refrigeração, 

etc.). 

b) Qualificação de operação (QO): 

VI. Teste de monitoramento da temperatura com ciclo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sem carga, com coleta de dados de no máximo 05 (cinco) minutos de intervalo entre 

as leituras.   

VII. Durante este procedimento, um sensor deverá ser posicionado próximo a 

cada sensor de controle de temperatura do veiculos. 

VIII.  O número de sensores de monitoramento deverá ser dimensionado de 

acordo com o volume do veiculo. No mínimo 20 (vinte) sensores de monitoramento 

devem ser utilizados para o teste. 

c) Após as 24 horas de monitoramento contínuo, devem ser executados: 

I. Teste de abertura de porta; 

II. Teste de alarme; 

III. Teste de Set Point; 

IV. Teste de queda de energia; 

V. Teste de recuperação; 

VI. Determinação dos pontos mais quentes e mais frios. 

d) Qualificação de desempenho (QD): 

I. Teste de monitoramento da temperatura com carga, a ser realizado durante 24 

(vinte e quatro) horas, com coleta de dados de no máximo 05 (cinco) minutos de 

intervalo entre as leituras.  
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II. Confirmação dos pontos de maior e menor temperatura dentro do veiculo. 

III. Teste de abertura de porta.  

IV. Teste de queda de energia. 

V. Teste de recuperação. 

Obs.1: A carga pode ser simulada com material de densidade semelhante. Deve ser 

utilizada uma carga de no mínimo 80% (oitenta por cento) da carga total das 

câmaras.  

Obs.2: Todos os protocolos de qualificação devem ser avaliados e aprovados pelo 

PARCEIRO PUBLICO antes de suas execuções. 

Obs.3:  Caso PARCEIRO PUBLICO considere insuficiente e/ou inadequados os 

documentos apresentados, serão solicitadas as adequações consideradas 

necessárias. 

Obs.4: PARCEIRO PUBLICO poderá propor testes adicionais e alterações nos 

critérios de aceitação para a aprovação dos protocolos de qualificação do 

PARCEIRO PUBLICO. 

e) Os sensores utilizados durante o estudo de qualificação devem estar calibrados 

com um desvio máximo de ±0,5ºC e resolução mínima de 0,1°C (rastreado ou 

acreditado à RBC). Este ponto de calibração deve abranger a faixa de operação e 

previamente aprovado pelo PARCEIRO PUBLICO. 

f) Anexar os resultados do procedimento de qualificação térmica aos respectivos 

relatórios de testes, devidamente preenchidos e assinados por técnicos qualificados; 

g) Os dados brutos registrados pelos sensores durante os testes de qualificação 

devem ser emitidos pelo sistema de programação e captura de dados dos sensores 

em formato não passível de edição. O software de leitura dos loggers deve atender 

à norma CFR 21 Part 11 do FDA (Food and Drug Administration – EUA). 

h) Os equipamentos de monitoramento de temperatura das câmaras e antecâmara 

precisam estar calibrados em malha fechada por laboratório rastreado ou acreditado 

à RBC, previamente ao teste de qualificação; 

i) Os certificados de calibração dos sensores de testes e dos sensores instalados 

nas câmaras e antecâmara, com os respectivos certificados dos padrões de 
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calibração, deverão ser apresentados, pelo PARCEIRO PRIVADO, para análise 

prévia do PARCEIRO PUBLICO. 

j) O sistema de monitoramento informatizado, caso exista, deve estar validado de 

acordo com a 21CFR part11. 

k) Os relatórios dos testes devem ser aprovados pelo PARCEIRO PUBLICO; 

l) Deve atender à RDC nº 17, de 16 de abril de 2010, RDC 57 de 16 de dezembro 

de 2010 e Portaria MS nº 2.712, de 12 de novembro de 2013. 

m) Deverá ser realizada requalificação térmica periódica, com periodicidade anual; 

e, a qualquer momento, após alterações e manutenções corretivas, a serem 

avaliadas caso a caso em registros de desvios e controles de mudanças. 

 

DA CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA 

Devem ser fornecidos todos os instrumentos apropriados às operações, na 

quantidade e qualidade necessárias, devidamente calibrados com um desvio 

máximo de ±0,5ºC e resolução mínima de 0,1°C (rastreado ou acreditado à RBC). 

As calibrações de instrumentos de temperatura devem ser realizadas 

periodicamente, conforme previsto no plano de calibração,. 

As calibrações devem abranger a faixa de operação do instrumento no ambiente e a 

definição dos pontos de calibração deve ser previamente aprovada. 

Os certificados de calibração dos sensores serão avaliados quanto à presença de 

informações mínimas necessárias e a interpretação dos critérios de avaliação se 

dará através do cálculo do erro máximo, o qual será realizado através da fórmula 

abaixo, que estabelece que o erro máximo/total é igual à raiz quadrada da soma do 

erro ao quadrado com a incerteza ao quadrado: 
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DA VALIDAÇÃO DE SISTEMA COMPUTADORIZADO 

O Parceiro Público deve dispor de sistemas computadorizados validados para 

garantir que os controles e registros sejam realizados corretamente e que o 

processamento dos dados cumpra com as especificações pré-determinadas pelas 

legislações vigentes. Os relatórios devem ser entregues para avaliação. 

Caso os softwares sejam apresentados validados, os relatórios e dados devem ser 

encaminhados em 05 (cinco) dias úteis para avaliação e aprovação prévia à 

utilização. Poderão ser apresentadas cópias e/ou arquivos digitalizados. 

Os documentos devem ser avaliados, a fim de aprová-los ou reprová-los em até 05 

(cinco) dias úteis. Caso sejam reprovados os relatórios, o sistema será considerado 

como não validado, iniciando-se novo processo de validação. 

Caso os softwares ainda não estejam validados, a validação somente poderá ocorrer 

após aprovação dos Protocolos de Validação. Os protocolos deverão ser fornecidos, 

previamente à execução dos testes, para avaliação em até 05 (cinco) dias úteis.  

Após a conclusão dos testes, conforme previstos no Protocolo de Validação, devem 

ser fornecidos o Relatório, dados e documentos da Validação/Qualificação para 

análise e aprovação, previamente ao início da sua utilização. 

Deve ser disponibilizado o sistema validado antes do início da operação, 

compreendendo os períodos para análise e aprovação dos documentos. 

 

10. DESCRITIVO SEGUROS E GARANTIAS 

 

Deverá ser contratado e mantido em vigor no mínimo as apólices e 

documentos indicados a seguir, sendo essa condição necessária para a prestação 

dos serviços. 

 

10.1. Seguro de armazenagem 

 

Seguro de armazenagem com cobertura do valor médio dos medicamentos e 

outros produtos armazenados: 
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 Seguro que contemple riscos de incêndio, queda de raio, explosão e implosão, 

desabamento, inundação, danos elétricos, infiltrações, roubo e furto.  

 

10.2. Seguro de transporte 

 

Seguro de transporte com cobertura do valor dos medicamentos e outros 

produtos transportados, desde a coleta até a entrega em seu destino final. 

 

 Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de 

Cargas (RCTR-C) 

 Seguro de Responsabilidade Civil Facultativo por Desaparecimento de 

Cargas (RCF-DC).  

 

Deverão ser assegurados todos os embarques de cargas, averbando-os junto à 

Seguradora. 

Deverão ser mantidos outros seguros legalmente obrigatórios. 

O Parceiro Privado assumirá a responsabilidade pela abrangência ou omissões 

decorrentes dos seguros, podendo realizar a adequação e/ou atualização das 

coberturas e/ou outras condições das apólices durante a vigência do contrato, 

visando sua adequação à operação. 

Deve ser encaminhada em até 10 (dez) dias corridos, cópia autenticada das apólices 

de seguros contratados ou renovadas, bem como suas adequações e atualizações. 

Devem ser apresentadas, mensalmente, em conjunto com a documentação de 

regularidade fiscal as apólices de seguro emitidas pela seguradora com data atual, 

que confirme a existência e vigência dos seguros. 

O PARCEIRO PRIVADO  será responsável pelo pagamento integral da Franquia em 

caso de utilização dos Seguros.  
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O PARCEIRO PRIVADO será inteiramente responsável pelos medicamentos e 

outros produtos sob sua guarda e operação. As perdas de medicamentos e outros 

produtos decorrentes da operação e atividades conduzidas pelo PARCEIRO 

PRIVADO deverão ser ressarcidos integralmente o PARCEIRO PUBLICO. 

 

10.3. Garantia Adicional  

O PARCEIRO PRIVADO deverá apresentar, na forma do art. 56. § 5, da Lei 

8.666/93, aplciada subsidiariamente ao caso, garantia adicional no valor médio dos 

medicamentos e outros produtos armazenadonos. 

 

11. CRONOGRAMA 

 

O cronograma se divide em etapas concomitantes e estas, por sua vez, em 

fases. Sendo as etapas as seguintes:  

 Operacionalização imedita de centro de armazenagem de 

medicamentos e distribuição; 

 Operacionamização logistica na Central de Logística Integrada 

construida em area da SES/DF; e  

 Implantação da logística hospitalar. 

 

 

Etapa 1 

Consiste em transferir apenas os medicamentos (climatizados e refrigerados) 

para o centro de distribuição até a conclusão das obras no novo Centro de 

Dia D
até 

D+10  

até 

D+30  

até 

D+180  

até 

D+365  

até 

D+370  

até 

D+490  

até 

D+530  

até 

D+540  

Etapa 1 1 2 3 10 11 12

Etapa 2 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

Etapa 3 1 2 4 5 96

até D+450  

7 8Fases 3

Fases 4

8 9Fases 4 5 6 7

PRAZO MÁXIMO até D+90  até D+120  
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Distribuição. 

 

Fases  AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO MÁXIMO 

 

1 

Convocar o PARCEIRO PRIVADO para reunião de 

alinhamento e dar ciência a mesma sobre o Plano de 

Inserção. 

PARCEIRO 

PÚBLICO 
Dia D 

 

 

2 
Reunião inicial de alinhamento para apresentação de 

preposto e Comissão executora. 
PARTES 

até D+10 (dez) 

dias úteis 

 

 

3 Apresentação do Projeto Executivo  
PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+30 (trinta) 

dias corrido 

 

 

4 

Apresentação das cópias autenticadas das apólices de 

seguros contratados e respectivas licenças, atestados, 

certidões e autorizações do local de armazenamento e frota, 

Qualificação térmica. 

PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+90 

(noventa) dias 

corridos 

 

 

5 

Implantação das etapas de recebimento, conferência, 

armazenamento, separação e expedição de produtos no CD 

do PARCEIRO PRIVADO. 

PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+90 

(noventa) dias 

corridos 

 

 

6 

Infraestrutura de transporte para entrega e logística reversa 

de produtos, com expedição a partir do Almoxarifado 

SES/DF e no CD do PARCEIRO PRIVADO. 

PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+90 

(noventa) dias 

corridos 

 

 

7 Todos os Planos entregues e homologados. 
PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+90 

(noventa) dias 

corridos 

 

 

8 
Todas as integrações sistêmicas realizadas, homologadas 

e em operação. 

PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+90 

(noventa) dias 

corridos 

 

 

9 Prazo máximo para início das operações. 
PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+90 

(noventa) dias 

corridos 

 

 

10 

Transferência dos estoques de materiais médico-

hospitalares, laboratoriais, odontológicos, de expediente, 

das dependências dos Almoxarifados das SES/DF para o 

CD do PARCEIRO PRIVADO. 

PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+120 (cento 

e vinte) dias 

corridos 
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12 
Todos os estoques de medicamentos transferidos, 

inventariados e operação total dos serviços contratados. 

PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+120 (cento 

e vinte) dias 

corridos 

 

13 

Entrega de todos os Procedimentos de Operação Padrão - 

POP referente as atividades elencadas nos serviços 

prestados. 

PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+120 (cento 

e vinte) dias 

corridos 

 

 
 

Etapa 2 

Consiste na construção do Centro de Logística Integrada e sua 

operacionalização. 

 

Fases  AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO MÁXIMO 

 

1 

Convocar o PARCEIRO PRIVADO para reunião de 

alinhamento e dar ciência a mesma sobre o este Plano de 

Inserção. 

PARCEIRO 

PÚBLICO 
Dia D 

 

 

2 
Reunião inicial de alinhamento para apresentação de 

preposto e Comissão executora. 
PARTES 

até D+10 (dez) 

dias úteis 

 

 

3 Apresentação do Projeto Executivo  
PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+30 (trinta) 

dias corrido 

 

 

4 Construção - obra civil  
PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+365 

(trezentos 

sessenta e cinco) 

dias corridos 

 

 

5 

Infraestrutura para o recebimento, conferência, 

armazenamento, separação e expedição de produtos no 

CD do PARCEIRO PÚBLICO. 

PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+370 

(trezentos e 

setenta) dias 

corridos 

 

 

6 Qualificações e validações 
PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+450 

(quatrocentos e 

cinquenta) dias 

corridos 

 

 

7 

Entrega de todos os Procedimentos de Operação Padrão - 

POP referente as atividades elencadas nos serviços 

prestados. 

PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+450 

(quatrocentos e 
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cinquenta) dias 

corridos 

8 
Cerimônia de entrega das instalações ao PARCEIRO 

PÚBLICO. 

PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+450 

(quatrocentos e 

cinquenta) dias 

corridos 

 

 

9 
Prazo máximo para início das operações de recebimento no 

CD do PARCEIRO PÚBLICO. 

PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+450 

(quatrocentos e 

cinquenta) dias 

corridos 

 

 

10 

Transferência dos estoques de materiais médico-

hospitalares, laboratoriais, odontológicos, de expediente, 

das dependências do CD do PARCEIRO PRIVADO para o 

CD do PARCEIRO PÚBLICO. 

PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+490 

(quatrocentos e 

noventa) dias 

corridos 

 

 

11 

Transferência dos medicamentos, termolábeis e demais 

produtos, estabelecidos no alcance deste Termo de 

Referência, das dependências do CD do PARCEIRO 

PRIVADO para o CD do PARCEIRO PÚBLICO. 

PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+530 

(quinhentos e 

trinta) dias 

corridos 

 

12 
Todos os estoques transferidos, inventariados e operação 

total dos serviços contratados. 

PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+540 

(quinhentos e 

quarenta) dias 

corridos 

 

 

Etapa 3 

Consiste na implantação da logistica hospitalar 

Fases  AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO MÁXIMO 

 

1 

Convocar o PARCEIRO PRIVADO para reunião de 

alinhamento e dar ciência a mesma sobre o Plano de 

Inserção. 

PARCEIRO 

PÚBLICO 
Dia D 

 

 

2 
Reunião inicial de alinhamento para apresentação de 

preposto e Comissão executora. 
PARTES 

até D+10 (dez) 

dias úteis 

 

 

3 Apresentação do Projeto Executivo  
PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+180 (cento 

e oitenta) dias 

corrido 
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4 Construção - obra civil nas CAF´s 
PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+365 

(trezentos 

sessenta e cinco) 

dias corridos 
 

5 

Infraestrutura para o recebimento, conferência, 

armazenamento, separação e expedição de produtos nas 

CAF´s. 

PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+370 

(trezentos e 

setenta) dias 

corridos 

 

 

6 Qualificações e validações 
PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+450 

(quatrocentos e 

cinquenta) dias 

corridos 

 

 

7 

Entrega de todos os Procedimentos de Operação Padrão - 

POP referente as atividades elencadas nos serviços 

prestados. 

PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+450 

(quatrocentos e 

cinquenta) dias 

corridos 

 

 

8 
Todas as integrações sistêmicas realizadas, homologadas 

e em operação. 

PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+540 

(quinhentos e 

quarenta) dias 

corridos 

 

 

9 
Prazo máximo para início das operações nas unidades 

hospitalares. 

PARCEIRO 

PRIVADO 

até D+540 

(quinhentos e 

quarenta) dias 

corridos 

 

 
 

12. DESCRITIVO – PRECIFICAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

 

O modelo de precificação consiste na valoração das atividades que integram 

cada serviço, sendo eles:  

 

Serviços de Armazenagem 

 

 Recebimento: mensurado em paletes recebidos; 

 Armazenamento: mensurado em posições paletes estocados; 

 Expedição: mensurado no quantitatico de pedidos/requisições; 
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 Separação: mensurado no quantitatico de pedidos/requisições; 

 Unitização: tratado como serviço e medido em dias de produtividade; 

 Descarte: mensurado em kg de itens à ser despresado; e 

 Seguro: percentual sobre o valor médio de estoque. 

 

Serviços de Distribuição  

 

 Entregas nas unidades de Saúde: precificação por viagens; 

 Entregas de Demanda Judicial: precificação por unidade de entregas 

realizadas; 

 Entregas à Domicilio: precificação por unidade de entregas realizadas; 

 Logística reversa: precificação por viagens; 

 Seguro: percentual sobre o valor médio em transporte. 

 

Serviços de Logística Hospitalar 

 

 Mensurado pela quantidade da CAF´s (unidades hospitalares) a serem 

atendidas. 

 

As Planilhas de Precificação encontram-se anexadas Apêndice A  

 

13. DESCRITIVO – PRODUTOS  

 

O serviço proposto será direcionado para abranger a gestão da cadeia de 

suprimentos integrada de medicamentos e outros produtos utilizados nas unidades 

de consumo que compõem a rede de saúde da SES/DF, cujo o elenco de produtos 

constam do Apêndice C - Catalogo e do Apêndice D - Materiais. 

 

14. DESCRITIVO – LEGISLAÇÃO RELACIONADA 

 

A relação do conjunto normativo sanitário aplicável à operação consta do 
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Apêndice E – Legistação Relacionada. 

 

15. DESCRITIVO – UNIDADES DE CONSUMO 

 

O serviço proposto será direcionado para abranger a gestão da cadeia de 

suprimentos integrada de medicamentos e outros produtos utilizados nas unidades 

de consumo que compõem a rede de saúde da SES/DF, cujo elenco de endereços 

consta do Apêndice F - Unidades de Consumo. 

 

16. DESCRITIVO – ENTREGA À DOMICILIO  

 

O quantitativo de entregas feita à domicilio consta do Apêndice G – Remedio 

em Casa. 
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