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RELATÓRIO DE GESTÃO GAPMA 2019  

Transformar conhecimentos em ações 

positivas nos traz a sensação de dever 

cumprido e de gratidão ao mesmo tempo. 

Vambor 

 

 

Não se deve ignorar que o patrimônio da Administração Pública é constituído pela soma de bens e 

obrigações financiadas por meio do pagamento de tributos pelos contribuintes que, de forma 

compulsória, direta ou indiretamente, suportam e transferem uma parcela de seus próprios 

recursos ao Erário. Constitui-se uma obrigação da Administração Pública gerir esse patrimônio 

estritamente no contexto das disposições constitucionais, em especial seu artigo 37, obedecendo 

“aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. Por se tratar 

da área da saúde, cabe também destacar os três princípios doutrinários que conferem legitimidade 

ao SUS: a universalidade, a integralidade e a equidade. Obedecer aos princípios envolvidos é a 

melhor forma de não perder o rumo. 

 

Nesse contexto, o processo de gestão pública não é uma atividade simples, exigindo habilidades 

teóricas, técnicas e práticas relacionadas ao conhecimento das regras do sistema, bem como 

habilidades operacionais capazes de implementar as ações necessárias à sua operacionalidade. 

Tais requisitos são apresentados neste relatório, que sumariza os resultados trazidos para a 

sociedade e a instituição pela área técnica. O presente relatório não esgota a descrição das ações da 

gerência, mas destaca seus principais resultados. 

 

Que diferença fazemos? 

 

Graças à atuação de um corpo de servidores técnicos qualificado e experiente, a Gerência de 

Avaliação, Planejamento e Monitoramento de Aquisições Assistenciais (GAPMA) conseguiu 

protagonizar a execução de um investimento de +R$ 1.730.000,00 em recursos federais e de 

créditos tributários estaduais, sem oneração da fonte própria. Os novos contratos centralizados de 

2019/2020 reduziram o valor global em -R$ 7.250.213,39 em relação a 2018/2019. O Material 
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Médico Hospitalar (MMH), que representa o maior volume de gastos com insumos da rede, 

conseguiu ter seu preço de referência reduzido em relação ao homologado na ordem de -R$ 

80.615.015,28. Para os tubos de laboratório, que são usados para a coleta de sangue, a diferença de 

valores foi da ordem de -R$ 2.328.881,94. Tais números mostram os dois eixos de contribuição da 

DIRASS/GAPMA para a melhoria da sustentabilidade da instituição: o incremento de receitas e a 

redução de custos. Ao mesmo tempo, são empreendidas medidas de esforço, como será 

apresentado neste relatório. 

 

Quem somos? 

 

A GAPMA subordina-se à Diretoria Assistencial (DIRASS) da Administração Central da 

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG). Suas competências estão delimitadas 

pelo Decreto nº 47.852, de 31 de janeiro de 2020, in verbis: 

 

Art. 21 – A Gerência de Avaliação, Planejamento e Monitoramento de Aquisições 

Assistenciais tem como competência planejar as aquisições e padronizar os produtos para 

a saúde, serviços e bens patrimoniais de uso clínico e assistencial para as unidades 

assistenciais da Fhemig, com atribuições de: 

I – subsidiar a análise sobre a viabilidade técnica das demandas de natureza clínica e 

assistencial; 

II – planejar as compras centralizadas, o monitoramento e controle da execução de seus 

objetos pactuados; 

III – deliberar sobre a centralização ou a descentralização de aquisições de produtos e 

serviços e bens patrimoniais de uso clínico e assistencial 

 

Missão da GAPMA/DIRASS 

Promover medidas técnicas que subsidiem os processos de aquisição e contratação assistenciais, 

de modo a incrementar a segurança, as escolhas custo-efetivas, a padronização de insumos e a 

legalidade nos processos, de modo a contribuir com a sustentabilidade da Rede FHEMIG segundo 

os princípios do SUS, da Administração Pública e os objetivos da Diretoria Assistencial. 

 

Visão da GAPMA/DIRASS 

Ser reconhecida pela excelência técnica no desenho dos planejamentos das aquisições e 

contratações assistenciais públicas. 
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Valores da GAPMA/DIRASS 

 Legalidade 

 Ética 

 Eficiência 

 Eficácia 

 Segurança assistencial 

 Custo-efetividade 

 Formalidade 

 Padronização 

 

A GAPMA/DIRASS possui duas coordenações: 

 

a) Coordenação de Planejamento de Aquisições Assistenciais (CPAA); 

b) Coordenação de Engenharia Clínica (CEC). 

 

A CPAA possui os seguintes núcleos: 

 

a) Núcleo de Material Médico Hospitalar (2 colaboradores); 

b) Núcleo de Medicamentos e Gases Medicinais (2 colaboradores); 

c) Núcleo de Aquisições Laboratoriais (1 colaborador); 

d) Núcleo de Nutrição (2 colaboradores). 

 

A CEC possui apenas o Núcleo de Engenharia Clínica ativo. A atual estrutura da 

GAPMA/DIRASS pode ser sistematizada da seguinte, conforme a FIG. 4: 
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FIGURA 4 – Estrutura organizacional da GAPMA/DIRASS 

Fonte: GAPMA/DIRASS 

 

A GAPMA/DIRASS, no contexto da Rede FHEMIG, é fundamental ao alcance dos resultados 

institucionais do Sistema Único de Saúde Estadual, conforme assinalado pelas linhas pontilhadas 

no Mapa Estratégico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), FIG. 1:  
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           Interface prioritária da GAPMA 

FIGURA 1 – Trajetória da GAPMA/DIRASS entre os objetivos da SES-MG 

Fonte: GAPMA/DIRASS 

Conforme a FIG.2, a GAPMA possui uma trajetória principal de interface prioritária no Mapa 

Estratégico da Rede FHEMIG: 



 

 

 

 

 

 

                    SEI: 2270.01.0006809/2020-97 

 

7 

 

 

 

 

           Interface prioritária da GAPMA 

FIGURA 2 – Trajetória da GAPMA/DIRASS entre os objetivos da Rede FHEMIG 

Fonte: Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos 

 

Como fazemos? 

 

A GAPMA/DIRASS tem em seu core business a definição das estratégias de centralização e 

descentralização das aquisições e contratações. Ao centralizar os processos de aquisição de itens 

considerados estratégicos, é possível obter economia de escala, uniformização de demandas 

similares, compartilhamento de boas práticas e a padronização de insumos. A FIG. 3 apresenta a 

tríade gerencial norteadora da GAPMA/DIRASS para a operacionalização dos processos, ações e 

fluxos: 
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FIGURA 3 – Tríade gerencial norteadora da GAPMA/DIRASS 

Fonte: GAPMA/DIRASS 

 

Pontos fortes e oportunidades da GAPMA/DIRASS: 

 

 equipe composta, coordenada e gerenciada por servidores técnicos qualificados, 

experientes e comprometidos com resultados; 

 estreita ligação com a Diretoria Assistencial, permitindo que as aquisições sejam alinhadas 

aos objetivos assistenciais; 

 A abordagem holística e sinergética da GAPMA/DIRASS procura aliar segurança 

assistencial, custo-efetividade e sustentabilidade em prol de resultados efetivos para a Rede 

FHEMIG e órgãos participantes das atas de registro de preços. 
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Pontos fracos e ameaças à GAPMA/DIRASS: 

 

 ausência de sistemas gerenciais robustos que contemplem as análises e correlações mais 

sofisticadas; 

 dificuldade de acesso aos dados institucionais de outras diretorias e gerências; 

 incapacidade de centralização de novos grupamentos por restrição do quantitativo de RH, 

que é insuficiente; 

 necessidade de revisão e formalização de fluxos com a Diretoria de Planejamento, Gestão e 

Finanças (DPGF), nos quais a GAPMA/DIRASS é diretamente dependente, levando à 

demora na conclusão dos processos de aquisição iniciados na gerência; 

 no primeiro semestre de 2019, as equipes da até então Gerência de Suprimentos (GESUP) 

e do Núcleo de Engenharia Clínica da antiga Gerência de Engenharia Hospitalar 

(GEHOSP), ambas subordinadas à Diretoria de Planejamento, Gestão de Finanças (DPGF) 

foram transferidas para a DIRASS. Tal processo de transferência da DPGF para a DIRASS 

foi tumultuado, com fluxos de trabalho não previamente estabelecidos, o que provocou o 

inédito atraso na conclusão dos registros de preços e contratos. Portanto, neste relatório 

foram considerados apenas os registros de preços e contratos concluídos até janeiro/2020. 
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SECÇÃO A – INVESTIMENTOS E CUSTEIO COM RECURSOS EXTERNOS 

 

A participação da GAPMA/DIRASS na captação de recursos externos se deu em três eixos: (1) 

recursos federais via Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários (TDCO) sem 

execução na instituição desde 2018, prestes a serem cancelados, (2) convênio com o Ministério da 

Saúde para disponibilização de monitores e cardioversores e a (3) intermediação para verba de 

custeio. As três frentes totalizaram +R$ 5.948.387,15 em recursos externos executados e/ou 

captados. Em termos de custeio, a GAPMA/DIRASS participou ativamente da articulação dos 

recursos a serem alocados no Grupo de Vigilância em Saúde para ações de prevenção e 

reabilitação para atender pessoas atingidas pela hanseníase que vivem ou convivem nos antigos 

hospitais colônia, totalizando uma verba extra de custeio de +R$ 307.600,001, para a aquisição de 

insumos assistenciais. Assim, foi possível realizar medidas de investimento e custeio, dois grandes 

eixos de gasto público. Capacitações estão fora do escopo da GAPMA/DIRASS. Os processos de 

captação já executados encontram-se em prestação de contas e auditoria, para fins de controle. 

 

I. RECURSOS FEDERAIS PARA INVESTIMENTO + R$ 1.730.000,00: 

 

Considerando os desafios orçamentários enfrentados pela instituição, a GAPMA/DIRASS 

concentrou-se em empreender os esforços necessários para a execução dos Termos de 

Descentralização de Créditos Orçamentários (TDCO) que não vinham sendo executado desde 

2018 (TDCO 9/2018 e parte do 12/2018). A GAPMA/DIRASS entendeu que tais recursos eram 

vitais para a Rede FHEMIG conseguir reduzir a defasagem do parque tecnológico, poupando a 

fonte própria. 

 

O TDCO 9/2018 encontrava-se parado desde 2018 e prestes a ser encerrado sem execução. A 

GAPMA/DIRASS assumiu o desafio de não perder totalmente a verba, buscando parcerias para 

que o recurso federal fosse efetivamente empregado. Cabe destacar a importante parceria com o 

Hospital Regional João Penido, cujo agradecimento pela ajuda foi registrado no SEI nº 

2270.01.0052398/2019-30. Registra-se também o empenho da Diretoria de Planejamento, Gestão 

                                                           
1 A ser executado em 2020. 
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e Finanças (DPGF) e da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), sem as quais 

não teria havido êxito. 

 

Foram investidos +R$ 1.543.333,33 em equipamentos assistenciais através do TDCO 9/2018, da 

seguinte forma: 

 

a) 2 (dois) sistemas de vídeo endoscopia para rígida para o Hospital Regional João Penido, no 

total de +R$ 373.333,33; 

b) 1 (um) sistema de vídeo endoscopia flexível para o Hospital Regional João Penido, no total 

de +R$ 248.000,00; 

c) 5 (cinco) aparelhos de ultrassom diagnóstico sem aplicação transesofágica, sendo 1 (um) 

para o Hospital Regional João Penido, 2 (dois) para o Hospital Julia Kubitschek e 2 (dois) 

ao Hospital Infantil João Paulo II, no total de +R$ 597.000,00; 

d) 1 (um) sistema de digitalização de imagens radiológicas para o Hospital Regional João 

Penido, no total de +R$ 70.000,00; 

e) 5 (cinco) ventiladores pulmonares pressométricos e volumétricos - Respirador artificial, 

sendo 2 (dois) para o Hospital Regional João Penido e 3 (três) ao Hospital Infantil João 

Paulo II, no total de +R$ 189.000,00; 

f) 2 (dois) cardiotocógrafos para o Hospital Regional João Penido, no total de +R$ 

66.000,00. 

 

Por meio do TDCO 12/2018 foi possível realizar a compra de 1 (um) sistema de 

videolaparoscopia, para o Hospital Cristiano Machado no total de +R$ 186.666,67. 

 

II. DOAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE (MS)/ UEPB: + R$ 4.218.387,152 

 

Por meio de acordo celebrado com o Ministério da Saúde (MS), foi possível receber 95 (noventa e 

cinco) monitores3, totalizando um investimento de +R$ 2.294.859,90, que foram distribuídos da 

seguinte forma: 

                                                           
2 Não houve repasse do recurso financeiro, mas a doação direta dos equipamentos. 
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a) Hospital Regional João Penido: 40 (quarenta) unidades; 

b) Hospital Regional de Barbacena: 10 (dez) unidades; 

c) Hospital Regional Antônio Dias: 20 (vinte) unidades; 

d) Hospital Alberto Cavalcanti: 10 (dez) unidades; 

e) Maternidade Odete Valadares: 15 (quinze) unidades. 

 

Também foram recebidos 45 (quarenta e cinco) cardioversores4, no total de +R$ 1.923.527,25, 

distribuídos da seguinte forma: 

 

a) Hospital João XXIII: 15 (quinze) unidades; 

b) Hospital Julia Kubistchek: 2 (duas) unidades; 

c) Hospital Regional Antônio Dias: 2 (duas) unidades; 

d) Hospital Regional de Barbacena: 2 (duas) unidades; 

e) Maternidade Odete Valadares: 5 (cinco) unidades; 

f) Hospital Infantil João Paulo II: 1 (uma) unidade; 

g) Hospital Maria Amélia Lins: 1 (uma) unidade; 

h) Centro Mineiro de Toxicologia: 1 (uma) unidade; 

i) Instituto Raul Soares: 1 (uma) unidade; 

j) Centro Psíquico da Adolescência e infância: 1 (uma) unidade; 

k) Hospital Galba Veloso: 1 (uma) unidade; 

l) Hospital Eduardo de Menezes: 1 (uma) unidade; 

m) Hospital Cristiano Machado: 1 (uma) unidade; 

n) Hospital Regional João Penido: 1 (uma) unidade; 

o) Casa de saúde Santa Isabel: 1 (uma) unidade; 

p) Casa de Saúde Padre Damião: 1 (uma) unidade; 

q) Casa de Saúde São Francisco de Assis: 1 (uma) unidade; 

r) Hospital Alberto Cavalcanti: 1 (uma) unidade; 

s) Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena: 1 (uma) unidade; 

                                                                                                                                                                                              
3 Valor de aquisição unitário do monitor pelo MS: R$ 24.156,42. 
4 Valor de aquisição unitário do monitor pelo MS: R$ 42.745,05. 
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t) Ambulâncias – UTIs móveis para atendimento da Rede FHEMIG: 4 (quatro) unidades. 

 

Este processo foi viabilizado através de uma Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), 

possibilitando o recebimento de monitores multiparamétricos e desfibriladores/cardioversores. O 

parceiro privado da iniciativa foi a LIFEMED industrial de equipamentos e artigos médicos e 

hospitalares LTDA, que forneceu os produtos entregues ao SUS e executou transferência 

tecnológica para a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) na estruturação do seu sistema da 

qualidade, adaptação da planta produtiva, aquisição de certificações, autorizações e alvarás, entre 

outros.  

 

III. RECURSOS ESTADUAIS: + R$ 291.118,95: 

 

O Plano de Regularização de Créditos Tributários (PRCT) foi instituído pela Lei Estadual nº 

22.549, de 1º de julho de 2017, visando ao refinanciamento de dívidas tributárias com o Governo 

do Estado de Minas Gerais. Sua regulamentação se deu pelos Decretos nº 47.210/2017, nº 

47.211/2017, nº 47.212/2017 e nº 47.213/2017, sendo possível a adjudicação judicial para quitar 

débitos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 

Doação (ITCMD) e demais taxas. Através do PRCT, a Rede FHEMIG conseguiu recursos da 

ordem de +R$ 291.118,95 em 2019, evitando o uso de recursos da fonte própria para adquirir os 

itens abaixo: 

 

a) Suxametonio 100mg (+R$ 35.061,00); 

b) Domperidona 10mg (+R$ 14.000,00); 

c) Ranitidina xpe 120ml (+R$ 13.996,68); 

d) Soro glicosado 5% 500ml (+R$ 104.000,00); 

e) Haloperidol 2mg 20ml (+R$ 3.275,87); 

f) Soro ringer c/lactato 500ml (+R$ 113.820,00); 

g) Especulo desc. Vag. Esteril g (+R$ 88,20); 

h) Especulo desc. Vag. Esteril m (+R$ 3.631,20); 
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i) Especulo desc. Vag. Esteril p (+R$ 3.276,00). 

 

IV. EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS 

 

A fim de medir a eficiência, é possível comparar o valor global de contratos ou do grupamento no 

registro de preços, entre um período e outro, ou entre o valor de referência (teto superior) e o 

homologado (efetivamente adotado). Para material médico hospitalar, há uma diferença entre a 

relação de itens padronizados de um ano para outro, não sendo possível comparar os grupamentos 

por ano, sem haver um viés analítico. Tais diferenças dizem respeito às padronizações e 

despadronizações não somente da FHEMIG, bem como dos demais órgãos estaduais. Para fins de 

avaliação da efetividade do processo de aquisição de material médico hospitalar, admitiu-se como 

referência o (a) valor total dos preços de referência, conforme planilha de formação de preço, dos 

itens homologados no processo (itens licitados menos os fracassados e desertos). Em seguida, 

comparou-se o (b) valor total dos mesmos itens segundo o valor final homologado. Para a 

avaliação da efetividade dos processos relacionados aos contratos de nutrição e gases, comparou-

se o valor global do instrumento jurídico de 2018/2019 com o de 2019/2020. 

 

a) MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MMH) 2019 – R$ 80.615.015,28 

 

A Rede FHEMIG possui a delegação da SEPLAG para ser gestora das atas de Registros de Preços 

de Material Médico-Hospitalar (MMH). O Núcleo de MMH empreende várias medidas para a 

melhoria dos processos e a busca contínua da qualidade dos insumos. A Administração Central da 

FHEMIG possui a Comissão Central de Material Médico Hospitalar, subordinada à Diretoria 

Assistencial, composta por servidores da GAPMA e outras áreas, cuja função principal é 

determinar a padronização de materiais médico hospitalares na instituição. Conforme o GRAF. 1, 

o maior montante de MMH está no grupamento Compra Estadual, que compreende os insumos de 

uso mais amplo na assistência, tais como gazes, ataduras de crepom, avental, luvas de 

procedimento, agulhas, máscaras etc, cujo registro de preços reduziu o valor de referência em -R$ 

44.573.625,38, 33%. Drenos e Coletores tiveram reduziram o montante de R$ -11.150.017,08 (-

20%) e curativos -R$ 10.281.533,84 (-45%). 
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GRÁFICO 1 – Diferença entre valores de referência e homologados nos RP de MMH 2019 

Fonte: GAPMA/Núcleo de Material Médico Hospitalar 

 

O GRAF. 2 mostra que o maior valor economizado, no comparativo entre o valor de referência e o 

homologado está no grupamento de Agulhas e Seringas, -R$ 3.243.957,93 (-31%). Entre os 

demais grupamentos, destacam-se os Insumos de Hemodiálise, cuja economia foi de -55%. 

 

 

GRÁFICO 2 – Redução dos valores de referência para os homologados nos RP de MMH 2019 

Fonte: GAPMA/Núcleo de Material Médico Hospitalar 

Valor Percentual 
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b) LABORATÓRIO – R$ 2.328.881,94 

 

Entre os itens de laboratório, a maior economia entre o preço de referência e o homologado está 

nos tubos com fluoreto de sódio e EDTA5, no montante de -R$ 719.342,35 (-34,82%), seguido 

do que contém ativador de coagulador, no valor de -R$ 565.752,53 (-62,72%).  

 

GRÁFICO 3 – Redução dos valores de referência para os homologados nos RP de tubos 2019 

Fonte: GAPMA/Núcleo de Aquisições laboratoriais 

 

Nos tubos de menor valor total de aquisição, destaca-se o montante economizado com ativador de 

coagulação e gel separador, -R$ 89.805,24 (-57,09%). O maior percentual de diferença no valor 

de referência e o homologado é o tubo com ativador de coagulação, 57,02% (-R$ 3.497,50).  

 

                                                           
5 Ácido etilenodiamino tetra-acético. 

Valor Percentual 
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GRÁFICO 4 – Redução dos valores de referência para os homologados nos RP de MMH 2019 

Fonte: GAPMA/Núcleo de Aquisições Laboratoriais 

 

c) GASES MEDICINAIS 2019/2020 – R$ 781.727,37  

 

Após um amplo estudo realizado pelo Núcleo de medicamentos, Engenharia Clínica, Unidades 

Assistenciais e demais interfaces, o processo de licitação dos gases medicinais foi aperfeiçoado. 

Para um quantitativo de gases menor, a Rede FHEMIG teve como valor global do contrato de 

Tubo 

Valor Percentual 
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gases em 2018/2019 o quantitativo de R$ 4.082.008,41. Em 2019/2020, o novo processo 

conseguiu reduzir o valor global para R$ 3.300.281,04 e aumentar o quantitativo de gases, 

representando uma economia direta total de -R$ 781.727,37 para 2020. Além disso, superou-se as 

constantes reclamações das unidades assistenciais sobre o quantitativo de 2018, aquém das atuais 

necessidades da Rede FHEMIG. É fazer mais com menos. 

 

d) NUTRIÇÃO 2019/2020 – R$ 6.468.486,02  

 

As nutrições fornecidas na Rede FHEMIG possuem o mesmo nível de qualidade das instituições 

privadas. Como medida de efetividade, foram implementadas ações que elevassem a qualidade das 

refeições, mas reduzissem o valor global desses contratos. A seguir são apresentadas as diferenças 

entre os valores globais dos contratos de 2018/2019 (azul) e 2019/2020 (vermelho), GRAF.5: 

 

GRÁFICO 5 – Comparativo entre os contratos de nutrição 2018 e 2019/2020 – grande volume 

Fonte: GAPMA/Núcleo de Nutrição 

 

Entre os contratos de grande volume, observa-se que o maior percentual de redução do valor 

global do contrato, no comparativo entre 2018 e 2019/2020, se deu no Hospital Cristiano Machado 

e Hospital Galba Veloso. Naquele contrato, o total economizado foi de -R$ 2.246.532,79, que 

corresponde a -29,99%. O contrato do Hospital Julia Kubistchek (-17,65%), o Hospital Infantil 

João Paulo II (-17,62%) e Hospital Regional João Penido (-17,08%) apresentam percentuais 

similares, com os respectivos valores economizados: -R$ 1.187.615,13, -R$ 811.995,54 e -R$ 

688.002,75. Os dados são sumarizados no GRAF. 6: 
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GRÁFICO 6 – Comparativo entre os contratos de nutrição 2018 e 2019/2020 – médio volume 

Fonte: GAPMA/Núcleo de Nutrição 

 

Para os contratos de médio volume, o Hospital Eduardo de Menezes apresentou o maior 

percentual de economia, -12,74%, seguido do Hospital Alberto Cavalcanti, -11,64%. Naquelas 

unidades assistenciais, os volumes economizados foram -R$ 379.949,78 e -R$ 349.578,46, 

respectivamente. O valor economizado na Casa de Saúde Santa Isabel foi -R$ 178.776,52 (-

7,73%) e na Maternidade Odete Valadares foi -R$ 121.297,49 (-3,38%). A seguir é apresentado o 

GRAF. 7: 

 

GRÁFICO 7 – Comparativo entre os contratos de nutrição 2018 e 2019/2020 – pequeno volume 

Fonte: GAPMA/Núcleo de Nutrição 
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Nos contratos de pequeno volume, o maior percentual economizado foi no Hospital Maria Amélia 

Lins, -16,33%, perfazendo o montante de -R$ 275.893,25. Seguiu-se a economia da Casa de 

Saúde Padre Damião, -R$ 200.008,80 (-9,52%), e o Centro Psíquico da Infância e Adolescência, -

R$ 28.835,51 (-4,80%). O GRÁF. 5 mostra que os contratos de nutrição de 2019/2020 são mais 

econômicos que os de 2018/2019, perfazendo um montante de -R$ 6.468.486,02 menor. 

 

 

GRÁFICO 5 – Redução do valor dos contratos de nutrição, comparativo 2018/2019 e 2019/2020  

Fonte: GAPMA/Núcleo de Nutrição 
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SECÇÃO B – ESTRATÉGIAS 

 

I. PROGRAMA INTERNO DE INTEGRIDADE E MONITORAMENTO DE 

RISCOS ORGANIZACIONAIS (INTEGRO) 

 

O Programa Interno de Integridade e Monitoramento de Riscos Organizacionais (INTEGRO) 

da GAPMA/DIRASS tem entre seus objetivos a busca pela conformidade com as leis, padrões 

éticos, regulamentos internos/externos, identificar preventivamente as possibilidades de perdas 

ou impactos negativos, controles inadequados ou insuficientes, falhas de monitoramento, 

planejamento, indefinição de métodos ou erros humanos nos processos de aquisição e 

contratações relacionadas. 

 

a) O programa na engenharia clínica 

 

Na área de engenharia clínica, elaborou-se um fluxo em que todos os novos pedidos de 

aquisição de equipamentos assistenciais passam pela GAPMA/DIRASS, que faz uma análise 

da pertinência do pedido dentro da escala da rede, correlacionado as condições estruturais para 

a instalação, escalabilidade econômica, frequência de uso planejado, recursos humanos 

capacitados, possibilidade de reparo de equipamento existentes (evitando aquisição de novos 

desnecessariamente) e habilitação dos procedimentos. Ainda que a infraestrutura e a 

habilitação/faturamento estejam fora do escopo da GAPMA/DIRASS, tais questões são 

estratégicas na busca pela segurança assistencial, efetividade dos investimentos e a 

sustentabilidade econômica. 

 

Quais os riscos organizacionais que o INTEGRO visa a combater na engenharia clínica? 

 

 equipamentos médico-hospitalares guardados que não podem ser instalados por causa 

de pendências de modificações de infraestrutura, cabeamento e energia elétrica 

(atribuições da DPGF) necessárias para alguns equipamentos médico-hospitalares 

(atribuição da DIRASS); 
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 pendências de atesto da nota e funcionamento por falta de condições elétricas; 

 a imobilização de recursos financeiros em equipamentos médico-hospitalares recém 

adquiridos, mas que não são usados; 

 a aquisição de novos equipamentos médico-hospitalares e mobiliário sem a baixa dos 

itens inservíveis do mesmo tipo; 

 retrabalho com o envio e retorno de documentos, solicitando informações 

complementares; 

 a discrepância entre os dados informados no inventário virtual e o real; 

 os pedidos de aquisição de novos equipamentos médico-hospitalares em que há itens 

em estoque. 

 

Quais os produtos do programa na engenharia clínica? 

 

 desenho do fluxo de solicitações de aquisição descentralizadas, submetendo a um 

controle centralizado; 

 planilha padronizada e autoexplicativa, no qual as unidades assistenciais inserem suas 

solicitações e compilam os dados para uma avaliação ágil na GAPMA/DIRASS 

(APÊNDICE A); 

 Check-list para manifestação técnica evidenciada, a fim de se qualificar orçamentos 

para instrução do processo licitatório, manifestação técnica do produto ofertado e 

verificação técnica do produto entregue (APÊNDICE B); 

 compilado de solicitações de aquisição de novos equipamentos. 

 

b) monitoramento de contratos assistenciais centralizados 

 

A fim de permitir um acompanhamento mais efetivo dos contratos assistenciais centralizados, 

desenvolveu-se uma rotina de monitoramento dos critérios legais, administrativos e operacionais 

fundamentais para a efetividade do cumprimento dos objetos e serviços. Os técnicos monitoram a 

execução dos contratos, de maneira a orientar os gestores e fiscais nas unidades assistenciais a 
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desempenhar seus papeis de maneira satisfatória. Rotineiramente os contratos são monitorados a 

fim de se verificar problemas, visando à atuação proativa. 

 

Quais os riscos organizacionais que o INTEGRO visa a combater nos contratos assistenciais 

centralizados? 

 

 a execução de dois ou mais contratos com o mesmo objeto, na mesma unidade 

assistencial e ao mesmo tempo; 

 a realização de empenhos e liquidação fora do período de vigência do instrumento 

contratual; 

 a ausência de registros formais de não conformidades na prestação dos serviços 

contratualizados, uma vez que a cultura organizacional levava à discussões informais 

não registradas com os fornecedores; 

 a ausência de auditoria interna amostral; 

 o baixo número de processos punitivos diante de relatos de descumprimentos de 

obrigações contratuais pelas unidades; 

 a continuidade da prestação de serviços após a inscrição da empresa no Cadastro de 

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual 

(CAFIMP). 

 

Quais os produtos do programa na área de contratos assistenciais centralizados? 

 

a) um checklist periódico de monitoramento de contratos, para que gestores e fiscais 

manifestem-se sobre a execução do objeto e das condições comerciais contratualizadas 

(APÊNDICE C); 

b) a busca amostral por contratos descentralizados que possuem itens adquiridos por um valor 

maior que os registros de preços vigentes, para a devida notificação aos gestores de 

contrato; 

c) a orientação às unidades assistenciais que não emitam empenhos, liquidação e pagamentos 

fora do período de vigência dos instrumentos contratuais de referência; 
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d) a tomada de medidas efetivas para que não ocorra a execução de contratos com mesmo 

objeto ao mesmo tempo, durante os períodos de transição contratual; 

e) encaminhamento de processos para a Procuradoria a fim de se verificar o não atendimento 

à vinculação ao instrumento convocatório, quando identificados; 

f) ampla formalização, a fim de que as orientações e andamentos sejam sempre registrados, 

de forma a estabelecer a responsabilidade pelo efetivo cumprimento das obrigações 

contratuais; 

g) notificação aos gestores de contratos para que instruam processos punitivos por 

descumprimento contratual. 
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SECÇÃO C – EXEMPLOS DE SOLUÇÕES TÉCNICAS E ESFORÇO 

 

A GAPMA/DIRASS procura identificar e articular para solucionar os nós críticos assistenciais. 

Como exemplos de ações e desafios enfrentados, destacam-se: 

 

a) as compras de medicamentos foram centralizadas na Secretaria de Estado de Planejamento 

e Gestão (SEPLAG), como parte da estratégia estadual de compras.  A GAPMA/DIRASS 

articulou com a SEPLAG para a criação de um grupamento de medicamentos hospitalares, 

com uma série de prerrogativas de priorização e comunicação dos status. Desta forma, 

estabeleceu as bases para que a segurança assistencial relacionada ao fornecimento de 

medicamentos fosse priorizada. A qualidade da relação institucional para aquisições entre 

FHEMIG e SEPLAG melhorou consideravelmente; 

b) o Núcleo de medicamentos agiu proativamente a fim de identificar as alternativas 

terapêuticas ao desabastecimento da primeira escolha (tratamento de referência), 

considerando os volumes em estoque e custo; 

c) na condição de participante de atas de registro de preços das compras de medicamentos  

centralizadas na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), as áreas 

técnicas da GAPMA atua como referência da FHEMIG junto àquele órgão para 

movimentação de cotas entre as instituições participantes; 

d) o gerenciamento das cotas nos registros de preços, considerando os estoques nas unidades, 

requer o bloqueio das mesmas, quando necessário, a fim de promover os remanejamentos 

de estoques excessivos; 

e) o gerenciamento das cotas nos registros de preços dos antimicrobianos de uso restrito passa 

por critérios rigorosos, classificado pela Vigilância Hospitalar/Comissão Central de 

Farmácia e Terapêutica (VHOSP/CCFT), para evitar a utilização desordenada e estoques 

elevados; 

f) na condição de gestora de atas de registros de preços para todo o Estado, a Rede FHEMIG 

resolve diversos desafios para o IPSEMG, Hospital da Polícia Militar e Hospital da 

Unimontes, atuando diversas vezes na liberação de cotas para o atendimento emergencial. 
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Essa cooperação é retribuída quando a Rede FHEMIG precisa de realizar aquisições 

também contingenciais; 

g) todos os núcleos adotaram medidas a fim de evitar as grandes aquisições, reduzindo o 

volume de recursos financeiros retidos no ativo imobilizado, as perdas por vencimento e os 

devidos custos com tratamento de resíduos de serviços de saúde; 

h) o Núcleo de Material Médico agiu de maneira precisa na propositura de alternativas a um 

problema pontual de enxoval permanente, por meio da análise dos estoques de capotes e 

enxoval descartável; 

i) a troca dos tanques criogênicos de 8 (oito) grandes unidades assistenciais da rede 

FHEMIG, considerando o fim da vigência do contrato atual, início do novo, feriados de 

fim de ano e fortes chuvas, requereu um árduo planejamento. A equipe de engenheiros 

calculou a janela de oportunidade para a troca dos tanques, considerando a maior 

segurança e o menor desperdício. O núcleo de medicamentos averiguou as condições para 

que houvesse o último abastecimento na vigência do atual contrato, assim como os 

empenhos necessários ao novo fornecedor. As unidades assistenciais foram devidamente 

capacitadas sobre como agir durante o período crítico de troca dos tanques, com acesso aos 

contatos de referência. Planos de contingência foram desenhados para qualquer 

descumprimento do plano de ação desenhado. Toda a operação ocorreu 100% dentro do 

planejado, sem danos assistenciais e com o menor desperdício possível; 

j) os testes de qualidade da Rede FHEMIG procuram verificar se os produtos adquiridos 

atendem aos descritivos técnicos, segurança assistencial e o funcionamento esperado. Em 

2019, reforçou-se a medida de realizar as notificações da ANVISA, além do que se faz 

internamente. O Notivisa é um sistema informatizado desenvolvido pela Anvisa para 

receber notificações de incidentes, eventos adversos (EA) e queixas técnicas (QT) 

relacionadas ao uso de produtos e de serviços sob vigilância sanitária. As notificações de 

desvios de qualidade internas da Rede FHEMIG são direcionadas ao Notivisa. 
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SECÇÃO D – DIRETRIZES PARA O ANO DE 2020 

 

Abaixo são listadas as diretrizes propostas para o ano de 2020: 

 

a) [Laboratório] reagrupamento dos reagentes de laboratório para fins de instrução dos 

registros de preços, a fim de tornar o processo mais eficiente; 

b) [Laboratório] pedir à SEPLAG a delegação para gestão da ata de registro de preços de 

reagentes e tubos, de modo a implementar medidas de ganho de eficiência, na medição do 

valor de referência versus o homologado; 

c) [MMH] levantamento de necessidades de insumos para o atendimento de possível surto de 

coronavírus e dengue em 2020; 

d) [OPME] propõe-se a criação de uma comissão gestora e internas de Órteses, próteses e 

materiais especiais (OPME) que alie segurança assistencial, protocolos clínicos, 

faturamento e uso racional. O novo fluxo depende de uma referência de OPME na 

GAPMA/DIRASS; 

e) [Mobiliário assistencial] propõe-se que exista uma referência na GAPMA/DIRASS, uma 

vez que atualmente todo o processo de aquisição é descentralizado, ainda sem supervisão; 

f) [Manutenção de equipamentos assistenciais] A Coordenação de Engenharia Clínica não 

possui uma referência para manutenção e todos os contratos são descentralizados (exceto 

de ventiladores, que é centralizado). Propõe-se que exista um engenheiro clínico do quadro 

que dê continuidade aos processos, considerando ainda a aposentadoria de um engenheiro 

e encerramento do contrato do outro, no período 2020-2021; 

g) [Instrumental cirúrgico] propõe-se que exista uma referência na GAPMA/DIRASS, uma 

vez que atualmente todo o processo de aquisição é descentralizado, ainda sem supervisão; 

h) [Contratos] com o fim da proposta da Coordenação de Monitoramento e Controle 

Estratégico (CMCE), não há um profissional de referência para a gestão de contratos. 

i) [MMH] a fim de reforçar a padronização e racionalização do uso de MMH, propõe-se que 

sejam 3 (três) enfermeiros no respectivo Núcleo, uma vez que hoje há apenas 2 (dois); 
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j) [Medicamentos] propõe-se o acompanhamento in loco das Centrais de Abastecimento 

Farmacêutico (CAF), a fim de se propor boas práticas de logística, em parceria com a 

Gerência de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (GADT); 

k) [Gases medicinais] propõe-se a retomada do acompanhamento do consumo de gases 

medicinais segundo a previsão de consumo e saldo contratual, que já se mostrou eficiente 

no passado; 

l) [Recursos extras] aumentar a captação de recursos por emenda parlamentar, PRCT e 

TDCO, a fim de viabilizar os planejamentos de investimento. 
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APÊNDICE A 

Formulário de avaliação da DIRASS para a aquisição de equipamentos médico hospitalares e 

mobiliário assistencial 
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APÊNDICE B 

CHECK-LIST PARA MANIFESTAÇÃO TÉCNICA EVIDENCIADA 

PRODUTOS CLASSE DE RISCO I E II 

 

DOCUMENTOS A APRESENTAR PELO LICITANTE (que respaldam esta manifestação) 

 Proposta comercial com a descrição das características técnicas do produto ofertado e seus acessórios; 

 Catálogo do produto; 

 Informativo da periodicidade da manutenção preventiva; 

 Cópia do manual do equipamento cadastrado na ANVISA, na forma de cópia xerográfica ou digital, 

para comprovação do atendimento às exigências do edital relativas às especificações técnicas, ficando 

condicionada a entrega dos originais em português na ocasião do recebimento dos equipamentos; 

 Termo de garantia: Declaração de garantia integral (peças e mão de obra) de 12 meses para o 

equipamento, contados a partir da data de instalação e recebimento definitivo do equipamento, no 

estabelecimento e compromisso de substituição imediata ou de reparos a critério do comprador (NOTA: 

entenda-se como recebimento definitivo a declaração emitida pelo hospital declarando que o 

equipamento foi entregue de acordo com as exigências contidas no Edital de Licitação, com aval do 

responsável clínico da unidade; 

 Declaração de fornecimento de treinamento de operação do equipamento para usuários e técnicos 

indicados e em turnos definidos pelo comprador (manhã, tarde e noite, se necessário). 

 Declaração de que as peças de reposição estarão disponíveis no mercado, para aquisição futura, por 

um período não inferior a cinco anos; 

 Declaração informando a relação das empresas que possuem certificado de autorização ou 

exclusividade para comercialização de peças originais e prestação de serviço de assistência técnica para 

manutenções preventivas, corretivas e calibrações para seus produtos. Na declaração deverá conter o 

nome, endereço completo e telefone para contato das empresas; 

 Declaração de que será realizada a instalação do equipamento, verificação de desempenho e 

segurança dentro dos parâmetros aceitáveis, conforme a faixa de tolerância determinada pelo fabricante 

com emissão de laudo; 

 Documentos do item 7.11, se necessário. 

 

1. DESTINAÇÃO DESTA ANÁLISE: 

(  ) Qualificar orçamentos para instrução do processo licitatório 

V. 01/2019 
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(  ) Manifestação técnica do produto ofertado 

(  ) Verificação técnica do produto entregue 

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Esta manifestação não substitui em qualquer nível a responsabilidade dos servidores envolvidos na 

elaboração e condução do processo, devendo ser interpretado apenas como auxilio para a 

conclusão do mesmo. 

 

3. CLASSE DE RISCO6 (segundo a RDC ANVISA 185/2001 e RDC ANVISA 40/2015) 

(    ) Classe de risco I  

(    ) Classe de risco II 

 

4. ESPECIFICAÇÃO BÁSICA (descrição dos recursos básicos que compõem o equipamento): 

 

5. APLICAÇÃO BÁSICA (descrição básica da finalidade de uso do objeto, incluindo o tipo de 

paciente: adulto, pediátrico ou neonatal): 

 

6. SITUAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA 
 

6.1 Orientação 

1. Localizar o nº do cadastro do produto na ANVISA que está informado na documentação apresentada 

pelo licitante; 

2. Acessar https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/ (atentar para as barras); 

3. Verificar se o nº do cadastro do produto na ANVISA se refere ao produto ofertado e se está 

devidamente regular. 

 

6.2 Avaliação 

(  ) [C] conforme – o cadastro do produto está regular na ANVISA OU se trata de um produto isento de 

cadastro 

 

(  ) [NC] não conforme – o cadastro do produto está irregular na ANVISA 

 

( ) [D] Diligência – caso o licitante não apresente a documentação do produto cadastrado na ANVISA, 

mas a consulta no site mostra que o produto está regular, sugerir ao pregoeiro a tomada de decisão de 

proceder diligência ou não. 

 

 

                                                           
6 É possível verificar a classe de risco pelo site https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/ (atentar para as barras). 
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7. ANÁLISE DO DESCRITIVO TÉCNICO (inserir linhas conforme necessário) 

7.1 Itens do descritivo 

técnico 

7.2 Proposta 

oferecida pelo 

licitante 

7.3 Manual do 

produto 

7.4 Catálogo 

do licitante 

7.5 Análise 

7.1 x 7.2 x 7.3 x 7.4 

Pode-se utilizar como fontes de 

consulta as informações 

disponibilizadas no SIAD, 

Fundo Nacional de Saúde, 

SOMASUS entre outros 

materiais de consulta, como 

catálogos, manuais e 

informações do produto a ser 

especificado. Liste uma por 

linha, conforme o caso. 

O item da 

secção 7.1 

consta na 

proposta? 

O item da 

secção 7.1 

consta no 

manual? 

O item da 

secção 7.1 

consta no 

catálogo? 

Como analisar 

(barema7): 
7.2 7.3 7.4 7.5 

C C C C 

NC C C NC 

C NC C NC 

C C N

C 
C 

C SI SI D 

SI C C NC 

C: Conforme 

NC: Não Conforme 

SI: Sem Informação 

D: Diligência  

7.6 ASPECTOS GERAIS  
Liste as características físicas próprias que compõem o objeto.  

a) 

(   ) [C] sim, está 

conforme 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

(   ) [C] Sim, está 

conforme. Página:(      ) 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

(  ) [C] Sim, está 

conforme 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, 

informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

(   ) [C] Conforme  

 

(   ) [NC] Não conforme 

 

(   ) [D] Diligência – sugerir ao 

pregoeiro que verifique a 

informação completar junto ao 

licitante. 

 

b) 

(   ) [C] Sim, está 

conforme 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

(   ) [C] Sim, está 

conforme. Página:(      ) 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

(   ) [C] Sim, está 

conforme 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, 

informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

(   ) [C] Conforme  

 

(   ) [NC] Não conforme 

 

(   ) [D] Diligência – sugerir ao 

pregoeiro que verifique a 

informação completar junto ao 

licitante. 

 

     

7.7 RECURSOS TÉCNICOS DISPONÍVEIS 

Liste as características técnicas específicas do objeto necessárias à aplicação clínica do objeto. Incluir a 

descrição detalhada dos seus principais componentes, softwares e demais recursos, quando for o caso. 

a) 

(   ) [C] sim, está 

conforme 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

(   ) [C] Sim, está 

conforme. Página:(      ) 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

(   ) [C] Sim, está 

conforme 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, 

informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

(   ) [C] Conforme  

 

(   ) [NC] Não conforme 

 

(   ) [D] Diligência – sugerir ao 

pregoeiro que verifique a 

informação completar junto ao 

licitante. 

 

b) (   ) [C] Sim, está (   ) [C] Sim, está (   ) [C] Sim, está (   ) [C] Conforme  

                                                           
7 Barema: conjunto de quadros ou de dados numéricos que apresentam o resultado de certos cálculos, para correção. 
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conforme 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

conforme. Página:(      ) 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

conforme 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, 

informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

 

(   ) [NC] Não conforme 

 

(   ) [D] Diligência – sugerir ao 

pregoeiro que verifique a 

informação completar junto ao 

licitante. 

 

   
  

 

7.8 ACESSÓRIOS 

 (Acessório é um objeto fabricado exclusivamente com o propósito de integrar um produto para saúde, 

conferindo uma característica complementar. Ex: cabo de paciente 5 vias, jogos de eletrodos, sensores de 

temperatura, transdutores, circuito de paciente, máscara para paciente, sensor de fluxo, válvula de 

exalação etc.) 

 

(   ) [C] sim, está 

conforme 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

(   ) [C] Sim, está 

conforme. Página:(      ) 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

(  ) [C] Sim, está 

conforme 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, 

informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

(   ) [C] Conforme  

 

(   ) [NC] Não conforme 

 

(   ) [D] Diligência – sugerir ao 

pregoeiro que verifique a 

informação completar junto ao 

licitante. 

 

 

(   ) [C] Sim, está 

conforme 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

(   ) [C] Sim, está 

conforme. Página:(      ) 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

(   ) [C] Sim, está 

conforme 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, 

informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

(   ) [C] Conforme  

 

(   ) [NC] Não conforme 

 

(   ) [D] Diligência – sugerir ao 

pregoeiro que verifique a 

informação completar junto ao 

licitante. 

 

     

7.9 PERIFÉRICOS 

(Ex: no-break, videoprinter, impressoras, gravadores, estabilizadores de tensão, armários, hack etc.) 

a)  

(   ) [C] sim, está 

conforme 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

(   ) [C] Sim, está 

conforme. Página:(      ) 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

(  ) [C] Sim, está 

conforme 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, 

informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

(   ) [C] Conforme  

 

(   ) [NC] Não conforme 

 

(   ) [D] Diligência – sugerir ao 

pregoeiro que verifique a 

informação completar junto ao 

licitante. 

 

b) 

(   ) [C] Sim, está 

conforme 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

(   ) [C] Sim, está 

conforme. Página:(      ) 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

(   ) [C] Sim, está 

conforme 

 

(   ) [NC] Não 

conforme, 

informação 

divergente 

 

(   ) [SI] sem 

informação 

(   ) [C] Conforme  

 

(   ) [NC] Não conforme 

 

(   ) [D] Diligência – sugerir ao 

pregoeiro que verifique a 

informação completar junto ao 

licitante. 

 

     

 

7.10 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONDICIONAIS 

É preciso solicitar demonstração do produto ofertado para 

análise? 

(    ) Sim – Solicitar ao pregoeiro a apresentação do produto 

para análise 

(    ) Não   
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 7.11 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÃO OBRIGATÓRIAS 

O autor desta análise solicitou ao licitante o preço de cada item da secção 7.10 COMPONENTES? 
(   ) Sim  

(   ) Não   

O autor desta análise solicitou ao licitante o valor anual da manutenção (preventiva, corretiva, calibração, teste 

de segurança elétrica, etc) incluindo as peças de substituição periódicas (caso aplicável)? 

(   ) Sim  

(   ) Não   

O autor desta análise solicitou ao licitante a relação de peças corretivas com o valor de referência para 

aquisição? 
(   ) Sim  

(   ) Não   

O licitante informou todos os custos previstos de manutenções Preventivas ou Corretivas? 

Fornecimento e substituição de peças com vícios ou desgastes, falhas ou com defeito de fabricação bem como a 

mão-de-obra para a sua instalação, remoção do equipamento e frete para manutenção do equipamento fora dos 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde), durante o período de garantia, serão de responsabilidade da empresa 

vencedora da licitação. 

(   ) Sim  

(   ) Não   

Anexar documentos, se necessário. 

 

8. CONCLUSÃO 

Considerando as informações coletadas nos documentos do certame, constata-se que: 

(    ) o produto ofertado atende ao descritivo técnico do certame; 

(    )  a falta de informações não permite verificar se o produto atende ao descritivo técnico 

do certame; 

(  ) o equipamento não atende ao descritivo técnico do certame, de acordo com a 

verificação da documentação apresentada. 

 

Foram aceitos como verdadeiros os documentos enviados e/ou consultados, bem como 

todas as informações prestadas por terceiros, de boa fé e confiáveis. O licitante, a ANVISA 

e demais envolvidos são responsáveis pela veracidade dos documentos apresentados e que 

a partir deles se realizou a presente manifestação.  

 

 

____________________________________ 

ASSINATURA 

NOME: 

MASP: 
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APÊNDICE C 

CHECK-LIST DE ACOMPANHAMENTO DE 

CONTRATOS 
 

CONTRATO PORTAL DE COMPRAS Nº __________________________________ 

PUBLICAÇÃO NO MINAS GERAIS:________/__________/__________________, PAG. __________________ 

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO Nº:_________________________________________________________ 

 

Nome completo do FISCAL:_________________________________________________________________ 

MASP do FISCAL:___________________ Telefone contato ( _____) _________________________________ 

Unidade de fiscalização (em que o objeto foi executado):_________________________________________ 

 

Nome completo do GESTOR:________________________________________________________________ 

Masp do GESTOR:__________________ Telefone contato ( _____) _________________________________ 

 

A fim de permitir a continuidade aos procedimentos de gestão e fiscalização do contrato, que as seguintes questões 

sejam respondidas: 

1. Houve necessidade de comunicado à 

autoridade competente sobre (a) eventuais falhas, 

atrasos, ou (b) fatos relevantes que possam 

inviabilizar o cumprimento do objeto do contrato, 

dos prazos estabelecidos, ou que (c) acarretem a 

necessidade de prorrogação de prazos ou de 

vigência contratual, a fim de propor a aplicação de 

penalidades ou outras sanções, conforme o caso 

(com a antecedência necessária)?  

Se sim, deve se proceder aos devidos registros e 

comunicar imediatamente aos gestores os casos de 

infração suscetíveis de aplicação de pena 

pecuniária ou de rescisão contratual, antes da 

mudança de atribuição do papel de fiscal e gestor, 

dos atuais para os novos. 

(   ) Não 

(   ) Sim 

Justifique/comente:  

2. A empresa está inscrita no Cadastro de 

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com 

a Administração Pública Estadual (CAFIMP)? 

Caso a empresa tenha liminar suspendendo, 

informar nº e demais dados. 

(   ) Não 

(   ) Sim 

Justifique/comente: 

 

 

3. A empresa possui Processo Administrativo 

Punitivo CIAPAP? 

Se sim, informar nº, datas, etc. Anexar cópia. 

(   ) Não 

(   ) Sim 

Justifique/comente: 

 

 

4. A empresa foi declarada inidônea para licitar 

ou contratar com a administração Pública, nos 

termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posteriores? 

Se sim, informar nº, datas, etc. Anexar cópia. 

(   ) Não 

(   ) Sim 

Justifique/comente: 

 

 

5. Há conformidade do objeto, quando comparado (   ) Sim 

V. 01/2019 
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o que está descrito nas notas fiscais, no contrato, no 

empenho e o que  efetivamente entregue? 

(   ) Não 

Justifique/comente: 

 

 

 

 

 

6. O contrato passou por aditamento/ 

apostilamento?  

Se sim, informar quantos aditamentos, 

apostilamentos, datas, valores e demais 

informações. 

(   ) Não 

(   ) Sim 

Justifique/comente: 

 

 

 

7. Você possui documentos do contrato que 

precisam ser repassados aos novos Fiscais e 

Gestores? 

Se sim, informar como podemos recolhê-los (se for 

o caso). 

(   ) Não 

(   ) Sim 

Justifique/comente: 

 

 

8. Houve alguma suspensão do fornecimento do 

serviço ou item do contrato? Atentou-se para o nº 

de ocorrências e intercorrências para instauração de 

processo CIAPAP? 

Se sim, listar o período temporal do acontecimento 

e a respectiva justificativa. 

(   ) Não 

(   ) Sim 

Justifique/comente: 

 

 

9. Qual o saldo e percentual do contrato a executar?  

 

10. Quais os nºs de processos relacionados a este 

contrato? (nº de SEI/Termos de Aditamentos 

/Rescisão) 

 

 

 

11. Há pagamentos de faturas em aberto? Se sim, 

qual o último mês pago? 

 

12. Há alguma observação a relatar, que não está contemplada nas questões anteriores? 

 

 

 

Anexar os documentos que evidenciem as justificativas mencionadas. 

Ao supracitado, atesto a veracidade das informações. 

 

_________________________________________________________ 

Nome do Fiscal do contrato/  Masp do Fiscal do contrato 

 

 

_________________________________________________________ 

Nome do Gestor do contrato/ Masp do Gestor do contrato 
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