
14/04/2020 SEI/GDF - 38421873 - Elemento Técnico

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44795943&infra_siste… 1/33

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO
DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Logís�ca e Serviços

Gerência de Insumos e Logís�ca

 

 

 

ELEMENTO TÉCNICO Nº 13/2020 - IGESDF/DILOG/GERIL

Unidade: Gerência de Insumos e Logís�ca

Solicitante: Gerência de Insumos e Logís�ca

Interessado/Responsável:  Waléria Alves de Azevedo

E-mail:  waleria.azevedo@igesdf.org.br

Contato: (61) 3550-8900 (Ramal 9250)

 

1. DO OBJETO      

1.1. Contratação de empresa especializada para a operação logís�ca, abrangendo os serviços
de recebimento, armazenagem, controle de estoques, triagem de pedidos, separação, embalagem,
unitarização, e�quetagem, expedição e distribuição de medicamentos, produtos para a saúde, insumos,
vacinas, órteses e próteses, materiais diversos, mobiliário em geral e demais bens de posse ou
propriedade do Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal-IGESDF.

 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

2.1. A presente proposta de contratação foi mo�vada pelo desequilíbrio entre a capacidade
operacional do IGESDF e o aumento na demanda pelos serviços da saúde. O baixo inves�mento
experimentado nos úl�mos anos para a modernização e a adequação das áreas de armazenagem, bem
como do sistema de distribuição de produtos nas unidades de saúde, sem que a expansão dos serviços
assistenciais fosse acompanhada da adequação dos serviços de apoio, ocasionou o estrangulamento das
a�vidades de logís�ca. A deficiência das áreas �sicas de armazenagem, de equipamentos e de mão de
obra para realização de funções operacionais não contempladas nos cargos efe�vos do IGESDF
(motoristas, operadores de empilhadeira, es�vadores, almoxarifes, etc.) favoreceu a instalação da
situação crí�ca vivencia da atualmente.

2.2. No momento atual, recuperando o histórico do tema, inclusive no que se refere à
consolidação de exercícios anteriores na busca de solução do assunto, assim como o conteúdo do
relatório da Auditoria Integrada realizada pelo TCDF na Polí�ca de Assistência Farmacêu�ca da SES/DF,
com foco nas etapas de Armazenagem, Distribuição e Dispensação de medicamentos, em cumprimento
ao Plano Geral de Ação para 2013, aprovado na Decisão Administra�va nº 96/12, e, ainda, ao Item VII.a.1
da Decisão nº 121/09, remonta às deficiências históricas, tendo sido constatado que no tocante à
infraestrutura de armazenagem, as farmácias da SES, incluindo as unidades atualmente geridas pelo
IGESDF, em geral funcionam em locais adaptados ou improvisados, com espaço reduzido, de di�cil
acesso, teto baixo, iluminação precária, com pisos e paredes inadequados, sem manutenção, ausência de
forro compa�vel com a finalidade, vidros quebrados, presença de infiltrações e rachaduras, falta de
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organização, ausência de local adequado para administração entre diversos outros problemas
comprovados naquela fiscalização.

2.3. Deste modo, em sendo indiscu�veis as ineficiências e gargalos nos processos de gestão
logís�ca e ante o risco de ruptura no abastecimento de itens crí�cos indispensáveis, torna-se igualmente
evidente a necessidade de revisão do modelo atual de operação logís�ca.

2.4. Para tanto, o IGESDF, conforme definido em seu planejamento estratégico que estabelece
15 metas prioritárias para enfrentamento, almeja a criação de um novo modelo de operação logís�ca
englobando os processos de recebimento, armazenagem, unitarização, e�quetagem, embalagem,
separação, expedição, distribuição de medicamentos e insumos de saúde e abastecimento dos
almoxarifados, farmácias satélites e setores, abrigando, também, as a�vidades de logís�ca afetas ao
mobiliário em geral e aos materiais e bens diversos ligados à unidades hospitalares sobre sua gestão,
assim como ao próprio Ins�tuto.

2.5. Desta forma, jus�fica-se a abertura de processo para contratação de empresa
especializada em a�vidades logís�cas que se responsabilizará pela adequação �sica e estrutural da
operação ao novo modelo logís�co e, como consequência, garan�rá maior eficiência na gestão, controle,
manuseio e acompanhamento dos medicamentos, materiais e bens recebidos, armazenados,
manuseados e fornecidos às unidades geridas pelo IGESDF assim como daqueles necessários à sua
própria operacionalização.

2.6. O IGESDF pretende, então, por meio deste Elemento Técnico e com vistas ao
aprimoramento das prá�cas de recebimento, armazenamento, manuseio, distribuição e melhor
gerenciamento de materiais e insumos hospitalares, contratar empresa que demonstre a capacidade de
gerir a sua operação logís�ca com custos compe��vos, nível de serviço superior e completa aderência às
especificações técnicas definidas neste Elemento Técnico.

2.7. A par�r da implantação do novo modelo, aliada à ampliação do escopo de trabalho do
operador logís�co, o IGESDF prevê ganhos específicos e expressivos de controle de estoque,
movimentação e rastreabilidade, o�mização dos espaços �sicos disponíveis, reduzindo assim seu custo
da operação logís�ca.

2.8. Nesse sen�do, entre os obje�vos deste projeto estão à modernização da infraestrutura e
recursos, a racionalização de custos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados no desempenho
das a�vidades logís�cas, além da modernização e reestruturação dos procedimentos logís�cos de modo a
conquistar a excelência nos serviços prestados à população.

 

3. DAS NORMAS BALIZADORAS DA CONTRATAÇÃO

3.1. A prestação de serviço deve conter, como caracterís�cas mínimas, a verificação do
atendimento a(o):

3.2. Lei nº 5.899, de 03 de julho de 2017, autoriza o Poder Execu�vo a ins�tuir o Ins�tuto de
Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF e dá outras providências;

3.3. Lei nº 6.270, de 30 de janeiro de 2019, altera a nomenclatura do Ins�tuto Hospital de Base
do Distrito Federal - IHBDF, ins�tuído pela Lei nº 5.899, de 3 de julho de 2017, para Ins�tuto de Gestão
Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF e dá outras providências;

3.4. Decreto Nº 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, regulamenta o Ins�tuto de Gestão
Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, e dá outras providências;

3.5. Resolução CA/IGESDF Nº 03/2019, aprova o Regimento Interno do Ins�tuto de Gestão
Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF;

3.6. Estatuto Social;

3.7. Resolução CA/IGESDF nº 01/2019, altera o Regulamento Próprio de Compras e
Contratações do Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, sem prejuízo do
Regulamento anterior, respeitando o período de vigência das normas;
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3.8. Contrato de Gestão entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o Ins�tuto
Hospital de Base do Distrito Federal;

3.9. Terceiro Termo Adi�vo ao Contrato de Gestão, que entre si celebram a Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal e o Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal –
IGESDF;

3.10. Demais normas ins�tucionais que regem os atos do IGESDF;

 

4. DOS OBJETIVOS E METAS

4.1. O IGESDF, por meio deste Elemento Técnico, pretende contratar empresa especializada em
operação logís�ca que possua a capacidade de gerir com custos compe��vos e com um nível de serviço
que atenda todas as boas prá�cas relacionadas às a�vidades logís�cas e as normas sanitárias vigentes.
Essa contratação representa um mecanismo estratégico para o IGESDF alavancar e aprimorar as suas
operações no que se refere ao setor logís�co, permi�ndo que os seus esforços sejam focados na sua
principal a�vidade que é suprir às necessidades de serviços de saúde a população do Distrito Federal,
com o desejado nível de qualidade.

4.2. Atualmente, o fluxo médio de movimentações mensais, é de aproximadamente R$ 25
milhões, dentre insumos, vacinas, órteses e próteses, mobiliário e materiais diversos.

4.3. Nesse sen�do, o operador logís�co a ser contratado será �do com parte integrante da
cadeia de abastecimento do Ins�tuto, atuando de maneira conjunta e ar�culada, na busca pela
excelência dos serviços prestados à população.

4.4. A Contratada deverá implementar e operar a logís�ca de maneira eficiente, flexível e a
baixo custo, sendo capaz de atender aos requerimentos e especificações con�das neste documento.
Além das a�vidades de recebimento, armazenagem e distribuição, estão previstas a prestação de serviços
de alto valor agregado, tais como: gerenciamento do armazém, o�mizando a u�lização dos recursos
�sicos e humanos, com aporte de tecnologias de ponta, sistemas de leitura de códigos de barras,
recebimento e inspeção dos produtos recebidos em novo Centro de Distribuição Geral (CDG) com
iden�ficação da carga, gestão e controle dos estoques, gerenciamento de transportes, o�mizando custos
e prazos através da gestão de frota, rotas e estratégias de distribuição, implementação e integração de
sistemas, fracionamento de caixas, unitarização de insumos, considerando todos os aspectos norma�vos
e sanitários.

4.5. Como resultado da execução desse Elemento Técnico, espera-se poder padronizar as
a�vidades relacionadas com a operação logís�ca do IGESDF, dotando-a de infraestrutura, ferramentas e
procedimentos de gestão eficazes e abrangentes, proporcionando um gerenciamento eficiente e racional
de seus materiais, medicamentos, produtos para a saúde, equipamentos e insumos, de modo que
permita:

4.6. Dotar o IGESDF de melhores ferramentas de controle e gestão de seus estoques e
documentos, evitando vencimento e aquisição de produtos em desacordo com a demanda;

4.7. Criar ferramentas para melhor subsidiar os gestores do IGESDF na tomada de decisão;

4.8. Reduzir o índice de desperdício e retrabalho por sobreposição de funções, estrutura
duplicada ou falta de infraestrutura compar�lhada, gerando maior economia;

4.9. Promover a gestão o�mizada e racional dos estoques, possibilitando um melhor confronto
entre demanda e consumo;

4.10. Dotar o IGESDF e suas unidades de saúde de condições adequadas e dentro dos padrões
qualita�vos, exigidos para o devido recebimento, acondicionamento, armazenamento e distribuição de
produtos farmacêu�cos e outros produtos e bens;

4.11. Estabelecer controle e rastreabilidade sobre os produtos e documentos administra�vos
relacionados à operação logís�ca;
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4.12. Facilitar o acesso à informação, por meio da disponibilização imediata do acervo
documental digital e �sico.

4.13. Padronizar processos necessários para recebimento e acompanhamento do estoque.

 

5. DA PARTICIPAÇÃO

5.1. Não será permi�da a par�cipação de empresas em consórcio ou SPE (Sociedade Propósito
Específico).

 

6. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO

6.1. O objeto do presente processo trata de serviço inerente à saúde pública e bem-estar da
sociedade do Distrito Federal, considerando, especialmente, a necessidade de se implementar um serviço
adequado e eficaz de logís�ca de medicamentos e insumos para a saúde, além de materiais e bens
diversos de suporte às a�vidades, com ferramentas de tecnologia e levantamento de dados e esta�s�cas
da a�vidade ora desejada.

6.2. O objeto a ser contratado, muito embora de natureza complexa, trata-se de serviço
comum, por possuir padrões de desempenho e caracterís�cas gerais e específicas, usualmente
encontradas no mercado, podendo ser contratado por meio de pregão.

 

7. DA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

7.1. A contratada será responsável pela operação logís�ca de materiais (medicamentos,
produtos para a saúde, insumos, vacinas, materiais médicos, órteses e próteses, materiais de
almoxarifado, mobiliário em geral e materiais permanentes e de consumo diversos) devendo garan�r sua
segurança e preservação.

7.2. A entrega dos materiais é classificada como “entrega normal” e “entrega extraordinária”,
para atendimento a todas as unidades que compõem a rede sob gestão do IGESDF, assim como suas
unidades administra�vas ,dispostas no Anexo I, conforme sistema logís�co ilustrado na figura do Anexo II,
sendo considerada entrega normal aquela planejada antecipadamente conforme “Cronograma de
entregas” elaborado pelo IGESDF, e entrega extraordinária aquela cujo prazo de entrega será estabelecido
para até 24 horas, contados a par�r do recebimento da guia de remessa ou documento similar emi�do
pelo Contratante. No cronograma, as entregas ocorrerão conforme necessidade do IGESDF, podendo ser
mensais, quinzenais ou semanais, considerando o espaço de estocagem nas unidades de saúde ou
administra�vas, o abastecimento dos itens e as caracterís�cas dos produtos, tais como, termo sensíveis e
de grandes volumes.

7.2.1. A entrega dos medicamentos e produtos para a saúde deve atender as normas vigentes
sobre veículos para transportes desses insumos (veículos refrigerados no caso de medicamentos e
produtos termolábeis) e dotados de equipamentos que permitam o adequado gerenciamento de risco
durante o transporte.

7.3. As especificações dos materiais necessários a operação, as quan�dades es�madas e os
locais de distribuição encontram-se nos Anexos I, III, IV, V, VI e VII podendo sofrer alterações, com a
inclusão ou exclusão de materiais, quan�dades e locais previstos, de acordo com a necessidade do
IGESDF e de acordo com a legislação vigente.

7.4. A prestação dos serviços de operação logís�ca será realizada em prédios e espaços
disponibilizados pelo CONTRATANTE e a CONTRATADA deverá oferecer, às suas expensas, toda
infraestrutura que comporte as necessidades logís�cas e caracterís�cas descritas neste Elemento Técnico
e seus anexos.

7.4.1. Para funcionamento do Centro de Distribuição Geral será disponibilizado o prédio
localizado no SIA, trecho 17, Rua 06, Lote 115, cujo memorial descri�vo e projeto arquitetônico
encontram-se em posse da contratante, e a metragem da área especificado no Anexo XI a este Elemento
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Técnico, podendo, estes e demais outros documentos que forem necessários, serem disponibilizados no
ato da vistoria técnica ou conforme necessidade, e para funcionamento das Centrais de Abastecimento
Farmacêu�co e Almoxarifados serão disponibilizados espaços nas Unidades de Saúde do IGESDF,
enquanto que as Farmácias Satélites referem-se a ambientes des�nados à guarda temporária de
medicamentos e materiais nas UPAs e locais de atendimento para dispensação direta à pacientes.

7.5. A Contratada deverá disponibilizar, às suas expensas, todos os materiais, mobiliários e
equipamentos e pessoal necessários ao atendimento do objeto.

7.6. No Centro de Distribuição Geral, a operação logís�ca envolve o recebimento,
armazenamento, controle, transporte, entrega, fracionamento de caixas, separação de kits, devolução de
produtos e a expedição de medicamentos, produtos para a saúde, insumos, vacinas, bens materiais e
mobiliários de posse ou propriedade do IGESDF nas unidades que compõe a Rede IGESDF, dispostas no
Anexo I.

7.6.1. Nos hospitais, UPAS, e demais unidades do IGESDF, os serviços compreendem o
recebimento, armazenamento, fracionamento de caixas, unitarização de doses, controle e
acondicionamento de materiais, bens, mobiliário e produtos, de posse ou de propriedade do IGESDF nas
Farmácias e Almoxarifados das respec�vas unidades, conforme descrito neste Elemento Técnico.

7.6.2. A dispensação de medicamentos e insumos para a saúde a pacientes, a par�r das unidades
internas satélites dos hospitais e demais unidades de saúde afetada pelo serviço de logís�ca são de
responsabilidade do IGESDF.

7.7. O IGESDF providenciará a aquisição de medicamentos, insumos e produtos para a saúde e
demais materiais e mobiliários para entrega no Centro de Distribuição Geral, onde funcionarão as
a�vidades principais da contratada. O agendamento das entregas junto aos fornecedores será de
responsabilidade da contratante, em comum acordo com a contratada, sendo que a reposição dos
produtos e insumos será efetuada de acordo com o consumo médio e as necessidades de estoques
definidas pelo IGESDF.

7.8. A Contratada disponibilizará pessoal devidamente capacitado, uniformizado e equipado
com todos os EPIs (equipamentos de proteção individual) de acordo com as atribuições e legislação
vigente, em número suficiente para atender todas as necessidades para a realização das tarefas e
operações, de acordo comas a�vidades previstas neste Elemento Técnico, considerando para efeito de
cálculos e composição da sua proposta, as informações dispostas no Anexo V do Elemento Técnico.

7.9. A Contratada deverá ter no quadro de funcionários, farmacêu�co (s) como responsável (is)
técnico (s), devidamente registrado(s) em seu respec�vo conselho, para desenvolver o controle técnico
da operação de medicamentos, ficando disponível durante todos os dias e horários em que houver
operações de recebimento, separação e expedição de produtos e medicamentos.

7.10. A Contratada deverá arcar com todos os encargos fixados pelas Leis Trabalhistas e
Previdenciárias com relação a seus empregados e técnicos envolvidos na prestação de serviços e seguir as
normas regulamentadoras trabalhistas, bem como arcar com todos os tributos legais inerentes à
prestação dos serviços. Não serão aceitas coopera�vas de trabalhadores.

7.11. A contratada será responsável por todos os procedimentos relacionados à saúde
ocupacional e segurança no trabalho de seus trabalhadores, conforme legislação vigente.

7.12. A operação logís�ca des�nada ao atendimento de novas unidades de saúde, ou
administra�vas, que vierem a ser incorporadas à rede do IGESDF, incluindo as 07 (sete) UPAs, cuja
construção acha-se em fase de contratação, localizadas nas Regiões Administra�vas de Brazlândia,
Ceilândia, Paranoá, Gama, Vicente Pires, Riacho Fundo II e Planal�na, assim como novos programas e
projetos a serem desenvolvidos pelo IGESDF, vinculadas à centralização da a�vidade logís�ca objeto deste
Elemento Técnico, poderá ser acrescida ao contrato mediante termo adi�vo celebrado de comum acordo
entre as partes, prévia e devidamente instruído na forma do Regulamento Próprio de Compras e
Contratações do Ins�tuto.

7.13. Caso haja redução de unidades de saúde, o responsável pela execução/fiscalização do
contrato deverá fazer uma readequação de quan�ta�vos às necessidades de momento do IGESDF e/ou
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solicitar o realinhamento dos preços contratados em favor do IGESDF, observando-se o equilíbrio
econômico financeiro do contrato.

7.14. A contratada deverá cumprir as metas a seguir de SLA (Service Level Agreement) (Acordo
de Nível de Serviço), sob pena de sofrer penalidades.

INDICADOR META FÓRMULA DE
CÁLCULO PERIODICIDADE FONTE DE

COLETA PENALIDADE

Entregas
"normais" feitas
no prazo

95%

Número de entregas
realizadas / Número
de entregas
previstas

Semanal
Relatório de
entregas atestado
pelas unidades.

Desconto de 1% do
valor mensal do
contrato no repasse
seguinte.

Entregas
"extraordinárias"
feitas no prazo

98%

Número de entregas
realizadas / Número
de entregas
previstas

Mensal
Relatório de
entregas atestado
pelas unidades.

Desconto de 1% do
valor mensal do
contrato no repasse
seguinte.

Agenda de
recebimento de
produto de
fornecedores
elaborada em
conjunto com o
IGESDF

100% Conforme demanda
apresentada Mensal

Agenda entregue
por meio
eletrônico e/ou
impresso ao
responsável pelo
IGESDF no Centro
de Distribuição

Desconto de 1% do
valor mensal do
contrato no repasse
seguinte.

Número de
funcionários
uniformizados,
identificados e
equipados com
os EPIs
necessários

98%

Número de
funcionários
uniformizados,
identificados e
equipados com
todos os EPIs /
Número de
funcionários
existentes

Diária

Relatório do
responsável pelo
IGESDF no Centro
de Distribuição.

Desconto de 1% do
valor mensal do
contrato no repasse
seguinte.

Presença do
farmacêutico nos
dias e horários
em que houver
operações de
recebimento,
separação
unitarização e
expedição de
produtos e
medicamentos.

100%

Presença do
profissional/
número de dias em
que houve
recebimento,
separação,
unitarização e
expedição de
produtos e
medicamentos

Diária

Relatório do
responsável pelo
IGESDF no Centro
de Distribuição.

Desconto de 1% do
valor mensal do
contrato no repasse
seguinte.

Perda de
medicamentos
por vencimento

0,5% Valor em nota dos
medicamentos
perdidos/Valor total

Semestral Inventário geral
semestral

Desconto do valor da
perda no repasse
seguinte.
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do prazo de
validade por erro
de
movimentação
sistêmica por
parte da
Contratada.

em nota dos
medicamentos
recebidos no Centro
de Distribuição

Perda de
medicamentos
por avarias e
quebras nas
movimentações
físicas no
armazém e
transportes

0,1%

Valor em nota dos
medicamentos
perdidos/Valor total
em nota dos
medicamentos
recebidos no Centro
de Distribuição

Semestral Inventário geral
semestral

Desconto do valor da
perda no repasse
seguinte.

Perda de
medicamentos
por falta de
refrigeração
adequada

0,00%

Valor em nota dos
medicamentos
perdidos/Valor total
em nota dos
medicamentos
recebidos no Centro
de Distribuição
Geral

Semestral Inventário geral
semestral

Desconto do valor da
perda no repasse
seguinte.

Perda de
medicamentos
por diferenças de
inventário (Faltas
– Sobra).
Acuracidade dos
estoques de 99%.

1,0%

Valor em nota dos
medicamentos
perdidos/ Valor total
em nota dos
medicamentos
recebidos no Centro
de Distribuição

Semestral Inventário geral
semestral

Desconto do valor da
diferença no repasse
seguinte.

Capacitação da
equipe do
IGESDF que
utilizará o
sistema
informatizado da
contratada

100%

Número de
servidores
capacitados/Número
de servidores que
utilizarão a
ferramenta

Até 90 dias após a
assinatura do
contrato

Lista de presença

Desconto de 1% do
valor mensal do
contrato no repasse
seguinte.

Número de
questionários de
satisfação
aplicados

100%

Número de
questionários
aplicado/Número de
unidades de saúde
atendidas

Semestral Questionários de
avaliação

Desconto de 1% do
valor mensal do
contrato no repasse
seguinte

Suspender ou
interromper
parcialmente os
serviços

0% Avaliação diária de
atividade

Diário Relatório da
Comissão de
acompanhamento e

Desconto de 3% por
dia do valor mensal
do contrato no
repasse seguinte.
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Fiscalização do
Contrato

Descumprir
obrigações
trabalhistas
previstas em Lei

0% Avaliação diária de
atividade Mensal

Relatório da
Comissão de
acompanhamento e
Fiscalização do
Contrato

Desconto de 3% por
dia do valor mensal
do contrato no
repasse seguinte e
demais sanções
previstas por
descumprimento
contratual.

 

7.15. A contratada deverá observar todas as ações necessárias para atender a regulamentação
do “Manual de Boas Prá�cas de Armazenagem da ANVISA”. Nesse sen�do, a Contratada terá de atender
as condições preconizadas pela RDC n. 346/2002, Portaria n.802/1998, Portaria n.802/1998 e portaria n.
304/2019, ou as que vierem subs�tuí-las.

7.16. A contratada será responsável pela logís�ca reversa de medicamentos, OPME, produtos e
insumos para a saúde, materiais de expediente e de uso comum e de equipamentos e mobiliários em
geral garan�ndo sua segurança e preservação.

7.17. Para o armazenamento e controle de materiais permanentes, mobiliários em geral e
equipamentos, a Contratada deverá u�lizar espaço a ser definido pelo IGESDF, sendo de sua
responsabilidade a entrega para as unidades de acordo com o estabelecido pelo Ins�tuto.

 

8. DOS PRAZOS

8.1. Será concedido à Contratada o prazo máximo, de até 30 (trinta) dias para início da
execução dos serviços, a par�r da assinatura do contrato, podendo ser antecipado ou postergado se
assim for entendido e definido pelo IGESDF, tendo como principal obje�vo o atendimento das
necessidades deste IGESDF.

8.2. Durante o prazo do subitem anterior uma Comissão composta por profissionais do IGESDF
fará vistoria das instalações, para verificação das condições exigidas neste Elemento Técnico, em especial
no que se refere a todos os quesitos relacionados à adequação da estrutura e da condição da Central de
Distribuição Geral e demais instalações para a armazenagem dos materiais.

 

9. DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE
DISTRIBUIÇÃO GERAL

9.1. Para a operação de armazenamento no CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL, deverão ser
observadas as seguintes condições mínimas, de total responsabilidade da Contratada:

9.1.1. O Centro de Distribuição Geral será instalado em espaço edificado, oferecido pela
Contratante, com capacidade de armazenamento para no mínimo 1400 posições/ paletes de 1,2m x
1,00m, com empilhamento máximo de 2m de altura, considerada a possibilidade de armazenamento em
posição ver�cal de paletes no limite de altura do pé direito da edificação.

9.1.2. O espaço deverá ser dotado de docas para recebimento, triagem e expedição de produtos.

9.1.3. Armazenamento em local adequado, contendo mobiliários, materiais e equipamentos
condizentes com a operação (porta paletes, paletes plás�cos, racks autoportantes, estantes, armários,
armários para bens, seladoras, equipamentos para unitarização de medicamentos carrinhos hidráulicos,
leitores de códigos de barras, empilhadeiras, termo higrômetros, câmara refrigerada – de 2 a 8º C (com
controle de umidade), em quan�dade suficiente para uma gestão eficiente, fácil acesso aos produtos,
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área segregada para produtos controlados , nos termos da legislação per�nente e as normas de boas
prá�cas de armazenamento.

9.1.3.1. Em caso de materiais excederem a capacidade do local fornecido pela CONTRATANTE, esta
deverá disponibilizar uma área de tamanho suficiente para armazenar o estoque excedente com as
mesmas condições acima mencionadas, denominada CDG Pulmão, e todos os custos das concessionárias,
licenciamentos nos órgãos fiscalizadores e execução das a�vidades, incluindo aluguel e demais despesas,
seguirão por conta da CONTRATANTE.

9.1.3.2. As demais informações quan�dades es�madas de equipamentos e operação logís�ca no
Centro de Distribuição Geral constam no Anexo III deste Elemento Técnico.

9.1.4. Monitoramento da entrega dos fornecedores do IGESDF no Centro de Distribuição Geral.
Caso haja atraso na data de entrega por parte do fornecedor conforme previsto, a Contratada deverá
comunicar formalmente à Contratante. Para adequação das entregas o IGESDF deverá fornecer à
contratada as informações necessárias para a gestão desta a�vidade conforme processos internos já
estabelecidos, podendo, se for o caso, aplicar punições a empresa fornecedora.

9.1.5. A Contratada deve preservar a integridade dos materiais e equipamentos do IGESDF, que
poderão ser u�lizados pela contratada, garan�ndo o seu uso apenas para os fins a que se des�nam e para
a execução de a�vidades relacionadas aos serviços propostos.

9.1.6. Cabe à CONTRATADA a vigilância patrimonial no Centro de Distribuição Geral e no CDG
Pulmão, a ser realizada com agentes de segurança e circuito fechado de televisão, com funcionamento 24
(vinte e quatro) horas por dia, com possibilidade de visualização em tempo real através da internet e
gravação de imagem em HD e possibilidade de backup de no mínimo 120 horas.

9.1.7. Cabe a CONTRATADA providenciar a devida Licença de Bombeiro do CDG Pulmão, cuja
regularização será de sua responsabilidade em conformidade com as especificações exigidas pelo Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal.

9.1.8. O Centro de Distribuição Geral deverá possuir área des�nada ao armazenamento de
produtos inflamáveis, segregada das demais, devendo observar todas as condições de segurança e saúde
ocupacional, preservação da integridade �sica das instalações e do meio ambiente.

9.1.9. A contratada será a responsável pela elaboração, implementação e acompanhamento do
Plano de Gerenciamento de Riscos, e Plano de Gerenciamento de Resíduos do Centro de Distribuição
Geral e demais planos previstos em Lei.

9.1.10. A contratada será a responsável pelas adequações e pela conservação predial periódica,
em espaço des�nado à sua u�lização, com a realização dos reparos necessários ao bom andamento dos
serviços.

9.1.11. A Contratada será responsável pela manutenção da limpeza e higiene dos ambientes de
armazenamento para a boa conservação dos materiais, e os custos deverão estar previstos, pela
Contratada, no valor da proposta.

9.1.12. A contratada será a responsável pelo controle de pragas nas instalações des�nadas à
prestação dos serviços, tais como, fumigação, dede�zação, desra�zação e descupinização executada em
conformidade com as normas definidas pelo órgão competente.

9.1.13. A contratada será a responsável por todos os custos de instalações prediais, manutenção
de bens e equipamentos que venham a colocar na área de estoque, assim como pela segurança das
instalações, dos estoques das equipes que trabalharão no local durante toda a vigência do contrato.

9.1.14. A contratada será a responsável pelo transporte dos estoques localizados nos atuais
depósitos do IGESDF para as instalações do Centro de Distribuição Geral, arcando com todos os custos
inerentes a esta operação, podendo haver a terceirização de transporte para esta operação específica,
sendo que a contratada se manterá responsável por qualquer perda ou dano causado ao material.

9.1.15. A Contratada deverá operar o Centro de Distribuição Geral em períodos de segunda a
sexta-feira, das 8:00 h às 18:00 h, de forma que cada um dos funcionários cumprirá jornada de trabalho
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semanal conforme estabelecido no Anexo IV, havendo, portanto, uma escala de horários a ser formulada
a fim de conciliar o horário de prestação de serviço e a jornada de trabalho máxima da categoria.

9.1.16. A Contratada deverá segregar uma área dentro do Centro de Distribuição Geral, para
recebimento, armazenamento e entrega de produtos des�nados ao cumprimento de mandados
decorrentes de ações judiciais.

9.2. Das condições mínimas de armazenagem e distribuição nas Unidades Hospitalares e
Unidades de Pronto Atendimento - UPAs.

9.2.1. Para o armazenamento dos materiais nas Unidades hospitalares e Unidades de Pronto
Atendimento, conforme descritos no Anexo I deverão ser observadas as seguintes condições mínimas:

9.2.1.1. Promover as adequações necessárias nos espaços disponibilizados pelo Contratante e
provê-los de mobiliários, materiais e equipamentos condizentes com a operação, a exemplo de (mesas,
cadeiras, computadores e impressoras, leitores de códigos de barras, seladoras, porta paletes, paletes
plás�cos, racks autoportantes, carrinhos hidráulicos, -, câmara refrigerada – de 2 a 8o C – com controle
de umidade), em quan�dade suficiente para uma gestão eficiente dos lotes de fabricação, fácil acesso aos
produtos, área segregada para produtos controlados, nos termos da legislação per�nente e as normas de
boas prá�cas de armazenamento;

9.2.1.2. As demais informações quan�dades es�madas de equipamentos e operação logís�ca nas
Unidades Hospitalares e Unidades de Pronto Atendimento constam no Anexo III deste Elemento Técnico.

9.2.2. A Contratada deve preservar a integridade dos espaços e dos materiais e equipamentos do
IGESDF envolvidos na prestação dos serviços, garan�ndo o seu uso apenas para os fins e a�vidades a que
se des�nam.

9.2.3. Vigilância através de circuito fechado de televisão com funcionamento 24 (vinte e quatro)
horas por dia será de responsabilidade da CONTRATADA.

9.2.4. Manutenção periódica, com a realização dos reparos necessários nos equipamentos
u�lizados ao bom andamento dos serviços logís�cos.

9.2.5. Manutenção da limpeza e higiene dos ambientes de armazenamento para a boa
conservação dos materiais.

9.2.6. A Contratada deverá operar as Centrais de Abastecimento Farmacêu�co 24h por dia de
forma ininterrupta de modo que cada um dos funcionários cumprirá jornada de trabalho semanal
conforme estabelecido no Anexo IV, havendo, portanto, uma escala de horários a ser formulada a fim de
conciliar o horário de prestação de serviço e a jornada de trabalho máxima da categoria.

9.2.6.1. Caso seja necessário, a Contratante poderá solicitar à Contratada, alterações nas escalas de
serviços dos profissionais de modo a atender as necessidades do IGESDF.

9.3. Para a armazenagem dos materiais nas Unidades hospitalares e Unidades de Pronto
Atendimento, conforme descritos no Anexo I deverão ser observadas as seguintes condições, de
responsabilidade da Contratante:

9.3.1. Elaborar, juntamente com a Contratada, cronograma de implantação das a�vidades das
Unidades Hospitalares e Unidades de Pronto Atendimento, de acordo com as prioridades do IGESDF. Os
prazos es�mados para estas implantações e início das operações, após a disponibilização da área
adequada pelo IGESDF, são de 60 dias para unidades de saúde/hospitais, podendo ser antecipado ou
postergado se assim for entendido e definido pelo IGESDF em comum acordo com a contratada, tendo
como principal obje�vo o atendimento das necessidades desse IGESDF.

9.3.2. Cabe ao IGESDF disponibilizar de acordo com o cronograma citado no item acima, área
adequada e segura para a implantação das a�vidades nas Unidades hospitalares e Unidades de Pronto
Atendimento afim de permi�r à contratada a realização das adequações iniciais necessárias à perfeita
execução dos serviços descritos nesse documento e demais anexos.

 

10. DOS SEGUROS
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10.1. A Contratada deve manter, no Centro de Distribuição Geral, as instalações �sicas
(armazém) e os estoques cobertos por seguros contra incêndio, raios, explosões, inundações, enchentes,
no valor inicial de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), e garan�a para roubo qualificado no valor
de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), atualizando as respec�vas coberturas anualmente, pelo
mesmo índice do reajuste contratual. Esses valores correspondem ao valor es�mado de insumos e
materiais do IGESDF que ficarão armazenados no CDG sob gestão da Contratada.

10.2. As diferenças financeiras (faltas menos sobras) do inventário semestral, bem como avarias
e quebras, serão repostas pela Contratada, a critério exclusivo da Contratante, por meio de desconto na
fatura, respeitando-se os limites e indicadores previstos na tabela rela�va às metas, objeto do item 7.14.

 

11. DA ENTREGA DE MATERIAIS PELOS FORNECEDORES DO IGESDF

11.1. A contratada deve manter profissional(is) responsável(is) para atendimento imediato para
orientar, coordenar, acompanhar e resolver quaisquer questões per�nentes à execução dos serviços e
correção de situações adversas, devendo indicar sua localização para as reclamações e solicitações do
IGESDF.

11.2. A contratada deverá estruturar-se de modo compa�vel e prover toda a infraestrutura
necessária à prestação dos serviços previstos, com a qualidade e rigor desejados, garan�ndo a sua
supervisão desde a implantação.

11.3. Os materiais do IGESDF serão entregues pelo fornecedor nas instalações do Centro de
Distribuição Geral, respeitando os horários de entregas agendados previamente pela Contratante, onde
será executada a operação pela contratada. O IGESDF deverá, por meio de funcionário autorizado,
efetuar a conferência e atestar o seu recebimento no respec�vo documento fiscal, de acordo com os
materiais recebidos.

11.3.1. A Contratante deverá acompanhar a contratada durante a operação dos recebimentos dos
materiais.

11.4. A Contratante deverá comunicar à Contratada a previsão de recebimento de entregas de
fornecedores, bem como agendar em comum acordo entre as partes.

11.5. A Contratada, após receber os materiais sob acompanhamento do IGESDF, deve efetuar
seu adequado armazenamento, para posterior disponibilização às unidades, na forma prevista neste
Elemento Técnico.

11.6. O IGESDF poderá solicitar da contratada o material em sua guarda a qualquer tempo,
respeitando os procedimentos operacionais contratados.

11.7. A Contratada dará entrada dos materiais recebidos em sistema informa�zado de gestão de
estoque, subme�do à avaliação e auditoria do IGESDF.

 

12. DA DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS PARA AS UNIDADES DO IGESDF

12.1. Para a distribuição e entrega dos produtos nas unidades do IGESDF, ou, excepcionalmente,
em outra unidade integrante da rede de saúde do Distrito Federal, a contratada deverá obedecer aos
seguintes pré-requisitos e oferecer as seguintes soluções:

12.1.1. A distribuição do material pela Contratada deve ser feita de acordo com o cronograma
estabelecido pela Contratante.

12.1.2. A periodicidade de entrega dos materiais para os Hospitais e UPAs serão mensais,
quinzenais, semanais ou diárias segundo a classificação do produto e a disponibilidade de espaço
des�nado ao seu armazenamento.

12.1.3. A entrega extraordinária a ser definida pela Contratante deverá ser efetuada no prazo
estabelecido de até 24 horas contado a par�r do recebimento da guia de remessa ou documento similar
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pela contratada onde deve constar jus�fica�va para solicitação emergencial. Na entrega extraordinária
também estão incluídos os casos de entregas para atender a eventuais mandados judiciais.

12.1.3.1. A contratada será a responsável pelo descarregamento dos produtos nas unidades do
IGESDF, para tanto, deverá contratar e manter em cada veículo de entrega, equipe com capacidade
técnica para promover o descarregamento e conferência dos produtos em cada unidade da saúde do
IGESDF de acordo com o especificado nos anexos do Elemento Técnico.

12.1.4. O não cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos pelo IGESDF acarretará a
aplicação das sanções previstas nas cláusulas de penalidade, conforme tabela do item 7.14.

12.1.5. Os medicamentos, insumos e produtos para a saúde, materiais e demais itens previstos
neste Elemento Técnico deverão ser entregues em dias úteis e nos horários de funcionamento das
unidades, salvo nos casos em que houver impedimento previsto em norma externa, referente à carga
e/ou descarga de material ou situações de urgência e emergência, precedidos de avisos da contratante;

12.1.5.1. Nas entregas, que por força maior, não puderem ser realizadas dentro dos prazos
acordados, a contratada terá 24 (vinte e quatro) horas para reportar o fato ao representante do IGESDF
no Centro de Distribuição Geral, que deverá analisar o fato junto com a contratada para tomar as
medidas necessárias.

12.1.6. A contratada deve entregar o material na unidade requisitante ao seu funcionário, e a
informação de entrega deverá ser repassada ao IGESDF, por meio de troca de dados eletrônicos.

12.1.7. Em caso de quebra e/ou manutenção de veículos, a contratada deve garan�r a subs�tuição
dos veículos de forma a cumprir os prazos para a execução dos serviços.

12.1.8. Executar o controle de estoque, armazenamento e separação através de ferramenta do
�po WMS- Sistema de Gestão de Armazéns, via código de barras, rádio frequência, esta�s�cas de entrada
e saídas por item e por unidade, relatórios de giro, prazos de validade, lotes, endereçamento, curvas ABC
de movimentação, quan�dades, popularidade e etc., disponibilizando todas as informações via WEB;

12.1.9. U�lizar Sistema de Importação de Pedidos – SIP, com capacidade para importação dos
pedidos da base de dados do IGESDF, gerados em formatos �po “txt” e “xls”;

 

13. DO CADASTRO DE PRODUTOS

13.1. O IGESDF deverá fornecer a base de cadastro de todos os seus produtos em formato
eletrônico para que o operador logís�co possa manter atualizadas as correspondentes informações
cadastrais, sempre que houver mudanças em suas caracterís�cas ou surgimento de novos (Stock Keeping
Unit) –SKU, bem como seu cruzamento de dados com o sistema próprio da contratante.

13.2. O cadastro de produtos deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

13.2.1. Fornecedores;

13.2.2. Tipos de apresentações;

13.2.3. Iden�ficação do fabricante, da validade e do lote;

13.2.4. Cubagem do SKU, considerando os vários �pos de apresentação do mesmo produto;

13.2.5. Valor médio do SKU, de acordo com os critérios estabelecidos pelo IGESDF;

13.2.6. Classificação (materiais, medicamentos comuns, Medicamentos de Alta Vigilância (MAV),
psicotrópicos etc.);

13.2.7. Apresentação do SKU (Ampola, frasco, galão, etc.);

13.2.8. Iden�ficação da possível necessidade de unitarização do SKU, de acordo com as diretrizes
fornecidas pelo IGESDF;

13.2.9. Curva ABC.
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13.3. O operador logís�co deverá garan�r a manutenção cadastral da diversidade atual de
aproximadamente 5.000 (cinco mil) SKUs.

13.4. O operador logís�co deverá garan�r acesso irrestrito ao sistema e suas informações bem
como promover a sua integração nos sistemas operacionais de gestão u�lizados pela contratante. A
contratante e a Contratada deverão ser responsáveis pelas customizações de seus sistemas.

 

14. DA GESTÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

14.1. O operador logís�co deverá revisar o modelo atual de acompanhamento de entrega dos
fornecedores e propor novo modelo de avaliação.

14.2. O operador logís�co deverá disponibilizar um funcionário para realização de todas as
a�vidades referentes à gestão de fornecedores. Além de executar e acompanhar o agendamento de
ordens de fornecimento. Esse funcionário será responsável por gerenciar e avaliar o serviço prestado
pelos fornecedores.

14.3. Em detalhes, o funcionário do operador logís�co deverá:

14.3.1. Gerenciar o serviço de fornecedores avaliando o nível de entrega no CDG e Unidades do
IGESDF;

14.3.2. Realizar controle diário e sistemá�co dos fornecedores para iden�ficação de possíveis
atrasos/ falhas em entregas e comunicar a contratante os que estão em desacordo.

14.3.3. Realizar a medição frequente dos fornecedores com atraso em entregas, possibilitando a
análise de % de fornecedores em atraso e a média de dias de atraso de entregas;

14.3.4. Analisar a causa raiz dos atrasos crí�cos e definir medidas para melhoria da performance
dos fornecedores elaborando planos de ação;

14.3.5. Alinhar reuniões de acompanhamento de fornecedores.

 

15. DA UNITARIZAÇÃO E ETIQUETAGEM DE PRODUTOS NO CDG

15.1. A unitarização e a e�quetagem deverão ser realizadas pelo operador logís�co no Centro de
Distribuição Geral para que haja ganho de escala, melhoria na rastreabilidade e aumento da qualidade e
padronização do processo.

15.2. O operador logís�co se responsabilizará pelas etapas de fracionamento e e�quetagem do
processo de unitarização.

15.3. Fracionamento refere-se à subdivisão de um medicamento em frações individualizadas na
menor unidade de consumo a par�r de sua embalagem original.

15.4. E�quetagem refere-se à inserção de e�queta com iden�ficação e o respec�vo código de
barras com lote e validade na unidade de consumo fracionada.

15.5. O operador logís�co deverá medir e apresentar periodicamente ao contratante os
indicadores de perda e produ�vidade de unitarização.

15.6. O operador logís�co deverá estar em conformidade com as licenças, resoluções,
legislações e normas de boas prá�cas per�nentes ao processo de unitarização.

15.7. Será de decisão do operador logís�co o nível de automa�zação a ser implementada no
processo de unitarização.

15.8. O escopo de apresentações es�madas para unitarização pelo operador logís�co é de
aproximadamente 12 milhões de unidades/ano, conforme tabela exemplifica�va/es�ma�va abaixo:

 

ITEM
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AMPOLA 1 ML

AMPOLA 2 ML

AMPOLA 3 ML

AMPOLA 4 ML

AMPOLA 5 ML

AMPOLA 10 ML

AMPOLA 20 ML

COMPRIMIDO

FRASCO 1 ML

FRASCO 3 ML

FRASCO 5 ML

FRASCO 10 ML

FRASCO 20 ML

FRASCO 30 ML

FRASCO 50 ML

FRASCO AMPOLA 5 ML

FRASCO AMPOLA 10 ML

FRASCO AMPOLA 20 ML

FRASCO AMPOLA 50 ML

GOMA

KIT

SERINGA 1 ML

SERINGA 3 ML

SERINGA 5 ML

SERINGA 10 ML

SERINGA 20 ML

SERINGA 50 ML

SUPOSITÓRIO
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ENTRE OUTROS

 

15.9. A unitarização de medicamentos de alta vigilância (MAV) representa uma volumetria
aproximada de 5% do volume total de unitarizações e deve ser realizada em conformidade com os
regulamentos específicos vigentes.

15.10. O operador logís�co deve garan�r que o processo de unitarização assegure a permanência
da estabilidade e efe�vidade dos produtos, bem como a conservação de caracterís�cas originais, quando
for o caso (ex.: manter integra lote e validade das ampolas);

 

16. DA ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS NO CDG

16.1. O operador logís�co deve atender às seguintes especificações relacionadas à operação de
armazenagem no Centro de Distribuição:

16.1.1. Aplicar First Expired, First Out - FEFO, First in First Out - FIFO ou outra regra estabelecida
pela contratante, conforme boas prá�cas de armazenagem;

16.1.2. Adequar às estruturas de estocagem informadas abaixo, conforme termos da legislação
per�nente e normas de boas prá�cas de armazenamento de materiais e medicamentos:

16.1.2.1. Área para armazenamento de materiais;

16.1.2.2. Área clima�zada e com controle de umidade para armazenamento de medicamentos;

16.1.2.3. Área para armazenamento de medicamentos Controlados;

16.1.2.4. Área de câmara fria;

16.1.2.5. Área de pale�zação convencional;

16.1.2.6. Área de pequenas prateleiras para materiais e medicamentos não pale�zados;

16.1.2.7. Área de unitarização de medicamentos;

16.1.2.8. Área para armazenamento segregado de medicamentos unitarizados;

16.1.2.9. Área para a gestão de itens vencidos e para destruição;

16.1.2.10. Áreas diferenciadas para entrada e saída, assegurando a divisão �sica entre entradas e
saídas de itens;

 

17. DA GESTÃO DE ATIVOS DO CDG E UNIDADES DO IGESDF

17.1. É obrigação do operador logís�co a disponibilização, a operação e a correta manutenção
de veículos, máquinas de armazenamento e demais estruturas dispostas no CDG e nas Unidades do
IGESDF, para cumprimento do objeto contratado, tais como:

17.1.1. Veículos;

17.1.2. Empilhadeiras;

17.1.3. Transpaleteiras elétricas;

17.1.4. Carrinhos de transporte;

17.1.5. Prateleiras;

17.1.6. Porta paletes;

17.1.7. Paletes;

17.1.8. Máquinas de unitarização;

17.1.9. Demais equipamentos necessários à execução das a�vidades.
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17.2. O operador logís�co deverá adequar layout, mobiliário e equipamentos necessários nas
Unidades do IGESDF para a operação de armazenagem.

17.3. Exclusivamente na operação das Unidades do IGESDF, o operador logís�co poderá usufruir
dos a�vos já existentes, por meio de comodato, devendo garan�r a manutenção preven�va e corre�va
dos equipamentos e instalações.

17.4. Nos anexos deste Elemento Técnico constam os quan�ta�vos es�mados de equipamentos,
materiais e pessoal es�mados para balizar a operação logís�ca.

 

18. DA CONFERÊNCIA, SEPARAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS UNIDADES DO
IGESDF

18.1. O operador logís�co deverá realizar conferência dos produtos, u�lizando coletores de
dados para expedição nas Unidades do IGESDF, dando baixa de estoque após a conferência e emi�ndo
lista de pedido.

18.2. O operador logís�co deverá agrupar, embalar e pale�zar pedidos por unidade de des�no,
caso necessário.

18.3. Em casos excepcionais de entregas em unidades dis�ntas às do IGESDF, a entrega deverá
ser previamente autorizada pelo gestor do contrato.

18.4. O operador logís�co também deverá realizar a logís�ca reversa de transporte das Unidades
do IGESDF, ou outra unidade de saúde do Distrito Federal para o CDG, seja por mo�vo de devolução de
pacientes e das unidades ou capacidade de armazenamento insuficiente nas Unidades do IGESDF.

 

19. DA TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE ENTRE AS UNIDADES DO IGESDF

19.1. O operador logís�co deverá verificar riscos de ruptura de abastecimento e de excesso de
estoques nas Unidades do IGESDF e realizar transferências e transporte de mercadorias entre as
Unidades sob supervisão da contratante.

19.2. Deverão ser reportados tempes�vamente todos os itens abaixo do ponto de reposição e
acima do limite máximo de estoque, baseados no histórico de consumo e curva ABC, para possibilitar a
avaliação da possibilidade de transferência entre as Unidades.

 

20. DO ABASTECIMENTO DOS DEPÓSITOS SATÉLITES

20.1. Por se tratar de um complexo de saúde com Unidades ver�calizadas e de grande circulação
de pessoas e materiais por elevadores, o abastecimento dos estoques dos depósitos satélites e setores
deve obedecer, os períodos e horários preestabelecidos pela contratante.

 

21. DA GESTÃO DE PROCESSOS E PERFORMANCE DO CDG E UNIDADES DO IGESDF

21.1. O operador logís�co deverá gerenciar a performance do CDG e das Unidades do IGESDF,
considerando indicadores e SLAs, por meio de análises de causa raiz e criação de planos de ação.

21.2. O operador logís�co deverá definir um plano de atualização para os Procedimentos
Operacionais Padrão e demais documentos norma�vos.

21.3. O operador logís�co deverá definir, no primeiro mês após a implantação total da operação,
os indicadores de desempenho da operação logís�ca em conjunto com o IGESDF.

21.4. O operador logís�co deverá criar ro�nas de acompanhamento de performance das
operações e de gerenciamento de ocorrências.

21.5. O operador logís�co deverá aderir, na nova solução sistêmica, as regras de cálculo dos SLAs
e indicadores desenvolvidos.
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21.6. O operador logís�co deverá estruturar reportes padrão com periodicidades definidas em
conjunto com o IGESDF para acompanhamento da operação logís�ca nas Unidades do IGESDF.

21.7. O operador logís�co deverá adotar método de gestão padronizado no CDG e nos estoques
centrais do Ins�tuto, englobando a evolução mensal dos indicadores e SLAs definidos.

 

22. DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (CDG)

22.1. Serviços de ARMAZENAGEM: que deve considerar todos os custos com instalações �sicas,
despesas operacionais, manutenção e conservação, segurança mul�rrisco, inves�mentos e despesas com
estruturas de armazenagem, estrutura administra�va, taxa de administração da contratada, impostos e
todas as demais despesas para o fornecimento de serviços conforme especificações do Elemento Técnico
e dos demais anexos.

22.2. Serviços de CONTROLE DE ESTOQUES: que deve considerar todos os custos com sistemas
de tecnologia da informação do �po WMS (para gestão de armazéns), equipamentos de movimentação
(empilhadeiras e carros hidráulicos), seguros contra roubo qualificado, insumos, material para realização
de inventários, taxa de administração da contratada, impostos e todas as demais despesas para o
fornecimento de serviços conforme especificações do Elemento Técnico e dos demais anexos.

22.3. Serviços de CONTROLE DE VALIDADE: a contratada deve ser respaldar em relação à
validade dos produtos através do sistema PEPS (primeiro que expira, primeiro que sai) e de sistema
próprios de gestão informa�zados, com emissão de relatórios mensais para a contratante.

22.4. Serviços de SEPARAÇÃO E EXPEDIÇÃO: que deve considerar todos os custos com sistemas
de tecnologia da informação, infraestrutura, redes sem fio, coletores de dados via código de barras e
rádio frequência, insumos, servidores de dados, equipamentos unitarizadores de medicamentos,
seladoras, taxa de administração da contratada, impostos e todos os demais equipamentos, assim como
material para realização de inventários e todas as demais despesas para o fornecimento de serviços
conforme especificações do Elemento Técnico e demais anexos.

22.5. Fornecimento de EQUIPE ESPECIALIZADA: que deve considerar todos os custos com
salários, horas extras, DSR (Descanso Semanal Remunerado), encargos, bene�cios, acordos cole�vos,
uniformes, EPIs (equipamentos de proteção individual), taxa de administração da contratada, impostos e
todas as demais despesas para o fornecimento de serviços conforme especificações do Elemento Técnico
e demais anexos.

22.6. Serviços de DISTRIBUIÇÃO: que deve considerar todos os custos com sistemas de
tecnologia da informação, veículos refrigerados, seguros, manutenção, combus�veis, taxa de
administração da contratada, impostos e todas as demais despesas para o fornecimento de serviços
conforme especificações do Elemento Técnico e demais anexos.

22.7. A Contratada deverá disponibilizar veículos com capacidade para atender as entregas e
coletas de materiais e equipamentos armazenados levando em consideração quan�dade, peso e volume
a ser entregue e capacidade do veículo.

22.8. Deve, a Contratada, dispor de frota com veículos conforme descrição e quan�dades
es�madas informadas no Anexo VI:

22.9. O abastecimento de combus�vel dos veículos deverá ser efetuado por conta da
Contratada, sem prejudicar a demanda de entrega e, preferencialmente, no retorno de um evento
operacional, ou nos momentos ociosos;

22.10. Os veículos deverão estar em perfeitas condições de uso, com no máximo 06 (seis) anos de
uso.

22.11. Os veículos deverão estar de acordo com a indica�va do fabricante quanto às
especificações técnicas.

22.12. Os veículos deverão possuir sistema de rastreamento de localização por GPS com
possibilidade de monitorização em tempo real, através da internet ou central de monitorização no
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IGESDF.

22.13. Os veículos deverão possuir iden�ficação informando que estão a serviço da IGESDF com
logo�pos e artes estabelecidos pela ASCOM-IGESDF.

 

23. DO PESSOAL OPERACIONAL

23.1. As a�vidades dos profissionais envolvidos na operação de logís�ca serão, basicamente, as
seguintes:

23.1.1. Atuar nas áreas de descarregamento, armazenagem, controle de estoque, separação,
unitarização de medicamentos e insumos, expedição e transporte de carga.

23.1.2. Ser responsável pela entrega e coleta de produtos nas unidades.

23.1.3. Realizar a entrega das cargas nos des�nos finais, recolher os comprovantes de entrega e os
encaminhar aos responsáveis no IGESDF.

23.1.4. Efetuar também as coletas de produtos (logís�ca reversa), quando houver solicitação nesse
sen�do pelo IGESDF.

23.1.5. Responsável pela execução das a�vidades de apoio às operações de armazenagem e
distribuição dos produtos do IGESDF.

23.2. Os serviços serão prestados, com carga horária e locais conforme estabelecido neste
Elemento Técnico e poderão ser alterados pela Contratante em comum acordo com a Contratada a
qualquer momento devendo a Contratada ser comunicada com antecedência mínima de 48 horas sobre
as eventuais mudanças.

23.2.1. Todas as demais a�vidades secundárias tais como manutenção, vigilância, asseio e
conservação e afins em locais e processos de trabalho realizados pela contratada, descritas neste
Elemento Técnico, serão de responsabilidade da empresa Contratada.

23.2.2. A Contratada deverá manter o número de pessoal para atendimento do serviço conforme
disposto no Anexo V do Elemento Técnico, sem interrupção, seja por mo�vo de férias, descanso semanal,
licença, greve conforme legislação, falta ao serviço e demissão de empregados, que não terão em
hipótese alguma relação de emprego com o CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais, inclusive as
responsabilidades decorrentes de acidentes, indenizações e seguros.

23.2.3. Em caso de falta de profissionais, a contratada deverá realizar a cobertura do posto de
serviço em até no máximo 3 horas a par�r da no�ficação do IGESDF, sob risco de ser penalizada.

23.3. É facultado ao IGESDF a reformulação dos dias trabalhados, dos horários de entrada e de
saída do pessoal envolvido na operação logís�ca, a qualquer tempo, de acordo com as suas necessidades,
obedecendo a jornada legal de trabalho para cada profissional.

23.4. O controle de frequência dos profissionais da contratada que prestarão os serviços
previstos neste Elemento Técnico deverá ser realizado por meio de ponto eletrônico. Os relatórios de
frequência deverão ser apresentados mensalmente para o IGESDF ou quando solicitado.

 

24. DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS

24.1. Gestão do Centro de Distribuição: o controle do estoque deverá ser realizado por meio do
sistema informa�zado do �po Sistema de Gestão de Armazém (WMS), sendo de responsabilidade da
Contratada o fornecimento, a instalação e a manutenção dos equipamentos e dos so�wares, com
funções como: relatórios de gestão de estoques, realização de inventários, controle de prazos de
validade, critérios de controle que privilegie a saída de produtos com prazos de validade mais próximo de
vencer (do �po FEFO) ou de produtos que chegaram há mais tempo no estoque (do �po FIFO),
endereçamento, entradas e saídas dos produtos, rastreabilidade das entregas por meio de sistema de
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gerenciamento de transporte (do �po TMS), assim como disponibilidade das informações com todo sigilo
e segurança necessários.

24.2. Gestão da Distribuição: deverá ocorrer por meio de ferramenta do �po Sistema para
Rastreamento e Distribuição dos produtos, que deverá proporcionar a rastreabilidade das entregas,
disponibilizando para a equipe do IGESDF todas as informações por meio de interface via WEB, de
maneira geral e também dividida por unidade de saúde.

24.3. A contratada deverá prestar informações rela�vas ao atendimento, de acordo com a
orientação do responsável pela gestão do contrato do IGESDF.

24.4. A contratada deverá prover todos os sistemas de informação necessários à execução das
a�vidades previstas neste elemento técnico e demais anexos. caso a contratada u�lize sistema
informa�zado próprio, este deverá ser capaz de ser integrado aos sistemas já pertencentes ao IGESDF
(ex.: bionexo, publinexo, alphalinc, trakcare, horus, mv soul e demais sistemas).

24.5. A contratada deverá disponibilizar acesso ao sistema e ao banco de dados via Web, por
meio de login e senha individuais, ao IGESDF para fins de consultas e elaboração de relatórios gerenciais
a qualquer tempo.

24.6. A contratada deverá capacitar as equipes do IGESDF que u�lizarão a ferramenta no
período de implantação desse novo sistema.

24.7. Caso haja alguma atualização ou mudança no sistema, a contratada será responsável por
capacitar essas equipes do IGESDF.

24.8. Caso seja implantado um novo sistema durante o período do contrato, a contratada será
responsável por dar um novo treinamento às equipes do IGESDF que u�lizarão a nova ferramenta.

24.9. A Contratada deverá realizar, mensalmente e sem ônus à Contratante, backup das
informações armazenadas sob sua posse, em banco de dados em padrão SQL/Oracle, nos servidores do
IGESDF.

 

25. DOS ATRIBUTOS MÍNIMOS DO SOFTWARE DE GESTÃO DE ESTOQUES

25.1. Cadastro de estabelecimentos de saúde, fornecedores e outros integrados em apenas um
cadastro, sem limites de endereços e contatos, iden�ficando apenas o ramo de a�vidade.

25.2. Cadastro de produtos com todas as caracterís�cas para definição de um medicamento ou
material hospitalar, órteses e próteses, odontológicos, materiais de almoxarifado, com controle de
similaridade; �po de produto, grupo farmacológico e classe terapêu�ca.

25.3. Deve possuir a possibilidade de conversão entre as unidades de medidas do produto.

25.4. Sugerir o armazenamento dos produtos de acordo com a disponibilidade de endereços no
ato do remanejamento do produto.

25.5. Gerar código de barras que iden�fique o produto, o lote, a validade e o fornecedor.

25.6. Verificar se o código de barras do produto (EAN13 do fabricante) está de acordo com a
e�queta gerada pelo sistema com o código de barras para rastreabilidade.

25.7. Consultar rastreabilidade dos produtos por lote, validade, fabricante, grupo
farmacológico/classe terapêu�ca, fornecedor, similaridade e endereçamento.

25.8. Controlar a temperatura dos produtos termolábeis no ato do recebimento, a cada
movimentação no estoque e periodicamente seguindo as especificações con�das nas RDCs vigentes.

25.9. Rastrear o remanejamento interno entre os endereços controlados pelo sistema.

25.10. Ser capaz de receber produtos conforme pedido de compra e ordem de fornecimento.

25.11. Dar entrada de mercadoria com leitura de arquivo XML da nota fiscal do fornecedor.
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25.12. Controlar a entrada de mercadorias dividida em etapas, entre elas, o recebimento,
liberação da administração, impressão de e�quetas, liberação para remanejamento de local e
remanejamento para o endereço de estoque apropriado.

25.13. Consultar as entradas no estoque por número da nota fiscal, fornecedor, data da emissão
da nota fiscal e Ordem de Fornecimento.

25.14. Controlar a saída de mercadorias dividida em etapas, entre elas, a ordem de remessa,
liberação da administração, ordem de separação dos itens, conferência por código de barras e ordem de
saída para distribuição e com opção de divisão por programa de saúde.

25.15. Consultar as saídas do estoque por número da ordem de saída, unidade de saúde ou
des�natário e data de saída.

25.16. Priorizar a saída do produto que está com validade mais curta quando existe mais de 1 lote
do produto a ser distribuído.

25.17. Realizar inventários de estoque de forma integral ou parcial por lote, produto ou por
endereçamento de armazenamento.

25.18. Sincronizar códigos e dados de produtos para controlar projetos externos com base de
dados descentralizada.

25.19. Ter perfil de acesso do usuário ao sistema informa�zado, hierarquizado por função do
sistema.

25.20. Ter perfil de acesso do usuário ao sistema informa�zado, hierarquizado por tabela, com os
seguintes filtros (Limpar, Cancelar, Salvar, Imprimir, Excluir e Consultar).

25.21. Possuir classificação ABC.

25.22. Possuir controle do custo médio por produto.

25.23. Possuir alerta de validade.

25.24. Classificar espaços de armazenamento por códigos e as unidades de saúde pelos mesmos
códigos e mostrar a exclusividade de certos produtos para certas unidades.

25.25. Mostrar controle/baixa de Ordens de Fornecimentos a par�r de recebimentos de
mercadorias.

25.26. Mostrar controle/baixa de autorizações de fornecimento dentro das Ordens de
Fornecimento a par�r de reservas de compras.

25.27. Cadastrar listas classificadas de produtos e determinar seu estoque mínimo de segurança e
máximo.

25.28. Mostrar em relatório produtos classificados que não possuem movimentação.

25.29. Cadastrar EAS (estabelecimentos de saúde), contemplando dados do CNES: nível
hierárquico, �po de unidade prestadora, serviços e classificações de serviços e vinculação dos
profissionais de saúde que trabalham na unidade.

25.30. Possuir forma de solicitação de produtos para o Centro de Distribuição Geral que deve ser
feito por cálculos de demanda de consumo ou permi�r que o Operador aponte necessidade de aquisição.

25.31. Possuir controle de pedidos e solicitações efetuadas pelas unidades de saúde para o
Centro de Distribuição Geral.

25.32. Enviar a solicitação de produtos para o Centro de Distribuição Geral somente depois de
aceite de um usuário responsável habilitado para tal função.

25.33. Ter Controle de medicamento/material médico por programa/campanha.

25.34. Ter Módulo de Kits que permita o agrupamento de produtos por similaridade, indicação do
lote por validade para a montagem. Entrega do kit e devolução parcial do item.
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25.35. Ter Controle de produtos excepcionais que permita o cadastramento do processo e seus
respec�vos produtos e também programação de entrega em domicílio ou re�rada na unidade de saúde.

25.36. Possui sincronia, por sistema de gerenciamento independente do banco de dados, entre as
bases de dados das unidades de saúde, que deverão ser descentralizadas, com parametrização de tempo
de atualização.

25.37. Possuir sistema gestor de operações realizadas pelos usuários do sistema com
possibilidade de visualização por data, módulo, função e usuário (geração de log).

25.38. Permi�r que as solicitações e o correspondente envio de produtos des�nados às unidades
de saúde sejam enviadas para o Centro de Distribuição Geral via integração, evitando retrabalho na
digitação das informações.

25.39. Permi�r exportação dos relatórios para PDF ou XLS.

25.40. Permi�r possíveis integrações com outros so�wares via banco de dados, arquivos XML, ou
arquivos texto.

25.41. Fornecer solução em painel com a lista de entregas do dia e uma filtragem das
informações por �po (entregas realizadas, não realizadas, Atraso, Pendente e Cancelada).

25.42. Possuir painel com detalhes sobre cada entrega a ser realizada, exibindo as informações:

25.42.1. Endereço do local de entrega,

25.42.2. Nome do responsável/des�natário,

25.42.3. Telefone do responsável/des�natário,

25.42.4. Exibir em mapa o local de entrega.

25.43. Funcionar através de interface web, compa�veis com os navegadores tradicionais do
mercado.

25.44. O so�ware deverá exibir uma lista com os romaneios de entrega do dia, o nome do
motorista responsável, data e hora da entrega, data e hora da saída do veículo do almoxarifado, data e
hora do retorno (chegada).

25.45. O so�ware deverá ilustrar em um mapa a posição GPS (la�tude, longitude, precisão) do
entregador, do local de entrega, do trajeto realizado, local da ignição e do desligamento do motor do
veículo de entrega.

25.46. A Contratada deverá disponibilizar sempre que necessária equipe de suporte para
manutenção e correção de erros de sistema.

25.47. Todos os custos com atualização e correção de erros no sistema são de responsabilidade
da Contratada.

 

26. DOS INVENTÁRIOS DE MATERIAIS

26.1. A contratada efetuará, com o acompanhamento da Contratante, o inventário para
levantamento individualizado e completo dos materiais estocados com periodicidade máxima de seis
meses, seguindo POP estabelecido em comum acordo entre as partes, o qual deverá atender aos
requisitos legais para prestações de contas.

26.1.1. A Contratante deve indicar preposto para acompanhar e auxiliar a contratada durante todo
o inventário de levantamento dos materiais estocados.

26.1.2. A contagem dos itens em estoque deverá ser realizada conforme cronograma determinado
pelo IGESDF.

26.2. As eventuais diferenças encontradas (faltas e sobras), após o fechamento do inventário
cujo cálculo contábil é: sobra menos falta. Caso a diferença financeira (seja nega�va), esta deverá ser
regularizada na fatura posterior, respeitando-se os limites e indicadores previstos na tabela do item 7.14.
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26.3. A Contratada deve permi�r o acesso às suas instalações, a qualquer tempo, de preposto do
IGESDF devidamente autorizado pela unidade responsável pela gestão do contrato, para a realização de
vistorias, consultas, pesquisas, etc., bem como dos órgãos de fiscalização (TCU, ANVISA, TCDGF, MPDFT,
etc.) para auditorias.

26.4. Os inventários poderão ser acompanhados pela CONTRATANTE ou pessoa �sica/jurídica
por ela determinado. A cada inventário a CONTRATADA deverá emi�r relatório segmentado por curva,
código do produto e ciclo vigente. Essas informações deverão ser armazenadas e confrontadas com
àquelas constantes nos sistemas de gerenciamento dos estoques, apontando sua acuracidade. As
diferenças deverão ser apuradas no período de 5 (cinco) dias úteis e um plano de ação deverá ser
elaborado de forma a eliminar suas causas. Quando necessário ajuste �sico ou virtual de inventário, esse
somente poderá ser realizado mediante autorização formal da CONTRATANTE.

 

27. DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO

27.1. Realizar pesquisas de sa�sfação anual nas áreas, iniciando-se após a implementação
completa dos serviços, sob supervisão do IGESDF, conforme previsto neste Elemento Técnico.

 

28. DO MONITORAMENTO E COMUNICAÇÃO

28.1. Deverão ser realizadas reuniões operacionais periódicas para discussão da operação com
responsável designado pelo IGESDF.

28.2. Os indicadores de performance serão revisados e as discrepâncias corrigidas, sanadas e
eliminadas.

28.3. As revisões estratégicas, tanto de processos como de so�ware e hardware, deverão ser
realizadas semestralmente sem prejuízos de revisões extraordinárias, ocasião em que desenvolvimentos
adicionais para melhorias dos serviços poderão ser discu�das.

28.4. Para subsidiar o monitoramento, serão u�lizados os relatórios e consultas periódicas, tais
como: a�vidades; desempenho versus padrões; performance dos fornecedores; feedback dos usuários;
recursos humanos; níveis de estoque; ordens de fornecimento; requisições de produtos atendidos dentro
dos prazos; relatórios financeiros para controle e fiscalização.

 

29. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

29.1. Executar os serviços dentro dos melhores padrões técnicos.

29.2. Os técnicos que prestarão os serviços deverão usar crachá de iden�ficação e uniforme
próprio, fornecido pela contratada.

29.3. Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do trabalho,
disciplina e demais regulamentos em vigor no local de trabalho.

29.4. Reparar ou refazer, sem qualquer ônus para a Contratante, os serviços que não tenham
sido bem executados de acordo com esse Elemento Técnico e seus anexos.

29.5. Cumprir as Normas Regulamentadoras de Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho
(NR).

29.6. Atender as exigências da RDC nº 304/2019 - ANVISA-MS.

29.7. Apresentar cópia auten�cada da Autorização de Funcionamento e Autorização Especial de
Funcionamento da empresa para atender a Portaria 344/98-MS, emi�das pelo competente órgão do
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

29.8. Treinar funcionários do IGESDF em todas as ferramentas e sistemas necessários para o
acompanhamento do trabalho da contratada.
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29.9. Reservar espaço �sico em seus locais de estoque e escritórios para funcionários do IGESDF
durante a vigência do contrato, de acordo com o Anexo VII.

29.10. Seguir as exigências da Portaria nº3.916/1998 – Ministério da Saúde.

29.11. Seguir o “Manual Boas Prá�cas para Estocagem de Medicamentos” do Ministério da
Saúde.

29.12. Obtenção de Licenças Sanitárias (ANVISA) referente ao endereço da sede da Operação
Logís�ca da CONTRATANTE:

29.12.1. Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, para armazenar medicamentos, correlatos e saneantes, de acordo com a Lei nº 6.360/1976 e
com o Decreto nº 8.077/2013.

29.12.2. Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, para distribuir medicamentos, correlatos e saneantes, de acordo com a Lei nº 6.360/1976 e
com o Decreto nº 8.077/2013.

29.12.3. Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, para expedir medicamentos, correlatos e saneantes, de acordo com a Lei nº 6.360/1976 e com
o Decreto nº 8.077/2013.

29.12.4. Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, para transportar medicamentos, correlatos e saneantes, de acordo com a Lei nº 6.360/1976 e
com o Decreto nº 8.077/2013.

29.12.5. Autorização Especial expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para
armazenar medicamentos, nos termos da Portaria nº 344/98, Art. 2 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA.

29.12.6. Autorização Especial expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para
distribuir medicamentos, nos termos da Portaria nº 344/98, Art. 2 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA.

29.12.7. Autorização Especial expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para
expedir medicamentos sujeitos a controle especial, nos termos da Portaria nº 344/98, Art. 2 da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

29.12.8. Autorização Especial expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para
transportar medicamentos sujeitos a controle especial, nos termos da Portaria nº 344/98, Art. 2 da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

 

30. DO TÉRMINO OU RESCISÃO DO CONTRATO

30.1. Ao término do contrato ou na hipótese de sua rescisão, a contratada deverá entregar ao
IGESDF todos os dados gerados durante a vigência do contrato, em formato digital.

30.2. Em caso de término do contrato, na hipótese de sua rescisão ou sucessão do Contratado,
como forma de garan�r a con�nuidade dos serviços prestados pelo IGESDF e plena transição contratual,
fica a CONTRATADA, obrigada a manter e executar os serviços em regime de parceria com sua eventual
sucessora, pelo período de 90 (noventa) dias corridos, contados a par�r do término da vigência do
contrato, mantendo todo seu aparato em funcionamento até a completa implementação do serviço por
sua sucessora, observando o que segue:

30.2.1. Manutenção dos recursos materiais e humanos necessários à con�nuidade do serviço.

30.2.2. Disponibilizar os medicamentos e outros produtos sob sua guarda para re�rada por sua
sucessora dentro do seu horário de funcionamento.

30.2.3. Disponibilização dos bancos de dados oriundos da prestação dos serviços.

30.2.4. Outras que se apliquem.
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30.3. O contrato deverá ser devidamente encerrado com a emissão do Termo de Encerramento
do Contrato, emi�do pela Comissão Fiscalizadora.

 

31. DO PREÇO, DA DOTAÇÃO E DO PRAZO CONTRATUAL

31.1. Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, de modo que
nenhuma outra remuneração será devida pela adequada e perfeita prestação do objeto desta licitação.

31.2. Deverá ser juntado o orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de
todos os custos unitários dos serviços objetos deste Elemento Técnico.

31.3. O prazo de contrato será de 36 (trinta e seis) meses, com reajuste a cada 12 meses a contar
da assinatura do contrato.

31.4. Para fins de reajuste, adotar-se-á a variação acumulada do IPCA-E (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo-Especial), tomando-se por base o mês da assinatura do contrato.

31.5. Será vedado qualquer novo reajuste pelo prazo inferior a 12 (doze) meses.

 

32. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

32.1. Somente poderão par�cipar do certame interessados, pessoa jurídica, cuja finalidade de
sua atuação atenda o interesse administra�vo rela�vo ao ramo per�nente ao objeto da contratação,
exercendo a�vidades registradas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas–CNPJ, cujo obje�vo é
comprovar sua legi�midade para bem executar o objeto deste Elemento Técnico.

32.2. Não poderá par�cipar, direta ou indiretamente, do certame ou serviço e do fornecimento
de bens e pessoal a eles necessários:

32.2.1. Dirigente, ocupante de cargo comissionado ou empregado do contratante, servidor da
administração pública distrital e seus parentes consanguíneos e afins até o terceiro grau (art. 46, I, II e III
do Regulamento de Compras e Contratações do IGESDF).

32.2.2. Empresas que estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária na forma do art.
7º da Lei 10.520/02. Entenda-se por suspensão temporária as penalidades aplicadas pela União, Estados,
DF e Municípios, ou ainda sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo (Consulta nos
Sistemas competentes).

32.2.3. Empresas que estejam sob dissoluções, liquidações ou em RJ (recuperação judicial).

32.2.4. Empresas que tenham empregado ou colaborador do IGESDF como dirigente, ou com
par�cipação societária vedada pelo art. 46, IV do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do
Ins�tuto. Nesse caso deve ser apresentada declaração pela concorrente de que o dirigente controlador
ou responsável não possui cotas além do limite estabelecido.

32.2.5. Empresas que estejam cons�tuídas sob a forma de Coopera�vas, Associações e Fundações.

 

33. DA HABILITAÇÃO

33.1. Por ocasião da licitação, deverá ser exigida da empresa concorrente a seguinte
documentação:

33.2. Documentação rela�va à habilitação jurídica.

33.2.1. Registro Comercial, no caso de empresário individual, CNPJ e Estatuto ou Contrato Social
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e sociedade simples e, no
caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores.

33.2.2. Inscrição do Ato Cons�tu�vo, no caso de sociedade simples (an�ga sociedade civil),
acompanhada da prova da composição da diretoria em exercício.
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33.2.3. Decreto de autorização em se tratando de empresário estrangeiro que exerça a a�vidade
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
a�vidade assim o exigir.

33.2.4. Na hipótese de exis�r alteração nos documentos citados em (33.2.2 e 33.2.3),
posteriormente à cons�tuição da firma ou sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados
de forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor.

33.2.5. Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido
pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado;

33.2.6. Cer�dão de Regularidade com as Fazendas Federal e do Distrito Federal e, também, com as
Fazendas Estadual e Municipal quando se tratar de empresa com sede fora do Distrito Federal;

33.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a
apresentação de cer�dão nega�va (CNDT), Lei 12.440/2011;

33.2.8. Declaração de não possuir em seu quadro societário dirigente/empregado/colaborador do
IGESDF e servidor (es) público(s) distrital(is) ou parentes consanguíneos ou afins de qualquer deles.

 

34. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

34.1. Apresentar o balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao úl�mo
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanço provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de três (03) meses da data de apresentação da proposta. A boa
situação financeira da empresa será mensurada por meio de obtenção dos Índice de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) que devem, individualmente, ser maiores que 1 (um),
conforme IN nº 05/2017-MPOG, demonstrando em papel �mbrado do proponente e assinado por seu
representante legal e por seu contador ou técnico contábil, u�lizando-se das seguintes fórmulas de
cálculos:

 

Balanço Patrimonial

A�vo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ---------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

 

34.2. Cer�dões nega�vas de falência ou de regime de recuperação judicial ou extrajudicial
expedidas pelo Distribuidor da sede da concorrente. Para as concorrentes sediadas na Cidade de Brasília,
a prova será feita mediante apresentação de cer�dões dos O�cios de Registro de Distribuição. As
concorrentes sediadas em outros Estados deverão apresentar, juntamente com as cer�dões nega�vas
exigidas, declaração passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou O�cios de Registros
que controlam a distribuição de falências e de regime de recuperação judicial ou extrajudicial. Não serão
aceitas cer�dões com validade expirada ou passadas com mais de 90 (noventa) dias contados da efe�va
pesquisa do Cartório em relação à data da realização do Pregão.

 

35. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

35.1. A empresa deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CRA (Conselho Regional de
Administração), que comprove ter executado ou que esteja executando, a prestação de serviço, com
caracterís�cas, quan�dades e prazos equivalentes ou superiores às do objeto deste Elemento Técnico,
conforme indicados a seguir, indicando local, natureza, volume, quan�dades, prazos e outros dados
caracterís�cos, demonstrando os serviços executados pelo período não inferior a três anos:
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35.1.1. Transporte de carga com temperatura controlada;

35.1.2. Armazenamento de carga de temperatura controlada;

35.1.3. Operação logís�ca de armazenagem de carga seca;

35.1.4. Operação logís�ca de carga de temperatura controlada;

35.1.5. Operação de sistema logís�co de transporte e distribuição de carga em ambiente de
grande concentração urbana;

35.1.6. Operação logís�ca de no mínimo 4 unidades de saúde, simultaneamente;

35.2. Apresentar ao menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica emi�do por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, em nome da proponente, comprovando ap�dão para o
desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em caracterís�cas, quan�dade e prazos com o objeto
descrito na presente Especificação Técnica, contemplando no mínimo 40% (quarenta por cento) do
quan�ta�vo acostados no item 4.2 e pelo período de no mínimo 12 (doze) meses. Os atestados deverão
conter necessariamente:

35.2.1. Prazo contratual,

35.2.2. Data do início e término;

35.2.3. Local da prestação dos serviços;

35.2.4. Natureza da prestação dos serviços;

35.2.5. Efe�vo;

35.2.6. Caracterização do bom desempenho da empresa proponente;

35.2.7. Iden�ficação da pessoa jurídica emitente do atestado, bem como o nome e o cargo do
signatário do documento.

35.3. Considerando a especificidade, a natureza con�nua e centralizada da, assim como a
essencialidade do serviço, a ser contratado em relação ao atendimento da saúde pública envolvendo a
grande parcela da população, para cumprimento do disposto neste item, não será permi�do o somatório
de atestados.

35.4. Os serviços a serem comprovados serão, no mínimo, os relacionados abaixo:

35.4.1. U�lização de tecnologias via internet para gerenciamento de armazém e movimentação
dos estoques com controle de lote e validade (WMS), gerenciamento de distribuição (TMS) com
acompanhamento das entregas em tempo real com comunicação direta com os motoristas e
des�natários, além de tecnologia capaz de integrar a contratada às diversas áreas usuárias da contratante
(consumidoras, operacionais e compras) disponibilizando informações gerenciais aos usuários da
contratante.

35.4.2. Gerenciamento de materiais, medicamentos normais e especiais, correlatos e
equipamentos nas dependências da contratada, com estrutura de armazenagem seca, refrigerada e
clima�zada, através de coletores de dados via rádio frequência.

35.4.3. Transporte e distribuição de materiais, medicamentos normais e especiais, correlatos e
equipamentos através de veículos �po baú refrigerados e equipados com rastreamento via satélite.

35.4.4. Gestão e operacionalização de Central(ais) de Armazenamento e Distribuição de
medicamentos ou materiais laboratoriais, com itens sob controle de temperatura.

35.4.5. Gerenciamento eletrônico de documentos com organização, digitalização e indexação de
documentos via OCR (Reconhecimento de Caracteres Ó�cos). Controle de documentos �sico e
eletrônicos, incluindo notas fiscais dos fornecedores e comprovantes de entregas.

35.4.6. Prova de registro da licitante na en�dade de fiscalização profissional competente Conselho
Regional de Administração – CRA e Conselho Regional de Farmácia – CRF.
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35.4.7. Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da licitação, profissionais de nível
superior com formação em Administração, devidamente registrado no CRA, e com formação em
Farmácia, devidamente registrado no CRF, todos pertencentes ao quadro funcional da Empresa, o que
deverá ser comprovado mediante a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou
contrato de trabalho, além de apresentação do diploma.

35.4.8. Cer�ficado de Regularidade Técnica junto ao Conselho Regional de Farmácia, atendendo os
requisitos do Art. nº 22, parágrafo único e Art. nº 24, da Lei 3.820/1960.

35.4.9. Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Carga (RNTRC) emi�do pela Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

35.4.10. Cer�ficado de Autorização da Polícia Federal para o transporte, armazenagem e
embalagem de substâncias psicotrópicas (lei nº 10.357/2001, Art. 4º).

35.5. Para efeito de comprovação das exigências estabelecidas acima serão aceitas as licenças
válidas, assim entendidas aquelas cujo prazo de validade esteja vigente na data da sessão pública. Não
serão aceitos protocolos.

 

36. DA PROPOSTA

36.1. O critério de julgamento das propostas será o MENOR PREÇO GLOBAL.

36.2. O preço será fixo mensal total, onde nesta deverá haver as seguintes composições/ bases
para proposta de preços:

36.2.1. Fornecimento de mão de obra operacional que deverá considerar todos os custos salários,
horas extras, DSR (Descanso Semanal Remunerado), encargos, bene�cios, uniformes, EPIs (equipamentos
de proteção individual), taxa de administração da contratada, impostos e todas as demais despesas para
o fornecimento de serviços conforme especificações do Elemento Técnico.

36.2.2. Serviços de operação logís�ca que deverá considerar todos os custos de infraestrutura,
centro de distribuição geral, logís�ca de distribuição para as unidades, transporte regular e
extraordinário, seguros, manutenção, taxas e impostos, taxa de administração da contratada e demais
despesas para o fornecimento de serviços especificados neste Elemento Técnico.

36.2.3. Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, de modo que
nenhuma outra remuneração será devida pela adequada e perfeita prestação do objeto desta seleção de
fornecedores.

36.2.4. As hipóteses excepcionais de revisão de preços serão tratadas de acordo com a legislação
vigente e exigirão de�da análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico-
financeiro do contrato.

36.3. Serão desclassificadas as propostas com preço excessivo, consideradas como tais as que
excederem ao valor do orçamento es�mado;

36.4. Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data
da apresentação.

 

37. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

37.1. O valor es�mado para este Elemento Técnico será verificado pela Gerência de Compras e
Contratos do IGESDF no decorrer do processo.

 

38. DO PREÇO

38.1. O preço será fixo, mensal, e deverá ser apresentado por lotes de serviços, nos quais deverá
haver as composições / bases para as propostas de preços, de acordo com o modelo do Anexo VIII.
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39. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

39.1. A dotação orçamentária será informada pela Superintendência de Orçamento e Finanças
do IGESDF.

 

40. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

40.1. O IGESDF definirá os nomes dos executores responsáveis pela fiscalização dos
serviços/contrato e respec�vo suplente.

40.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Contrato composto por representantes da Administração Central do
IGESDF.

40.3. O IGESDF reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a
administração dos serviços;

40.4. A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato manterá registros de todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, recomendando o que for necessário à
regularização das falhas ou irregularidades observadas, bem como, avaliação dos resultados esperados,
de modo a acompanhar sua execução e, ao mesmo tempo, avaliar a qualidade dos serviços prestados;

40.5. As providências que ultrapassarem as competências da Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Contrato serão determinadas pelo �tular da Diretoria de Logís�ca e Serviços.

40.6. Sem prejuízo dos trabalhos do executor do contrato A CONTRATADA sujeitar-se-á a mais
ampla e irrestrita fiscalização por parte da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato da
CONTRATANTE para acompanhamento da execução do Contrato, prestando todos os esclarecimentos que
lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

40.7. Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato poderá solicitar ao executor do
contrato a recusar dos serviços executados que não atenderem as especificações estabelecidas no
contrato.

40.8. A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato poderá solicitar a Contratada
entre outras informações, a apresentação dos comprovantes ou declarações de adimplementos dos
pagamentos dos bene�cios previstos ao pessoal envolvido na prestação de serviço.

40.9. A fiscalização do recolhimento dos encargos previdenciários e trabalhistas dar-se-á,
também, mediante consulta direta aos Órgãos competentes sobre a situação de empregados da
contratada.

40.10. Na ocorrência de omissões ou lacunas nos recolhimentos de que trata este item, a (s)
CONTRATADA (s) terá (ao) o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar–se adimplente em
relação a todos os empregados, bem como para sanar a irregularidade detectada, sem prejuízo de
eventuais sanções e penalidades previstas neste Termo e no contrato.

 

41. DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO

41.1. Manter cópia e conhecer o contrato (Elemento Técnico, Ato Convocatório e proposta da
contratada), conhecendo �po do serviço, especificações e preços;

41.2. Manter registro do acompanhamento e gestão do contrato encerrado, que será u�lizado
como base para futuros procedimentos e análise de preços pra�cados;

41.3. Conhecer detalhadamente os locais e como os serviços serão executados;

41.4. Verificar permanentemente a qualidade dos serviços e o cumprimento das obrigações
rela�vas à u�lização dos serviços;
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41.5. Verificar periodicamente, requisitando documentação respec�va, ou ques�onando
empregados da contratada, o cumprimento das obrigações legais com relação aos seus funcionários;

41.6. Verificar se a CONTRATADA está executando de forma direta as obrigações, sem transferir
responsabilidades, ou formalizar subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE;

41.7. Propor forma de controle e avaliação da execução dos serviços;

41.8. Verificar, em tempo hábil, a necessidade de alteração do contrato vigente, propondo
formalização de aditamento ao setor competente, nos casos de:

41.8.1. Vencimento do prazo de vigência e possibilidade de prorrogação, desde que haja previsão
contratual, preços e condições vantajosas para a Contratante;

41.8.2. Modificações nas condições inicialmente pactuadas no Elemento Técnico, especificações
técnicas, qualidade, forma de execução, local dos serviços, quan�dade, preços iniciais, forma de
pagamento, subs�tuição de garan�a - mesmo não havendo alteração do preço contratado;

41.9. Recomendar glosas nos pagamentos em razão de serviços mal executados ou não
executados;

41.10. Sugerir aplicação de penalidades a CONTRATADA em decorrência do descumprimento das
obrigações contratuais;

41.11. Propor rescisão do contrato, por inexecução total ou parcial dos serviços objeto do
contrato, elencando mo�vos que jus�fiquem a medida, para decisão da autoridade competente;

41.12. Comunicar ao �tular da Diretoria de Logís�ca e Serviços, em tempo hábil para adoção de
medidas convenientes, situações cujas decisões ou providências escapem a sua competência;

41.13. Zelar pelo fiel cumprimento da execução do objeto do contrato.

 

42. DAS SANÇÕES

42.1. Em caso de inexecução total, parcial ou qualquer outra inadimplência, sem mo�vo de força
maior, a contratada estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber
garan�da e prévia defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, para as seguintes hipóteses:

42.1.1. por atraso injus�ficado:

42.1.1.1. Multa de 1% (um por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia, incidente sobre o valor
correspondente ao produto especificado no pedido ao fornecedor;

42.1.1.2. Multa de 1,5% (um por cento e meio) ao dia, a par�r do 31º (trigésimo primeiro) dia de
atraso, incidente sobre o valor correspondente ao produto especificado no pedido ao fornecedor, sem
prejuízo da rescisão do contrato, a par�r do 60º (sexagésimo) dia de atraso.

42.1.2. por inexecução parcial ou total do contrato:

42.1.2.1. Advertência;

42.1.2.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, e;

42.1.2.3. Suspensão temporária de par�cipar em pregão eletrônico e impedimento de contratar
com o IGESDF, por um prazo de até 2 (dois) anos.

42.2. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições presentes neste Ato
Convocatório e seus anexos serão aplicadas as sanções estabelecidas nos ar�gos 41 e 42 do Regulamento
Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

 

43. DA GARANTIA CONTRATUAL

43.1. A CONTRATADA deverá manter, em favor do IGESDF, como garan�a do fiel cumprimento
das obrigações contratuais, Garan�a de Execução do CONTRATO equivalente a 5% (cinco por cento) do
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valor do CONTRATO.

43.2. A CONTRATADA permanecerá responsável pelo cumprimento das obrigações contratuais,
incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizações, independentemente da u�lização da
Garan�a de Execução do CONTRATO.

43.3. A Garan�a de Execução do CONTRATO, a critério da CONTRATADA, poderá ser prestada em
uma das seguintes modalidades:

43.3.1. 1.3.1.    Caução, em dinheiro ou �tulos da dívida pública;

43.3.2. 1.3.2.    Fiança bancária ou

43.3.3. 1.3.3.    Seguro-garan�a.

43.4. As cartas de fiança e as apólices de seguro-garan�a deverão ter vigência mínima de 01
(um) ano a contar da data da assinatura do CONTRATO, sendo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA mantê-las em plena vigência e de forma ininterrupta durante todo o Prazo do CONTRATO,
devendo para tanto promover as renovações e atualizações que forem necessárias.

43.5. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no CONTRATO e na regulamentação vigente, a
Garan�a de Execução do CONTRATO poderá ser u�lizada quando a CONTRATADA não proceder ao
pagamento das multas que lhe forem aplicadas, na forma do CONTRATO e dos regulamentos do IGESDF.

43.6. A não prestação da garan�a exigida será considerada recusa injusta ao aceite pela
CONTRATADA. Ficando esta, sujeita às sanções previstas Regulamento Próprio de Compras e
Contratações do IGESDF.

 

44. DA GARANTIA TÉCNICA

44.1. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, ou subs�tuir, tempes�vamente, às
suas expensas, vícios, defeitos ou incorreções, verificadas na execução do objeto do contrato desde que
estejam compreendidos nas suas obrigações, durante toda a vigência do CONTRATO, sempre sendo
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do ordenamento jurídico brasileiro.

 

45. DA FORMA DE PAGAMENTO

45.1. Para efeito de pagamento, a contratada deverá apresentar a correspondente Nota Fiscal de
Prestação de Serviços acompanhados documentos abaixo relacionados:

45.2. Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido
pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado;

45.3. Cer�dão de Regularidade com as Fazendas Federal e do Distrito Federal e, também, com as
Fazendas Estadual e Municipal quando se tratar de empresa com sede fora do Distrito Federal;

45.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a
apresentação de cer�dão nega�va (CNDT), Lei 12.440/2011;

45.5. O pagamento será efetuado em até 30 dias úteis contados da apresentação da Nota Fiscal
de Serviços, devidamente atestada pelo (s) executor (res) do contrato e desde que o documento de
cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento;

45.6. Passados o prazo de 30 dias uteis estabelecido para liquidação da obrigação e sem o
devido pagamento por parte da Administração por sua culpa, a parcela devida será atualizada
monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efe�vo pagamento de acordo com a
variação “pro rata temporis” do INPC;

45.7. Caso haja possibilidade de antecipação do pagamento, somente aplicável às obrigações
adimplidas, a Administração Contratante fará jus ao desconto na mesma proporção na alínea anterior,
desde que não contrarie as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal.
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45.8. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação,
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for ocaso).

 

46. DA VISTORIA PRÉVIA

46.1. Como forma das empresas par�cipantes tomarem conhecimento sobre a situação atual
das Unidades do IGESDF, garan�ndo que irão apresentar uma proposta adequada com a realidade
encontrada, recomenda-se que seja realizada uma vistoria nos locais de prestação dos serviços, incluindo
as unidades relacionadas no Anexo I, até a data anterior à sessão pública de Seleção de Fornecedores.

46.2. A vistoria será realizada pelo representante da empresa, previamente iden�ficado na área
técnica do IGESDF, o qual deverá comprovar sua condição no ato de sua realização.

46.3. A vistoria e demais procedimentos daí decorrentes visam resguardar o concorrente de
possíveis falhas na elaboração da proposta, sendo que, em hipótese alguma a Administração aceitará
posteriores alegações com base em desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes da vistoria, devendo a concorrente vencedora assumir todos os ônus dos serviços
decorrentes. Na ocasião, o responsável pela vistoria será informado sobre posteriores reformas/obras a
que serão subme�das algumas instalações, se for o caso, que possam interferir no cumprimento das
obrigações objeto desta contratação. Resta salientar que a visitação técnica não se configurará como
obrigação a fim de comprovar a qualificação técnica do concorrente, sendo faculdade conferida aos
interessados para uma melhor elaboração das propostas, como retro mencionado.

46.4. A vistoria deverá ser agendada perante a Gerência de Compras e Contratos do IGESDF,
endereço Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, sediada no Edi�cio PO
700, Via W 5 Norte, Brasília - DF, CEP: 70723-040, fones: 61 – 3358-8848.

46.5. Ao final da vistoria, o IGESDF emi�rá Termo em favor da par�cipante do certame,
circunstanciando o atendimento desta exigência. Este Termo deve ser apresentado na habilitação da
par�cipante, no momento em que for exigido.

46.6. O custo da vistoria é por conta e risco das par�cipantes do processo de Seleção de
Fornecedor, incluindo seus deslocamentos em veículo próprio aos locais vistoriados.

 

47. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

47.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

47.2. A Contratada somente poderá subcontratar outra empresa para atendimento parcial do
objeto do contrato com a anuência prévia do IGESDF, sendo vedada a subcontratação total do contrato.
Será permi�da a subcontratação dos veículos a serem u�lizados nos transportes, desde que man�das as
exigências descritas neste Elemento Técnico.

47.3. Em caso de subcontratação de outra empresa, a Contratada não transferirá suas
obrigações e responsabilidades, permanecendo, perante o IGESDF, com total responsabilidade contratual.

47.4. É vedada à Contratada u�lizar frota ou veículos abertos (todos os veículos devem ser
fechados ou �po baú e refrigerados, no caso de transporte de medicamentos e insumos termolábeis).
Qualquer procedimento alterna�vo não poderá ser adotado sem prévia e expressa autorização do
IGESDF.

47.5. A contratada deverá fornecer aos seus empregados todos os equipamentos, recursos
materiais e condições necessárias para o desenvolvimento de suas funções e exigidos por legislação ou
norma do trabalho específica.

47.6. Cabe à contratada executar os serviços dentro dos prazos ajustados, cumprindo os
horários estabelecidos para atendimento.
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47.7. A concorrente ao par�cipar do certame estará ciente de que deve guardar por si, por seus
empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza,
exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento, o mais
completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei,
civil e criminalmente, responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta u�lização, sem
prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

47.7.1. Mesmo após o término do contrato, qualquer divulgação de informações geradas estará
sujeita à prévia autorização do IGESDF.

47.8. Caso a Contratada subcontrate outra empresa para atendimento parcial do objeto do
contrato com a anuência prévia da IGESDF, os custos deverão estar inclusos na proposta de preço da
contratada.

 

48. DO FORO

48.1. O Foro para dirimir eventuais conflitos acerca do presente objeto de contratação deverá
ser o do Distrito Federal, Secção de Brasília

 

49. LOCAL E DATA  

Brasília/DF, 07/abril/2020.

Iden�ficação do Responsável pela elaboração do Elemento Técnico nº 10/2020:

 

WALÉRIA ALVES DE AZEVEDO

Gerente de Insumos e Logística

 

APROVO o presente Elemento Técnico, consoante o Art. 2º, §1º Próprio de Compras e Contratações do
IGESDF, e AUTORIZO o contratação. do Regulamento procedimento de contratação.

 

DOUGLAS VALERIO ISAAC

Superintendente de Unidade de Apoio

 

 

MAILSON VELOSO SOUZA

Superintendente de Insumos e Logística

 

 

Documento assinado eletronicamente por WALERIA ALVES DE AZEVEDO - Matr.0000457-3,
Gerente de Insumos e Logís�ca, em 09/04/2020, às 10:36, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por MAILSON VELOSO SOUSA - Matr. 0000383-7,
Assessor(a) da Presidência, em 09/04/2020, às 13:34, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
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