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1. OBJETO:
1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: O presente termo de referência tem por
objeto a contratação de serviços especializados de gestão e operação logística de
insumos da saúde pelo período de 12 meses, com concessão não onerosa, no
Hospital Governador Israel Pinheiro – HGIP do Instituto de Previdência do Estado de
Minas Gerais – IPSEMG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste documento.

LOTE ITEM
CÓDIGO
DO ITEM
NO SIAD

QUANTIDADE
UNIDADE DE

AQUISIÇÃO (OU
UNIDADE DE

MEDIDA)
DESCRIÇÃO DO ITEM CATMA

LOCAL DA
PRESTAÇÃO DOS

SERVIÇOS

01
 

01 36897 01 1,00 UNIDADE
SERVICOS DE GESTAO LOGISTICA
DE FARMACIA E ALMOXARIFADO
HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Almoxarifado

02 36897 01 1,00 UNIDADE
SERVICOS DE GESTAO LOGISTICA
DE FARMACIA E ALMOXARIFADO
HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Farmácia SMU

03 36897 01 1,00 UNIDADE
SERVICOS DE GESTAO LOGISTICA
DE FARMACIA E ALMOXARIFADO
HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Farmácia SMU
Anexo

04 36897 01 1,00 UNIDADE
SERVICOS DE GESTAO LOGISTICA
DE FARMACIA E ALMOXARIFADO
HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Farmácia CTI
Adulto

05 36897 01 1,00 UNIDADE
SERVICOS DE GESTAO LOGISTICA
DE FARMACIA E ALMOXARIFADO
HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Farmácia do 2º
andar

06 36897 01 1,00 UNIDADE
SERVICOS DE GESTAO LOGISTICA
DE FARMACIA E ALMOXARIFADO
HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Farmácia 4º andar

07 36897 01 1,00 UNIDADE
SERVICOS DE GESTAO LOGISTICA
DE FARMACIA E ALMOXARIFADO
HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Farmácia do 7º
andar

08 36897 01 1,00 UNIDADE
SERVICOS DE GESTAO LOGISTICA
DE FARMACIA E ALMOXARIFADO
HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Farmácia do Bloco
cirúrgico e OPME

09 36897 01 1,00 UNIDADE
SERVICOS DE GESTAO LOGISTICA
DE FARMACIA E ALMOXARIFADO
HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Farmácia do 10º
andar

10 36897 01 1,00 UNIDADE
SERVICOS DE GESTAO LOGISTICA
DE FARMACIA E ALMOXARIFADO
HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CEM E GEODONT

11 36897 01 1,00 UNIDADE
SERVICOS DE GESTAO LOGISTICA
DE FARMACIA E ALMOXARIFADO
HOSPITALAR E AMBULATORIAL

SERVIÇO DE
DISPENSAÇÃO E

CHECAGEM BEIRA
LEITO DE

MATERIAIS E
MEDICAMENTOS

NO BLOCO
CIRÚRGICO,

ENDOSCOPIA E
HEMODINÂMICA

1.2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO: 
Fica sob a responsabilidade da contratada, equipar e mobiliar as áreas destinadas à
prestação dos serviços contratados. Entendem-se como insumos de saúde
medicamentos, materiais médicos, OPME (órteses, próteses e materiais especiais),
nutrição parenteral, nutrição enteral, suplementos, saneantes, reagentes, kits
laboratoriais e gases medicinais.
O Hospital Governador Israel Pinheiro exerce sua operação atualmente com duas
alas abertas do 3º ao 12º andar, sendo elas ALAS A e C. Cumpre informar que existe
capacidade potencial de funcionamento da ALA B que até o momento encontra-se
desativada. 
A prestação de serviços de gestão logística de farmácia e almoxarifado hospitalar e
ambulatorial  no CEM e GEODONT contempla somente o atendimento a consumo
através do centro de custo almoxarifado. Não haverá distribuição de colaboradores
da CONTRATADA nesses setores.
2. DOS LOTES:

2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:
Os itens deste termo de referência, necessários para atendimento dos beneficiários
nas Unidades de Atendimento do HGIP, devem ser adquiridos em LOTE ÚNICO. 
Na farmácia hospitalar e nos demais serviços de saúde, a provisão de produtos e
serviços deve ser compreendida como meio, sendo a finalidade máxima do exercício
de sua práxis o resultado positivo da assistência farmacêutica prestada aos
pacientes, portanto os processos devem ser completamente bem estruturados para
esse fim. Considerando a estrutura vertical do HGIP, a necessidade de uniformização
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dos processos de trabalho e a agilidade de dispensação para atendimento aos
beneficiários, fundamentais na farmácia hospitalar e em serviços de saúde, justifica-
se a necessidade de instalação de pontos de assistência farmacêutica em níveis
estratégicos dentro do hospital, sendo que todos esses pontos devem estar
interligados e serem atendidos por um centro único de distribuição (almoxarifado), de
forma que a movimentação do estoque e as informações possam ser feitas e
visualizadas em tempo real em todas as farmácias, sendo necessária a consulta a
uma mesma fonte de informação e distribuição, além da necessidade de manter o
rastreamento e rastreabilidade de informações em todos os setores pelos quais os
insumos circulam dentro da instituição.
Não é possível o fracionamento do objeto, pois é tecnicamente inviável e
recomendável o respeito à integridade qualitativa do objeto a ser executado, uma vez
que a unidade do objeto a ser executado poderia ser destruída através do
fracionamento.
O processo é distribuído de forma habilidosa, a fim de cumprir tanto as
especificidades da farmácia hospitalar e dos tipos de atendimento como para
minimizar qualquer impacto na distribuição de materiais e medicamentos no HGIP,
uma vez que os itens descritos na especificação do objeto guardam relação entre si. 
Considerando, especificamente as farmácias satélites e a assistência farmacêutica, a
forma de prestação de serviços deve ser exercida por meio de várias unidades
distribuídas ao longo do hospital, sendo assim possível a implantação de um
processo de distribuição de insumos individualizado por paciente, o qual é o
recomendado pela Vigilância Sanitária.
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
Desde 2010, o Hospital Governador Israel Pinheiro - HGIP possui contratado serviço
especializado de gestão e operação logística de insumos da saúde e, portanto, não
há infraestrutura adequada e quantidade de pessoal próprio disponível para
atendimento seguro e efetivo aos beneficiários assistidos no HGIP. Atualmente, há
404 leitos (na ocasião da licitação anterior, em 2009, eram 344 leitos), incluindo 10
leitos de Centro de Tratamento Intensivo (CTI) Neonatal, 08 leitos de Unidade de
Cuidados Intermediário Neonatal e 40 leitos de CTI Adulto, 16 salas cirúrgicas e 17
leitos de recuperação pós anestésica e 15 consultórios de urgência médica (naquela
ocasião previsão de 13 consultórios de urgência médica), além dos atendimentos a
pacientes externos nos serviços de quimioterapia, hemodiálise, endoscopia,
radiologia e diagnóstico por imagem, laboratório de análises clínicas, endoscopia,
registros gráficos e hemodinâmica. A taxa de ocupação média aumentou para
83,59% em comparação ao ano de 2014 (81,41%) e houve um aumento do volume
de atendimento para uma média 9.804 atendimentos/mês no SMU.
Desconsiderando o período de pandemia, onde os serviços de urgência/emergência
tem prioridade, em detrimento de procedimentos eletivos, a média mensal
aproximada dos exames é de 4.509 raio-x, 942 ultrassons, 971 tomografias e 315
exames de ressonância magnética e são realizados mensalmente em média 1.165
exames no Centro de Propedêutica Cardiovascular. No serviço de Endoscopia, são
realizadas em média 70 procedimentos de colonoscopia, 197 de endoscopia e 8
colangiografias/CPRE mensalmente.
Para operação de todos os tipos de serviços e procedimentos descritos é necessário
o fornecimento de insumos de saúde, como medicamentos, materiais médicos,
OPME, nutrição parenteral, nutrição enteral, soluções saneantes, reagentes, kits e
materiais laboratoriais e gases medicinais. Esses insumos precisam ser recebidos e
distribuídos de acordo com as características e demandas específicas de cada setor
e de cada procedimento e, portanto, é fundamental a existência de uma operação
logística estruturada, com pessoal capacitado e com sistemas informatizados que
possibilitem rastreabilidade e  informações necessárias da movimentação dos
insumos, tanto para fins sanitários quanto para fins de abastecimento, controle de
estoque e controle de dispensações  a pacientes.
No ano de 2017, foi aberto o serviço de Hemodinâmica para atendimento de
procedimentos percutâneos intervencionista da cardiologia e da neurorradiologia,
sendo realizados 93 procedimentos/mês.
No ano de 2018, o HGIP ampliou o espaço para os atendimentos no Serviço Médico
de Urgência (SMU), criando um "anexo" que realiza atendimentos a pacientes
classificados como de baixo risco (classificação verde).
O atual contrato, SEI 32629543 não contempla o atendimento ao serviço de medicina
diagnóstica, a hemodiálise, a hemodinâmica e ao anexo do serviço médico de
urgência. Além disso, não está incluso o atendimento a internação por meio de
farmácias satélites. Sendo assim, a contratação justifica-se, tendo em vista a
adaptação do atual contrato à nova realidade e a necessidade de incluir os serviços
acima descritos.
A nova contratação também contemplará a não interrupção abrupta e a adequação
de processos e fluxos já completamente implantados. A partir deste novo formato,
aliado à ampliação do escopo de trabalho da contratada, o IPSEMG prevê ganhos
específicos de controle de estoque, movimentação, rastreabilidade, otimização dos
espaços físicos disponíveis e aumento da celeridade de atendimento aos
beneficiários, reduzindo assim seu custo de operação logística.
Não existe no Sistema Informatizado de Registro de Preços – SIRP/SIAD do Portal de
Compras MG, Ata de Registro de Preços em vigor para o objeto deste Termo de
Referência.
4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
O presente processo segue instruído na modalidade pregão eletrônico, conforme
determina a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Estadual nº 14.167,
de 10 de janeiro de 2002, o Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020 e
demais regulamentações pertinentes.
O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviço comum vez que
seus padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos por meio de
especificações reconhecidas e usuais de mercado, nos termos do Decreto Estadual
n° 48.012, de 22 de julho de 2020.
5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:
Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à
baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que
atuam no mercado têm condições de prestar os serviços de forma independente.
6. DA CONCESSÃO NÃO ONEROSA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS NO
HGIP 
6.1. Concessão Não Onerosa de Uso de área construída (Ac: 987
m²)  pertencente ao imóvel do Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP), localizada
na Alameda Ezequiel Dias n.225, Térreo, Centro, Belo Horizonte, MG de propriedade
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG).
6.2. O prazo para a Concessão não Onerosa de Uso das áreas descritas no
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subitem anterior será de 12 (doze) meses, renovável por períodos de 12 (doze)
meses até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante ajuste escrito entre as partes.
7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA
7.1.1. ALVARÁ SANITÁRIO, com prazo de validade em vigor, expedido pelo
órgão de vigilância sanitária competente do Estado ou Município ou Distrito Federal
para desempenhar a atividade pertinente ao objeto deste Termo de Referência.
7.1.1.1. O alvará sanitário apresentado pela contratada deverá ser local e
expedido pelo município em que ocorrerá a prestação de operação logística de
insumos da saúde para atendimento à contratante.
7.1.1.2. A apresentação do Alvará Sanitário deverá ser feita 180 dias após a fase
de lances , pois o requerimento do Alvará Sanitário deve ser protocolado localmente
junto a Vigilância Sanitária de Belo Horizonte, conforme Manual do Usuário - ASS-
PESSOA JURÍDICA, disponível no seguinte endereço
eletrônico: https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a8069ea9b0e547c499738/5dc8470253fd6b5bbd99185f/servicos+requerimento-
de-alvara-de-autorizacao-sanitaria-aas-pessoa-juridica.
7.1.2. COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO para efetuar o fornecimento compatível
com as características e quantidades do objeto deste Termo de Referência, por meio
da apresentação de atestado(s) de desempenho anterior, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da capacidade técnica para
atendimento ao objeto deste Termo de Referência.
7.1.2.1. A comprovação de aptidão deverá ser caracterizada pela operação de
almoxarifado de no mínimo 405 m2 em unidade hospitalar, o que representa 41% da
área total de almoxarifado do HGIP e com, no mínimo, 200 leitos, o que representa
50,25% do número total de leitos do HGIP, descrevendo o(s) fornecimento(s) já
realizado(s) pela empresa licitante, com indicação da qualidade, quantidade,
cumprimento de prazos e demais condições contratuais, de modo a comprovar ter o
licitante capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação. A
certidão ou atestado deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa ou
órgão emitente e conter as seguintes informações: a) nome e endereço completo,
número de telefone e e-mail da empresa ou órgão emitente; b) nome completo e
assinatura do responsável pelas informações; c) a descrição completa do (s)
fornecimento (s) realizado(s); d) a qualificação do (s) fornecimento (s) realizado(s),
retratando o grau de satisfação da empresa ou órgão emitente.
7.1.2.2. É permitida a apresentação de mais de um atestado para fins de
qualificação técnica e cumprimento da comprovação do desempenho equivalente aos
50% da parcela de maior relevância exigida.
7.1.2.3. Considera-se parcela de maior relevância técnica e de valor significativo
do objeto do presente Termo de Referência: distribuição e dispensação de insumos
de saúde nas unidades do IPSEMG; unitarização moderna e ágil de insumos de
saúde; rastreabilidade de insumos; cumprimento do sistema PEPS; otimização de
espaços para armazenamento; sistemas de informação e integração adequados e
modernos, exigidos para o uso racional de medicamentos e para uma assistência de
qualidade aos beneficiários do IPSEMG. 
7.1.3. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO da empresa licitante expedida pela
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em vigor, compatível com o objeto,
conforme legislação pertinente.  
7.1.3.1. A exigência de apresentação da Autorização de Funcionamento – AFE,
emitida pela ANVISA/MS, referente ao item 7.1.3 do TR, está prevista no art. 3º da
RDC 016, de 01 de abril de 2014.
7.1.4. AUTORIZAÇÃO ESPECIAL - Licença concedida pela Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS), a empresas, instituições e
órgãos, para o exercício de atividades de extração, produção, transformação,
fabricação, fracionamento, manipulação, embalagem, distribuição, transporte,
reembalagem, importação e exportação das substâncias constantes das listas
anexas a este Regulamento Técnico, bem como os medicamentos que as
contenham. Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998. 
7.1.4.1. CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL - Documento expedido pela
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS), que consubstancia
a concessão da Autorização Especial. Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998. 
7.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA emitido pelo Conselho
Regional de Farmácia, de acordo com o profissional designado para exercer a função
de responsável técnico, com prazo de validade em vigor, observada as disposições
da Resolução CFF n.577/2013.
7.1.5.1. A apresentação do Certificado de Responsabilidade Técnica emitido pelo
Conselho Regional Pertinente, referente ao item 7.1.5 do TR, está prevista para o
objeto na Resolução 577, de 25 de julho de 2013, de competência do Conselho
Federal de Farmácia, que dispõe sobre a direção técnica ou responsabilidade técnica
de empresas ou estabelecimentos que dispensam, comercializam, fornecem e
distribuem produtos farmacêuticos, cosméticos e produtos para a saúde.
7.1.5.2. A contratada deverá indicar o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução
do serviço objeto deste Termo de Referência, observadas as disposições da
Resolução CFF n.577/2013, feita pelo representante legal da empresa licitante,
através de “Termo de Compromisso” próprio, conforme modelo que constitui o
Anexo I deste Termo de Referência devidamente assinado pelo representante legal da
empresa licitante e pelo(s) responsável(is) técnico(s) nele indicado(s).
7.1.5.3. A empresa licitante vencedora do certame deverá comprovar, na data da
assinatura do contrato decorrente da futura licitação, que o(s) responsável(is)
técnico(s) indicado(s) no “Termo de Compromisso” a que se refere o subitem
7.1.5.2, está(ão) a ela vinculado(s) por uma das formas legais, mediante
apresentação de um dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços
celebrado de acordo com a legislação civil comum, contrato de trabalho ou contrato
social e certidão de regularidade técnica emitida pelo Conselho Federal de Farmácia.
8. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
8.1. A Proposta deverá apresentar o preço total do serviço objeto deste
Termo de Referência e nele estarem incluídos todos os tributos, encargos sociais,
financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam
recair sobre a execução do objeto, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente
da contratada.
8.2. O critério de julgamento do certame será o de menor preço global
ofertado por lote.
9. DA PROVA DE CONCEITO
9.1. Com ônus a cargo da empresa licitante que estiver provisoriamente
classificada em primeiro lugar, CASO SEJA NECESSÁRIO, a equipe de apoio técnico
(dois membros da equipe) poderá efetuar visita ao local indicado na(s) Certidão (ões)
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ou Atestado(s) apresentado(s) de acordo com o item 7.1.2, subitens 7.1.2.1 e
7.1.2.2.
9.1.1. Todos os interessados serão convocados para a prova de conceito,
posto que é o seu resultado que define a classificação da empresa classificada
provisoriamente em primeiro lugar. O acompanhamento dessa etapa será viabilizado
a todos os licitantes interessados, em consonância com o princípio da publicidade."
9.1.2. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver parecer técnico
reprovado pela comissão.
9.1.3. Os critérios objetivos que serão utilizados para a análise dos locais
contendo os aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade do serviço, que devem
atender a classificação Aprovada ou Reprovada no relatório elaborado pela equipe
técnica, são os seguintes:
9.1.3.1. Especificidade – se o serviço ofertado atende ao descritivo ao subitem
7.1.2.1.  Para verificação da conformidade de suas características técnicas, será
averiguado ainda se o serviço atende ao Instituto e as necessidades de serviço
quanto à segurança e finalidade de uso.
9.1.3.2.  Considera-se critério de Finalidade de uso a análise do serviço quanto ao
seu fim, ou seja, se realmente o serviço é destinado ao propósito desejado, conforme
as especificações contidas no item 1.
9.1.3.3. Considera-se critério de Segurança durante o uso se o serviço possui
algum aspecto que possa induzir os profissionais ao erro durante a sua utilização ou
que possa comprometer a segurança do paciente ou dos profissionais que o
manipularão, ou ainda, se há algum relato anterior de queixa do licitante por parte do
contratante do serviço visitado ou impedimento legal de execução do serviço.   
9.1.4. As visitas deverão ser agendadas pelo pregoeiro em até 05 (cinco) dias
úteis após a solicitação pela equipe de apoio, por meio do e-mail ou telefone, no
horário de 08:00 às 17:00 horas, em dias úteis.
10. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

10.1. PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
10.1.1. A CONTRATADA deverá elaborar cronograma e documentação, a serem
entregues em até 03 dias úteis após assinatura do contrato, contendo detalhamento
do serviço, produtos e equipamentos a serem utilizados, observando: apresentação
do layout das farmácias e do almoxarifado, indicando a segregação e adequação dos
espaços necessários para armazenamento dos insumos previsto na legislação
sanitária do ANEXO III, bem como nos itens e subitens desse Termo de Referência;
relação e descrição de todo os equipamentos que serão disponibilizados na
operação, incluindo computadores, impressoras e leitores de código de barra;
apresentação das datas para montagem de mobiliário das farmácias e do
almoxarifado e de quando os equipamentos estarão instalados em total performance
para utilização; indicação dos locais onde serão armazenados os insumos nas
farmácias satélites e no almoxarifado e a forma de organização, localização e
distribuição dos insumos nos recipientes, armários, estantes e demais locais de
armazenamento; indicação dos colaboradores que trabalharão na operação de
acordo com o ANEXO IV; descrição completa de quais e quantos insumos serão
disponibilizados (a quantidade deverá ser expressa em semana e/ou mês); descrição
do uniforme e identificação dos colaboradores que trabalharão na operação,
incluindo gerentes, coordenadores e supervisores; apresentação do cronograma de
limpeza; elaboração e apresentação dos Procedimentos Operacionais Padrão para as
atividades de logística interna; descrição completa do sistema de gestão
informatizado de rastreabilidade e logística que será implementando, considerando os
itens 10.7 e 10.9 desse Termo de Referência, com descrição detalhada do
cronograma de capacitações dos colaboradores da empresa contratada e da
contratante no(s) sistema(s) a serem utilizados, prazo para carga inicial no sistema
dos insumos disponíveis na instituição que serão movimentados pelo(s)
sistemas(s), formato de visualização completa dos estoques no(s) sistema(s),
descrição completa das formas de rastreabilidade dos insumos, incluindo
atendimento de requisições e prescrições, dispensações para centro de custo, para
paciente, para urgência e emergência e movimentações entre centros de custos,
 formas de controle de validade dos insumos via sistema informatizado;
apresentação dos relatórios descritos no ANEXO IX, e em caso de integração de
sistemas, descrição completa e detalhada de operacionalização da(s) interface(s) e
cronograma de execução.  
10.1.1.1. Em caso de utilização do sistema próprio de gestão da contratada,
apresentar o sistema que será utilizado, indicando os módulos de dispensação, de
atendimento e produção de requisições e kits, de fracionamento de insumos, de
consultas de estoque e de geração de relatórios que serão solicitados pela
contratante e  cronograma para interface dos sistemas, seguindo os prazos
estipulados no item 9.7 desse Termo de Referência; em caso de utilização do Sistema
de Gestão Hospitalar da contratante, apresentar cronograma para capacitação dos
colaboradores para utilização do sistema. 
10.1.1.2. Início das atividades: 20 dias após assinatura do contrato.
10.1.2. A contratada deverá apresentar à comissão fiscal do contrato, plano de
contingência para casos de falta de energia, plano de contingência para demandas
imprevistas com ocorrências de surtos epidemiológicos, doenças sazonais,
ocorrências de grandes acidentes e exigências da ANVISA e plano de contingência
para problemas de infraestrutura de rede e suporte aos usuários em até 03 (três)
dias úteis antes da assinatura de contrato, como parte do plano para o início das
operações.

10.2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
10.2.1. Os serviços serão prestados nos seguintes endereços: Hospital
Governador Israel Pinheiro - HGIP, à Alameda Ezequiel Dias, 225, Santa
Efigênia, 24 horas por dia, todos os dias; GEODONT, à Av. dos
Andradas, 367 - 3º andar, Centro e Centro de Especialidades Médicas -
CEM, à Rua Domingos Vieira, 488, Santa Efigênia, de segunda a sexta-feira,
de 07:00 às 19:00 horas. 

10.3. CARACTERÍSTICAS DA EXECUÇÃO DO OBJETO:  
10.3.1. Os serviços deverão ser prestados nas unidades do IPSEMG, a saber,
HGIP, CEM e GEODONT, devendo ser observadas as características/centro de
custos de cada local, bem como as diretrizes de prestação dos serviços, conforme
descrição e o macrofluxo de operação (figura 1).  
10.3.1.1. O atendimento às requisições dos centros de custos das unidades do
interior são de responsabilidade e ônus da contratada. O transporte para as unidades
do interior é de responsabilidade da contratante.
10.3.2. A contratada deverá fornecer toda a infraestrutura necessária aos
processos de logística no almoxarifado, farmácias satélites e equipamentos de
automação, para recebimento, armazenamento, unitarização/fracionamento,

PADRÃO - Termo de Referência Pregão de Serviço IPSEMG/DEAFAR-PPIS 33321541         SEI 2010.01.0023907/2021-34 / pg. 4



separação, embalagem e distribuição dos itens geridos.
10.3.3. A contratada deverá montar e manter espaço moderno e funcional nas
áreas de sua operação, descritas no subitem 1.1 desse termo de referência.
10.3.3.1. A contratada deverá apresentar layout para equipar e mobiliar os
espaços destinados para prestação do serviço, o qual deverá ser aprovado pelo
IPSEMG.
10.3.3.2. A contratada deverá renovar o mobiliário com a periodicidade máxima de
5 (cinco) anos ou sempre que estiver avariado. 
10.3.4. A contratada deverá responsabilizar-se pelas chaves referentes às áreas
físicas utilizadas para execução dos serviços. Ao IPSEMG reserva-se o direito de
manter cópias de todas as chaves das instalações colocadas à disposição da
contratada.
10.3.5. As cópias das chaves deverão ser entregues após o recebimento
definitivo descrito no item 10.14.
10.3.6. A contratada deverá aplicar as boas práticas de estocagem de
medicamentos e materiais e observar as legislações descritas no Anexo III deste
Termo de Referência, e outras que se fizerem necessárias.
10.3.7. Os fluxos de trabalho serão definidos pela contratante.
10.3.7.1. Os horários de execução dos serviços para cada área serão definidos
pela contratante de forma a atender as necessidades do serviço.
10.3.7.2. As rotinas determinadas pela contratante deverão ser seguidas
rigorosamente. Essas rotinas serão estabelecidas por meio de procedimentos
operacionais padrões do setor, planos de ação e demandas eventuais acordadas em
reuniões.
10.3.8. Todos os procedimentos e rotinas de trabalho deverão estar disponíveis
e acessíveis à comissão fiscal do contrato.

                                                                                           
                                                                                                               

                                         
                                              
Figura 1: Macrofluxo da operação logística de insumos de saúde

10.4. RECURSOS HUMANOS:
10.4.1. A contratada deverá manter pessoal contratado responsável pela
execução dos serviços nas farmácias satélites e almoxarifado de acordo com o
ANEXO IV e sempre de forma a não comprometer a assistência aos beneficiários. As
escalas deverão ser disponibilizadas mensalmente, até o segundo dia do mês, com
identificação no nome dos colaboradores e deverão ser afixadas no almoxarifado e
nas farmácias satélites.
10.4.1.1. Em caso de imprevistos no cumprimento da escala, como faltas ou
atestados médicos sem aviso prévio, a contratada terá o prazo de 3 horas para
cobrir a escala com colaborador extra, isto é, colaboradores que não estão
trabalhando no dia corrente e/ou em outro setor, de forma a manter a conformidade
da escala aprovada previamente pela contratante.
10.4.1.2. A contratada fiscalizará o local em que a escala não estava previamente
cumprida após 03 horas do momento inicial da conferência da escala para verificar o
cumprimento do item 10.4.1 e subitem 10.4.1.1.   
10.4.1.3. A contratada deverá garantir o preenchimento dos postos de trabalho
necessários à execução dos serviços independentemente de férias e das demais
ausências previstas na legislação vigente mantendo o número de colaboradores
descritos no ANEXO IV, sob pena de aplicação de penalidades contratuais.
10.4.2. A contratada deverá manter funcionários capacitados e em concordância
com o quantitativo definido no ANEXO IV para fins de execução dos serviços
contratados no almoxarifado, nas farmácias satélites e nas unidades da prestação de
serviço, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante 7 (sete) dias por semana no HGIP.
10.4.3. A contratada deverá realizar treinamento inicial e contínuo de toda a sua
equipe e participar dos treinamentos em que for convocada pela contratante.
10.4.3.1. A contratada deverá apresentar formulário contendo o registro dos
presentes na capacitação de todos os treinamentos ministrados em até 48 horas da
data em que for realizado.
10.4.3.2. O(s) formulário(s) deverão conter as seguintes informações: tema
desenvolvido; data, horários de início e término; carga horária total; instituição
executora do treinamento; instrutor; assinatura dos participantes; nome completo
legível e matrícula dos participantes do treinamento.
10.4.3.3. A contratada deverá ministrar os treinamentos sob demanda solicitados
pela contratante em até 10 dias da data da solicitação, sendo necessária a
comprovação do treinamento efetuado conforme itens 10.4.3.1 e 10.4.3.2.
10.4.3.4. Todo colaborador novato da equipe deverá receber treinamentos antes
do início de suas atividades.
10.4.3.4.1. A contratante indicará os temas fundamentais que deverão ser
ministrados em todos os treinamentos básicos introdutórios aos colaboradores
novatos que deverão ser ministrados em até 96 horas após o início das atividades.
10.4.3.4.2. O colaborador novato deverá ser acompanhando por colaborador
treinado durante todo o seu treinamento na operação logística de qualquer setor
operado pela contratada, de forma que enquanto não for comprovada sua total
capacidade para executar individualmente as atividades, ele não poderá assumi-las
sem acompanhamento.
10.4.3.4.2.1.A comprovação da capacitação do colaborador novato deverá ser feita
mediante apresentação do registro de aplicação de treinamento básico introdutório
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juntamente com instrumento avaliativo comprovando que o treinamento foi
concluído, bem como treinamento in loco por no mínimo 20 dias.
10.4.4. A contratada deverá manter profissional(s) farmacêutico(s)
responsável(is) técnico(s) pela empresa com inscrição no Conselho Regional de
Farmácia e em situação regular, em quantidade suficiente para supervisionar e
responder tecnicamente por todos os processos de recebimento, armazenamento,
fracionamento, separação, embalagem, dispensação e distribuição dos
medicamentos e demais itens geridos durante 7 dias na semana, 24 horas por dia. 
10.4.4.1. O profissional farmacêutico responsável técnico pela empresa contratada
preferencialmente deverá ter experiência prévia em farmácia hospitalar no momento
da contratação.
10.4.5. A operação nas farmácias satélites deverá ser executada por
profissionais com formação acadêmica de técnicos em farmácia ou com experiência
prévia em farmácia hospitalar de no mínimo 06 meses. Em caso de colaboradores
que não se enquadram no descrito nesse item, a contratada deverá promover a
adequação em até 30 dias da notificação feita pela contratante.  A contratada deverá
manter colaboradores nas farmácias em número suficiente para operacionalizar
todas as farmácias satélites do HGIP.
10.4.6. A contratada deverá designar por escrito, no ato de recebimento da
autorização de serviços, gerente, graduado em farmácia, especializado em logística,
devidamente credenciado, responsável pela equipe executante dos serviços
contratados, para tomar as decisões compatíveis com os compromissos assumidos
e com poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do
contrato, e que representará a empresa licitante perante a contratante.
10.4.6.1. Na ausência do Gerente, a contratada deverá disponibilizar um
responsável capacitado a responder as necessidades da contratante. Em caso de
substituição da gerência, supervisão e/ou coordenação, esta deverá ser pactuada
previamente com a contratante.
10.4.7. A contratada deverá garantir que seus colaboradores estejam sempre
uniformizados, trajando uniformes limpos e sem odores e sempre identificados com
crachá constando nome e fotografia recente do colaborador.
10.4.7.1. A contratada deverá fornecer equipamentos de proteção individual aos
seus colaboradores e exigir o uso durante  a operação logística.
10.4.8. A contratada deverá garantir a assiduidade de seu pessoal e o
cumprimento das determinações e exigências dos farmacêuticos da Contratante.
10.4.9. A contratada deverá fazer a substituição imediata dos seus
colaboradores que cometeram falta disciplinar ou que foram considerados não
qualificados para o serviço, garantindo que eles não serão mantidos nas
dependências do IPSEMG.
10.4.10. A contratada deverá elaborar documentos técnicos, treinamentos,
programas de prevenção de acidentes de trabalho, laudos e acompanhamento da
documentação exigida pela legislação, medicina e segurança do
trabalho, com responsável técnico frente ao conselho de classe pertinente. Reitera-se
que a atividade deve ser executada para atendimento de exigências legais, porém
não faz parte do escopo de execução de serviço da contratada. Todo o processo
referente à medicina e segurança do trabalho será acompanhado e fiscalizado em
conjunto com o Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho do IPSEMG. 
10.4.11. A contratada deverá manter controle da vacinação de seus funcionários
conforme exigido pela legislação e manter os documentos que comprovem sua
regularidade com o sistema de seguridade social (INSS) e FGTS, conforme determina
o artigo. 195 § 3° da Constituição Federal e o art. 55, inciso XIII, da Lei Federal n°
8.666/93
10.4.12. A contratada deverá reservar espaço independente e  segregado do local
de trabalho  para guarda dos pertencentes dos colaboradores, bem como local para
higiene , vestuário e alimentação.
10.4.12.1. O espaço acima descrito não poderá ser disponibilizado no interior das
farmácias satélites.
10.4.12.2. É expressamente proibido o consumo de alimentos no mesmo ambiente
em que estão armazenados os insumos de saúde, bem como a guarda de alimentos
nesses espaços.
10.5. INSUMOS
10.5.1. A contratada deverá fornecer recipientes, caixas plásticas, caixas
térmicas e maletas de acordo com as especificações normatizadas pelas autoridades
competentes para acondicionamento e transporte dos itens geridos.
10.5.2. A contratada deverá fornecer todo o material de consumo necessário à
prestação do serviço, como etiquetas de diversos tamanhos e cores, ribbons, papel
sulfite, material de embalagem, material de unitarização, sacos plásticos de diversos
tamanhos, carimbos, pastas, fitas adesivas, quadros e/ou suportes de acrílico,
cadernos, materiais de escritório e outros materiais que forem necessários em
quantidade suficiente para o cumprimento do objeto deste termo de referência.
10.5.2.1. A contratada deverá fornecer película para embalagem encolhível e
incolor para amarração de caixas nos pallets, a fim de proteger o conteúdo da poeira.
10.5.2.2. A contratante se reserva o direito de exigir da contratada o fornecimento
de insumos necessários para adequação de processos que aumentem a segurança
na operação, bem como insumos necessários para adequação de normas sanitárias.
10.5.2.3. O prazo para fornecimento dos insumos descritos no item 10.5.2.2 será
definido de acordo com a demanda e registrado em atas de reunião.
10.5.3. A contratada deverá substituir todo material de consumo e insumos que
estiverem em desacordo com esse Termo de Referência e/ou que por ventura forem
avariados (quebras, rachaduras, insumos danificados) em até 30 dias da data da
notificação feita pela contratante à contratada.
10.5.3.1. A contratada deverá substituir todas as caixas plásticas que por ventura
forem avariadas (quebras, rachaduras, danos) em até 30 dias da data da notificação
feita pela contratante à contratada.
10.5.4.  A contratada deverá disponibilizar suportes de acrílico ou similar para
colocação de documentos e informes nas farmácias satélites. Os documentos
deverão ser colocados dentro de dispositivos rígidos e transparentes, não sendo
permitido afixar documentos em quadros de,cortiça, lousas de vidro ou de giz, de
aço ou material similar sem a devida proteção.
10.5.5. A contratada deverá disponibilizar material de limpeza e de assepsia das
bancadas e mesas, touca descartável, luva de procedimento, máscara e outros para
a proteção individual de seus colaboradores.
10.5.6. A contratada deverá fornecer caixas organizadoras/kit psicobox para
acondicionamento de medicamentos e materiais de forma individualizada contendo

PADRÃO - Termo de Referência Pregão de Serviço IPSEMG/DEAFAR-PPIS 33321541         SEI 2010.01.0023907/2021-34 / pg. 6



suportes, furos e divisórias modulares para cada tipo de insumo armazenado com
identificação e sinalização por cores diferentes.
10.5.6.1. A configuração proposta pela contratante deverá ser validada pela
contratada.
10.5.6.2. O layout da maleta deverá ser compatível com o padrão do hospital e ser
personalizado  permitindo que cada furo acondicione os medicamentos de forma
individual com a identificação do nome e quantidade do item
10.5.6.3.  As caixas organizadoras/kit psicobox devem conter local para lacre de
segurança e identificação externa como nome e número do kit.
10.5.6.4. As caixas organizadoras/kit psicobox devem conter
suportes/furos/divisórias que permitam alterações nas quantidades , na identificação
e nos tipos de insumos previamente definidos para serem acondicionados. 
10.6. MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO
10.6.1. A contratada deverá realizar a limpeza periódica dos ambientes utilizados,
de acordo com o cronograma de limpeza descrito no ANEXO VI. Reitera-se que a
atividade não está no escopo de atuação da contratada, mas sua realização é exigida
legalmente para controle higiênico-sanitário dos insumos recebidos, distribuídos e
dispensados aos beneficiários do IPSEMG.
10.6.2. A contratada deverá executar a desinsetização e desratização
mensalmente no almoxarifado em que executa prestação de serviço sendo o
cronograma aprovado pela equipe técnica do IPSEMG e compatível com cronograma
de execução da atividade na instituição.
10.6.3. Todos os equipamentos, móveis e utensílios que venham a ser instalados
nas áreas permanecerão de  propriedade da contratada e, após 5 (cinco) anos,
esses bens devem ser incorporados ao patrimônio do IPSEMG,  finda ou rescindida a
prestação de serviço a contratada se obriga a restituir as áreas à contratante nas
condições e no estado em que recebeu, de acordo com o laudo de avaliação e
vistoria prévia, com o consentimento das partes.
10.6.3.1. A contratada apresentará à contratante, antes da instalação dos
equipamentos e do mobiliário, cronograma e documentação contendo a descrição
detalhada dos bens, bem como dos respectivos locais de instalação para prévia
autorização, seguindo o prazo estabelecido no item 10.1.
10.6.3.2. A contratada deverá adquirir e fornecer equipamento e mobiliário para
operação do almoxarifado e das farmácias, trocando os móveis e equipamentos
sempre que houver necessidade, podendo ser necessário mobiliário deslizante ou
similar específico para otimizar a área onde deverá operar. A avaliação do estado dos
bens móveis e equipamentos deve obedecer a resolução SEPLAG  37 de 09/07/2010,
artigo 9º, sendo admitidas apenas as classificações "novo" ou "bom".
10.6.3.3. É obrigatória a utilização de porta palete deslizante na área de operação
do almoxarifado.
10.6.3.4. A contratada deverá fornecer carros de transporte para a distribuição de
medicamentos e materiais para as diversas unidades do IPSEMG, com roda
emborrachada ou pneus, para redução de ruídos, armários e estantes para
armazenamento de medicamentos e demais insumos da saúde nas áreas de
armazenamento central (almoxarifados), assim como nas áreas de fracionamento e
farmácias satélites.
10.6.3.5. Os armários e estantes devem estar em conformidade com as regras de
armazenamento dos diversos produtos acondicionados de forma a permitir
separação adequada de acordo com o descrito nos itens 10.10 e 10.11, além de
otimizar a área da operação.
10.6.3.6. A contratada deverá fornecer paletes para montagem de carga blocada
ou para armazenagem em porta-paletes, se aplicável; termo higrômetros,
termômetros digitais com infravermelho, equipamentos como câmaras refrigeradas e
equipamentos automatizados necessários à operação.
10.6.3.7. A contratada deverá identificar com etiquetas de patrimônio todos os
equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como prateleiras,
bins, carros de movimentação, termo higrômetros, leitores de código de barras,
computadores, caixas plásticas, impressoras e outros, de forma a não serem
confundidos com similares das unidades próprias do HGIP.
10.6.3.8. Os equipamentos elétricos devem ser dotados do sistema de proteção,
de modo a evitar danos na rede elétrica.
10.6.4. As câmaras refrigeradas fixas e móveis do IPSEMG serão disponibilizadas
para uso da CONTRATADA  , mediante inventário para transferência de
responsabilidade e controle dos produtos inventariados. A manutenção e
substituição das câmaras frias e geladeiras são de responsabilidade da contratada.
10.6.5. A contratada deverá equipar as áreas que não dispõem de câmaras
refrigeradas, conforme ANEXO V.
10.6.6. A contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva
de todos os recursos materiais fornecidos por ela, assim como do patrimônio do
IPSEMG em uso da contratada de modo a conservá-los em condições adequadas de
uso, respeitando as normas técnicas relativas à saúde, segurança, higiene, conforto,
sustentabilidade ambiental, entre outros parâmetros essenciais à sua boa utilização.
10.6.6.1. Os equipamentos e materiais danificados deverão ser reparados ou
substituídos em até 72 horas, no caso da impossibilidade de manutenção ou
recomposição ao estoque do equipamento danificado, deverá ser feita a substituição
no prazo máximo de 30 dias.
10.6.6.2.  Os equipamentos de patrimônio do IPSEMG em uso pela contratada
poderão ser requeridos a qualquer momento pela contratante e deverão ser
repostos pela contratada para manter o fluxo de trabalho no prazo de até 72 horas.
10.6.7. Estão listados no ANEXO V os equipamentos do IPSEMG que poderão ser
utilizados pela contratada após inventário e transferência de responsabilidade.
10.6.8. A contratada deverá manter plano de manutenção preventiva e corretiva
dos equipamentos.
10.6.8.1. Todas as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos
deverão ser registradas com data da última manutenção e previsão da próxima
manutenção, sendo que o plano atualizado será verificado a cada 06 meses pela
contratante.
10.6.8.2. A contratada deverá manter certificação válida de todos os termômetros,
inclusive de infravermelho, e dos termohigrômetros utilizados na operação, sendo
que a calibração válida será verificado a cada 06 meses pela contratante.
10.6.8.3. A contratada deverá garantir a calibração, correção e manutenção dos
equipamentos utilizados na operação de acordo com o plano de manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos aprovados pela contratada. Reitera-se que a
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atividade não está no escopo de atuação da contratada, mas sua realização é
fundamental para o pleno e integral funcionamento dos equipamentos utilizados na
operação e para cumprir normas sanitárias.
10.6.9. A contratada deverá ser responsável pela manutenção da área física no
que independe de fatores externos, como pintura interna das áreas de sua operação,
reparos eventuais de paredes, portas, pias e janelas.
10.6.10. A contratada deverá garantir a manutenção e reparos em infraestrutura,
uma vez que deve manter as instalações em bom estado de conservação. Reitera-se
que a atividade não está no escopo de atuação da contratada, mas sua realização é
exigida legalmente para controle das boas práticas de armazenamento de insumos
recebidos, distribuídos e dispensados aos beneficiários do IPSEMG. 
10.6.10.1. A pintura interna e eventuais reparos das áreas físicas , portas, pias e
janelas deverão ser providenciados em até 60 dias da notificação pela contratante.
10.6.11. Nenhuma obra, benfeitoria ou modificação na estrutura do imóvel poderá
ser realizada sem o prévio e expresso consentimento da contratante, à qual fica
reservado, na hipótese de constatar a infringência do dispositivo, o direito de exigir a
reposição total ou parcial da área ao seu estado primitivo.
10.6.12. A contratada deverá providenciar medida de contingência para que não
ocorra interrupção das atividades e serviços prestados, conforme item 10.1.2.
10.6.12.1. A contratada deverá justificar e promover ampla divulgação da
contingência a ser utilizada aos setores pertinentes em até 02 horas da interrupção
do funcionamento do equipamento.
10.6.13. A contratada deverá ser responsável pela limpeza do chão, paredes,
pisos, tetos, mobiliários, bancadas de trabalho, prateleiras, quadros, equipamentos,
câmaras frias, recipientes, caixas plásticas, bins, carrinhos de emergências, maletas,
paletes, entre outros instrumentos utilizados nas atividades, bem como pela
manutenção das condições de higiene requeridas nos processos.
10.6.13.1. A contratante não disponibilizará pessoal para limpeza das áreas
utilizadas pela contratada que deverá seguir o cronograma de limpeza descrito no
ANEXO VI.
10.6.13.2. Em caso de não cumprimento do cronograma de limpeza, a contratada
deverá regularizá-lo em até 24 horas da notificação feita pela contratante.
10.6.13.3. Todas as limpezas efetuadas deverão ser registradas em formulário
próprio validado pela contratada e que deverá ser preenchido por colaborador da
contratada e estar disponível para fiscalização pela contratante. 
10.7. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
10.7.1. A contratada deverá fornecer infraestrutura própria de informática,
como computadores com sistema Operacional Windows 7, 64 bits ou superior,
processador Core i3 ou superior, 500 Gb de HD ou superior, impressoras, leitores
óticos de código de barras e o que mais for necessário à prestação do serviço. 
10.7.1.1. Justifica-se a utilização do sistema operacional Windows em razão deste
ser o padrão da contratante em seus mais de 3000 computadores, servidores de
datacenter e a versão compatível com o Sistema de Gestão da Rede Própria.
10.7.2. A contratada deverá se responsabilizar pela implantação de fluxos
informatizados de armazenagem e movimentação de materiais e medicamentos, para
atender a demanda sem comprometer a operação e o atendimento aos beneficiários.
10.7.3. A contratada deverá utilizar o Sistema de Gestão Hospitalar da rede
Própria, notadamente, os módulos suprimentos, sendo que os custos de capacitação
técnica e operacional para utilização do Sistema de Gestão Hospitalar da rede própria
deverão ser arcados pela CONTRATADA.  Se a contratada optar por utilizar o sistema
próprio de gestão de suprimentos hospitalares, esta deverá garantir a integração
(ões) completa (s) e automática(s) com o sistema de gestão hospitalar em uso pelo
IPSEMG, no prazo de 3 meses após assinatura do contrato.
10.7.3.1. O(s) custo(s) da(s) integração(ões) prevista(s) no item acima deverão
ser arcados pela CONTRATADA, ou seja, sem qualquer ônus financeiro ou similar
para a CONTRATANTE.
10.7.3.2. A contratada deverá garantir sincronização, em tempo real, das
informações do sistema próprio de gestão de suprimentos hospitalares  com o
sistema de gestão hospitalar em uso pelo IPSEMG.
10.7.3.3. A contratada deverá garantir integração, em tempo real, com o módulo
de prescrição eletrônica do sistema próprio de gestão hospitalar em uso pelo
IPSEMG;
10.7.4. A contratada deverá garantir a manutenção, correção, atualização e
desenvolvimento do sistema informatizado de operação, caso a empresa utilize
sistema de gestão próprio, uma vez que, o procedimento requer técnicas e pessoal
adequados e capacitados e não pertencente ao escopo da atividade fim contrato.
10.7.4.1. A empresa contratada deverá também manter, atualizar, desenvolver e
corrigir eventuais informações e dados necessários para pleno funcionamento das
integrações previstas com o sistema de gestão hospitalar em uso pelo IPSEMG.
10.7.4.2. Caso não seja cumprido o prazo estabelecido no item 10.7.3, a
contratada deverá utilizar o sistema próprio da instituição.
10.7.4.2.1. Todos os custos de treinamentos e demais necessidades para utilização
do sistema próprio da instituição pela contratada deverão ser arcados pela
CONTRATADA, sem qualquer ônus financeiro ou similar para a CONTRATANTE.
10.7.4.2.2. A contratada deverá providenciar toda a rede logística para que seus
colaboradores sejam treinados no uso do sistema de gestão da rede própria (módulo
suprimentos), bem como a instalação do sistema no almoxarifado e nas farmácias
satélites em perfeita harmonia com os demais módulos do sistema de gestão da rede
própria, no prazo de 02 meses.
10.7.4.2.3. As informações (códigos, descrições e quantidades) presentes nas
bases de dados de produtos (materiais e medicamentos), itens de prescrição,
registros de estoque e as movimentações devem ser os mesmos nos sistemas.
10.7.5. A contratada deverá utilizar seus próprios computadores e insumos de TI
conforme descrito no 10.7.1. Entretanto, a infraestrutura de rede lógica será
oferecida pelo IPSEMG.
10.7.6. A contratada deverá disponibilizar leitores de códigos de barra em
quantidade equivalente ao número de computadores utilizados nas atividades de
dispensação e atendimento de requisições de insumos de saúde.
10.7.7. O IPSEMG conta com infraestrutura de cabeamento estruturado e faz
parte da Rede Governo do Estado de Minas Gerais.
10.7.8. A CONTRATADA deverá cumprir as normas de regência do uso da Rede
Governo, nos termos do Decreto nº 44.998 de 30/12/2008 e alterações.
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10.8. TEMPERATURA E UMIDADE
10.8.1. A temperatura ambiente dos locais de armazenamento e dispensação
deverão ser monitoradas diariamente seguindo os seguintes parâmetros: 
temperatura ambiente deverá ser mantida entre 15º e 25ºC; medicamentos
termolábeis deverão ser armazenados em temperatura controlada de 2º a 8ºC;
umidade relativa do ar deverá ser mantida em até 70%.
10.8.1.1. O controle de temperatura deverá ser realizado diariamente e registrado
em planilha validada pelo DEAFAR e preenchida pelo colaborador da empresa
contratada.
10.8.1.2. A temperatura e umidade do ar deverão ser mensuradas três vezes ao
dia, nos seguintes horários pré-estabelecidos: 07:00 h, 14:00 h e 22:00 h.
10.8.1.3. A contratada deverá entregar mensalmente o registro de temperatura e
umidade das áreas para a contratante, até o segundo dia útil do mês subsequente.
10.8.2. A contratada deverá fornecer e manter calibrados termo higrômetros e
termômetros de acordo com as especificações normatizadas, em número suficiente
nas áreas e ambientes de sua operação para monitoramento e controle de
temperatura e umidade dos ambientes e verificação de temperatura dos insumos no
ato do recebimento.
10.8.2.1. A contratada deverá manter termo higrômetros e termômetros
sobressalentes em quantidade suficiente que deverão substituir imediatamente os
que forem retirados para manutenção, calibração ou avaria. 
10.9. RASTREABILIDADE E LOGÍSTICA
10.9.1. A contratada deverá garantir a rastreabilidade dos insumos geridos,
sendo que no registro das movimentações no sistema informatizado deverão
constar no mínimo os seguintes dados: data e horário da movimentação, código do
produto, nome do produto, quantidade, lote, validade, origem e destino do insumo e
responsável pela movimentação.
10.9.2. A contratada deverá implantar o sistema de dispensação beira leito,
utilizando equipamento móvel, para medicamentos e materiais, no bloco cirúrgico,
endoscopia e hemodinâmica. As inconsistências devem ser alertadas por alarme e
deverá ficar registrado o responsável pela utilização/administração de medicamentos
e materiais, bem como  armazenar os dados de sinais vitais do paciente.
10.9.2.1. Nos casos de devolução de medicamentos e materiais o sistema deverá
fazer a conciliação entre o que foi dispensado e o que foi consumido/devolvido.
10.9.2.2. A dispensação/checagem beira leito deverá ser compatível com a
tecnologia e integração de sistemas previstas nos itens e subitens descritos no
item 10.7 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
10.9.2.3. Deverá ser mantida a rastreabilidade das dispensações feitas aos
pacientes no sistema informatizado no atendimento às prescrições médicas.
10.9.2.4.  As possíveis dispensações a centro de custo pela contratada serão
definidas e autorizadas pela contratante, devendo ser apenas realizadas de acordo
com os fluxos estabelecidos pela contratante.
10.9.2.5. Todas as movimentações de insumos feitas pela contratada no sistema
informatizado deverão ser realizadas somente mediante lançamento por meio de
leitor de código de barras.
10.9.3. Os processos deverão garantir a distribuição dos itens de menor validade
sempre em primeiro lugar.
10.9.3.1. O controle dos itens deverá seguir o sistema PEPS (primeiro a expirar,
primeiro a sair), independente da data de recebimento do insumo pela contratante
em conjunto com a contratada e da existência de carta de garantia de troca pelo
fornecedor.
10.9.3.2. A contratada deverá ressarcir produto expirado por falha de processo da
empresa, isto é, os itens vencidos por erro de processo da contratada, como por
exemplo, distribuição de item de maior validade preterindo a distribuição e
dispensação dos de menor validade em estoque.
10.9.4. A contratada deverá segregar os medicamentos e materiais inativos e/ou
com prazos de validade expirados para descarte pelo IPSEMG, de acordo com o
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde institucional e os fluxos
definidos pela contratante.
10.9.4.1. A contratada deverá submeter à contratante a conferência mensal dos
itens vencidos retirados do estoque. Os itens vencidos deverão ser segregados em
local identificado de acordo com as normas vigentes e de acordo com o fluxo de
vencimento ANEXO VII.
10.9.4.2. Os materiais inativos e/ou com prazos de validade expirados deverão ser
separados dos medicamentos em caixas e/ou sacos identificados e ser entregues
juntamente com os registros de saída para a contratante, em três vias, até o quinto
dia útil do mês subsequente.
10.9.4.3. Os medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 inativos e/ou com
prazos de validade expirados deverão ser separados dos demais medicamentos e
identificados em caixas e/ou sacos e ser entregues juntamente com os registros de
saída para a contratante, em três vias, até o quinto dia útil do mês subsequente.  
10.9.4.4. Os demais medicamentos e os insumos inativos e/ou com prazos de
validade expirados deverão ser entregues mensalmente para conferência pela
contratada, juntamente com os registros de saída, para a contratante, em três vias,
até o quinto dia útil do mês subsequente.
10.9.5. A contratada deverá disponibilizar relatório com a previsão de perda dos
insumos de saúde com prazos de validade a expirar em até 90 dias de antecedência.
10.9.5.1. Os insumos com previsão de perda em até 90 dias deverão ser
redistribuídos entre as farmácias satélites e o almoxarifado, sendo remanejados para
os locais onde há maior probabilidade de serem consumidos antes do vencimento. 
10.9.6. O fracionamento dos medicamentos e demais insumos da saúde deverá
ocorrer de acordo com previsão de consumo, para evitar as perdas pela redução da
validade.
10.9.7. A contratada deverá ressarcir produto avariado.
10.9.7.1. Considera-se como produto avariado todo produto quebrado, perdido,
furtado, extraviado ou violado.
10.9.7.2. Em caso de quebra ou perda de produtos de validade não expirada, sob
a gestão da contratada, esta deverá repor os produtos nas mesmas quantidades e
especificações ou ressarcir a contratante o equivalente ao valor perdido.
10.9.7.3. A contratada deverá informar perda por produto avariado sob sua
gestão, independente da fiscalização da contratante.
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10.9.7.4. A contratada deverá submeter à contratante a conferência dos itens
avariados retirados do estoque. Os itens avariados deverão ser segregados em local
identificado, de acordo com o fluxo de perda por avaria ANEXO VII.
10.9.7.5. Em caso de item furtado ou extraviado regulado por legislações
sanitárias de controle especial, a CONTRATADA deverá executar os procedimentos
legais pertinentes, como registrar Boletim de Ocorrência junto as autoridades
oficiais. 
10.9.8. Todos os insumos recebidos deverão ser registrados e controlados via
sistema informatizado e encaminhados para as demais áreas do IPSEMG.
10.9.8.1. Os insumos deverão ser separados e etiquetados com código de barras,
incluindo kits.
10.9.9. A contratada deverá disponibilizar ferramentas de consulta, emitir
relatórios em sistema informatizado e fornecer informações sobre os estoques e
suas movimentações, de acordo com o ANEXO IX, além de outros definidos em fluxo
acordado em conjunto com a contratante ou sempre que houver necessidade.
10.9.10. Os relatórios deverão ser disponibilizados em formato MICROSOFT
EXCEL. Com o objetivo de evitar confusão na exibição de dados os filtros de pesquisa
na emissão de relatórios deverão ser descritos e explicados de forma clara, como
por exemplo, em notas de rodapé.
10.9.10.1. Deverá ser concedido aos membros da Comissão Fiscal do Contrato o
acesso à Plataforma de customização de relatórios personalizados, com campos e
formatos definidos pelo usuário.
10.9.10.2. Todos os relatórios serão gerados pelo Sistema de Gestão da Rede
Própria ou pelo Sistema Próprio de gestão de suprimentos hospitalares da
contratante. O desenvolvimento de novos relatórios ficará sob responsabilidade do
setor de tecnologia da informação da contratada e serão confeccionados sob
demanda, de acordo com a prioridade estabelecida pela contratante.  
10.9.10.3. Os relatórios deverão conter informações sobre o consumo real que
auxiliem o IPSEMG no provisionamento dos futuros processos de compras e
demandas emergenciais;
10.9.11. Determinar os pontos de ressuprimento dos insumos da saúde e avisar
ao IPSEMG quando estes forem atingidos, com prazo mínimo conforme fluxo a ser
definido.
10.9.11.1. A falta de itens no estoque será responsabilidade da contratada sempre
que for ocasionada pelo descumprimento da obrigação da contratada em informar a
contratante sobre a necessidade de reposição do item, em tempo hábil para a
realização dos procedimentos de aquisição.  
10.9.12.  A contratada deverá produzir kits de materiais e medicamentos definidos
pela contratante. 
10.9.12.1. Entende-se por kit o conjunto de materiais e medicamentos que são
utilizados para um mesmo procedimento, facilitando assim a solicitação de materiais e
medicamentos.
10.9.12.2. As ferramentas de utilização, montagem, dispensação e devolução de
kits no sistema informatizado deverão ser validadas pela contratante.
10.9.12.3.  Todos os kits deverão ser cadastrados no sistema e no cadastro
deverão constar nome do kit, código do kit,  nomes dos insumos, códigos SIAD e
quantidade dos itens padronizados para cada kit.
10.9.12.3.1.O sistema deve permitir retirar lista dos kits pré-cadastrados para
verificar a composição dos itens que o compõe.
10.9.12.4.  Os kits deverão ser dispensados em nome de cada paciente e o sistema
deve possibilitar visualizar os insumos, lote e quantidade dispensados de forma
individual.
10.9.12.5. A produção dos kits deverá ser informatizada e as seguintes
características deverão ser atendidas: seleção  de estoque responsável por produzir
e distribuir o kit; data e a hora da produção automaticamente preenchidas; definição
da validade do kit  com a menor validade do insumo existente dentro do kit; gerar
código de barra para cada kit produzido; reaproveitamento do kit que não tenha sido
utilizado, com lacre não violado, gerando novo código de barra para o kit
reaproveitado; consulta em tela e em relatório impresso dos produtos que compõem
o kit constando código SIAD, nome do produto lote, validade e quantidade; informar
item que não pertence/não compõe o kit no momento da montagem; alerta ao
concluir e fechar a produção kit se ainda tiver item faltante, indicando qual item não
foi inserido.
10.9.12.6.  Os kits deverão ser produzidos e, depois de utilizados, os insumos
restantes deverão devolvidos no sistema informatizado, em ferramenta específica de
movimentações de kit.
10.9.12.6.1.Após a devolução dos insumos não utilizados no kit dispensado, o
sistema deverá indicar quais e quantos itens faltantes para produção de um novo kit,
sendo que a reposição deverá ser feita apenas dos itens que foram utilizados e os
itens devolvidos devem ser reaproveitados para produção do novo kit, desde que
estejam em plena condição para utilização (limpos, estéreis, embalagens não violadas,
etc; 
10.9.12.6.2.A contratante não poderá concluir e dispensar kits sem insumos que
estão com abastecimento regular no HGIP. 
10.10. ALMOXARIFADO
10.10.1. Será disponibilizada área total de almoxarifado de 990 m2, sendo 750m2

no subsolo, 240m2 no térreo. Esta área será utilizada para estoque dos itens
utilizados no HGIP, CEM e itens comuns à GEODONT e unidades do interior.
10.10.2. A contratada deverá prestar os serviços de recebimento,
armazenamento, fracionamento, separação, distribuição e dispensação dos insumos
de saúde.
10.10.3. A contratada deverá fornecer equipamento e mobiliário para operação do
almoxarifado, realizando manutenção ou substituindo os móveis e equipamentos
sempre que houver necessidade, de acordo com ANEXO V, sendo necessário
mobiliário deslizante ou similar específico para otimizar a área onde deverá operar.
10.10.4. A contratada deverá, sob fiscalização da contratante, administrar os
estoques e mantê-los devidamente organizados e conservados nas áreas de
operação.
10.10.4.1. As condições de armazenamento deverão preservar a integridade e
propriedades dos insumos.
10.10.4.2. As Boas Práticas de Armazenagem deverão sempre ser aplicadas.
10.10.4.2.1.Entende-se como boas práticas de armazenagem: a identificação do local
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de armazenamento compatível com o insumo armazenado; a organização completa
do espaço de armazenamento; a ausência de poeiras e mofos nos locais de
armazenamento de insumos; a manutenção da infraestrutura de armazenamento em
bom estado de conservação (janelas, portas, paredes, pintura, móveis); a limpeza em
conformidade com os parâmetros sanitários; o respeito ao limite máximo de
empilhamento exigido pela legislação vigente; a segregação e adequação corretas
dos espaços necessários para armazenamento dos insumos; o controle da
temperatura e umidade dos ambientes de armazenamento; a calibração adequada
dos equipamentos necessários para controlar as boas práticas de armazenamento; o
correto registro das movimentações feitas nas áreas de armazenamento.
10.10.4.3. A contratada deverá garantir que o layout do almoxarifado permita a
segregação e adequação dos espaços necessários para armazenamento dos
insumos previsto na legislação sanitária do ANEXO III, bem como nos itens e subitens
desse Termo de Referência.
10.10.4.4. A contratada deverá segregar o almoxarifado possibilitando locais
diferentes para o armazenamento de medicamentos controlados, medicamentos
oncológicos, medicamentos termolábeis, insumos inflamáveis, gases medicinais,
 materiais de laboratório, entre outros para cumprir a legislação sanitária vigente.
10.10.5. A contratada deverá efetuar o recebimento dos insumos da saúde
mediante a conferência conjunta com a contratante, preenchimento do check-list de
conformidade e assinatura do termo de responsabilidade de acordo com rotina
determinada.
10.10.5.1. Após o recebimento, o estoque passará a ser de inteira responsabilidade
da contratada.
10.10.5.2. A contratada deverá disponibilizar no sistema todos os insumos da saúde
recebidos em até 24 horas após o recebimento em conjunto com a contratante.
10.10.5.2.1.Em caso de insumos com necessidade urgente de abastecimento, a
contratante poderá reavaliar o prazo descrito no item 10.10.5.2 e solicitar prioridade
de entrada imediata.
10.10.6. A contratada deverá realizar a etiquetagem dos produtos para controle
de movimentação, incluindo lote e validade com rastreabilidade via código de barras
para caixas, unidades, sólidos orais, injetáveis, líquidos, kits, produtos
reprocessados, produtos consignados, materiais e outros que forem necessários
durante o processo de implantação do serviço ou surgimento de novas demandas.
10.10.6.1. Todos os materiais deverão ser codificados para lançamentos e
movimentações no sistema pelo código de barras/QR Code ou similar.
10.10.6.2. A contratada deverá efetuar o fracionamento/unitarização dos itens com
atendimento à RDC Nº 67/2007, bem como demais legislações sanitárias vigentes.
10.10.6.3. A contratada deverá ser licenciada como farmácia para exercer a
atividade de fracionamento/unitarização de medicamentos, bem como indicar
responsável técnico da empresa para supervisão dos serviços de
fracionamento/unitarização a serem executados, conforme subitens 7.1.1 e 7.1.5.
10.10.6.4. O nome do responsável técnico da contratada deverá ser indicado nas
embalagens fracionadas.
10.10.6.5. O responsável técnico da empresa contratada será responsável pela
emissão das ordens de produção no setor de unitarização e diariamente deverão ser
enviados relatórios das unitarizações para o destino definido pela contratante,
juntamente com o Termo de Fracionamento (ANEXO VIII).
10.10.6.6. A fiscalização do fracionamento será realizada pela contratante
independente da presença da contratada.
10.10.6.7. O não atendimento a legislação sanitária e etiquetagem incorreta de
insumos de saúde sofrerão as sanções previstas no acordo de nível de fornecimento
desse Termo de Referência.
10.10.7. O fracionamento de medicamentos deverá ser automatizado e garantir a
clara identificação dos diferentes tipos, como termolábeis, psicotrópicos,
fotossensíveis, potencialmente perigosos, alta vigilância, especiais, etc.; incluir
instruções de administração, reconstituição e diluição, uso endovenoso,
intramuscular, parenteral, alertas para medicamentos potencialmente perigosos
(MPP) e para não triturar, por meio de imagens impressas nas embalagens. As
informações serão padronizadas pela contratante.
10.10.7.1. As etiquetas dos medicamentos que possuem grafia semelhante deverão
ser confeccionadas destacando-se a diferença entre nomes parecidos com escrita de
parte do nome do medicamento com letras maiúsculas e em negrito, de acordo com
a legislação sanitária indicada no ANEXO III;
10.10.7.2. As etiquetas de identificação dos medicamentos com elevado risco de
troca, medicamentos potencialmente perigosos e/ou alta vigilância, medicamentos
termolábeis e medicamentos controlados deverão ser coloridas de acordo com a
padronização estabelecida pela contratante na figura 2.

Categoria de medicamento Cor da etiqueta de
identificação

Medicamento potencialmente perigoso e/ou alta
vigilância COR VERMELHA

Medicamentos controlados COR PRETA

Medicamentos termolábeis COR AZUL
Figura 2: Padronização da cor das etiquetas de identificação de medicamentos específicos no momento do
fracionamento

10.10.8. A contratada deverá fazer a entrada de todos os insumos de saúde
recebidos no almoxarifado no sistema informatizado.
10.10.8.1. A contratada deverá dispor de ferramentas no sistema informatizado
para entrada de itens não codificados pelo SIAD, de forma a manter a rastreabilidade.
Para itens com o mesmo código SIAD, porém com tamanhos, espessuras,
dimensões e especificações diferentes, deverão ser feitas as entradas de cada item
separadamente no sistema informatizado da empresa contratada.
10.10.8.2. Após o recebimento, deverá ser utilizado processo de definição dos
endereços e/ou do local para armazenamento de produtos, de forma a garantir o
cumprimento dos PEPS, redução de prazos e potenciais erros operacionais.
10.10.9. A contratada deverá assegurar o cumprimento das normas de
armazenagem e legislação pertinente. Armazenar e controlar, com uso de tecnologia
homologada, segura e de ponta,  em condições de conformidade com as exigências
das autoridades competentes, gerando visibilidade de todos os estoques.
10.10.10. A contratada deverá fazer alocação de estoque dinâmica, com base nas
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características químicas e físicas dos produtos, para otimização das áreas físicas e
atendimento dos órgãos competentes. O espaço destinado ao armazenamento
deverá ser otimizado, com utilização de mobiliário deslizante. Deverá realizar controle
de movimentação das posições de estoque através de código de barras.
10.10.11. A contratada deverá disponibilizar procedimentos específicos para
separação de requisições, devendo realizar dentre outras, a transferência automática
entre as áreas de armazenagem e unitarização (fracionamento), baseada em ponto
de ressuprimento; apontamento e etiquetagem com código de barras das unidades
de produtos a serem dispensados; controle de produtos em fracionamento com
armazenagem parcial; padronização e criação de catálogos de produtos por área,
através de informações fornecidas pelas áreas; contagens de estoque e informações
do banco de dados registrados no software, com registros de alteração por usuário.
10.10.12.  A contratante deverá sempre ter acesso ao estoque.
10.10.13. Os almoxarifados deverão atender requisições de centros de custo
internos e externos (HGIP, CEM, GEODONT e unidades do interior) de acordo com o
cronograma acordado e em atendimento ao fluxo aprovado pela Comissão fiscal do
contrato. Atualmente, são atendidos aproximadamente 152 centros de custos,
número este variável , conforme ajustes internos de processos e estrutura.
10.10.13.1. A variação da quantidade dos centros de custos não pode ser maior que
25% do valor global do Contrato. Atendimento de requisições fora do cronograma
poderá ocorrer se houver justificativa plausível da unidade requisitante.
10.10.13.2. A contratada deverá responsabilizar-se pela entrega dos itens na unidade
requisitante e realizar a conferência conjunta com a mesma, com exceção do CEM e
GEODONT, onde a entrega e conferência serão realizadas no almoxarifado do HGIP.
10.10.13.3. Para os centros de custos das unidades do interior, a contratada deverá
separar os itens por unidade requisitante. A contratada deverá solicitar à unidade
requisitante a conferência dos itens separados por centro de custo e,
posteriormente, embalar e identificar as remessas.
10.10.14. O almoxarifado do HGIP deverá abastecer as farmácias satélites de
forma a manter estoques para no máximo dois (2) dias.
10.10.14.1. As requisições das farmácias satélites deverão ser atendidas diariamente.
10.10.14.2. O abastecimento das farmácias satélites deverá ocorrer no período
noturno, principalmente dos itens mais volumosos, exceto em casos justificados.
10.10.14.3. Os estoques máximos das farmácias satélites devem ser compatíveis
com o consumo estimado para dois dias, salvo em casos justificados como
inventários de almoxarifado ou por outros motivos definidos e autorizados pela
contratante.
10.10.14.4. A fiscalização dos estoques máximos das satélites será feita mediante
apresentação de relatório quinzenal pela empresa contratada da posição de estoque
dos insumos das farmácias satélites, sendo que deverá ser apresentada a cobertura
em dias para cada insumo.
10.10.15. A contratada deverá ser responsável pelo abastecimento das farmácias
satélites de forma antecipada e evitar desabastecimento nas farmácias de itens em
estoque no almoxarifado ou em outras farmácias satélites.
10.10.15.1. A contratada deverá realizar o remanejamento de itens entre farmácias,
sempre que necessário, para atender demandas dos pacientes internos e externos.
10.10.15.2. Todos os remanejamentos realizados entre as farmácias deverão ser
registrados por meio de código de barras no sistema de Gestão Hospitalar de
suprimento do IPSEMG ou no sistema de suprimento próprio da contratada, sendo
que antes da saída física do insumo deverá ser feita a transferência no sistema. 
10.10.16. A contratada deverá ser responsável pela recuperação do material não
utilizado nas áreas, computando através de rotina do seu sistema informatizado,
insumos de devolução que deverão retornar para o estoque ou remanejamento para
outro setor e processamento de logística reversa de insumos, disponibilizando
produtos para consumo imediato.
10.10.17. A contratada deverá iniciar a devolução dos insumos em até 02 horas
após o recolhimento/recebimento e deverá finalizar a devolução em até 06 horas
após o recolhimento.
10.10.17.1. A contratada deverá separar os insumos para a logística reversa em até
04 horas após solicitação da contratante.
10.10.17.2. A contratada deverá registrar diariamente a data e hora do recolhimento
das devoluções nos setores e data e hora da finalização das devoluções no sistema.
10.10.17.3. O registro a ser utilizado deverá ser validado pela contratante.
10.10.17.4. As devoluções de insumos realizadas pelos setores assistenciais do
HGIP, cujo atendimento é realizado pelas farmácias satélites, deverão ser feitas
diariamente e fisicamente nas farmácias satélites, utilizando o mesmo centro de
custo ao qual foi feita a dispensação.
10.10.17.5. Não serão permitidas que as devoluções dos setores assistenciais do
HGIP, cujo atendimento é realizado pelas farmácias satélites, sejam feitas tanto
fisicamente quanto virtualmente utilizando o centro de custo do almoxarifado.
10.11. FARMÁCIAS SATÉLITES DO HGIP
10.11.1. Farmácias satélites do HGIP: atendimento pacientes internos e
externos
10.11.1.1. A contratada não poderá informar item sem estoque antes de verificar
todas as possibilidades e locais de estoque e atender o descrito nos itens 10.10.15 e
subitens 10.10.15.1 e 10.10.15.2.
10.11.1.2. As rotinas implantadas deverão atender legislação pertinente e a atividade
de farmácia e diretrizes internas da instituição contratante, descritas no ANEXO III.
10.11.1.3. As rotinas devem ser previamente aprovadas e supervisionadas pela
contratante.
10.11.1.4. Deverão ser realizadas quatro contagens diárias dos medicamentos
controlados pela Portaria MS 344/98, em turnos diferentes, por meio de relatórios
emitidos e apresentados para o colaborador designado pela contratante, de acordo
com a tabela 01.
10.11.1.4.1.A contagem feita deverá ser impressa e os relatórios físicos deverão ser
mantidos diariamente nas respectivas farmácias para conferência diária por
colaborador indicado pela contratante.
10.11.1.4.2.Nos relatórios deverão constar registros do nome legível do responsável
pela contagem feita e da conformidade ou não de estoque.
Tabela 1: Horário padronizado para contagem de medicamentos controlados pela
Portaria MS 344/98

PADRÃO - Termo de Referência Pregão de Serviço IPSEMG/DEAFAR-PPIS 33321541         SEI 2010.01.0023907/2021-34 / pg. 12



Turno Primeira contagem Segunda contagem

Diurno 07 horas 18 horas

Noturno 19 horas 06 horas
Horários definidos e sujeitos a alteração pela contratante

10.11.1.5. A contratada deverá se responsabilizar pelo abastecimento e
manutenção de estoques das farmácias satélites garantindo cobertura de todos os
insumos para no máximo dois dias, de acordo com itens 10.10.14 e subitens
10.10.14.1 a 10.10.14.4.
10.11.1.6. O layout das farmácias deverá ser estabelecido de forma a reservar e
garantir espaço para uma estação de trabalho para o farmacêutico supervisor da
contratante em cada farmácia.
10.11.1.7. A contratada deverá ser responsável pela devolução dos insumos de
saúde não utilizados nas áreas, computando no sistema informatizado a devolução
para que os insumos retornem para o estoque.
10.11.1.7.1.A devolução de insumos não utilizados pelas áreas assistenciais no
sistema informatizado deverá ser feita diariamente para evitar acúmulo dos materiais,
medicamentos e outros insumos de saúde nas farmácias satélites.
10.11.1.7.2.A contratada deverá iniciar a devolução dos insumos em até 02 horas
após o recolhimento/recebimento e deverá finalizar a devolução em até 06 horas
após o recolhimento/recebimento.
10.11.1.7.3.A contratada deverá registrar diariamente a data e hora do recolhimento
das devoluções nos setores e data e hora da finalização das devoluções no sistema.
10.11.1.7.4.O registro a ser utilizado deverá ser validado pela contratante.
10.11.1.7.5.As devoluções de insumos realizadas pelos setores assistenciais do
HGIP, cujo atendimento é realizado pelas farmácias satélites, deverão ser feitas
diariamente e fisicamente nas farmácias satélites, utilizando o mesmo centro de
custo a qual foi feita a dispensação.
10.11.1.7.6.Não serão permitidas que as devoluções dos setores assistenciais do
HGIP, cujo atendimento é realizado pelas farmácias satélites, sejam feitos tanto
fisicamente quanto utilizando o centro de custo do almoxarifado.
10.11.1.8. A contratada deverá realizar controle de estoque e validade dos itens dos
carrinhos de emergência do HGIP e das maletas de transporte mensalmente, bem
como a limpeza dos carrinhos e das maletas em atendimento às diretrizes e
procedimentos institucionais e de acordo com o ANEXO VI.
10.11.1.8.1.Deverão ser criados centros de custos individuais para cada carrinho de
emergência e maleta de transporte.
10.11.1.8.2.Os atendimentos das prescrições e requisições dos insumos utilizados,
repostos e substituídos nos carrinhos de emergência e das maletas de transporte
deverão ser feito somente no próprio centro de custo do carrinho ou da maleta.
10.11.2. Armazenamento de insumos nas farmácias satélites
10.11.2.1. O colaborador da farmácia satélite deverá conferir se a requisição
atendida pelo almoxarifado está de acordo com o solicitado e o atendido.
10.11.2.1.1.Em caso de divergências no momento da conferência, o almoxarifado
deverá ser acionado imediatamente para devolução do insumo ou correção do
quantitativo entregue.
10.11.2.1.2.Após o recebimento o colaborador da farmácia deverá abastecer a
farmácia satélite distribuindo os insumos nos locais definidos até ás 06 horas da
manhã do dia seguinte ao recebimento, priorizando o abastecimento dos insumos
críticos.
10.11.2.1.3.A contratada deverá informar ao farmacêutico supervisor/referência,
imediatamente após a conferência da requisição, insumos que foram solicitados,
porém não foram atendidos pelo almoxarifado na respectiva requisição.
10.11.2.2. A contratante estabelecerá as normas para armazenamento dos
recipientes e locais dos insumos, sendo que os medicamentos,  materiais e gases
deverão ser armazenados em recipientes e locais próprios.
10.11.2.2.1.Os insumos deverão ser armazenados de forma ordenada seguindo um
padrão.
10.11.2.2.2.Insumos diferentes não poderão ser armazenados em um mesmo
recipiente ou local.
10.11.2.2.3.Deverão existir espaços definidos e segregados para os seguintes
insumos dentro das farmácias satélites: medicamentos, material médico hospitalar,
curativos, dietas e suplementos orais, OPME, grandes volumes e fraldas, sendo que
insumos da mesma categoria devem ficar armazenados no mesmo armário com
segregação para as diferentes apresentações, tamanhos, espessuras e modelos.
10.11.3. Separação e dispensação
10.11.3.1. A separação de medicamentos prescritos com horário padrão da
instituição (horário fixo) e materiais solicitados com demanda programada nas
unidades de internação deverão ser realizadas nas farmácias satélites de acordo com
os horários pré-estabelecidos. 4
10.11.3.1.1.As rotinas de separação e dispensação serão previamente definidas e
supervisionadas pela contratante.
10.11.3.1.2.Os recursos humanos a serem disponibilizados pela contratante para
separação de insumos de saúde deverão seguir o preconizado no ANEXO IV e no
item 10.4.
10.11.3.1.3.Os medicamentos deverão ser separados individualmente por horário
para cada paciente seguindo o horário padrão da instituição em sacos plásticos
identificados lacrados ou selados com no mínimo as seguintes informações: nome do
paciente, leito, matrícula, setor e horário prescrito do medicamento.
10.11.3.1.3.1.Os sacos deverão ser lacrados com a etiqueta contendo as informações
da internação/atendimento do paciente ou lacrados em seladora específica para
selagem de sacos plásticos.
10.11.3.1.3.1.1   Não poderão ser utilizados grampos para lacrar os sacos plásticos.
10.11.3.1.3.1.2   As etiquetas descritas no item 10.11.3.1.3.1 deverão ter dimensões
suficientes que possibilitem que o saco fique bem fechado impossibilitando que o
conteúdo extrapole para fora  do saco.
10.11.3.2. O processo de separação deverá garantir a dupla conferência dos
insumos segregados e os colaboradores deverão ser escalados de forma que aquele
 responsável pela triagem e separação física dos insumos seja diferente do
responsável pelo lançamento no sistema informatizado e montagem das fitas nos
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sacos plásticos identificados lacrados ou selados.
10.11.3.2.1.As etapas de separação e dispensação deverão ser feitas por
colaboradores diferentes ao longo de todo o processo.
10.11.3.2.2. Deverá ser escalado colaborador pra atendimento de demanda
espontânea na “janela” da farmácia, sendo esse colaborador diferente daqueles
escalados como responsáveis pela separação, lançamento no sistema e montagem
dos insumos nos sacos plásticos.
10.11.3.2.3.Os atendimentos de demandas de materiais avulsos e medicamentos
prescritos como “se necessário”, “agora”, “urgente”, “iniciar”, dietas, suplementos,
nutrição parental e enteral, curativos, soroterapia, kits, medicamentos controlados,
medicamentos multidoses e medicamentos e materiais para reposição do carrinho de
emergência deverão ser feitos nas “janelas” das farmácias satélites mediante
demanda da área.
10.11.3.3. O sistema informatizado deverá ser capaz de fornecer barreiras que
impeçam a dispensação de medicamentos duplicados, suspensos e/ou não
prescritos para o paciente.
10.11.3.4. Os medicamentos e materiais deverão ser transportados, distribuídos e
abastecidos nas áreas por meio de mensageiros, seguindo o ANEXO IV e o
fluxograma de operação da farmácia (Figura 3).
10.11.3.4.1.Os medicamentos e materiais deverão ser armazenados em armários
específicos com chave ou automatizados identificados com o leito do paciente no
posto de enfermagem ou na área determinada pela contratante, conforme Anexo V. 
10.11.3.4.2.Deverá haver identificação no recipiente ou local no qual o insumo está
armazenado.
10.11.3.4.3.Os medicamentos deverão ser abastecidos duas horas antes de cada
horário padrão do hospital e entregues mediante a dupla conferência na área.
10.11.3.4.3.1.Deverá ser registrada a dupla conferência realizada na área nas formas
definidas pela contratante.
10.11.3.4.4.Os materiais deverão ser armazenados em caixas plásticas individuais, de
acordo com as rotinas de separação e dispensação definidas pela contratante.

Figura 3: Fluxograma de separação e dispensação de medicamentos e
materiais nas farmácias satélites

 
10.11.3.5. A separação de medicamentos e materiais nas farmácias satélites do
SMU e SMU Anexo, CTI Adulto, 2º andar, 7º andar e Bloco cirúrgico, deverão seguir
as rotinas de separação e dispensação previamente definidas pela contratante e o
fluxo de operação específico de cada farmácia que será definido pela contratante.
10.11.3.5.1.A contratada deverá seguir os procedimentos operacionais padrão
definidos pela contratante, bem como as definições de fluxo definidas em reuniões
periódicas entre a contratada e a contratante.
10.11.3.5.2.A contratada deverá seguir os procedimentos operacionais padrão
definidos pela contratante para recebimento, entrega, distribuição e dispensação de
nutrições parenterais.  
10.12. INVENTÁRIO
10.12.1. O IPSEMG, em conjunto com a contratada atual, irá proceder ao
inventário de fechamento do contrato em vigor quando se encerrar, e ao inventário
inicial juntamente com a nova contratada. Esta deverá realizar inventário
semestralmente e/ou anualmente ou sempre que necessário, em conjunto com a
contratante, dos insumos sobre sua guarda, de acordo com as normas vigentes do
SIAD (Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços).
10.12.1.1. As diferenças apontadas nos inventários realizados serão de
responsabilidade da contratada com ressarcimento integral ao IPSEMG das perdas
verificadas.
10.12.2. A partir da data estipulada pela contratante todas as requisições para
inventário ou não, de todas as áreas, deverão ser aprovadas por um colaborador
designado pela contratante.
10.12.2.1. A contratante decidirá quantas e quais requisições serão fiscalizadas.
10.12.3. A contratante realizará periodicamente no almoxarifado contagem
de itens, por amostragem seletiva, significativa, de determinados grupos de insumos,
especialmente os da classe A.
10.13. QUALIDADE
10.13.1. A contratada deverá manter organizados, arquivados e acessíveis os
registros gerados em seus treinamentos, as fichas funcionais dos seus
colaboradores, os exames de saúde periódicos realizados pelos colaboradores e os
demais documentos da qualidade exigidos nesse Termo de Referência.
10.13.2. A contratada deverá responder os Relatos de Não Conformidade (RNC)
que lhe competem nos prazos estipulados pelo Departamento da Qualidade da
instituição contratante.
10.13.3. A contratada deverá abrir e acompanhar os Planos de Ação no sistema
indicado pela contratante para adequação, correção e melhoria de processos,
procedimentos, apontamentos feitos por auditorias internas e externas e vistorias
técnicas, sempre que necessário.
10.13.3.1. Os Planos de ação deverão ser monitorados pela contratada e as ações
deverão ser corrigidas e finalizadas nos prazos estipulados.
10.13.4. A contratada deverá manter atualizados os procedimentos operacionais
padrão elaborados e apresentados no item 10.1 e subitem 10.1.1 e deverá executá-
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los de forma adequada durante toda vigência do contrato.
10.13.4.1. Os procedimentos operacionais padrão deverão estar acessíveis ao
representante da contratante, bem como a todos os colaboradores da contratada.
10.13.4.2. Os procedimentos operacionais deverão ser lançados e publicados no
sistema indicado pela contratante.
10.13.4.3. A contratada deverá revisar os procedimentos operacionais de acordo o
prazo institucional definido pela contratante.
10.13.4.4. A contratada deverá elaborar novos procedimentos operacionais padrão
sempre que necessário e enviá-los para validação pela contratada.
10.14. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
10.14.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos serviços, nos termos abaixo.
10.14.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos do adimplemento da parcela, a
CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do
cumprimento da obrigação contratual; 
10.14.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou
pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte
forma:
10.14.3.1. Provisoriamente, pelo Departamento de Assistência Farmacêutica e
Insumos da Saúde - DEAFAR, no ato da prestação em que se observará
comprovação de sua qualidade, conformidade com a exata especificação e demais
condições de prestação de serviço estabelecidas por este Edital e seus Anexos.
10.14.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou materiais
empregados em sua realização, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
10.14.5. Definitivamente, pelo responsável pelo DEAFAR, após verificação da
qualidade e quantidade da prestação e consequente aceitação, que deverá acontecer
em até 30 dias, contados a partir do recebimento provisório. 

10.14.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições
legais em vigor.
10.14.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte,
quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo
da aplicação de penalidades.

11. DO PAGAMENTO:
11.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico,  a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
da data final do período de adimplemento a que se referir, com base nos
documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE. 

11.2. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao contratante,
após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório
da execução do objeto do período a que o pagamento se referir, se houver.
11.2.1. A nota fiscal deverá conter o valor total equivalente ao serviço executado
descontado do valor referente às pontuações perdidas, se houver, nas avaliações
diárias dos indicadores do Acordo de Nível de Fornecimento (ANF), realizadas pelo
contratante e previsto no Anexo XII. 
11.3. A Administração receberá o DANFE juntamente com o objeto e deverá
realizar a verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo
digital da NF-e (o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”,
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da
NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda ou ao Portal Nacional da
NF-e.
11.4. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo
gestor.
11.5. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à
contratada e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da
reapresentação do documento considerado válido pelo contratante.
11.6. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o
pagamento do valor devido será realizado acrescido de atualização financeira, entre
as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação de
acordo com a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), ou outro
índice que venha a substituí-lo, conforme a legislação vigente.
11.7. A contratada deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação
previstos neste termo de Referência.
11.8. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da contratada
não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipótese
ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da
empresa e rescisão contratual.
11.9. A avaliação do desempenho gerencial e operacional da contratada será
realizada através da apuração e cálculo do Nível de Serviço, que será representado
por um número adimensional (nota), quantificado de acordo com as avaliações de
indicadores de desempenho apresentados nesse documento. Além de servir como
“termômetro” da qualidade dos serviços prestados, o Acordo de Nível de Serviço
(ANS) descrito no ANEXO XII, também terá a função de ajustar a remuneração da
contratada, que será parcialmente proporcional ao seu desempenho, de acordo com
o estabelecido no ANEXO XII. Este controle será encaminhado à contratada para
emissão da nota fiscal.
11.9.1. O resultado da apuração dos indicadores 01, 02, 03, 04 e 05 somados
possui a pontuação máxima de  100 pontos, que equivale a 100% do valor total do
serviço avaliado.
11.9.2. A apuração dos indicadores será utilizada para cálculo do desempenho
da contratada na prestação do serviço. Sendo assim, a obtenção de 100 pontos
significará o recebimento do valor total e a obtenção de pontuações menores
significará desconto nestes valores proporcionalmente à pontuação obtida, até o
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limite de 25%.
11.9.3. A soma de todas estas avaliações, no final do mês, será utilizada para
obtenção do valor a ser faturado pela contratada.
11.9.4. O indicador 06 não será calculado com base em pontuações, sendo que
 a contratada deverá ressarcir produto expirado por falha de processo da empresa,
isto é os itens vencidos por erro de processo da contratada, como por exemplo,
distribuição de item de maior validade ao invés daquele de menor validade em
estoque, bem como itens avariados pela contratada.
11.9.4.1. Para o ressarcimento do valor perdido serão utilizados os critérios de
fiscalização descritos no anexo XI e no item 10.9 desse Termo de Referência e a
contratada será notificada contratualmente, sendo que será formalizada a devida
instrução do processo de execução contratual em que será feita a juntada dos
documentos cabíveis para ressarcimento ao erário e assegurará o contraditório e a
ampla defesa à contratada nos termos  do Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº
14.184, de 2002.
11.9.4.2. Na hipótese de excesso de demanda, causado por circunstâncias
excepcionais, tais como epidemias, endemias, catástrofes naturais ou calamidade
pública, a apuração do ANS poderá ser diferenciada e o valor da apuração da
pontuação  será alterado.
11.9.4.2.1. A pontuação será alterada de forma que para o item com menor
pontuação atrelada relativo aos indicadores 01, 02, 03, 04 e 05, será considerada a
pontuação referente a metade da pontuação máxima total.
11.10. Caberá à contratada, mediante requerimento formal com a comprovação
do fato, solicitar a apuração diferenciada do ANS, tendo a contratante o prazo de dez
dias para apreciar e decidir sobre o tema.
12. DO CONTRATO:
12.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º,
XXI, da Lei 10.520/2002.
12.2. O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação de
seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado por
idêntico período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante celebração de
termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, II da lei n.º 8.666/93.
12.3. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser
reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de
12 meses contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade ou outro índice que venha a substituí-lo, conforme disposto na Resolução
Conjunta SEF/SEPLAG n.º 8.898, de 14 de junho de 2013.
12.3.1. O direito a que se refere o item 12.3 deverá ser efetivamente exercido
mediante pedido formal da contratada até 180 (cento e oitenta) dias após o
atingimento do lapso de 12 (doze) meses a que se refere o caput desta cláusula sob
pena de preclusão do direito ao seu exercício.
12.3.2. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
contratada.
12.3.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco inicial
descrito no item 12.3.
12.3.4. Desde que devidamente justificado e expressamente previsto no termo
aditivo, o direito ao reajuste poderá ser exercido em momento posterior, até o
encerramento do vínculo contratual.
13. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
RELAÇÃO JURÍDICA:

13.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º,
do artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade
competente, agente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como
representante da Administração.

13.1.1. Será designado o seguinte servidor: Francisco Diniz Silveira, MASP:
1072889-7

13.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade
na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por
escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas
apontadas.
13.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido
pela lei civil.
13.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em
parte, o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do
Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.
13.5. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial de
contrato, que possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento,
deverão ser observadas as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto
Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012.
13.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Fiscal do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da
CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no §
2º do art. 67, da Lei nº.8.666/93.

13.6.1. Caberão ao gestor os controles administrativos/financeiros
necessários ao pleno cumprimento do contrato.

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei nº 23.751, de 30 de
dezembro de 2020: 2011.10.302.011.4087.0001.3.3.90.3999.0.50.1.

15. DAS GARANTIAS:
15.1. GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO:

15.1.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos
moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a
execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência
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contratual, em valor correspondente a  5% do valor total do contrato.
15.1.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a
contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia,
podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-
garantia ou fiança bancária.

15.1.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da
garantia acarretará a aplicação de multa de três décimos por cento por
dia (0,3%), até o trigésimo dia de atraso, do valor total do contrato.
15.1.2.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a
Administração a promover a rescisão do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

15.1.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

15.1.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do
contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
15.1.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes
de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
15.1.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração
à contratada; e 
15.1.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer
natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando
couber.
 

15.2. GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

15.2.1. Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do
Consumidor (CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis) ;(90 dias -
produtos duráveis) a partir da data de recebimento do produto, sem
prejuízo de outra garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante
em sua proposta comercial.

16. DA VISTORIA TÉCNICA:
16.1. As empresas interessadas poderão realizar visita técnica para melhor
conhecimento das condições de execução do objeto.
16.2. A vistoria técnica será realizada nas seguintes condições: 

16.2.1. A visita deverá ser previamente agendada com a coordenação do
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, via telefone (3237-2352) e via e-
mail francisco.silveira@ipsemg.mg.gov.br, e realizada em até 2 (dois) dias úteis antes
da data a ser fixada para a realização do certame, de segunda a sexta feira, período
entre 08:00 e 15:00 h, sendo um licitante ou representante legal por vez, em
companhia de servidor do DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

16.3. A visita técnica é de suma importância para que os licitantes
conheçam as particularidades do HGIP, hospital vertical de grande porte com
questões particulares de transporte interno e que requer fluxos logísticos bem
definidos para distribuição de materiais sem impacto na circulação de pessoas.
Além disso, é importante o conhecimento da complexidade e diversidade de
materiais geridos e serviços a serem prestados, em pontos e áreas distintos,
para que os licitantes possam dimensionar a operação, assim como as
especificações e quantidades dos equipamentos, mobiliários e materiais
requeridos no desempenho da prestação de serviço.A vistoria técnica será
acompanhada pelo servidor: Francisco Diniz Silveira.

16.3.1. As plantas dos locais onde serão prestados os serviços serão fornecidas
por meio de arquivos eletrônicos mediante solicitação através do e-mail
(tula.novaes@ipsemg.mg.gov.br), cujo assunto deverá ser SOLICITAÇÃO PLANTAS.

16.4. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de
condições locais, ou de projetos ou amostras porventura disponibilizadas, se for
o caso, não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a
desobrigar a sua execução.
16.5. A vistoria técnica pode ser substituída por declaração de que o
licitante tem pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes
à natureza dos serviços.
16.5.1. Caso o licitante vencedor da licitação tenha optado por não realizar a
visita técnica, ele deverá apresentar, obrigatoriamente, quando da assinatura do
contrato, a Declaração De Opção De Não Realização De Visita, conforme modelo
do Anexo X deste Termo de Referência, devidamente preenchida e assinada por
seu representante legal.

16.6. Efetuada a visita, será lavrado pelo IPSEMG, Declaração de Visita (ANEXO
II), o qual deverá ser preenchido e assinado por representante da empresa que
realizou a visita técnica.                                                   
17. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:

17.1. DA CONTRATADA:
17.1.1. Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições
pactuadas, de acordo com as exigências constantes no Edital.

17.1.2. Cumprir, na execução dos serviços contratados, com todos os
requisitos estabelecidos na legislação vigente, relacionada no Anexo III deste Termo
de Referência.
17.1.2.1. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução
do objeto contratado.
17.1.3. Apresentar na data de início da execução das atividades descritas nesse
termo de referência, documento protocolado emitido pelo órgão de vigilância sanitária
do Estado ou Município ou Distrito Federal com solicitação da licença sanitária / alvará
sanitário local a ser expedido pelo município em que ocorrerá a prestação de
operação logística de insumos da saúde para atendimento à contratante.
17.1.4. Apresentar à equipe técnica, após publicação do contrato, cronograma
de implantação do serviço a ser prestado para operação logística de insumos de
saúde no HGIP. O cronograma deverá descrever detalhadamente os itens descritos
no subitem 10.1.1 desse Termo de Referência.
17.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos
serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em
vigor, seguindo o previsto no item 9.4 desse Termo de Referência.
17.1.5.1. Prover  toda a mão de obra necessária para garantir a prestação dos
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serviços e se responsabilizar por todas as obrigações trabalhistas, fiscais,
comerciais, sociais, previdenciárias, tributárias previstas nas legislações específicas.
17.1.5.2. Não contratar colaboradores que trabalhem no IPSEMG ou possuam
algum tipo de vínculo com o Instituto.
17.1.5.3. Demitir colaboradores cuja atuação e/ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios ao IPSEMG, promovendo sua imediata
substituição.
17.1.5.3.1. Reintegrar ao quadro de funcionários o empregado ou terceiro que
provar sua inocência em relação às imputações que lhe foram feitas, se assim a
CONTRATADA desejar.
17.1.5.4. Viabilizar para todos os funcionários, às suas expensas, exames
periódicos de saúde, compatíveis com as atividades por eles realizadas, de acordo
com a legislação vigente, incluindo exames com especialistas, como o oftalmológico.
17.1.5.5. Afastar imediatamente o colaborador em caso de queimaduras, cortes,
afecções cutâneas, feridas, sintomas de infecções respiratórias, gastrointestinais e
oculares.
17.1.5.6. Manter arquivo in loco e apresentar, quando exigidos, relatórios com os
resultados dos exames admissionais específicos, periódicos, demissionais, por
mudança de função e por retorno ao trabalho, assim como, atestado de saúde
ocupacional, conforme legislação.
17.1.6. Indicar equipe técnica que irá prestar serviço nas dependências da
Contratante, por meio do Termo de Compromisso (ANEXO I), a ser apresentado na
fase de habilitação.
17.1.6.1. Indicar os profissionais farmacêuticos que comporão a equipe técnica,
com inscrição no Conselho Regional de Farmácia,  preferencialmente com experiência
na área, para assumirem responsabilidade pela supervisão dos serviços de
recebimento, armazenamento, fracionamento, separação, embalagem, distribuição e
dispensação dos insumos.  
17.1.7. Respeitar a definição do número de colaboradores para composição do
quadro funcional descrito no ANEXO IV, sendo concedido ao IPSEMG o direito de
solicitar redimensionamento sempre que necessário, visando o cumprimento das
rotinas dentro dos prazos previstos.
17.1.8. Exercer controle no que se refere à assiduidade e a pontualidade de seus
empregados.
17.1.9. Fornecer uniformes (incluindo agasalho para frio), previamente
aprovados pelo IPSEMG, equipamentos de proteção individual e crachás de
identificação a todos os seus colaboradores em serviço, primando por manter seus
funcionários sempre com uniformes novos, limpos, bem cuidados e visualmente
agradáveis no preparo e atendimento aos clientes.
17.1.9.1. Instruir os colaboradores sobre a necessidade de cumprir as normas
internas do IPSEMG, de Segurança e Medicina do Trabalho, de prevenção de incêndio
e as relativas à utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI.
17.1.10. Designar, por escrito, no ato de recebimento da autorização de serviços,
Gerente, graduado em farmácia, especializado em logística, devidamente
credenciado, responsável pela equipe executante dos serviços contratados, para
tomar as decisões compatíveis com os compromissos assumidos e com poderes
para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato, e que
representará a empresa licitante perante a contratante.
17.1.11. Apresentar ao IPSEMG cronograma e modelo de capacitações e
treinamentos para todos os colaboradores contratados, visando garantir a qualidade,
economia, presteza e excelência no atendimento, bem como a colaboração no
processo de certificação e acreditação almejadas pelo IPSEMG e registradas nos
protocolos da qualidade, seguindo o descrito no item 10.4 desse Termo de
Referência.
17.1.11.1.  Treinar todo colaborador novato da equipe antes do início de suas
atividades. Utilizar-se das ferramentas padronizadas pela instituição, quando for o
caso.
17.1.12. Responsabilizar-se pelos custos de salários, hospedagem, diárias,
telefone, transporte, alimentação da equipe do projeto sob sua responsabilidade.
17.1.13. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.
17.1.13.1. Responder por todas as questões jurídicas, pertinentes às causas
trabalhistas de seus funcionários que prestarem serviços nas unidades do IPSEMG.
Os contratos entre a contratada e seus empregados ou terceiros contratados reger-
se-ão pelas normas de direito privado, não se estabelecendo, em qualquer caso,
relação de qualquer natureza entre os empregados, os terceiros contratados e a
contratante. 
17.1.13.2. Assumir total e exclusiva responsabilidade de natureza civil, trabalhista,
previdenciária, fiscal, comercial, acidentária, ambiental ou qualquer outra relativa de
seus prepostos ou seus empregados. Deverá tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito, por meio de seus
encarregados.
17.1.13.3. Indenizar e manter a contratante indene em relação às despesas
processuais, honorários advocatícios e demais encargos com os quais, direta ou
indiretamente, venha a arcar em função das ocorrências descritas no item 17.1.13.1.
17.1.14. Arcar com a responsabilidade civil por quaisquer danos materiais e
pessoais causados ao CONTRATANTE e a terceiros por seus empregados na
execução dos serviços.
17.1.15. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução dos serviços ou da utilização dos insumos
empregados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato.
17.1.15.1. Corrigir imediatamente os problemas apresentados pelo IPSEMG e, se
necessário, executar novamente os serviços que estiverem em desacordo com as
técnicas e procedimentos acordados, sob pena de aplicação de multas e demais
penalidades previstas em lei.
17.1.15.2. Responsabilizar-se pelos danos que seus empregados ou terceiros
contratados, nessa qualidade, causarem à contratante, aos beneficiários e a
terceiros.
17.1.15.3. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de  acordo  com  as
normas e especificações técnicas recomendadas neste documento.
17.1.16. Manter preposto para representá-la, aceito pela CONTRATANTE, no local
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e durante a execução do contrato, com número de telefone, e-mail e endereço físico.
17.1.17. Relatar ao CONTRATANTE, por escrito, toda e qualquer irregularidade
verificada no decorrer da prestação dos serviços.
17.1.17.1. Dar conhecimento imediato à contratante, durante a prestação de
serviço, e sem prejuízo das demais obrigações estabelecidas no contrato ou na
legislação aplicável,  de todo e qualquer fato que altere o normal desenvolvimento da
prestação de serviço, ou que, de algum modo, interrompa a prestação do
atendimento aos beneficiários.
17.1.17.2. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas junto ao
CONTRATANTE em decorrência do cumprimento do contrato.
17.1.18. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
17.1.19. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou reduções
no objeto do contrato, que se fizerem necessários, por necessidade ou conveniência
administrativa devidamente justificada, a critério exclusivo do CONTRATANTE,
observados os limites fixados no artigo 65, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93 e o
disposto no artigo 65, § 2º, inciso II, do mesmo diploma legal no caso de supressão
decorrente de acordo entre as partes.
17.1.20. Garantir, a qualquer momento, o acesso dos servidores do IPSEMG,
previamente autorizados pelo Departamento de Assistência Farmacêutica, as áreas
de estocagem, separação, fracionamento, embalagem, distribuição, expedição,
recebimento e dispensação de insumos de saúde para acompanhar os
procedimentos adotados no recebimento, armazenamento, distribuição e
dispensação dos insumos.
17.1.21.  Permitir o contato e acompanhar a equipe técnica do IPSEMG à visitas
em fornecedores de insumos utilizados para a execução do contrato, caso
necessário e solicitado.
17.1.22. Implantar políticas de gestão de materiais para suprir todas as
necessidades, incluindo todos os insumos previstos no item 10.5 desse Termo de
Referência, bem como uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs) para
seus colaboradores.
17.1.23. Permitir a utilização do espaço físico para quaisquer tipos de atividades
alheias às descritas nesse Termo de Referência.
17.1.24. Receber os insumos de saúde dentro da área do HGIP e somente
encaminha-los às unidades do IPSEMG previstas nesse Termo de Referência,
portanto não poderão ser encaminhados sem prévia aprovação e autorização da
equipe técnica da instituição.
17.1.25. Arcar com a instalação de pontos de internet para facilitação de
execução de serviço, assim como o pagamento dos custos gerados.
17.1.25.1. A instalação e o pagamento das linhas telefônicas para ligação externa
serão de responsabilidade da contratada.
17.1.26. Implantar políticas e rotinas do controle de pragas e roedores e limpeza
dos ambientes, apresentando o cronograma mensal que deverá ser aprovado pela
equipe técnica do IPSEMG.
17.1.27. Zelar por qualquer equipamento disponibilizado e que seja de patrimônio
do IPSEMG.
17.1.28. Providenciar, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término
do contrato, a vistoria das instalações disponibilizadas para prestação do serviço. A
área entregue ao final do contrato deverá ser idêntica a área recebida pela contrata,
sendo, por responsabilidade, toda e qualquer adequação necessária para que essa
entrega ocorra corretamente.
17.1.29. Manter o almoxarifado e farmácias satélites do HGIP em funcionamento
24 horas por dia, sete dias por semana e o atendimento ao almoxarifado, à farmácia
do CEM, ao GEODONT e aos centros de custos das unidades do interior de segunda
a sexta-feira de 7:00 às 19:00 h.
17.1.30. Atender as variações de demanda da operação de almoxarifado e de
farmácia ao longo dos dias através de uma efetiva gestão de estoques.
17.1.31. Realizar coleta de dados para realização de toda a gestão deste serviço,
que permita o controle de toda a cadeia medicamentosa e de materiais, incluindo o
registro da dispensação dos medicamentos para cada paciente a partir da prescrição
o médico.
17.1.32. Receber todos os insumos de saúde adquiridos para operação do
IPSEMG, mediante conferência conjunta dos insumos recebidos frente às
informações de compra e armazenar adequadamente os insumos  e em condições
recomendadas pelos fabricantes, pela ANVISA e pela contratante.
17.1.33. Registrar a temperatura, umidade e demais informações para
cumprimento das rotinas estabelecidas, de acordo com itens 10.8 e 10.9 desse
Termo de Referência.
17.1.34.  Fornecer rastreabilidade dos insumos de saúde mediante movimentação
integral por meio de lançamento por código de barras em sistema informatizado e
emitir os  relatórios necessários,  de acordo com o item 10.9.
17.1.35. Responsabilizar-se pela distribuição de todos os insumos da saúde para
as áreas demandantes, entre os almoxarifados, farmácias e demais unidades
requisitantes.
17.1.36.  Responsabilizar-se pelos prazos de validade dos itens em estoque, bem
como por possíveis avarias e furtos de insumos ocorridos sob seu escopo de
atividades e registrar Boletim de Ocorrência, de acordo com os subitens 10.9.3 a
10.9.7 desse Termo de Referência.
17.1.37. Realizar inventários dos insumos sob a sua guarda no mínimo
semestralmente e sempre que necessário, em conjunto com representantes da
contratante, de acordo com item 10.12 desse Termo de Referência.
17.1.37.1. A contratada será responsável por qualquer divergência de inventário
existente entre o estoque físico real e o inserido nos sistemas de gestão de
inventário.
17.1.38. Responder as não conformidades relatadas pelo cliente, de acordo com
as normas e procedimentos do setor da qualidade da contratante, seguindo os
prazos institucionais, sob pena de aplicação de multas e demais penalidades.
17.1.39. Garantir a integração completa e automática com o sistema de gestão
hospitalar em uso pelo IPSEMG no prazo de 3 meses, em caso de utilização do
sistema próprio de gestão de suprimentos.
17.1.39.1. Caso não seja cumprido o prazo, a contratada deverá utilizar o sistema
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próprio da instituição, conforme item 10.7 desse Termo de Referência.
17.1.39.2. Arcar com os custos da(s) integração(ões), sem qualquer ônus
financeiro ou similar para a CONTRATANTE.
17.1.40. Garantir rede logística para que treinamento dos colaboradores em caso
de utilização do sistema de gestão da rede própria (módulo suprimentos), bem como
a instalação do sistema no almoxarifado e nas farmácias satélites em perfeita
harmonia com os demais módulos do sistema de gestão da rede própria, no prazo
 de 02 meses.
17.1.41.  Garantir o cumprimento do Plano de Contingência apresentando, em
caso de suspensão ou interrupção de funcionamento do(s) sistema(s) de gestão
hospitalar, adotando procedimentos alternativos e provisórios para a manutenção da
sua prestação de serviço objeto deste contrato devendo, ao final da suspensão ou
interrupção, realizar os lançamentos e atualizações no Sistema em comento.
17.1.42. Realizar higienização e limpeza de todas as dependências utilizadas, bem
como equipamentos, móveis e utensílios, conforme cronograma de limpeza previsto
no ANEXO VI desse Termo de Referência e administrar todo lixo gerado na prestação
do serviço, separando orgânicos e recicláveis encaminhando-os para local designado
e apropriado, com treinamentos periódicos dos funcionários para conscientização de
gestão ambiental.
17.1.43. Assumir total e exclusiva responsabilidade de natureza civil, trabalhista,
previdenciária, fiscal, comercial, acidentária, ambiental ou qualquer outra relativa de
seus prepostos ou seus empregados.
17.1.43.1. Tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus funcionários
acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados.
17.1.44. Adquirir e fornecer todos os equipamentos necessários para a operação
logística, de acordo com o descrito no ANEXO V e seguir todos os procedimentos
definidos nos itens 10.1 e 10.6 para detalhamento, manutenção, reparo, substituição
e recomposição ao estoque de equipamentos dentro dos prazos estabelecidos , sob
pena de aplicação de multas e demais penalidades previstas em lei.
17.1.45. Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, por parte
dos seus empregados, sem repasse de qualquer ônus às unidades do IPSEMG, para
que não haja interrupção dos serviços prestados nem prejuízo dos pacientes.
17.1.46. Manter o completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações,
materiais, pormenores, documentos, especificações técnicas, inovações e
aperfeiçoamentos de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que venha a ser
confiado, em razão da participação na elaboração do serviço, sem anuência expressa
da contratante, sob as penas da Lei, mesmo após o término do contrato.
17.1.47. Seguir os procedimentos institucionais para recebimento de visitas
técnicas nos estabelecimentos no IPSEMG.
17.1.47.1. Preencher formulário específico do setor da qualidade para solicitação de
visita técnica por terceiros. A visita técnica apenas poderá ser realizada mediante
autorização prévia do IPSEMG e deverá ser previamente agendada junto a
contratante com no mínimo 10 dias de antecedência.
17.1.47.2. Todas as visitas deverão ser acompanhadas por membro da comissão
fiscal do contrato ou servidor indicado por essa comissão
17.1.48. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE
para ateste e pagamento.
17.1.49. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços,
responsabilizando-se por eventual transporte, acondicionamento e descarregamento
dos materiais necessários a prestação, se houver.
17.1.50. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de
Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta.
17.1.51. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao Estado ou à entidade
estadual, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade,
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
17.1.52. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados na prestação
dos serviços, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste
termo de referência.
17.1.53. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
17.1.54. Cumprir todas as metas pactuadas nos indicadores deste termo de
referência.

17.2. DA CONTRATANTE:
17.2.1.  Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
17.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta
17.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta comercial da CONTRATADA.
17.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela
propostas sejam as mais adequadas.
17.2.5. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
17.2.6. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.
17.2.7. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.
17.2.8. Aprovar cronograma de implantação do serviço a ser prestado para
operação logística de insumos de saúde dentro das áreas do IPSEMG, com descrição
detalhada dos procedimentos, equipamentos e recursos humanos a serem
disponibilizados desde o recebimento até a dispensação.
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17.2.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar os serviços de acordo com as condições estabelecidas neste Termo 
de Referência.
17.2.10. Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinentes que venham
a ser solicitados pela CONTRATADA.
17.2.11. Assegurar o livre acesso dos profissionais da CONTRATADA, quando
devidamente identificados, às Unidades do Hospital Governador Israel Pinheiro-HGIP
em que devam executar suas tarefas.
17.2.12. Atestar a execução do serviço e realizar o pagamento decorrente, nos
termos estabelecidos, desde que cumpridas pela CONTRATADA todas as
formalidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
17.2.13. Promover o recebimento definitivo no prazo fixado no item 10.14 desse
Termo de Referência.
17.2.14. Entregar à contratada, quando iniciar das atividades, relatório de vistoria
da área física a ser utilizada para prestação do serviço (Termo de Vistoria Prévia)
onde será detalhado o estado atual da área a ser permitido o uso.
17.2.15. Realizar, ao término do contrato, vistoria das áreas físicas destinadas à
contratada. Assegurar que área entregue, ao final do contrato, pela contratada seja
semelhante à área recebida.
17.2.16. Aplicar periodicamente, em parceria com área responsável do IPSEMG,
questionários de satisfação dos pacientes, acompanhantes e público itinerante e
encaminhar à contratada o resultado, podendo utilizar os dados obtidos para solicitar
melhoria da qualidade dos serviços prestados.
17.2.17. Acompanhar o serviço prestado e os critérios previstos em legislação
para operação e rastreabilidade de insumos de saúde, conforme check-list/relatório
de inspeção apresentado no ANEXO XI.
17.2.17.1. Aplicar o check-list/relatório de inspeção nos locais e conforme a
periodicidade estabelecida no relatório de inspeção  até início da execução das
atividades nas áreas destinadas no IPSEMG. A contratante deverá estabelecer prazo
para adequação dos pontos encontrados e discordantes e não conformes com a
legislação.
17.2.17.2. Aplicar periodicamente o check-list/relatório de inspeção, após início da
execução da operação logística na área do IPSEMG, na presença ou não de um
responsável técnico da contratada. A Contratante deverá estabelecer prazo para
adequação dos pontos encontrados e discordantes e não conformes com a
legislação.
17.2.18. Acompanhar o serviço prestado por meio do Acordo de Nível de
Fornecimento (ANF), descrito no ANEXO XII, o qual será utilizado para fechamento
do valor a ser pago ao final de cada mês. Este controle será encaminhado à
contratada para emissão da nota fiscal.
17.2.18.1. Aplicar o ANF conforme o ANEXO XI nas farmácias satélites e no
almoxarifado do IPSEMG para averiguar padrões de conformidade e não
conformidade do serviço prestado.
17.2.18.2. Pagar de acordo com o resultado dos indicadores: O resultado da
apuração dos 05 indicadores do ANF somados possui a pontuação máxima de 100
pontos, que equivale a 100% do valor total do serviço avaliado. Sendo assim, a
obtenção de 100 pontos significará o recebimento do valor total e a obtenção de
pontuações menores significará desconto nestes valores proporcionalmente à
pontuação obtida, até o limite de 25%.
17.2.18.3. A soma de todas estas avaliações, no final do mês, será utilizada para
obtenção do valor a ser faturado pela contratada.
17.2.18.4. O indicador 06 não será calculado com base em pontuações, sendo que
a contratada deverá ressarcir produto expirado por falha de processo da empresa,
isto é os itens vencidos por erro de processo da contratada, como por exemplo,
distribuição de item de maior validade ao invés daquele de menor validade em
estoque, , bem como itens avariados pela contratada.
17.2.18.5. Para o ressarcimento do valor perdido serão utilizados os critérios de
fiscalização descritos no anexo XI desse Termo de Referência e a contratada será
notificada contratualmente, bem como será considerado a perda nas avaliações do
ANS, no final do mês, sendo que será formalizada a devida instrução processual, nos
termos do art. 43 do Decreto Estadual n°45.902, com a juntada dos documentos
cabíveis para ressarcimento ao erário.
17.2.19. Disponibilizar ramais internos, para comunicação com a contratada, após
aprovação da área competente.
17.2.20. Relacionar as dependências das instalações físicas, bem como os bens
de sua propriedade que serão disponibilizados para a execução dos serviços, quando
for o caso, com a indicação do estado de conservação, garantindo segurança
patrimonial.
17.2.21. Disponibilizar e manter seus funcionários para operacionalização nas
áreas de recebimento de almoxarifados e programação e planejamento para
aquisição de insumos da saúde, no HGIP, CEM e unidades do interior, atestando as
notas fiscais entregues pelos fornecedores.
17.2.22. Fornecer as informações iniciais referentes a pontos de ressuprimento
iniciais dos insumos de saúde, bem como a posição de estoque em valores e
volumes, o consumo mensal, a rotatividade, e quaisquer outras que possam ser
relevantes para a medição de desempenho da operação.
17.2.23. Fornecer informações referentes a processos de compra para cálculo de
tempo de reposição, informando qualquer mudança nos processos imediatamente.
17.2.24. Fornecer informações operacionais referentes à produtividade e qualquer
mudança que afete a utilização dos itens geridos pela contratada.
17.2.25. Fornecer informações e manter atualizada à contratada sobre rotinas e
diretrizes internas e validar os fluxos de trabalho apresentados pela contratada em
atendimento aos direcionamentos da contratante.
17.2.26. Indicar e disponibilizar instalações adequadas e necessárias à execução
dos serviços, facilitando, por todos os seus meios, o exercício das funções da
contratada, dando-lhe acesso às suas instalações.
17.2.27. Efetuar o controle de qualidade dos serviços prestados, mediante
acompanhamento dos indicadores, do Acordo de Nível de Fornecimento (ANF),
descrito no ANEXO XII e das respostas as não conformidades relatadas pelo cliente,
de acordo com as normas e procedimentos do setor da qualidade da contratante,
seguindo os prazos institucionais.
17.2.28. Assinar as guias de recebimento dos insumos distribuídos pela
contratada às unidades requisitantes.
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17.2.29. Ordenar a imediata retirada do local, bem como substituição de
colaborador da contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou
dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério,
julgar inconveniente.
17.2.30. Examinar as carteiras profissionais dos prestadores de serviços, para
comprovar o registro de função profissional, assim como a documentação que
comprove a formação acadêmica ou o tempo de experiência requeridos.
17.2.31. Solicitar à contratada a substituição do total ou parte de qualquer
produto, material, recurso ou equipamento, cujo uso considere prejudicial à boa
conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não
atendam às necessidades.
17.2.32. Inventariar em conjunto com a contratada, os ativos pertencentes aos
setores que farão parte da prestação de serviços.
17.2.33. Estabelecer com cada unidade de estoque, data de inventário para
transferência de responsabilidade e controle de produtos inventariados.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17  de
julho  de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto
Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e no Decreto Estadual nº 48.012,
de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:

18.1.1. advertência por escrito;
18.1.2. multa de até:

18.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia
de atraso, sobre o valor do objeto não executado;
18.1.2.2. 10 % (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho
ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o
reforço de garantia financeira de execução exigida ou por ocasião da
prorrogação; 
18.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto após
ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não
entregado objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o
torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou,
ainda fora das especificações contratadas;
18.1.2.4. 20 % (vinte por cento)   sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais
obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

18.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
18.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
18.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

18.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver,
e/ou de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada
administrativa e/ou judicialmente.
18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao
processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a
ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Estadual nº.  45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na
Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.
18.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

18.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de
casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.

18.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no  mesmo
processo administrativo sancionatório.
18.7. As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administração Pública Estadual –CAFIMP e no Cadastro Geral
de Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
18.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:

18.8.1. Retardarem a execução do objeto;
18.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

18.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase
de lances.

18.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
18.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização –PAR.

19. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
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19.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances (art. 7º, § 3º, da Lei
Federal nº 12.527/2014)", tendo em vista o art. 15, § 1º, do Decreto Estadual nº
48.012/2020:  § 1º – O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo
aceitável para a contratação será fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei Federal
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

 
 

ANEXO I- MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

A empresa ____, CNPJ nº ________, participante da licitação Pregão Eletrônico nº _____/___,
cujo objeto é a ___________, compromete-se a manter como Responsável (eis) Técnico(s) pelos
serviços até a sua conclusão, o(s) seguinte(s) profissional (ais) que está (ão) sendo
apresentado(s) no presente Termo de Compromisso:

Nome:____________________________.

Formação Acadêmica:_______________.

Registrado no Conselho Regional ________________, sob o nº_________.

Nome:____________________________.

Formação Acadêmica:_______________.

Registrado no Conselho Regional ________________, sob o nº_________.

Declara-se ciente de que:

a)  A substituição de (qualquer) do(s) profissional(is) acima indicado(s), que somente poderá ser
feita por outro de experiência equivalente ou superior, será possível mediante justificativa
fundamentada, devidamente aceita e autorizada pelo IPSEMG.

b)  O não cumprimento do presente compromisso implicará em desobediência ao parágrafo 10 do
artigo 30 da Lei federal nº 8.666/93, sujeitando a contratada inadimplente às penalidades cabíveis
nos termos da Lei.

_________________________, _____ de _____________ de 202_.

_________________________________________________________

Nome e Assinatura do Representante Legal da empresa licitante

DE ACORDO:

____________________________________

 

Nome e assinatura do responsável técnico

 ____________________________________

Nome e assinatura do responsável técnico

 

 
ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Ao

IPSEMG

BELO HORIZONTE – MG

Referência: Processo ____________________

Prezados Senhores,

A empresa _______________________________, CNPJ nº__________________, por seu
representante infra-assinado,_____________________________________________, CPF
________________________________, declara ter realizado a visita técnica para cumprimento
da exigência contida no referido ato convocatório, e que tem pleno conhecimento das condições
em que deverão ser realizados os serviços que constituem seu objeto.

 

Belo Horizonte, __ de ______ de 202__

________________________________________________________

Assinatura e identificação do representante da empresa licitante

DE ACORDO:

Declaro que o representante da empresa ______________________________________

Sr(a). ____________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº.
______________________,  realizou, nesta data, a visita técnica exigida pelo edital da licitação
supracitada.

Em ___/___/2020

Assinatura e carimbo do servidor  ______________________ do IPSEMG

 

ANEXO III – LEGISLAÇÃO

A contratada deverá observar as seguintes resoluções e portarias para programação de suas
atividades, considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de controle
sanitário e visando a proteção à saúde da população atendida e segurança dos processos, dentre
a enumerada abaixo:

1. Lei Federal nº 3.820 de 11/11/1960. Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Farmácia e dá outras providências.

2. Lei Federal nº 5.991 de 17/12/1973. Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de
Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências.

3. Lei Federal nº 6.259 de 30/10/1975. Dispõe sobre a organização das ações de vigilância
Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à
notificação compulsória de doenças, e dá outras providências.
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4. Lei Federal nº 6.360, de 23/09/1976. Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam
sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos,
Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências.

5. Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências.

6. Lei Federal nº 9.787 de 10/02/1999. Altera a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, que
dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a
utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências.

7. Lei Federal n° 10.520 de 17/07/2002. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras
providências.

8. Lei Federal nº 10.669 de 14/05/2003. Altera a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976,
que dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a
utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências.

9. Lei Federal nº 11.903, de 14/01/2009. Dispõe sobre o rastreamento da produção e do
consumo de medicamentos por meio de tecnologia de captura, armazenamento e
transmissão eletrônica de dados.

10. Lei Estadual nº 14.184 de 31/01/2002. Dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da
administração pública estadual.

11. Lei Municipal nº 7.031 de 12/01/1996. Dispõe sobre a normatização complementar dos
procedimentos relativos á saúde pelo código sanitário municipal e dá outras providências.

12. Resolução 247 de 08/03/1993 – CFF. Ratifica competência legal para o exercício da
atividade de Nutrição Parenteral e Enteral pelo Farmacêutico.

13. Resolução nº 288 de 21/03/1996 – CFF. Dispõe sobre a competência legal para o exercício
da manipulação de drogas antineoplásicas pelo farmacêutico.

14. Resolução n° 292 de 21/03/1996 – CFF. Ratifica competência legal para o exercício da
atividade de Nutrição Parenteral e Enteral, pelo Farmacêutico.

15. Resolução nº 300 de 30/01/1997 – CFF. Regulamenta o exercício profissional em Farmácia
e unidade hospitalar, clínicas e casa de saúde de natureza pública ou privada.

16. Resolução nº 308 de 02/05/1997 – CFF. Dispõe sobre a Assistência Farmacêutica em
farmácias e drogarias.

17. Resolução nº 328 de 22/06/1999 – CFF. Dispõe sobre requisitos exigidos para a
dispensação de produtos de interesse à saúde em farmácias e drogarias.

18. Resolução nº 349 de 20/01/2000 – CFF. Estabelece a competência do farmacêutico em
proceder a intercambialidade ou substituição genérica de medicamentos.

19. Resolução nº 354 de 20/09/2000 – CFF. Dispõe sobre Assistência Farmacêutica em
atendimento pré-hospitalar às urgências/emergências.

20. Resolução nº 357 de 20/04/2001 – CFF. Aprova o regulamento técnico das Boas Práticas
de Farmácia.

21. Resolução nº 415 de 29/06/2004 – CFF. Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico no
Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde.

22. Resolução nº 416 de 27/08/2004 – CFF. Revoga o 2º parágrafo do artigo 34 da Resolução
nº 357 de 20/04/2001.

23. Resolução nº 417 de 29/09/ 2004 – CFF. Aprova o Código de Ética da Profissão
Farmacêutica.

24. Resolução nº 418 de 29/09/2004 – CFF. Aprova o Código de Processo Ético da Profissão
Farmacêutica.

25. Resolução nº 437 de 28/07/2005 – CFF. Regulamenta a atividade profissional do
farmacêutico no fracionamento de medicamentos.

26. Resolução nº 449 de 24/10/2006 – CFF. Dispõe sobre as atribuições do Farmacêutico na
Comissão de Farmácia e Terapêutica.

27. Resolução nº 461 de 02/05/2007 – CFF. Regulamenta as penalidades e sanções éticas e
disciplinares aplicáveis aos farmacêuticos.

28. Resolução nº 463 de 27/06/2007 – CFF. Dispõe sobre as atribuições do Farmacêutico no
controle de qualidade e tratamento de água para consumo humano, seu padrão de
potabilidade e controle ambiental, bem como o controle de operação das estações de
tratamento de água e esgotos domésticos e industriais, de piscinas, praias, balneários,
hotéis, condomínios e congêneres.

29. Resolução nº 467 de 28/11/2007 – CFF. Define, regulamenta e estabelece as atribuições e
competências do farmacêutico na manipulação de medicamentos e de outros produtos
farmacêuticos.

30. Resolução nº 470 de 28/03/2008 – CFF. Regula as atividades do Farmacêutico em gases e
misturas de uso terapêutico e para fins de diagnóstico.

31. Resolução nº 481 de 25/06/2008 – CFF. Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico nas
atividades de meio ambiente, segurança no trabalho, saúde ocupacional e responsabilidade
social, respeitadas as atividades afins com outras profissões.

32. Resolução nº 492 de 26/11/2008 – CFF. Regulamenta o exercício profissional nos serviços
de atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e em outros serviços de saúde, de
natureza pública ou privada.

33. Resolução nº 500 de 19/01/2009 – CFF. Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico no
âmbito dos Serviços de Diálise, de natureza pública ou privada.

34. Resolução nº 521 de 16/12/2009 – CFF. Dispõe sobre a inscrição, o registro, o
cancelamento de inscrição e averbação nos Conselhos Regionais de Farmácia, e dá outras
providências.

35. Resolução nº 46 de 18/05/2000 – ANVISA.  Aprovar o Regulamento Técnico para a
Produção e Controle de Qualidade de Hemoderivados de Uso Humano.        

36. Resolução nº 48 DE 02/06/2000 – ANVISA. Fica aprovado o Roteiro de Inspeção do
Programa de Controle de Infecção Hospitalar, anexo a esta Resolução.

37. Resolução nº 63 de 06/07/2000 - ANVISA. Aprovar o Regulamento Técnico para fixar os
requisitos mínimos exigidos para a Terapia de Nutrição Enteral, constante do Anexo desta
Portaria.      

38. Resolução nº 92 de 23/10/2000- ANVISA. Dispõe sobre critérios de rotulagem de
medicamentos.

39. Resolução n° 50 de 21/02/2002 – ANVISA. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para
planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de
estabelecimentos assistenciais de saúde.

40. Resolução nº 157 de 31/05/2002 – ANVISA. Estabelece requisitos para registro de
medicamentos similares.

41. Resolução nº 9 de 16/01/2003 - ANVISA. Determinar a publicação de Orientação Técnica
elaborada por Grupo Técnico Assessor, sobre Padrões Referenciais de Qualidade do Ar
Interior, em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo, em anexo.

42. Resolução nº 33 de 25/02/2003 – ANVISA. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

43. Resolução nº 45 de 12/03/2003 – ANVISA. Dispõe sobre o regulamento técnico de boas
práticas de utilização das soluções parenterais (SP) em serviços de saúde.

44. Resolução nº 135 de 29/05/2003 – ANVISA. Aprova o regulamento técnico para
medicamentos genéricos.

45. Resolução nº 333 de 19/11/2003 – ANVISA. Dispõe sobre rotulagem de medicamentos e
outras providências.

46. Resolução nº 186 de 27/07/2004 – ANVISA. Dispõe sobre a notificação de drogas ou
insumos farmacêuticos com desvios de qualidade comprovados pelas empresas fabricantes
de medicamentos, importadoras, fracionadoras, distribuidoras e farmácias.

47. Resolução nº 220 de 21/09/2004 – ANVISA. Aprovar o Regulamento Técnico de
funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica.

48. Resolução nº 306 de 07/12/2004 – ANVISA. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

49. Resolução n° 358 de 29/04/2005 - CONAMA. Dispõe sobre o tratamento e a disposição
final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.
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50. Resolução N° 80 de 11/05/2006 – ANVISA. Estabelece critérios que devem ser obedecidos
para o fracionamento de medicamentos nas farmácias e drogarias.

51. Resolução N° 2605 de 11/08/2006 – ANVISA. Estabelece a lista de produtos médicos
enquadrados como de uso único proibidos de ser reprocessados, que constam no anexo
desta Resolução.

52. Resolução nº 199 de 26/10/2006 – ANVISA. Revoga os itens 2.1.1.12.; 3.7 e 7.1 do anexo
da Resolução Resolução nº 333, de 19 de novembro de 2003.

53. Resolução nº 214 de 12/12/2006 – ANVISA. Dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação
de Medicamentos para Uso Humano em farmácias.

54. Resolução nº 16 de 02/03/2007 – ANVISA. Aprovar o Regulamento Técnico para
Medicamentos Genéricos.

55. Resolução nº 51 de 16/08/2007 – ANVISA. Altera o item 2.3, VI, do Anexo I, da resolução
nº16, de 02/03/2007 e o anexo da Resolução nº 17 dce 16/04/2007.

56. Resolução nº 67 de 08/10/2007 – ANVISA. Aprovar o Regulamento Técnico sobre Boas
Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em
farmácias e seus Anexos.

57. Resolução nº 87 de 21/11/2008 – ANVISA. Altera o Regulamento Técnico sobre Boas
Práticas de Manipulação em Farmácias.

58. Resolução nº 21 de 20/05/2009 – ANVISA. Altera o item 2.7 do Anexo III, da Resolução nº67
de 08/10/2007.

59. Resolução nº 37 de 06/07/2009 – ANVISA. Trata da admissibilidade das farmacopéias
estrangeiras.

60. Resolução nº 44 de 17/08/ 2009 – ANVISA. Dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas
para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de
produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras
providências.

61. Resolução nº 59 de 24/11/2009 – ANVISA. Dispõe sobre a implantação do Sistema
Nacional de Controle de Medicamentos e definição dos mecanismos para rastreamento de
medicamentos, por meio de tecnologia de captura, armazenamento e transmissão eletrônica
de dados e dá outras providências.

62. Resolução nº 60 de 26/11/2009 - ANVISA. Dispõe sobre a produção, dispensação e
controle de amostras grátis de medicamentos e dá outras providências.

63. Resolução nº 71 de 22/12/2009 – ANVISA. Dispõe sobre rotulagem de medicamentos e
outras providências.

64. Resolução nº 13 de 26/03/2010 – ANVISA. Dispõe sobre a atualização do Anexo I, Listas de
Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial, da
Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 e dá outras providências.

65. Resolução nº 15 de 31/03/2010 – ANVISA. Dispões sobre a alteração da Resolução nº 13
de 31/03/2010.

66. Resolução nº 16 de 14/04/2010 – ANVISA. Altera e revoga textos normativos e relacionados
á apresentação prévia à ANVISA do protocolo de estudo de bioequivalência.

67. Resolução nº 17 de 16/04/2010 – ANVISA. Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação
de Medicamentos.

68. Resolução N° 3 de 04/02/2011 – ANVISA. Estabelece os requisitos mínimos de identidade e
qualidade para seringas hipodérmicas estéreis de uso único.

69. Resolução nº 20 de 05/05/2011 – ANVISA. Dispõe sobre o controle de medicamentos à
base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição, isoladas
ou em associação.

70. Resolução nº 555 de 30/11/2011 – CFF. Regulamento o registro, a guarda e o manuseio de
informações resultantes da prática da assistência farmacêutica nos serviços de saúde.

71. Resolução nº 556 de 10/12/2011 – CFF.  Dispõe sobre a direção técnica ou
responsabilidade técnica de empresas e/ou estabelecimentos que dispensam,
comercializam,fornecem e distribuem produtos farmacêuticos, cosméticos e produtos para a
saúde.

72. Resoluçao nº 8 de 06/02/2012 – ANVISA. Prorroga o início da vigência da Resolução nº3 de
04/02/2011 que estabelece os requisitos mínimos de identidade e qualidade para seringas
hipodérmicas estéreis de uso único.

73. Resolução nº 565 de 06/12/2012 – CFF.  Dá nova redação aos artigos 1º, 2º e 3º da
resolução/CFF nº288 de 21/03/1996.

74. Resolução nº 568 de 06/12/2012– CFF. Dá nova redação aos artigos 1º ao 6º da resolução
nº492 de 26/11/2008 que regulamenta o exercício profissional nos serviços de atendimento
pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e em outros serviços de natureza pública ou privada.

75. Resolução nº 579 de 26/07/2013 – CFF.  Regulamenta o procedimento de fiscalização dos
Conselhos Regionais de Farmácia e dá outras providências.

76. Resolução nº 36 de 25/07/2013 – ANVISA.  Institui ações para a segurança do paciente em
serviços de saúde e dá outras providências.

77. Resolução nº 222 de 28/03/2018 – ANVISA Regulamenta as boas práticas de
gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências

78. Decreto nº 20.377 de 08/09/1931 - Presidência da República.  Aprova a regulamentação da
Profissão Farmacêutica no Brasil.

79. Decreto nº 20.931 de 11 /01/1932 - Presidência da República. Regula e fiscaliza o exercício
da medicina, da odontologia, da medicina veterinária e das profissões de farmacêutico,
parteira e enfermeira, no Brasil, e estabelece penas.

80. Decreto nº 74.170 de 10/06/1974 - Presidência da República. Regulamenta a Lei número
5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos.

81. Decreto nº 77.052 de 19/01/1976 - Presidência da República. Dispõe sobre a fiscalização
sanitária das condições de exercício de profissões e ocupações técnicas e auxiliares.

82. Decreto nº 78.231 de 12/08/76 - Presidência da República. Regulamenta a Lei nº6. 259, de
30 de outubro de 1975, que dispõe sobre a organização das ações de vigilância
Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à
notificação compulsória de doenças, e dá outras providências.

83. Decreto n° 85.878 de 09/04/1981 - Presidência da República. Estabelece normas para
execução da Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, sobre o exercício da profissão de
farmacêutico, e dá outras providências.

84. Decreto n° 3.181, de 23/09/1999 - Presidência da República. Regulamenta a Lei no 9.787,
de 10 de fevereiro de 1999, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária, estabelece o
medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos
farmacêuticos e dá outras providências.

85. Decreto nº 3.555, de 08/08/2000 - Presidência da República. Aprova o Regulamento para a
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns.

86. Decreto nº 42.897 de 17/09/2002 - Presidência da República. Regulamenta o artigo 85 da
Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que institui o Regime Próprio de
Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

87. Decreto nº 5.450 de 31/05/2005 - Presidência da República. Regulamenta o pregão, na
forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.

88. Decreto Estadual 44.787 de 18/04/2008 - Governo do Estado de MG. Regulamenta o
Sistema de Registro de Preços disciplinado no art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e dá outras providências.

89. Decreto Estadual nº 44.998 de 30/12/2008 – Institui a Política de Tecnologia da Informação e
Comunicação no Governo do Estado de Minas Gerais, cria o Sistema de Governança de
Tecnologia da Informação e Comunicação e o Comitê Executivo de Tecnologia da
Informação e Comunicação no âmbito da Administração Pública Estadual.

90. Decreto Estadual nº 45902, de 27/01/2012 – Dispõe sobre o Cadastro Geral de
Fornecedores – CAGEF – previsto no art. 34 da Lei Federal nº 8.666. de 21 de junho de
1993, e regulamenta a Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, que institui o Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual –
CAFIMP.

91. Decreto nº 7.892 de 23/01/2013 - Presidência da República. Regulamenta o Sistema de
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Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
92. Decreto nº 8.077 de 14/08/2013 - Presidência da República. Regulamenta as condições

para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle
e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei no 6.360,
de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências.

93. Instrução Normativa Nº 2 de 31/05/2011. Estabelece a relação de equipamentos médicos e
materiais de uso em saúde que não se enquadram na situação de cadastro, permanecendo
na obrigatoriedade de registro na ANVISA.

94. Instrução Normativa nº 1, de 13/01/2010 – ANVISA. Regulamenta a Resolução Resolução nº
59, de 24 de novembro de 2009, que dispõe sobre a implantação do Sistema Nacional de
Controle de Medicamentos, com vistas ao regramento da produção e o controle da
distribuição das etiquetas de segurança para o Sistema de Rastreamento de Medicamentos
e dá outras providências.

95. Instrução Normativa nº 205 de 08/04/1988 - Secretaria de Administração Pública. Tem como
objetivo racionalizar com minimização de custos o uso de material no âmbito do Sistema de
Serviços Gerais (SISG) através de técnicas modernas que atualizam e enriquecem essa
gestão com as desejáveis condições de operacionalidade, no emprego do material nas
diversas atividades.

96. Portaria nº 116 de 22/11/1995 – SVS. Na ausência de monografia oficial de Matéria-Prima,
Formas Farmacêuticas, Correlatos e Metodologias Gerais inscritos na Farmacopéia
Brasileira, poderá ser adotada monografia oficial, última edição, de um dos compêndios
internacionais citados no texto dessa norma.

97. Portaria nº 54 de 18/04/1996 - MS/SVS. Publica o parecer do referido Grupo Técnico de
Estudos sobre Medicamentos Antibióticos.

98. Portaria nº 1.179 DE 17/06/1996. Aprovar as Denominações Comuns Brasileiras - DCB, na
conformidade do anexo desta Portaria.

99. Portaria nº 1.818 de 02/12/1997 - MS/GM. Recomendar que nas compras e licitações
públicas de produtos farmacêuticos realizadas nos níveis federal, estadual e municipal pelos
serviços governamentais, conveniados e contratados pelo SUS, sejam incluídas exigências
sobre requisitos de qualidade a serem cumpridas pelos fabricantes e fornecedores desses
produtos.

100. Portaria nº 272 de 8/04/1998 - MS/SVS. Aprovar o Regulamento Técnico para fixar os
requisitos mínimos exigidos para a Terapia de Nutrição Parenteral, constante do texto Anexo
desta Portaria.

101. Portaria nº 344 de 12/05/1998 - ANVISA. Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias
e medicamentos sujeitos a controle especial.

102. Portaria nº 2.616 de 12/05/1998 - MS/GM. Expedir, na forma dos anexos I, II, III, IV e V,
diretrizes e normas para a prevenção e o controle das infecções hospitalares.

103. Portaria nº 2.814 de 29/05/1998 - MS/GM. Estabelecer procedimentos a serem observados
pelas empresas produtoras, importadoras, distribuidoras e do comércio farmacêutico,
objetivando a comprovação, em caráter de urgência da identidade e qualidade de
medicamento, objeto de denúncia sobre possível falsificação, adulteração e fraude.

104. Portaria nº 802 de 08/10/1998 - ANVISA. Instituir o Sistema de Controle e Fiscalização em
toda a cadeia dos produtos farmacêuticos.

105. Portaria nº 356 de 20/02/2002 - MS/GM. Aprova o "Glossário de Termos Comuns nos
Serviços de Saúde do MERCOSUL", em sua versão em português, anexo da presente
Portaria.

106. Portaria n.º 1131 em 18/06/2002 - MS/GM. Publica a proposta de Projeto de Resolução
"Regulamento Técnico MERCOSUL Sobre Boas Práticas de Distribuição de Produtos
Farmacêuticos".

107. Portaria nº 48 de 28/07/2004 - ANVISA. Institui diretrizes gerais para funcionamento dos
Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais - CRIE, define as competências da
Secretária de Vigilância em Saúde, dos Estados, Distrito Federal e CRIE e dá outras
providências.

108. Portaria nº 4.283 de 30/12/2010 - MS/GM. Aprova as diretrizes e estratégias para
organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito
dos hospitais.

109. Portaria nº 104 de 25/01/2011 - MS/GM. Define as terminologias adotadas em legislação
nacional, conforme o disposto no Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a
relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em
todo o território nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos
profissionais e serviços de saúde.

110. Portaria nº 1.748, de 30/08/2011 MTE/GM. Estabelece a criação e implementação de um
Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro cortantes e acrescenta
sub itens à NR 32.

111. Portaria nº 533 de 28/03/2012 - MS/GM. Estabelece o elenco de medicamentos e insumos
da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS).

112. Portaria nº 1.167 de 05/06/2012 - MS/GM. Revoga o § 3º do art. 5º da Portaria nº
2.814/GM/MS, de 29 de maio de 1998.

113. Portaria nº 2.095 de 24/09/2013 - MS/GM. Aprova os Protocolos Básicos de Segurança do
paciente

114. Norma técnica nº 388 de 28//09/2012 – ANVISA. Introduzir nevirapina (NVP) ao esquema de
quimioprofilaxia de transmissão vertical do HIV para recém-nascidos de mães vivendo com
HIV/AIDS que não receberam antirretrovirais na gestação.

115. NR - 6 - Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho. Dispõe sobre os Equipamentos de
Proteção Individual.

116. NR - 7 - Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho. Estabelece a obrigatoriedade de
elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que
admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto
dos seus trabalhadores.

117. NR - 32 - Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho Tem por finalidade estabelecer as
diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde
dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de
promoção e assistência à saúde em geral.

118. Protocolo Influenza - SES MG 18/05/10- Governo do Estado de MG. Protocolo Estadual de
Vigilância e Assistência aos casos de Influenza pandêmica (H1N1) 2009.

119. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. CENTRAL DE MEDICAMENTOS. Boas Práticas para
estocagem de medicamentos. Brasília (DF), 1989, 22 p.

120. REIS, N. B.; RODRIGUES, P. R. M. Manual de Boas Práticas de Distribuição, Estocagem e
Transporte de Medicamentos. Goiânia (GO), 2º ed., 2000,104 p.

ANEXO IV – DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES NO ALMOXARIFADO E
FARMÁCIAS SATÉLITES DE ACORDO COM QUANTIDADE E ESCALAS DE

TRABALHO 

ALMOXARIFADO*

ESCALA DIÁRIA (a) ESCALA 12X36h (b)

Número mínimo total de
colaboradores

Número
mínimo total
de
colaboradores
 (c)

Número total
mínimo de
colaboradores
por dia(d)

Número
mínimo de
colaboradores
por turno
DIURNO

Número
mínimo de
colaboradores
por turno
NOTURNO

Recebimento 3 __ __ __ __

Expedição 3 __ __ __ __
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Fracionamento 4 __ __ __ __

Separação** 3 6 3 2 1

TOTAL MÍNIMO DE COLABORADORES NECESSÁRIOS NO ALMOXARIFADO: 19

COLABORADORES PLANTONISTAS

FARMÁCIAS
SATÉLITES

ESCALA 12X36h (b) ESCALA POR TURNO (e)

Número mínimo
total de
colaboradores(c)

Número total
mínimo de
colaboradores
por dia(d)

Número mínimo de
colaboradores por turno
DIURNO

Número mínimo de
colaboradores por turno
NOTURNO

Farmácia SMU 8 4 2 2

Farmácia SMU
Anexo 4 2 1 1

Farmácia CTI
Adulto 8 4 2 2

Farmácia do 2º
andar 4 2 1 1

Farmácia 4º andar 10 5 3 2

Farmácia do 7º
andar 8 4 2 2

Farmácia do  Bloco
cirúrgico 10 5 3 2

Farmácia OPME 4 2 1 1(f)

Farmácia do 10º
andar 10 5 3 2

Mensageiros 8 4 2 2

COLABORADORES HORIZONTAIS (g)

FARMÁCIAS
SATÉLITES DIARISTA(g)

Farmácia  SMU e
SMU Anexo 1

Farmácia do 2º
andar 1

Farmácia Bloco
cirúrgico e OPME 1

TOTAL DE COLABORADORES NAS FARMÁCIAS SATÉLITES: 77

TOTAL GERAL DE COLABORADORES ( FARMÁCIAS SATÉLITES + ALMOXARIFADO) = 96  COLABORADORES
(a) Entende-se como escala diária aquela  que é exercida pelo colaborador de segunda a sexta-feira
(b)Entende-se como escala 12x36h a escala de trabalho que é exercida pelo colaborador em que se trabalha 12 horas
e, em seguida, descansa-se 36 horas.
(c) Entende-se como número mínimo total de colaboradores, o mínimo de colaboradores que deverão estar envolvidos
com as atividades do setor especificado durante 24 horas por dia 07 dias da semana. Equivale ao dobro do número
mínimo de colaboradores por dia (dia e noite). Equivale a soma do número mínimo de colaboradores necessários para
o  turno diurno  mais o número mínimo de colaboradores necessários para o  turno noturno.
(d)  Entende-se como número total mínimo  de colaboradores por dia , o mínimo de colaboradores que são
necessários para um turno de trabalho de 24 horas. 
(e) Entende-se como escala por turno, o mínimo de colaboradores que são necessários por turno diurno ou noturno
considerando um revezamento a cada 12 horas.
(f) colaborador plantonista noturno da farmácia do OPME também deverá dar suporte a farmácia do bloco cirúrgico a
noite.
(g) Entende-se como colaborador horizontal ou diarista, o colaborador que exerce suas funções de segunda a sexta-
feira durante o período diurno.
*0 almoxarifado deverá funcionar tanto em escala diária quanto em escala por turno mantendo-se o funcionamento
durante 24 horas por dia 07 dias da semana.
** O colaborador da separação em escala 12x36 deverá exercer atividades de fracionamento e recebimento , se
necessário, aos finais  de semana e a noite. 

ANEXO V – EQUIPAMENTOS DO IPSEMG QUE PODERÃO SER UTILIZADOS PELA
CONTRATADA

O presente ANEXO tem por finalidade identificar e detalhar de forma consistente as soluções de
equipamentos e mobiliário minimamente necessários para o funcionamento do projeto logístico da
cadeia de suprimento da Assistência Farmacêutica no Hospital Governador Israel Pinheiro com
isto, pretende-se nortear o trabalho e definir aspectos mínimos de aceitação, mas não têm a
pretensão de esgotar o assunto, ao contrário, a contratada poderá e deverá propor soluções que
agreguem valor ao IPSEMG e aos serviços prestados aos beneficiários.

MOBILIÁRIO

Abaixo, estão listados os itens de mobiliário de que o IPSEMG dispõe e que a empresa
contratada deverá utilizar, visto que a troca integral do sistema atual traria custos desnecessários
ao Estado. Deve-se considerar esta relação como o mínimo de mobiliários a serem adotados
para operação e mantidos pela contratada. A contratada será responsável pela manutenção e
reposição de qualquer item, quando necessário de acordo com os itens 3.1.7, 3.1.14, 7.37 e
7.37.2 deste termo de referência.

Armário aço p/ psicotrópicos c/ 5 prateleiras 3

Armário alto 1

Armário em formica 8 gav.int. l=0,50 porf.=0,50 c=1,85 1

Armário MDF c/ 4 prateleiras 2

Armário MDF planejado c/ portas 3

Armário roupeiro 16 portas ch 26 3

Bancada com gaveteiro c/ 02gvt 1

Bancada com gaveteiro c/ 04gvt 4
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Bancada de aço 3,00x 0,80 x 0,80 c/ tampo MDF 15mm cinza 8

Bandeja plástica cód. al058 - 60 unidades - bpv024271 a bpv024330 1

Cadeira mod. digitador c/ braço giratória, em tecido azul mesclado. 2

Cadeira mod. secretária s/ braço, em tecido azul mesclado. 7

Cadeira secretária s/braço 23

Caixa industrial cód. al35 - 45 unidades - bpv024225 a bpv024270 1

Carro crr
mod.1060_bm_abastecimento fdo ch. metálica  0,85x0,60x1,00

3

Carro crr mod.411_a1_plataforma em chapa 1,20 x 0,65 aba alt. 0,70 3

Carro supermercado 130 litros 0,73 x 0,48 x 1,00 6

Cesto organizador cód. 00262 - 30 unidades 1

Escada de alumínio profissional c/ alça 6 degraus cód. ap206 6

Escada de alumínio profissional cód. ap203 7

Estante de aço 2,00 x 0,92 x 0,40 c/ 6 bands 16

Estante de aço 2,57 alt. c/ 07 bands 6

Estante em plástico branco c/ 4 prateleira e alongamentos 7

Gaveteiro c/ 04 gvt cor azul/cinza c/ rodas 2

Gaveteiro n° 5 cor azul - ref. 079 - bpv010136 a bpv010635 500

Mesa 6

Mesa 1,20 x 0,60 c/ 03 gvt cor azul/cinza 4

Mesa redonda 1,10 p/ reunião 1

Pallet plástico 110 x 110 x 012 148

Porta bins p/ mod. 07 cap. 468 bins 6

Porta bins p/ mod. 7a cap. 54 bins 3

Porta pallet 2,20 x 2,30 x 1,00 c/ 2 planos aço 75

Roupeiro c/ 16p em aço 1,96 x 1,23 x 0,36 1

Seladora temp. mod.m300t 3

Seladora pedal mod.ct_2 1

Transpaletetm nylon 680x1150 ns.0111736 6

EQUIPAMENTOS
Abaixo estão listados os equipamentos de que o IPSEMG dispõe e que a empresa
contratada deverá utilizar, visto que a troca integral do sistema atual traria custos
desnecessários ao Estado.

Material: Câmara de refrigeração fixa

Descrição do Material

Câmara frigorifica com prateleiras.

Fabricante Quantidade

DânicaTermoindustrial 01

São Rafael 01

Além destes, a listagem abaixo indica o mínimo de equipamentos que a contratada
deverá fornecer. A contratada será responsável pela manutenção e reposição de
qualquer item, quando necessário de acordo com os itens 3.1.7, 3.1.14, 7.37 e
7.37.2 deste termo de referência.

Material: Termohigrômetro Quantidade: 25

Especificação mínima do material:
Função: medir a umidade e a temperatura do ar; escala de medida: Temperatura
c/sensor interno 0° a 50°c; temperatura c/sensor externo -50° a 70°c; umidade
relativa 20% a 90%; resolução temperatura/umidade 0,1°c/1%; display triplo (16mm
cada); iluminação (display) 4 segundos; exatidão 0,5% (temperatura); alimentação
2x1,5v (aaa); dimensões (mm)/peso (kg) 110 x 140 x 25 / 0,15.

 

Material: Termômetro digital com infravermelho Quantidade: 02

Especificação mínima do material:
Termômetro - escala: de -50°c a 100°c; grau de precisão: ± 1,5°c; aplicação:
conferência de temperatura; tipo: infravermelho digital; fixação: portátil; termômetro
com sistema de mira laser; alimentação por bateria (inclui
da); certificação de calibração; precisão: ± 1,5°c na temperatura alvo
de 2°c a 24°c; resolução mínima 0,1°c; tempo de resposta cerca de 500
ms.          

Material: Carrinho automatizado para transporte de
materiais e medicamentos Quantidade:16

Carrinho para medicação, constituído de perfis estruturais laterais em alumínio
extrudado; bandeja superior e inferior em chapa de aço fosfatizada, com laterais em
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alumínio injetado, frontal e traseiro em alumínio extrudado, com puxador em alumínio
extrudado; Com no mínimo 30 e no máximo 40 gavetas por paciente de fechamento
individual, acionadas por senha ou cartão de identificação de usuário.
Abertura/travamento automático das gavetas por cruzamento de dados de
identificação da prescrição, medicamentos e pacientes via código de barras. Com
medidas mínimas de A 100cm x L 70cm x P 40cm. Pintura eletrostática a pó.

 

Material: Máquina unitarizadora de doses e comprimidos,
ampolas, blisters e kits.

Quantidade:
01

Sistema de embalagem e rotulação

Especificação mínima do material:
Capacidades do Sistema:

Identificar claramente diferentes tipos de medicamentos: termolábeis,
psicotrópicos, fotos sensíveis, potencialmente perigosos, especiais, etc.
Incluir instruções de administração, reconstituição e diluição: endovenoso,
intramuscular, parental, diluição obrigatória, tempo mínima de administração,
através de imagens impressas nas embalagens.
Dar suporte à rastreabilidade.
Incluir advertências, ex: observar horário de administração, através de
imagens impressas nas embalagens.
Incluir alertas para medicamentos potencialmente perigosos (MPP).
Fazer recomendações gerais para a comunidade hospitalar.

O Equipamento deverá rotular e embalar os seguintes itens:

Ampolas de 0,5 a 3 ml (sistema automático velocidade 2.100 unidades por
hora)
Ampolas de 4 a 10 ml (sistema manual velocidade estipulada pelo operador)
Comprimidos (sistema automático velocidade 2.100 unidades por hora)
Blister cortados (sistema automático velocidade 2.100 unidades por hora)
Frascos pequenos até 10 ml (sistema manual velocidade estipulada pelo
operador)
Seringas (sistema manual velocidade estipulada pelo operador)
Gaze (sistema manual velocidade estipulada pelo operador)
Agulha (sistema manual velocidade estipulada pelo operador)
kits, contendo frascos, ampolas, gazes, seringas agulhas (sistema manual
velocidade estipulada pelo operador).
A operação manual em alguns casos tem a mesma velocidade do modo
automático, podendo chegar a velocidade aproximada de 2.100 unidades por
hora.
Deverá unitarizar rotular e selar produtos nas seguintes medidas de
embalagens:
Embalagem hermética para Blister cortado medida de 60 mm x 60 mm, com
e sem tarja de risco,material fotossensível;
Embalagem hermética para Ampolas, medida de 60 mm x 100 mm, com e
sem impressão de tarja de risco, material fotossensível;
Embalagem de 70 x 130 mm para frascos pequenos, sem impressão;
Embalagem hermética de 70 x 130 mm para ampolas grandes, com e sem
impressão de tarja de risco, material fotossensível;
Embalagem hermética de 90 x 150 mm para kits com e sem tarja de risco,
material fotossensível;
Embalagem de 90 x 180 mm para kits com e sem tarja de risco, material
fotossensível;

Estrutura do Equipamento:

Estrutura robusta construída de placas de alumínio de 12 mm de espessura
pintado, evitando assim oxidações e corrosões futuras no equipamento,
garantindo qualidade e durabilidade.
Revestimentos externos e acabamento em aço inoxidável AISI 304.
Peças de aço inoxidável, alumínio anodizado e aço revestido por camada de
niquelado para proteção.
Gabinete de controle elétrico em chapa de aço inoxidável tipo AISI 304, com
chave.
Opção de substituição de discos alimentadores.
O equipamento deve vir com no mínimo 3 discos alimentadores, fabricado em
material plástico UHMW polietileno de alta densidade atóxico e de fácil limpeza,
sendo;
2 Discos para Blisters e
1 Disco para ampolas de 0,5 a 3 mL
02 rodízios fixos e 02 rodízios móveis de diâmetro 100 mm com trava de
freio para os rodízios da frente. A máquina deverá estar montada sobre pés
com rodízios para fácil deslocamento e sistema de trava de avanço para
fixação na mesma posição.
Disco com sistema operativo da impressora com licença sem custo adicional,
pela vida do equipamento.
Software com programa para interface com o sistema de gestão do hospital,
apto para receber arquivos ponto e vírgula e arquivos de texto.
Arquivos com desenhos das 25 principais formas de administração e textos
complementares.
Potência máxima: 1.300 Wats
Tensão: 220 Volts
Dimensões e peso do Equipamento:
800 mm frente, 800 mm de fundo e 1.100mm de altura
Pesando 130 kg
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Impressora e Controlador Acoplado:
Impressão com qualidade de 300 dpi, que possibilita usar texto em Arial 12,
Negrito, seguindo as recomendações da ISMP dos EUA.
Peso da Impressora: 7,8 kg
Interface homem máquina, com “touchscreen” a cores: 4,5 kg
Alimentação elétrica 90 – 264 VAC, 47/63 Hz; potência 150 VA
Consumo de ar: reduzido a 0,4 ml por impressão a 2,5 bar
Temperatura de funcionamento: de 0 a 40°C
Umidade: 10% a 90% sem condensação.
Porta USB para poder inserir um leitor de código de barras para ingresso de
dados ao programa da impressora.
Cabeça de impressão com movimento retrátil para diminuir o desgaste da
mesma.
Dois motores em oposição para tensão do ribbon, para melhor precisão na
gravação das embalagens.
Impressor deverá aceitar ribbon de máximo 1000 metros de comprimento.
Imprimir dois códigos de barra diferentes, podendo ser do tipo 2D ou
Datamatrix tanto como linear.
Emitir relatórios de erros de impressão em português no monitor
Impressora deve consumir ribbon apenas na longitude impressa e não em
toda a longitude da embalagem.
Medidas máximas de impressão útil:
53 mm de largura x 100 mm de comprimento.
Impressão de alta qualidade com 300 dpi. Impressão inteligente, com
configuração automática e detecção de “deaddots” para uma excelente
qualidade de impressão.
Velocidades de impressão até 600 mm/sec.
Funcionalidades de economia de energia integradas no controlador.
Velocidade de impressão: Intermitente: até 600 mm/s
Área de impressão: Intermitente: 53 mm x 100 mm.
Características de impressão: Configuração automática da cabeça de
impressão.
Detecção de pontos falhos.
Impressora intermitente.
Códigos de turno e números de série automáticos.
Campos de entrada para o usuário com variáveis múltiplas com textos
alfanuméricos.
Modo de economia de ribbon, Economia radial do ribbon.
Modo entrelaçado
Disparadores de impressão múltipla
Deslocamento negativo do ribbon
Especificações de impressão:
Suporte completo a fontes TrueType, inclusive a caracteres não romanos e
símbolos. Impressão da hora atual do relógio, datas e atualização automática
de datas de validade, códigos de barras; ITF, Código 39, Código 128, EAN
128, EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, RSS linear, PDF 417, ID Matrix, QR e
suporte de códigos de barras RSS Composto.
Interface do usuário monocromática tela sensível ao toque colorida LCD
usada para seleção de imagens, introdução de dados variáveis, diagnósticos
e configuração do sistema em português (Brasil) Tela Colorida touchscreen
de 6 “, ou 150 mm diagonal.
Visualização de impressão WYSIWYG, que mostra exatamente a mensagem a
ser impressa, exibição em tempo real da capacidade de impressão restante
expressa em horas e número de impressões.
Diagnósticos completos.
LEDs indicadores do estado da impressora
Indicadores de passagem para troca rápida do ribbon
Interface:
Entradas: “Print go” e 1 entrada configurável;
Saídas: Falha, alerta, e 2 saídas configuráveis;
Entrada USB para download de imagens, configuração e arquivos de dados;
Porta de comunicações Ethernet RS232;
Protocolos de comunicação para PCs
Sistema operacional:
Menu em tela da interface da máquina em idioma português (Brasil), para
facilitar o trabalho do operador
11 diferentes tipos de alarmes na tela do monitor em idioma português
(Brasil), e avisos sonoros.
Relatório de erros com avisos sonoros e indicação em tela para o operador,
com o aviso do problema em Português (Brasil), com o erro já descrito em
tela.
Controlador Linear Programável (CLP), com 24 entradas e 16 saídas.
Contador de unidades embaladas com set up para parar a máquina quando
chega a esse número.
Controlador da temperatura de selagem com microprocessador para poder
manter a variação de temperatura num limite bem baixo.
Variável tempo de selagem da embalagem.
01 Tubo de descida para Blister e Comprimidos, fabricados material inoxidável
tipo AISI 304.
01 Tubo de descida para Ampolas de 0,5 a 3 mL, fabricados material
inoxidável tipo AISI 304.
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Sistema de Corte das Embalagens:
Corte automático picotado das embalagens, de fácil destaque.
Motor independente para o corte das embalagens.
Sistema de Segurança para Operador:
No que tange a segurança do operador, o equipamento deve atender à NR12
do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como a norma ABNT NBR
14153:2013.
Sistema de Segurança para o Medicamento:
Sistema de segurança de produto, quando algum produto ficar na zona de
mordentes a máquina retrocede e para ficando em alarme.

Troca de Embalagens:

O sistema não requer inserir a medida da embalagem, ajustando
automaticamente à medida da bobina que está na máquina, o que facilita
durante as trocas de bobinas.
O tempo de troca das medidas das embalagens é de no máximo 2 minutos.
Jato de ar para abertura da embalagem com regulador de fluxo de ar.
Regulagem do tempo de abertura do jato de ar que pode ser modificado no
painel de controle do operador.

Sistema Automático de Economia de Energia:
Desligamento automático do sistema de geração de ar, depois de 30 segundos
sem usar, para economizar energia.
Sistema de Mecanismo Principal:

Sistema de resfriamento onde está o mecanismo principal, composto de;
Entrada de ar através de filtro
02 ventiladores de exaustão
O Sistema de resfriamento é adequado ao clima do Brasil.
Movimentos lineares e circulares com rolamentos radiais e lineais e não por
buchas para aumentar a vida da máquina.
Terminais elétricos, do painel elétrico e da máquina, com identificação para
sua fácil localização nos desenhos de circuito elétrico.
Chave de entrada de energia, de corte geral, na máquina.

 

Material: Bomba peristáltica unitarizadora de doses
líquidas

Quantidade:
01

Especificação mínima do material:

Bomba dosadora de produtos farmacêuticos.
Bomba eletrônica micro processada, tipo peristáltica ou de tecnologia similar,
para transferência de fluidos equipada com painel para monitoração e
configuração dos parâmetros de funcionamento para fracionamento de
medicamentos líquidos, suspensões e ou gel fluido.
Corpo construído em estrutura de alta resistência e antiferrugem. O
equipamento deverá vir equipado com programa “software” pré-configurado e
instalado pronto para uso do aparelho, equipado com dispositivo para
possibilitar futuras atualizações do programa.
Dotada de monitor e teclas para visualização e ajuste de parâmetros de infusão
de volumes variando na faixa: 0,2 a 9,999 ml, possibilidade de operar em modo
de fluxo contínuo ou intermitente com operação cíclica com acionamento tipo
start/stop.
Capacidade de realizar a dispensação automática de medicamentos.
Possibilidade de ajuste na rotação da bomba com no mínimo três ajustes de
velocidade de operação baixa, média e alta.
Taxa de fluxo = máximo igual a 13,5ml/segundo
Capacidade de alteração do fluxo, equipada com sistema de reversão do fluxo
de infusão.
Precisão ± 10% (fluxo de 0,2ml) e ± 1% (fluxo acima de 2,0ml).
Alimentação elétrica em 127 Vac – 60 hz ou sistema bivolt ou automático de
alimentação.
Equipos de transferência de líquido estéreis de bolsa/frasco para seringa
compatível ao equipamento.
Equipos para transferência de líquidos não estéreis de frasco para seringa
compatível ao equipamento.
Todos os adaptadores, conectores e acessórios indispensáveis ao
funcionamento solicitado do equipamento.

Material: Sistema de armazenamento carrossel vertical Quantidade: 01

Especificação mínima do material:

Módulo de armazenamento automatizado dotado de um conjunto de prateleiras
verticais em circuito giratório.
Bandejas transportadoras em aço para acomodação de contenedores plásticos
para os medicamentos.  
Bancada de trabalho em material de fácil assepsia
Porta frontal com fechadura de segurança
Botão e sensores de parada de emergência
Possuir sistema de luz para visualização do produto
Validação do sistema para certificar a extração do produto pretendido.
Mínima capacidade de armazenamento Número de itens 400-500 escaláveis,
aumentando e / ou mudança de tipos de alojamento. Capacidade de carga
mínima de 100 kg por bandeja.
Integração bidirecional com aplicações hospitalares
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Integração em tempo real.
Módulo de Controle de Estoque para os produtos do carrossel.
Habilitado para o uso de código de barras relatórios de produção e gestão.
Gestão e módulo de relatórios.
Módulo de auditoria.
Perfis de usuário.
CPU e monitor para acionamento e gestão com no-break compatível. 4
estações de trabalho com no-break compatível. 2 impressoras a laser de alta
velocidade e uma impressora de código de barras.
Funcionamento em rede elétrica 220/380Vac – 60Hz

 

Material: Câmara móvel para
refrigeração de medicamentos

Quantidade de no mínimo uma
por farmácia satélite

Especificação mínima do material:
Câmara de conservação uso médico hospitalar - finalidade: conservação de
medicamentos; tipo: vertical; volume interno: 450 litros; isolamento: poliuretano
injetado; temperatura: 2 a 8 graus centigrados;

 
ANEXO VI – CRONOGRAMA DE LIMPEZA

LOCAL/ITEM PERIODICIDADE
DE LIMPEZA

CHÃO DIÁRIO

COMPUTADORES, LEITORES DE CÓDIGOS DE
BARRA,IMPRESSORAS E MESAS DE TRABALHO DIÁRIO

BANCADAS DE TRABALHO DIÁRIO

PRATELEIRAS, ARMÁRIOS E ESTANTES (interno e externo) SEMANAL

CAIXAS PLÁSTICAS E MALETAS SEMANAL

RECIPIENTES E BINS SEMANAL

QUADROS E SUPORTES DE ACRÍLICO MENSAL

EQUIPAMENTOS MENSAL

CARRINHOS DE EMERGÊNCIA MENSAL

PALETES e PORTA-PALETES MENSAL

CÂMARAS FRIAS E GELADEIRAS MENSAL

TETOS SEMESTRAL

PAREDES SEMESTRAL

 

ANEXO VII – FLUXO DE AVARIA E VENCIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
NO HGIP

PADRÃO - Termo de Referência Pregão de Serviço IPSEMG/DEAFAR-PPIS 33321541         SEI 2010.01.0023907/2021-34 / pg. 32



 
 
 

ANEXO VIII – TERMO DE FRACIONAMENTO

Número da ordem de produção: ________  Data: ____/_____/_____

Tipo de ordem de produção: (    ) Fracionamento   (    ) Montagem de KITS 

Insumo : ____________________________________________________________________

Quantidade a ser fracionada: ____________

Forma farmacêutica:  (    ) comprimido   (     ) ampola   (     ) frasco-ampola   (     ) solução ou suspensão   (    )
supositório   (      ) bolsa ou frasco     (     ) outro

Característica do insumo: (   ) Padrão  (  ) Controlado  (  ) MPP  (  ) Termolábil  (  ) Oncológico  (  )
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Fotossensível

Etiqueta com coloração diferenciada: (     ) Não    (      ) Sim. Qual cor?
______________________________

 

 

 Colar etiqueta do produto

 

 

 

 

 

Etiqueta emitida por: _______________________

Conferido por: ___________________________

Autorizado por: ______________________________________ CRF: _________

Perda durante o processo: (      )  SIM        (    ) NÃO

Quantidade perdida: ________________________

Responsável pela perda: ______________________________________________________________

Todas as perdas devem ser comunicadas a contratante.

USO EXCLUSIVO DA CONTRATANTE

Ordem de produção selecionada para fiscalização:

(      )  SIM         (    ) NÃO

Etiqueta em conformidade com o insumo fracionado?

(      )  SIM        (    ) NÃO Qual não conformidade encontrada?
_______________________________________________________________

Etiquetas dos medicamentos que possuem grafia semelhante confeccionadas destacando-se a diferença
entre nomes parecidos?

(      )  SIM        (    ) NÃO          (    ) NA

Etiquetas coloridas de acordo com a padronização estabelecida pela contratante?

(      )  SIM        (    ) NÃO          (    ) NA

Perda durante o processo?

(      )  SIM        (    ) NÃO

Comunicação feita a contratante?

(      )  SIM        (    ) NÃO

Quantidade perdida: ____________  Valor da perda: R$__________________

Necessidade de notificação contratual?

(      )  SIM        (    ) NÃO          (    ) NA

 

Responsável pela fiscalização: _______________________________________________________
MASP: __________________

Data: ______/_______ /________

 

 

 
ANEXO IX – RELATÓRIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS À CONTRATANTE

Os relatórios poderão ser solicitados retroativamente

Relatório Periodicidade Observação

Estoque geral por data por posição, valorizado
com custo unitário médio, constando o código
de SIAD.

Diária  

Estoque setorizado por data por posição,
valorizado com custo unitário médio e
cobertura de estoque, constando o código de
SIAD.

Quinzenal

Cobertura máxima
de estoque
permitida por
insumos nas
farmácias
satélites: 02 dias

Lista geral de zerados por data, constando o
código de SIAD. Diária  

Lista setorizada de zerados por data,
constando o código de SIAD. Semanal  

Consumo por mês consolidado por itens,
valorizado com custo unitário médio,
constando o código de SIAD.

Mensal  

Perdas por validade geral, valorizado com
custo unitário médio, constando o código de Mensal  Seguir fluxo de

perda por validade
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SIAD. perda por validade

Perdas por validade setorizada, valorizado
com custo unitário médio, constando o código
de SIAD.

Mensal Seguir fluxo de
perda por validade

Previsão de perdas por validade , valorizado
com custo unitário médio e consumo médio
mensal, constando o código de SIAD.

Mensal
 Enviar previsão
de perda em até
90 dias

Rastreabilidade por item. Sob demanda  

 

 

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA
(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA
 
Ao
Instituto de Previdência dos Servidores doestado de Minas Gerais – IPSEMG.
 
Referência: Licitação Pregão Eletrônico nº ________________/201_.
 
Prezados Senhores,
 
A empresa_____________________________________________________, CNPJ/MF nº
________________________________, por seu representante infra-assinado,
_________________________, CPF nº __________________, empresa participante do
processo licitatório de Pregão Eletrônico nº ________________/201_, DECLARA, para
os devidos fins, não ter realizado a visita técnica prevista pelo item __ do ____ e que
tem conhecimento das condições para execução dos serviços que constituem o
objeto da licitação em referência. DECLARA, ainda, que é de responsabilidade desta
empresa a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na execução
de serviços e que está ciente de que não serão aceitos pelo IPSEMG futuros
questionamentos acerca das condições para execução dos serviços contratados,
não podendo alegar desconhecimento de circunstâncias que influenciem no
cumprimento das obrigações contratuais, com reflexo nos respectivos custos e
preços por ela ofertados no certame.
 
Belo Horizonte, ____ de ______________________ de 202_.
 

________________________________________________________

Assinatura e Identificação do representante legal da empresa

 

ANEXO XI – CHECK-LIST/RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
PERIODICIDADE DE FISCALIZAÇÃO: ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO
E PERIDODICAMENTE DE ACORDO COM A VALIDADE DOS DOCUMENTOS,
NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO E/OU ASPECTOS LEGAIS NECESSÁRIOS.

CATEGORIA CLASSIFICAÇÃO ITEM/
SUBITEM REFERÊNCIA

RESPONSÁVEL
PELA
SUPERVISÃO
DA 
EXECUÇÃO 

PRAZO
PARA
CUMPRIMENTO

ACORDO DE
NÍVEL DE
FORNECICMENTO
INDICADOR

CONFORMIDADE
C – conforme
NC – não
conforme
NA – não se
aplica

DESCRIÇÃO DA
NÃO
CONFORMIDADE

QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

Responsabilidade
técnica 7.1.5/7.1.5.1

Indicação do(s)
responsável(is)
técnico(s) pela
execução do
serviço objeto
deste Termo de
Referência

RT Fase de
habilitação

INDICADOR 01:
Conformidade de
normas e
legislações.

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
PRAZO PARA
PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO

Elaboração de
cronograma e
documentação

10.1/10.1.2
 

Apresentação
de plano de
contingência
para casos de
falta de
energia,
demandas
imprevistas
como
ocorrências de
surtos
epidemiológicos
( doenças
sazonais,
ocorrências de
grandes
acidentes e
exigências da
ANVISA)  e
problemas de
infraestrutura
de rede e
suporte aos
usuários.

 
03 dias antes da
assinatura do
contrato

INDICADOR 01:
Conformidade de
normas e
legislações.

  

PERIODICIDADE DE FISCALIZAÇÃO: APÓS ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ
CONCLUSÃO

PADRÃO - Termo de Referência Pregão de Serviço IPSEMG/DEAFAR-PPIS 33321541         SEI 2010.01.0023907/2021-34 / pg. 35



CATEGORIA CLASSIFICAÇÃO ITEM/
SUBITEM REFERÊNCIA

PRAZO

PARA
CUMPRIMENTO

ACORDO DE
NÍVEL DE

FORNECICMENTO

INDICADOR

CONFORMIDADE

C – conforme
NC – não
conforme

NA – não se
aplica

DESCRIÇÃO DA
NÃO

CONFORMIDADE

EXECUÇÃO DO
OBJETO – PRAZO
PARA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO

Elaboração de
cronograma e
documentação

10.1/10.1.1

Apresentação
do layout das
farmácias e do
almoxarifado.

03 dias após
assinatura do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO – PRAZO
PARA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO

Elaboração de
cronograma e
documentação

10.1/10.1.1

Relação e
descrição dos
equipamentos
que serão
disponibilizados
na operação.

03 dias após
assinatura do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO – PRAZO
PARA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO

Elaboração de
cronograma e
documentação

10.1/10.1.1

Apresentação
das datas para
montagem de
mobiliário das
farmácias e do
almoxarifado e
dos
equipamentos.

03 dias após
assinatura do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO – PRAZO
PARA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO

Elaboração de
cronograma e
documentação

10.1/10.1.1

Indicação dos
locais de
armazenamento
de insumos e
forma de
organização.

03 dias após
assinatura do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO – PRAZO
PARA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO

Elaboração de
cronograma e
documentação

10.1/10.1.1

Indicação dos
colaboradores
que trabalharão
na operação de
acordo com o
ANEXO IV.

03 dias após
assinatura do
contrato

INDICADOR 02:
Conformidade dos
aspectos
relacionados aos
recursos humanos

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO – PRAZO
PARA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO

Elaboração de
cronograma e
documentação

10.1/10.1.1

Descrição
completa de
quais e quantos
insumos serão
disponibilizados
na operação.

03 dias após
assinatura do
contrato

 

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO – PRAZO
PARA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO

Elaboração de
cronograma e
documentação

10.1/10.1.1

Descrição do
uniforme e
identificação
dos
colaboradores
que trabalharão
na operação.

03 dias após
assinatura do
contrato

 

INDICADOR 02:
Conformidade dos
aspectos
relacionados aos
recursos humanos

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO – PRAZO
PARA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO

Elaboração de
cronograma e
documentação

10.1/10.1.1

Elaboração e
apresentação
dos
Procedimentos
Operacional
Padrão para as
atividades de
logística interna.

03 dias após
assinatura do
contrato

 

INDICADOR  05:
Qualidade   

EXECUÇÃO DO
OBJETO – PRAZO
PARA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO

Elaboração de
cronograma e
documentação

10.1/10.1/

10.1.1.1

Detalhamento
do(s) sistema(s)
informatizado(s) 
utilizado(s) e,
em caso de
utilização de
sistema de
gestão próprio
da contratante
apresentação
do cronograma
de integração
com o(s)
sistema(s) da
contratada

03 dias após
assinatura do
contrato

 

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
CARACTERÍSTICAS
DA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO

Acesso 10.3.4/10.3.5Cópia das
chaves.

Imediatamente
após
recebimento
definitivo
 (item 9.12)

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
FARMÁCIAS
SATÉLITES

Layout 10.11.1.6

Espaço para
estação de
trabalho do
farmacêutico da
contratante

Imediatamente
após
recebimento
definitivo

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

Criação de
centros de INDICADOR 04:
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EXECUÇÃO DO
OBJETO –
FARMÁCIAS
SATÉLITES

Carrinhos de
emergência e
maletas de
transporte

10.11.1.8/

10.11.1.8.1

centros de
custos
individuais para
os carrinhos de
emergência e
maletas de
transporte

Imediatamente
após
recebimento
definitivo

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

PERIODICIDADE DE FISCALIZAÇÃO: ANUAL

CATEGORIACLASSIFICAÇÃO ITEM/
SUBITEMREFERÊNCIA

PRAZO

PARA
CUMPRIMENTO

ACORDO DE
NÍVEL DE

FORNECICMENTO

INDICADOR

CONFORMIDADE

C – conforme
NC – não
conforme

NA – não se
aplica

DESCRIÇÃO DA
NÃO

CONFORMIDADE

EXECUÇÃO
DO OBJETO
–
RECURSOS
HUMANOS

Documentação
10.4.10

 

Controle da
vacinação dos
colaboradores
conforme
exigido pela
legislação

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 02:
Conformidade dos
aspectos
relacionados aos
recursos humanos

  

PERIODICIDADE DE FISCALIZAÇÃO: SEMESTRAL

CATEGORIA CLASSIFICAÇÃO ITEM/
SUBITEM REFERÊNCIA

PRAZO

PARA
CUMPRIMENTO

ACORDO DE
NÍVEL DE

FORNECICMENTO

INDICADOR

CONFORMIDADE

C – conforme
NC – não
conforme

NA – não se
aplica

DESCRIÇÃO DA
NÃO

CONFORMIDADE

EXECUÇÃO
DO OBJETO –
MANUTENÇÃO
E PATRIMÔNIO

Manutenção de
equipamentos e
materiais

10.6.6

 

Plano de
manutenção
preventiva e
corretiva dos
equipamentos
atualizado.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO
DO OBJETO –
MANUTENÇÃO
E PATRIMÔNIO

Manutenção de
equipamentos e
materiais

10.6.8/10.6.6.1

Registro correto
das manutenções
preventivas e
corretivas dos
equipamentos
(data da última e
previsão da
próxima
manutenção).

 

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO
DO OBJETO –
MANUTENÇÃO
E PATRIMÔNIO

Manutenção de
equipamentos e
materiais

10.6.8/10.6.8.2

Certificação
válida de todos
os termômetros,
inclusive de
infravermelho, e
dos
termohigrômetros
utilizados na
operação.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO
DO OBJETO –
MANUTENÇÃO
E PATRIMÔNIO

Cumprimento do
cronograma de
limpeza

10.6.13/10.6.13.1/

10.6.13.2

.Limpeza da
parede e tetos.

24 horas após
notificação pela
contratada.

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO
DO OBJETO –
INVENTÁRIO

Inventário 10.12/10.12.1

Diferenças
apontadas nos
inventários
realizados.

Após apuração
da irregularidade

INDICADOR 03:
Acurácia de
estoques
almoxarifado e das
farmácias satélites

  

PERIODICIDADE DE FISCALIZAÇÃO: TRIMESTRAL

CATEGORIA CLASSIFICAÇÃO ITEM/
SUBITEM REFERÊNCIA

PRAZO

PARA
CUMPRIMENTO

ACORDO DE
NÍVEL DE

FORNECICMENTO

INDICADOR

CONFORMIDADE

C – conforme
NC – não
conforme

NA – não se
aplica

DESCRIÇÃO DA
NÃO

CONFORMIDADE

EXECUÇÃO DO
OBJETO –

RASTREABILIDADE
E LOGÍSTICA

Insumos inativos
e/ou vencidos 10.9.5/10.9.5.1

Redistribuição
de insumos
com prazos

de validade a
expirar entre
as farmácias
satélites e o

almoxarifado.

90 dias de
antecedência
ao prazo de
validade de

cada insumo

INDICADOR 04:
Conformidade dos

aspectos
relacionados à
execução do

objeto do contrato

  

PERIODICIDADE DE FISCALIZAÇÃO: MENSAL

CATEGORIA CLASSIFICAÇÃO ITEM/
SUBITEM REFERÊNCIA

PRAZO

PARA

ACORDO DE
NÍVEL DE

FORNECICMENTO

CONFORMIDADE

C – conforme
NC – não

DESCRIÇÃO DA
NÃO

CONFORMIDADE
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SUBITEM
CUMPRIMENTO INDICADOR conforme

NA – não se
aplica

CONFORMIDADE

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RECURSOS
HUMANOS

Escalas de
trabalho

10.4/10.4.1

 

Disponibilização
das escalas em
local visível com
identificação do
nome dos
colaboradores.

2º dia do mês

INDICADOR 02:
Conformidade dos
aspectos
relacionados aos
recursos humanos

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
MANUTENÇÃO E
PATRIMÔNIO

Manutenção das
áreas e
instalações

10.6.6

Prateleiras,
armários,
estantes e
bins/recipientes
em perfeito
estado de
conservação e
funcionamento.

30 dias após
notificação pela
contratante.

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
MANUTENÇÃO E
PATRIMÔNIO

Manutenção das
áreas e
instalações

10.6.10/10.6.10.1

Pintura do teto e
paredes em
bom estado de
conservação.

60 dias após
notificação pela
contratante.

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
MANUTENÇÃO E
PATRIMÔNIO

Cumprimento do
cronograma de
limpeza

10.6.13/
10.6.13.1/9.6.13.2

Limpeza  de
quadros e
suportes de
acrílico, paletes
e porta paletes,
carrinhos de
emergência,
equipamentos ,
câmaras frias e
geladeiras.

24 horas após
notificação pela
contratada.

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
TEMPERATURA E
UMIDADE

Registro de
temperatura e
umidade

10.8.1/10.8.1.3

Entrega do
registro de
temperatura e
umidade das
áreas para a
contratante.

Até o segundo
dia útil do mês
subsequente

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RASTREABILIDADE
E LOGÍSTICA

Insumos inativos
e/ou vencidos

10.9.4/10.9.4.1/

10.9.4.2/10.9.4.3/

10.9.4.4

Segregação
dos
medicamentos e
materiais
inativos e/ou
com prazos de
validade
expirados para
descarte.

Até o quinto dia
útil do mês
subsequente

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
FARMÁCIA
SATÉLITES

Carrinhos de
emergência e
maletas de
transporte

10.11.1.8

Limpeza,
controle de
estoque e
validade dos
itens dos
carrinhos de
emergência do
HGIP e das
maletas de
transporte  em
atendimento às
diretrizes e
procedimentos
institucionais e 
ANEXO VI.

Até o vigésimo
dia de cada mês.

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

PERIODICIDADE DE FISCALIZAÇÃO: QUINZENAL

CATEGORIA CLASSIFICAÇÃO ITEM/
SUBITEM REFERÊNCIA

PRAZO

PARA
CUMPRIMENTO

ACORDO DE
NÍVEL DE

FORNECICMENTO

INDICADOR

CONFORMIDADE

C – conforme
NC – não
conforme

NA – não se
aplica

DESCRIÇÃO DA
NÃO

CONFORMIDADE

EXECUÇÃO DO
OBJETO –

ALMOXARIFADO

Distribuição de
insumos 10.10.14.3/10.10.14.4

Apresentação
da posição
de estoque

dos insumos
das farmácias

satélites
( cobertura
máxima de

estoque por
insumo igual

a 2 dias)

Durante todo o
escopo do

contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos

aspectos
relacionados à
execução do

objeto do contrato

  

PERIODICIDADE DE FISCALIZAÇÃO: SEMANAL

CATEGORIA CLASSIFICAÇÃO ITEM/
SUBITEM REFERÊNCIA

PRAZO

PARA
CUMPRIMENTO

ACORDO DE
NÍVEL DE

FORNECICMENTO

INDICADOR

CONFORMIDADE

C – conforme
NC – não
conforme

NA – não se
aplica

DESCRIÇÃO DA
NÃO

CONFORMIDADE
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EXECUÇÃO
DO OBJETO –
MANUTENÇÃO
E PATRIMÔNIO

Cumprimento do
cronograma de

limpeza

10.6.13/
10.6.13.1/10.6.13.2

Limpeza  de
armários,
estantes ,

prateleiras,
caixas

plásticas,
maletas,

recipientes e
bins.

24 horas após
notificação pela

contratada.

INDICADOR 04:
Conformidade dos

aspectos
relacionados à
execução do

objeto do contrato

  

PERIODICIDADE DE FISCALIZAÇÃO: DIÁRIA

CATEGORIA CLASSIFICAÇÃO ITEM/
SUBITEM REFERÊNCIA

PRAZO

PARA
CUMPRIMENTO

ACORDO DE
NÍVEL DE

FORNECICMENTO

INDICADOR

CONFORMIDADE

C – conforme

NC – não
conforme

NA – não se
aplica

DESCRIÇÃO DA
NÃO

CONFORMIDADE

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RECURSOS
HUMANOS

Escalas de
trabalho 10.4.1/10.4.1.1/10.4.1.2

Postos de
trabalho
ocupados de
acordo com
ANEXO IV

3 horas após
primeira
conferência pela
contratante

INDICADOR 02:
Conformidade dos
aspectos
relacionados aos
recursos humanos

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RECURSOS
HUMANOS

Uniformes,
identificação e uso
de EPI

10.4.7

Colaboradores
devidamente
uniformizados:
uniformes
limpos e sem
odores

Imediato

INDICADOR 02:
Conformidade dos
aspectos
relacionados aos
recursos humanos

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RECURSOS
HUMANOS

Uniformes,
identificação e uso
de EPI

10.4.7

Colaboradores
identificados
com crachá
com fotografia
recente

Imediato

INDICADOR 02:
Conformidade dos
aspectos
relacionados aos
recursos humanos

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RECURSOS
HUMANOS

Uniformes,
identificação e uso
de EPI

10.4.7/10.4.7.1

Uso de
equipamentos
de proteção
individual.

Imediato

INDICADOR 02:
Conformidade dos
aspectos
relacionados aos
recursos humanos

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RECURSOS
HUMANOS

Espaços 10.4.12/10.4.12.1

Ausência de
pertences
pessoais nas
farmácias
satélites.

Imediato

INDICADOR 02:
Conformidade dos
aspectos
relacionados aos
recursos humanos

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
MANUTENÇÃO
E PATRIMÔNIO

Cumprimento do
cronograma de
limpeza

10.6.13/
10.6.13.1/10.6.13.2

Limpeza  do
chão, mesas e
bancadas de
trabalho,
computadores,
leitores de
códigos de
barras e
impressoras.

24 horas após
notificação pela
contratada.

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
TEMPERATURA
E UMIDADE

Registro de
temperatura e
umidade

10.8.1/10.8.1.1/

10.8.1.2

Mensuração e
registro diário
das
temperaturas e
umidade do ar
por três vezes
ao dia (07:00h,
14:00h e
22:00h).

 

Imediato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
TEMPERATURA
E UMIDADE

Termo-
higrômetros 10.8.2/10.8.2.1

Termo-
higrômetros e
termômetros 
em quantidade
suficiente ,
bem como
substituição
imediata dos
que  estão em
manutenção,
calibração ou
avaria.

Imediato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
ALMOXARIFADO

Fracionamento
10.10.6/10.10.6.5/

10.10.6.6/10.10.6.7

Conformidade
das ordens de
produção
enviadas.

Imediato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
ALMOXARIFADO

Fracionamento
10.10.7/10.10.7.1/

10.10.7.2

Embalagens
contendo
padronização
estipulada pela

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à   
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ALMOXARIFADO 10.10.7.2 estipulada pela
contratante.

contrato execução do objeto
do contrato

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
ALMOXARIFADO

Distribuição de
insumos 10.10.14/10.10.14.1

Atendimento
diário das
requisições
nas farmácias
satélites.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
ALMOXARIFADO

Distribuição de
insumos 10.10.14/10.10.14.2

Abastecimento
das farmácias
satélites no
período
noturno (
exceto em
casos
justificados)

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
FARMÁCIAS
SATÉLITES

Medicamentos
controlados pela
Portaria MS
344/98

10.11.1.4/10.11.1.4.1/

10.11.1.4.2

Realização de
04 contagens
de
medicamentos
controlados
pela Portaria
MS 344/98

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
FARMÁCIAS
SATÉLITES

Medicamentos
controlados pela
Portaria MS
344/98

10.11.1.4/10.11.1.4.1/

10.11.1.4.2

Avaliação e
resolução das
divergências
de estoque de
acordo com o
relatório de
posição de
estoque
emitido

Em até 24 horas
contadas a partir
do  último
relatório de
posição de
estoque emitido
ás 06 horas da
manhã

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
FARMÁCIAS
SATÉLITES

Devolução de
insumos

10.11.1.7/10.11.1.7.1/

10.11.1.7.2/

Devolução
diária de
insumos.

Início: em até 02
horas após o
recolhimento
Fim: em até 06
horas após o
recolhimento

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
FARMÁCIAS
SATÉLITES

Devolução de
insumos 10.11.1.7/10.11.1.7.3

Registro da
data e hora do
recolhimento
das
devoluções
nos setores e
data e hora da
finalização das
devoluções no
sistema.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
FARMÁCIAS
SATÉLITES

Armazenamento
de requisições 10.11.2/ 10.11.2.1.2

Abastecimento
dos insumos
nas farmácia
satélites  nos
locais
definidos

Até ás 06 horas
da manhã do dia
seguinte ao
recebimento.

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

 

PERIODICIDADE DE FISCALIZAÇÃO: SOB DEMANDA

CATEGORIA CLASSIFICAÇÃO ITEM/
SUBITEM REFERÊNCIA

PRAZO

PARA
CUMPRIMENTO

ACORDO DE
NÍVEL DE

FORNECICMENTO

INDICADOR

CONFORMIDADE

C – conforme
NC – não
conforme

NA – não se
aplica

DESCRIÇÃO DA
NÃO

CONFORMIDADE

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RECURSOS
HUMANOS

Treinamentos e
capacitações

10.4.3/10.4.3.1

 

Apresentação do
formulário contendo
registro de presença
dos participantes.

48 horas após a
realização

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RECURSOS
HUMANOS

Treinamentos e
capacitações

10.4.3/10.4.3.2

 

Conformidade do
formulário quanto  as
informações descritas
no subitem 9.4.3.2.

48 horas após a
realização

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RECURSOS
HUMANOS

Treinamentos e
capacitações

10.4.3/10.4.3.3

 

Aplicação de
treinamento solicitado
pela  contratante.

15 dias após a
solicitação pela
contratante

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RECURSOS
HUMANOS

Treinamentos e
capacitações

10.4.3/10.4.3.4/10.4.3.4.1

 

Comprovação de
aplicação de
treinamento
introdutório para
colaborador novato.

96 horas após o
início das
atividades do
colaborador
novato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato
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EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RECURSOS
HUMANOS

Treinamentos e
capacitações

10.4.3/10.4.3.4/10.4.3.4.2

 

Treinamento in loco
acompanhado por
colaborador
experiente.

20 dias após
início das
atividades

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RECURSOS
HUMANOS

Formação
acadêmica 10.4.4

Manutenção de
profissional(s)
farmacêutico(s)
responsável técnico
pela empresa com
inscrição no Conselho
Regional de Farmácia

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RECURSOS
HUMANOS

Formação
acadêmica

10.4.5

 

Contratação de
técnicos em farmácia
e/ou colaboradores
com experiência
prévia de 06 meses
em farmácia
hospitalar.

30 dias após
notificação

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RECURSOS
HUMANOS

Formação
acadêmica 10.4.6

Gerente, graduado
em farmácia,
especializado em
logística, devidamente
credenciado,
responsável pela
equipe executante
dos serviços
contratados.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
INSUMOS

Fornecimentos de
insumos 10.5.1

Fornecimento dos
recipientes, caixas
térmicas e maletas de
acordo com as
especificações
normatizadas pelas
autoridades
competentes para
acondicionamento e
transporte dos itens
geridos

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
INSUMOS

Fornecimentos de
insumos 10.5.2/10.5.2.1

Fornecimento de
insumos para
adequação de
processos que
aumentem a
segurança na
operação

Prazo acordado
e lavrado em ata
de reunião

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
INSUMOS

Fornecimentos de
insumos 10.5.3/10.5.3.1

Reparo e/ou
substituição de
insumos danificados
ou não apropriados.

30 dias após a
solicitação pela
contratante

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
MANUTENÇÃO E
PATRIMÔNIO

Disponibilização
de equipamentos 10.6 e demais subitens

Equipamentos
disponibilizados
conforme ANEXO V e
item  9.5 e seus
subitens .

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
MANUTENÇÃO E
PATRIMÔNIO

Disponibilização
de equipamentos 10.6.6.1

Reparo de
equipamentos e
materiais danificados.

72 horas após o
dano

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
MANUTENÇÃO E
PATRIMÔNIO

Disponibilização
de equipamentos 10.6.6.1

Substituição de
equipamentos e
materiais danificados
no caso de
impossibilidade de
manutenção ou
recomposição ao
estoque.

30 dias após o
dano

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
MANUTENÇÃO E
PATRIMÔNIO

Plano de
contingência 10.6.12/10.6.12.1

Divulgação do plano
de contingência em
caso de interrupção
do funcionamento de
equipamento. 

Em até 2 horas
após a
interrupção do
serviço.

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Sistema de
gestão
informatizado

10.7/10.7.3

Integração (ões)
completa (s) e
automática(s) com  o
sistema integrado de
administração de
materiais e serviços
do Estado de Minas
Gerais e o sistema de

3 meses após
assinatura do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato
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gestão hospitalar em
uso pelo IPSEMG

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Sistema de
gestão
informatizado

10.7/10.7.3/10.7.3.4/

10.7.3.4.2

Não cumprimento do
prazo estabelecido no
item 10.7.3 (utilização
do sistema próprio da
instituição).

2 meses após
prazo estipulado
no item 9.7.3

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RASTREABILIDADE
E LOGÍSTICA

Dispensações 10.9.1/10.9.2.4

Identificação de
dispensações a
centro de custo pela
contratada NÃO
autorizadas e
definida  de acordo
com os fluxos
estabelecidos pela
contratante.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RASTREABILIDADE
E LOGÍSTICA

Dispensações 10.9.1/10.9.2.5

Identificação de 
movimentação de 
insumos feitas pela
contratada no sistema
informatizado sem
utilização do  leitor de
código de barras.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RASTREABILIDADE
E LOGÍSTICA

PEPS 10.9.3/10.9.3.1/10.9.3.2

Distribuição de item
de maior validade
preterindo a
distribuição e
dispensação dos de
menor validade em
estoque.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR  06:
 Perda por avaria ou
descumprimento de
PEPS

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RASTREABILIDADE
E LOGÍSTICA

Fracionamento 10.9.6

Fracionamento de
medicamentos
observando a
previsão de consumo
e validade .

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR  04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RASTREABILIDADE
E LOGÍSTICA

Insumo avariado
10.9.7/10.9.7.1/10.9.7.2/

10.9.7.3

Produto avariado pela
contratada.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR  06: 
Perda por avaria ou
descumprimento de
PEPS

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RASTREABILIDADE
E LOGÍSTICA

Insumo avariado 10.9.7.4

Cumprimento do fluxo
de perda por avaria 
de acordo com
ANEXO VII.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR  04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
RASTREABILIDADE
E LOGÍSTICA

Kits 10.9.12/10.9.12.4/10.9.12.5

Conclusão e
dispensação de kits
contendo todos os
insumos necessários
e com abastecimento
regular

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR  04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
ALMOXARIFADO

Armazenamento 10.10.4/10.10.4.2/10.10.4.2.1

Aplicação das boas
Práticas de
Armazenagem, de
acordo com o subitem
10.10.4.2.1.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 01:
Conformidade de
normas e
legislações.

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
ALMOXARIFADO

Armazenamento
10.1/10.1.1/10.11.1.6/

10.10.4.3.

Manutenção do layout
do almoxarifado ,
conforme 
apresentação do item
10.1 e 10.1.1, bem
como correta
segregação e
adequação dos
espaços necessários
para armazenamento
dos insumos previsto
na legislação
sanitária.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 01:
Conformidade de
normas e
legislações

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
ALMOXARIFADO

Recebimento de
insumos 10.10.5/10.10.5.1

Realização do
recebimento dos
insumos em conjunto
com o IPSEMG.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
ALMOXARIFADO

Recebimento de
insumos 10.10.5/10.10.5.2/10.10.5.2.1

Disponibilização no
sistema dos insumos
recebidos.

Em até 24 horas
após o
recebimento em
conjunto com a
contratante.

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO Insumos etiquetados Durante todo o

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
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OBJETO –
ALMOXARIFADO

Fracionamento 10.10.6/10.10.6.2/10.10.6.7 Insumos etiquetados
de forma correta. escopo do

contrato

aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
ALMOXARIFADO

Fracionamento 10.10.6109.10.6.4

Identificação do nome
do responsável
técnico da contratada
nas embalagens
fracionadas.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 01:
Conformidade de
normas e
legislações.

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
ALMOXARIFADO

Fracionamento 10.10.6/10.10.6.1

Material,
medicamento  e/ou
demais insumos
codificados para
lançamento pelo
código de barras.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
ALMOXARIFADO

Distribuição de
insumos 10.10.13/10.10.13.2

Realização de
conferência conjunta
dos insumos a serem
entregues antes do
seu envio para outros
centros de custos

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
ALMOXARIFADO

Distribuição de
insumos

10.10.15/10.10.15.1/

10.10.15.2

Realização de 
remanejamento de
itens entre farmácias
sempre que
necessário

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
ALMOXARIFADO

Devolução de
insumos 10.10.17

Retorno de insumos
não utilizados para o
estoque.

Início: em até 02
horas após o
recolhimento
Fim: em até 06
horas após o
recolhimento

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
ALMOXARIFADO

Logística reversa 10.10.17/10.10.17.1
Separação de
insumos logística
reversa.

Em até 04 horas
após solicitação
pela contratante

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
FARMÁCIAS
SATÉLITES

Atendimento
10.10.15/10.10.15.1/

10.10.15.2

Verificação de todas
as possibilidades de
remanejamento antes
de informar item sem
estoque.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
FARMÁCIAS
SATÉLITES

Devolução de
insumos 10.10.17.4/9.10.17.5

Devolução de insumo
no mesmo centro de
custo o qual foi feita a
dispensação.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
FARMÁCIAS
SATÉLITES

Armazenamento
de insumos

10.11.2/10.11.2.2.1/

10.11.2.2.2/10.11.2.2.3

Insumo armazenado
em local  de acordo
com o preconizado.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
FARMÁCIAS
SATÉLITES

Armazenamento
de insumos 10.11.2/10.11.2.2.3

Segregação dos
insumos de acordo
com o item
10.11.2.2.3

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
FARMÁCIAS
SATÉLITES

Separação e
dispensação

10.11.3.1/10.11.3.1.1/

10.11.3.1.3

Separação de
insumos conforme
item 10.11.3.1/
10.11.3.1.3

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
FARMÁCIAS
SATÉLITES

Separação e
dispensação 10.11.3/10.11.3.2

Separação e
dispensação
seguindo processo de
dupla conferência.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

 

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
FARMÁCIAS
SATÉLITES

Separação e
dispensação 10.10.3.4/10.10.3.4.1

Armazenamento de
insumo nas  áreas de
acordo com a
prescrição/requisição.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

INDICADOR  04:
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EXECUÇÃO DO
OBJETO –
FARMÁCIAS
SATÉLITES

Separação e
dispensação 10.11.3.4/10.11.3.4.3

Armazenamento de
insumo nas  áreas de
acordo com o horário
preconizado.

Durante todo o
escopo do
contrato

Conformidade dos
aspectos
relacionados à
execução do objeto
do contrato

  

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
QUALIDADE

Documentação 10.12/10.13.1

Registros gerados
nos processos
organizados,
arquivados e
acessíveis.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR  05:
Qualidade   

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
QUALIDADE

RNC 10.13/10.13.2
RNC respondidas no
prazo estipulado pela
contratante.

Prazo definido
pelo setor da
qualidade da
contratante

INDICADOR  05:
Qualidade   

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
QUALIDADE

Planos de ação 10.13/10.13.3/10.13.3.1

Planos de ação
abertos e atualizados
para correção,
melhoria e
atualização de
processos,
procedimentos,
auditorias e/ou visitas
técnicas.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR  05:
Qualidade   

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
QUALIDADE

Procedimentos
operacionais
padrão

10.13/10.13.4/10.13.4.1

Procedimentos
operacionais padrão
acessíveis ao
representante da
contratante e aos
colaboradores da
contratada.

Durante todo o
escopo do
contrato

INDICADOR  05:
Qualidade   

EXECUÇÃO DO
OBJETO –
QUALIDADE

Procedimentos
operacionais
padrão

10.13/10.13.4/10.13.4.3

Procedimentos
operacionais
revisados de acordo
com o prazo
estipulado pela
contratante.

Prazo definido
pelo setor da
qualidade da
contratante.

INDICADOR  05:
Qualidade   

 

ANEXO XII – ACORDO DE NÍVEL DE FORNECIMENTO

ACORDO DE NÍVEL DE FORNECIMENTO

IPSEMG -Colaborador Responsável
Nome:
Masp:
CONTRATADA
Colaborador responsável:
Responsável Técnico:

ITEM DO ACORDO
DE FORNECIMENTO AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO

MÁXIMA
PONTUAÇÃO
OBTIDA

ESPECIFICAR
PROBLEMAS -
OCORRÊNCIAS

INDICADOR 01:
Conformidade de
normas e legislações

(  ) Conforme

(  ) Não
conforme

10 pontos

( ) 00

( ) 05

( ) 10

 

INDICADOR 02:
Conformidade dos
aspectos relacionados
aos recursos humanos

(  ) Conforme

(  ) Não
conforme

20 pontos

( ) 00

( ) 10

( ) 20

 

INDICADOR 03 –
Acurácia de estoques
almoxarifado e das
farmácias satélites

(  ) Conforme

(  ) Não
conforme

(  ) Não se
aplica

10 pontos

( ) 00

( ) 05

( ) 08

( ) 10

Divergência financeira de
estoque encontrada pós-
inventário:

Valor total: R$
_______________

INDICADOR 04:
Conformidade dos
aspectos relacionados
a execução do objeto
do contrato.

(  ) Conforme

(  ) Não
conforme

50 pontos

( ) 00

( ) 25

( ) 50

 

INDICADOR 05:
Qualidade

(  ) Conforme

(  ) Não
conforme

10 pontos

( ) 00

( ) 05

( ) 10

 

INDICADOR 06: Perda
por avaria ou
descumprimento de
PEPS

(  ) Conforme

(  ) Não
conforme

Não se aplica Não se aplica

Item:  _______________

Quantidade: _________

Valor total: R$ _______

PONTUAÇÃO TOTAL (INDICADORES 01, 02, 04 e 05 ):

PADRÃO - Termo de Referência Pregão de Serviço IPSEMG/DEAFAR-PPIS 33321541         SEI 2010.01.0023907/2021-34 / pg. 44



QUANDO SE APLICAR  - PONTUAÇÃO TOTAL (INDICADORES 01, 02, 03, 04 e 05 ):

QUANDO SE APLICAR – INDICADOR 06:

Valor total a ser ressarcido

Número da instrução processual:

 

Assinatura da Contratada: ______________________________________________________

Data: _______/_______/__________ Hora:_____:_______

 

Assinatura do IPSEMG: _______________________________________________________

Data: _______/_______/__________ Hora:_____:____

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS
INDICADOR 01 : Conformidade de normas e legislações
Finalidade: Garantir que as rotinas e a legislação pertinente sejam aplicadas e
cumpridas de forma adequada.
Descrição: Tratam-se de critérios e rotinas definidos por órgãos e instituições
regulamentadores e sanitárias, cujas normas estão publicadas por meio de leis,
portarias, resoluções, decretos, notas técnicas e afins e que estão definidas no
ANEXO III, cujos processos de cumprimento são inerentes à legislação pré-
estabelecida.
Forma de acompanhamento: Aplicação de check-list de acordo com a
periodicidade de fiscalização pré-determinada. O relatório de inspeção poderá ser
alterado de acordo com a necessidade. As notificações com pena de desconto no
faturamento só serão aplicadas caso o prazo para a solução dos problemas
identificados não seja cumprido. No entanto, o IPSEMG poderá estender esse prazo a
pedido da contratada, por uma única vez para os itens que necessitam de maior
tempo para solução.
Mecanismo de cálculo: Ausência de não conformidades nos itens fiscalizados= 10;
Constatação de irregularidades em até 1  dos itens = 5;
Constatação de irregularidades em mais de 1 dos itens = 0.
INDICADOR 02 : Conformidade dos aspectos relacionados aos recursos
humanos
Finalidade: Garantir que os procedimentos e processos que envolvam os
colaboradores sejam cumpridos de forma adequada.
Descrição: Tratam-se de critérios e rotinas definidas que envolvam os
colaboradores da contratante em relação ao  atendimento à legislação trabalhista, à
conformidade de escalas, assiduidade, pontualidade, segurança, apresentação  e
relacionamento dos colaboradores , no que tange ao cumprimento do contrato
estabelecido entre a contratada e a contratante.
Forma de acompanhamento: Aplicação de check-list de acordo com a
periodicidade de fiscalização pré-determinada. O relatório de inspeção poderá ser
alterado de acordo com a necessidade. As notificações com pena de desconto no
faturamento só serão aplicadas caso o prazo para a solução dos problemas
identificados não seja cumprido. No entanto, o IPSEMG poderá estender esse prazo a
pedido da contratada, por uma única vez para os itens que necessitam de maior
tempo para solução.
Mecanismo de cálculo: Ausência de não conformidades nos itens fiscalizados= 20;
Constatação de irregularidades em até 1 dos itens = 10;
Constatação de irregularidades em mais de 1 dos itens = 0.
INDICADOR 03 – Acurácia de estoques almoxarifado e das farmácias
satélites
Finalidade: Garantir que os estoques físicos dos almoxarifados e farmácias satélites
do HGIP correspondem aos estoques eletrônicos registrados em sistema.
Descrição: Acompanhar a acurácia do estoque dos insumos para saúde que estão
sob a guarda da empresa contratada através dos inventários eventuais por meio do
levantamento de todo ou parte do quantitativo de insumos para saúde estocados no
almoxarifado e nas farmácias satélites do HGIP , em determinado período, e sua
comparação com o relatório do sistema e/ou do SIAD, quando aplicável, para
levantamento e possível correção das divergências e recomposição do estoque
faltante pela contratada, quando necessário.
Forma de acompanhamento: Realização de inventários semestralmente ou
sempre que necessário. A pontuação será alterada quando houver comprovação da
correção e justificativa dos erros.
Mecanismo de cálculo: Número de itens conformes x 100/Número de itens
contados.
Pontuação:
10 – acima de 99%
8 – acima de 97%
5 – acima de 95%
0 – abaixo de 95%
INDICADOR 04: Conformidade dos aspectos relacionados a execução do
objeto do contrato.
Finalidade: Garantir que os procedimentos e processos que envolvam os
colaboradores sejam cumpridos de forma adequada.
Descrição: Tratam-se dos demais critérios definidos que envolvam todos os
processos e rotinas necessários para o fiel cumprimento do objeto do contrato
estabelecido entre a contratada e a contratante, com exceção daqueles  relacionados
à conformidade de cumprimento de  normas e legislações e/ou recursos humanos
e/ou inventários contratuais que serão fiscalizados pelos indicadores  1, 2 e 3 acima
descritos, respectivamente. Envolvem infraestrutura, processos, procedimentos,
rotinas, tecnologia da informação, rastreabilidade e disponibilidades de recursos e
equipamentos, cuja forma de operação, não obstante definida pela contratante em
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contrato, também segue a legislação pertinente.
Forma de acompanhamento: Aplicação de check-list de acordo com a
periodicidade de fiscalização pré-determinada. O relatório de inspeção poderá ser
alterado de acordo com a necessidade. As notificações com pena de desconto no
faturamento só serão aplicadas caso o prazo para a solução dos problemas
identificados não seja cumprido. No entanto, o IPSEMG poderá estender esse prazo a
pedido da contratada, por uma única vez para os itens que necessitam de maior
tempo para solução.
Mecanismo de cálculo: Ausência de não conformidades nos itens fiscalizados= 50;
Constatação de irregularidades em até 1 até 5 dos itens = 25;
Constatação de irregularidades em mais de 5 dos itens = 0.
INDICADOR 05: Qualidade
Finalidade: Garantir que os processos estejam organizados de forma a entregar
aquilo que foi planejado para o cliente.
Descrição: Trata-se do cumprimento aos critérios de qualidade como a organização
e acesso aos registros gerados, o atendimento aos parâmetros de conformidade e
ao cumprimento dos prazos institucionais, a criação e acompanhamento de planos
de ação, a melhoria e adequação de processos e procedimentos e a padronização
dos processos a serem executados.
Forma de acompanhamento: Aplicação de check-list de acordo com a
periodicidade de fiscalização pré-determinada. O relatório de inspeção poderá ser
alterado de acordo com a necessidade. As notificações com pena de desconto no
faturamento só serão aplicadas caso o prazo para a solução dos problemas
identificados não seja cumprido. No entanto, o IPSEMG poderá estender esse prazo a
pedido da contratada, por uma única vez para os itens que necessitam de maior
tempo para solução.
Mecanismo de cálculo: Ausência de não conformidades nos itens fiscalizados= 10;
Constatação de irregularidades em até 1 dos itens = 5;
Constatação de irregularidades em mais de 1 dos itens = 0.
INDICADOR 06: Perda por avaria ou descumprimento de PEPS
Finalidade: Garantir que a contratante seja ressarcida em caso de avaria ou perda
de validade por descumprimento do PEPS dos insumos armazenados sob a guarda e
responsabilidade da contratada.
Descrição: Em caso de avaria  ou perda de produtos de validade  por
descumprimento do PEPS sob a gestão da contratada, esta deverá repor os
produtos nas mesmas quantidades e especificações ou ressarcir a contratante o
equivalente ao valor perdido.
Forma de acompanhamento: Aplicação de check-list de acordo com a
periodicidade de fiscalização pré-determinada, bem como comunicação à contratante
de perda por produto avariado sob gestão da contratada, independente da
fiscalização da contratante. O relatório de inspeção poderá ser alterado de acordo
com a necessidade. As notificações com pena de desconto no faturamento só serão
aplicadas caso o prazo para a solução dos problemas identificados não seja
cumprido. No entanto, o IPSEMG poderá estender esse prazo a pedido da
contratada, por uma única vez para os itens que necessitam de maior tempo para
solução.
Mecanismo de cálculo: Valor unitário do item(s) avariado(s) ou com validade
expirada com PEPS não cumprido x quantidade total do item(s) avariado(s) ou com
validade expirada com PEPS não cumprido.

 

Responsável 
Francisco Diniz Silveira 
Coordenador do DEAFAR
MASP 1072889-7
 
Aprovação

Alexandre Barbosa Andrade
Gerente Técnico Assistencial Hospitalar
Masp 1498315
 
Dr. Bernardo Luiz Fornaciari Ramos 
Diretor de Saúde
Masp 1471741-7

Documento assinado eletronicamente por Francisco Diniz Silveira, Chefe de
Departamento, em 23/08/2021, às 15:09, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Barbosa Andrade,
Gerente, em 23/08/2021, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Bernardo Luiz Fornaciari Ramos,
Diretor (a), em 24/08/2021, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 33321541 e o código CRC 10FD167B.

Referência: Processo nº 2010.01.0023907/2021-34 SEI nº 33321541

PADRÃO - Termo de Referência Pregão de Serviço IPSEMG/DEAFAR-PPIS 33321541         SEI 2010.01.0023907/2021-34 / pg. 46

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	PADRÃO - Termo de Referência Pregão de Serviço IPSEMG/DEAFAR-PPIS 33321541

