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OBJETIVO

Apresentar as normas gerais da Pró-Saúde para o relacionamento com seus fornecedores.

2.

APRESENTAÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS

Com o objetivo de oferecer aos seus Clientes economia em grande escala com agilidade e transparência a
Central de Compras conta com auxílio de um serviço de comércio eletrônico que atende atualmente um
grande número de Unidades de Saúde filiais e administradas pela Pró-Saúde, distribuídas em todo o território
nacional.

2.1 POLÍTICA DA QUALIDADE E VALORES DA CENTRAL DE COMPRAS

POLÍTICA DA QUALIDADE
Realizar negociações coletivas de produtos para serviços de saúde, visando atender as necessidades dos
Clientes, com o compromisso de:
•

Proporcionar economia de escala de forma transparente;

•

Incentivar a aquisição de produtos verdes;

•

Atender todos os requisitos aplicáveis;

•

Promover a melhoria continua da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade; e

•

Desenvolver parcerias estratégicas com seus fornecedores.

VALORES DA CENTRAL DE COMPRAS
Qualidade
Confiabilidade
Comprometimento
Transparência
Responsabilidade
Ética
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Tecnologia

2.2 QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
A qualificação do fornecedor candidato é composta pela verificação dos documentos legais e dos diplomas
técnicos

abaixo

relacionados

que

deverão

ser

encaminhados

através

do

e-mail

homologacao.compras@prosaude.org.br, atualizados e dentro do prazo de validade. O fornecedor também
deverá informar as categorias de produtos comercializados pela empresa.

Os fornecedores já cadastrados deverão encaminhar no e-mail indicado os documentos atualizados até a
data de expiração.
CNPJ;
Inscrição Estadual;
Contrato Social com as alterações ou Estatuto;
CCM – Comprovante de Contribuintes Municipal (quando aplicável);
Licença de Funcionamento emitida pela Prefeitura/Corpo de Bombeiros ou Auto de Licença de
Funcionamento;
Certidões (dentro do prazo de validade) do SERASA, conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
e da Dívida Ativa da União e a CND (Certidão Negativa de Débitos) emitida pelo INSS; e
Procuração para o representante da contratada, quando não forem os seus sócios que assinarão o
contrato - quando necessário.

Para o fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos e de produtos para saúde são necessários
também:
Certificado de Responsabilidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de Classe, ou o protocolo
de assunção desta responsabilidade técnica - obrigatório para fabricante e distribuidor;
Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária (renovação anual) – obrigatório quando
aplicável;
Licença de Funcionamento emitida pela Polícia Federal (renovação anual) – obrigatório quando
aplicável;
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Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida Ministério da Saúde – Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – obrigatório para fabricante de medicamentos, produtos para saúde,
equipamentos médicos e gases medicinais;
Cópia do registro ou notificação no Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial da União –
obrigatório para fabricante e distribuidor;
Cartas de autorização de comercialização emitidas pelos fabricantes dos produtos, no caso de
distribuidora ou representante – obrigatório;
Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para Saúde, expedido pela
ANVISA (renovação a cada 2 anos) – obrigatório para fabricante;
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento de Produtos para Saúde, expedido
pela ANVISA (renovação anual) - desejável para fabricante e distribuidor;
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Gases Medicinais, expedido pela ANVISA. - desejável
para fabricante;
Cópia da Autorização Especial para medicamentos da Portaria 344/98 SVS-MS – obrigatório para
fabricante e distribuidor.

Além dos documentos solicitados para o fornecimento de correlatos, para o grupo de equipamento médicohospitalar, são necessários também:
Cópia da certificação do equipamento a ser fornecido, pelas normas: NBR IEC ou IEC 60.601-1, IEC
60.601-1-2, IEC 60.601-2-45. Os certificados devem ser emitidos por laboratório de certificação
(INMETRO, UL, TUV, SEV, VDE, entre outros) - obrigatório para fabricante e distribuidor; e
Certificado de Boas Práticas de Fabricação, expedido pela ANVISA (renovação anual), para
equipamentos nacionais de Classe de Risco III e IV - obrigatório para fabricante.

Observações relevantes:
No caso de fornecimento de produtos isentos de registro no Ministério da Saúde, é necessária uma
cópia do documento de isenção;
Em casos de registros provisórios é preciso documento que comprove a renovação de registro
quando expirar a data, ou a apresentação do registro definitivo; e
Os fornecedores não aprovados poderão passar por um novo processo de qualificação, desde que
demonstrem as alterações e correções necessárias dos documentos não aceitos na avaliação
anterior.
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2.4 CADASTRAMENTO DO FORNECEDOR
O fornecedor, quando qualificado pela Central de Compras, receberá em seu e-mail informado no précadastro a confirmação da aprovação com a senha de acesso inicial, que não permitirá execução de nenhuma
ação antes que seja alterada. O e-mail fornecido no cadastramento deverá ser de acesso restrito ao
fornecedor.
Após a alteração da senha o usuário terá acesso aos dados cadastrais dos Clientes da Pró-Saúde, e poderá
participar das cotações, leilões, visualizar seus pedidos e receber os comunicados e notificações.
As

solicitações

de

alteração

no

cadastro

devem

ser

encaminhadas

através

do

e-mail

homologacao.compras@prosaude.org.br

2.5 ATRIBUIÇÕES DO FORNECEDOR
O fornecedor deve zelar pela senha de acesso fornecida, se responsabilizando por ela, inclusive na
transferência da mesma quando do desligamento do funcionário responsável pelo processo.
Comunicar qualquer irregularidade, acesso indevido ou por terceiros, respondendo por todo e qualquer ato
proveniente deste acesso.
Sujeitar-se às penalidades previstas em lei e no Código de Defesa do Consumidor acerca de descumprimento
de prazo de entrega ou de fornecimento de produto diferente do adquirido, além daquelas dispostas neste
manual.
Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores, informações,
documentos, especificações técnicas e comerciais, inovações e aperfeiçoamentos que venham a ter
conhecimento ou acesso, ou que venham a ser confiada pela Pró-Saúde em razão deste Manual, perdurando
tal obrigação mesmo após término e/ou finalização das negociações.

2.6 VISITAS TÉCNICAS
Com objetivo de garantir a qualidade do produto oferecido, sempre que julgar necessário a Pró-Saúde poderá
solicitar uma visita técnica, que será realizada por uma equipe da própria entidade, conforme segue abaixo
descrito:
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As visitas técnicas devem ser realizadas por uma equipe específica para o tipo de produto e fornecedor que
se deseja qualificar, com o intuito de confirmar as condições de fabricação, controle de qualidade,
armazenamento e transporte.
Anteriormente à visita, será necessário ter conhecimento dos produtos oferecidos e os cuidados com sua
produção.
Será observado se o fornecedor apresenta capacidade de atender aos pedidos conforme a necessidade de
abastecimento e com garantia de qualidade. Para tanto, alguns cuidados serão tomados:
Fazer uso de um roteiro específico que contemple os aspectos de interesse dos Clientes;
Solicitar ao fornecedor a preparação e apresentação dos documentos de controle de qualidade e dos
manuais operacionais para avaliação na data da visita;
Verificar se as rotinas são conhecidas e principalmente cumpridas;
Observar a área física sob aspectos de produção, higiene e organização;
Observar se a equipe de funcionários trabalha uniformizada e dentro de normas de segurança;
Observar se os estoques estão organizados, limpos e com armazenamento adequado;
Verificar sistemas de entrega e qualidade do transporte;
Verificar se o fornecedor possui a cultura de atender corretamente e integralmente os pedidos que
lhe são destinados, nos prazos combinados; e
Observar se o fornecedor apresenta capacidade de reagir rapidamente a pedidos emergenciais.

2.7 COTAÇÃO, LEILÃO REVERSO E PEDIDO DE COMPRA
A Pró-Saúde realiza cotações/leilões reversos junto aos fornecedores qualificados através de seu Portal
Eletrônico de Compras.
As cotações deverão ser respondidas dentro do prazo solicitado, informando obrigatoriamente a quantidade
na caixa de embarque, valor unitário com os impostos inclusos, condições de pagamento, marca ou
procedência do produto, prazo de entrega e valor para faturamento mínimo.
Para participação nos leilões, o fornecedor deverá atender aos requisitos técnicos e comerciais da regra de
negócio que será anexada ao Leilão no Portal Eletrônico de Compras. Os participantes poderão visualizar as
propostas dos demais envolvidos, mas não há identificação real dos fornecedores. Durante todo o leilão o
nome ou CNPJ do fornecedor não será exibido. Ele será identificado por código aleatório definido
automaticamente pelo sistema.
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A confirmação e faturamento dos pedidos deverão ser feitas em até 2 (dois) dias após a disponibilização dos
mesmos no Portal Eletrônico de Compras.
Os pedidos de compras de materiais estocáveis deverão ser entregues conforme prazos abaixo:
•

Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste – até 7 dias corridos após a confirmação do pedido;

•

Região Norte e Nordeste – até 15 dias corridos após a confirmação do pedido.

Os itens imobilizados deverão ser entregues conforme prazo negociado entre as partes.

O pedido deverá ser atendido na sua totalidade, não sendo aceitas entregas parciais a menos que
previamente acordado com o Cliente com informação das previsões de entrega dos itens pendentes.
Após o faturamento, as NF-e deverão ser enviadas aos e-mails de recebimento das NF eletrônicas de cada
Cliente, conforme endereços de e-mail informados pela Central de Compras.
O não cumprimento dessas normas gerará uma notificação de não conformidade ao fornecedor e este será
avaliado dentro dos critérios de pontuação da avaliação da entrega (Anexo 1).

2.8 CONTRATOS DE FORNECIMENTO
O contrato de fornecimento será celebrado sempre que a Pró-Saúde julgar necessário, sendo o objeto do
instrumento resultante da cotação ou leilão reverso. Nesses casos, as condições comerciais e a periodicidade
do fornecimento estarão contidas na Regra de Negócio ou no Termo de aceite da cotação realizadas pela
Central de Compras da Pró-Saúde.
A Pró-Saúde dará preferência, em caso de empate das propostas àqueles fornecedores que:
•

Possuírem o Certificado de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos para
Saúde;

•

Atenderem às sugestões de Boas Práticas Socioambientais descritas no tópico 2.14; e

•

Obtiveram melhor classificação no ranking de avaliação de entrega.

Àqueles fornecedores que tiverem conhecimento dos itens de contrato que NÃO estarão disponíveis para
faturamento, informar à Central de Compras da Pró-Saúde até o dia 1º de cada mês.
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Todas as pendências que NÃO forem faturadas após 30 dias da aprovação dos pedidos de contrato deverão
ser CONFIRMADAS se mantidas ou canceladas com cada Cliente.

2.9 TRANSPORTE E ENTREGA
Os veículos devem apresentar-se higienizados e em condições adequadas ao transporte de cada mercadoria,
a fim de evitar contaminações ou comprometimento da integridade e qualidade dos produtos transportados.
As embalagens deverão ser capazes de garantir o transporte adequado da mercadoria, evitando danos às
mercadorias durante o trajeto.
Medicamentos e insumos farmacêuticos devem ser transportados em veículos que garantam a temperatura
ideal de armazenamento do produto, não ultrapassando os limites superiores discriminados a seguir,
conforme a legislação em vigor:

PRODUTO

ARMAZENAMENTO

FAIXA DE TEMPERATURA

TEMPERATURA AMBIENTE

Ambiente

Entre 15°C e 30°C

Congelador

Entre -20°C e 0°C

Refrigerador

Entre 2°C e 8°C

TERMOLÁBEIS

Exceto em casos especiais acordados com o Cliente, a entrega deverá ser realizada em horário comercial,
de 2ª a 6ª, das 8h às 17h, obedecendo aos endereços disponíveis nos pedidos de compra.

2.10

RECEBIMENTO

O cliente efetuará primeiramente a conferencia da nota fiscal e sua correspondência com o pedido de compra,
bem como analise física das especificações técnicas da mercadoria, e qualquer não conformidade será
registrada no formulário de avaliação de entrega no momento da baixa do pedido no Portal Eletrônico de
Compras e medirá o desempenho do fornecedor.
O Cliente poderá optar por efetuar a conferência física das mercadorias em momento posterior ao do
recebimento, e este sinalizará esta informação no canhoto da nota fiscal.
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2.10.1 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA
Os produtos somente serão recebidos se acompanhados da nota fiscal. Caso haja alguma não conformidade,
o fornecedor deverá providenciar as alterações necessárias conforme a necessidade de cada Cliente
mediante a notificação da não conformidade e negociar com o Cliente o prazo de regularização.
A nota fiscal numerada deve conter obrigatoriamente: razão social em nome do hospital comprador, endereço,
CNPJ, Inscrição Estadual, número do pedido, data da emissão, descrição dos produtos, lotes, datas de
validade, valor unitário e total dos produtos, valor total da nota e valor dos impostos (ICMS, IPI).
As informações de quantidade, valores unitário e total da nota fiscal devem estar em conformidade com as
disponíveis no pedido de compra e/ou contrato.
Os produtos devem ser entregues de acordo com os prazos estabelecidos nos pedidos de compra e/ou
contratos.
O não cumprimento dessas normas irá gerar uma notificação de não conformidade ao fornecedor e será
avaliado dentro dos critérios de pontuação da avaliação da entrega (Anexo 1).

2.10.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS
Os medicamentos devem ser entregues seguindo as especificações do pedido de compra: marca solicitada,
forma farmacêutica, concentração, apresentação, quantidade por embalagem, valor unitário, condições de
conservação e prazo de validade igual ou superior a 12 meses, com exceção de produtos que contenham
validade total inferior a 12 meses, como por exemplo, reagentes de laboratório, dietas enterais, etc., devendo
estes ser acordado o prazo de validade conforme a necessidade do Cliente. Produtos com vencimento inferior
ao estabelecido estarão sujeitos a devolução, gerando uma notificação de não conformidade ao fornecedor.
O mesmo critério deve ser aplicado aos produtos para saúde que deverão estar em conformidade com a
marca, especificação, valor unitário e quantidade do pedido de compra.
Todo medicamento e produtos para saúde deverão estar acompanhados do certificado de análise do lote
entregue. O número do lote dos produtos recebidos devem ser os mesmos constantes da nota fiscal.
Baseados nos artigos número 24,25 e 26 da Portaria 344/98 que fazem referência às notas fiscais,
determinamos como regras da Central de Compras da Pró-Saúde que:
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As notas fiscais que contenham medicamentos controlados devem apresentar identificação dos
mesmos com a referência da lista a qual pertencem na portaria 344/98 entre parênteses, em frente
ao nome. Ex: ** Midazolan 15mg ampola (B1);

•

Medicamentos pertencentes à lista C3 e o medicamento Talidomida devem vir em nota fiscal
separada dos pertencentes às outras listas;

•

A nota fiscal de venda ou transferência de substâncias deverá distinguir as listas ao qual cada
medicamento faz parte, através de colocação entre parênteses, da letra indicativa da lista a que se
refere, logo após o nome do mesmo.

Os equipamentos médico-hospitalares e acessórios devem ser entregues juntamente com sua documentação
técnica detalhada em uma ou mais vias do manual de serviço e do manual de operação para cada item distinto
do equipamento.
O Manual de Serviço em língua portuguesa compreende:
Esquemas elétricos, eletrônicos, mecânicos, pneumáticos, detalhados em nível de componente;
Desenho explodido de todas as partes do equipamento;
Procedimentos de calibração;
Procedimentos de manutenção preventiva e corretiva;
Lista completa de peças, com respectivos códigos;
Lista de equipamentos e ferramentas necessários à manutenção, calibração e controle de qualidade;
e
Termo de garantia do equipamento.
A responsabilidade pela instalação é do fornecedor e compreende as seguintes ações:
Conferência de partes e peças;
Montagem do equipamento;
Ajustes e calibrações que coloque o equipamento em perfeito funcionamento; e
Realização de testes finais.

2.11

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

A avaliação de desempenho dos fornecedores está condicionada à qualidade da entrega dos pedidos.

Os critérios de avaliação do fornecedor determinam a sua classificação perante a qualificação de
fornecedores da Central de Compras da Pró-Saúde, e são baseados nos seguintes requisitos:
Condições do veículo e entregador;
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Condições ou estado de entrega do produto;
Divergência na nota fiscal;
Divergência com pedidos;
Atraso na entrega.
Os requisitos apontados no formulário de entrega (Anexo 1) representam o conjunto de aspectos
considerados como críticos à cadeia de suprimentos. Os dados expressos através do preenchimento desse
formulário buscam revelar o status de atendimento do fornecedor, seu perfil e a sua capacidade em buscar
as melhorias identificadas para adequar-se a esse contexto.
Tais não conformidades são notificadas por e-mail ao Fornecedor, que servirão de norteador para a busca de
melhorias em seu processo de entrega.
Cada requisito recebe um peso em função de sua importância relativa e sua somatória resulta na pontuação
final da entrega. Mensalmente é atualizada a pontuação do fornecedor pelo Portal de Compras através do
cálculo da média ponderada de todas as entregas realizadas desde a qualificação do Fornecedor até a data
atual, conforme classificação:
•

Na pontuação 10 o fornecedor atende de forma eficaz aos requisitos de avaliação;

•

Na pontuação 9 o fornecedor atende aos requisitos de avaliação parcialmente, sendo necessário o
estudo de melhorias;

•

Na pontuação 8 o fornecedor pode propor não obrigatoriamente algumas sugestões de melhoria para
avaliação da Gestão da Central de Compras Pró-Saúde;

•

Na pontuação 7 o fornecedor obrigatoriamente deverá encaminhar o plano de melhorias para as não
conformidades apontadas na avaliação, ficando suspenso de participar de cotações/leilões reversos
até análise da Gestão da Central de Compras Pró-Saúde;

•

Na pontuação 6, será analisada a capacidade do fornecedor de adequar-se às melhorias propostas;
e;

•

Na pontuação 5 o fornecedor será desqualificado, e perderá o acesso ao Portal Eletrônico de
Compras.

Os fornecedores novos ao serem aprovados no processo de qualificação, necessariamente receberão a
pontuação 10, sendo avaliados a partir da primeira entrega.

2.12

DESVIOS DE QUALIDADE

As avaliações na utilização dos produtos serão realizadas por meio da ficha de queixa técnica onde são
registradas as ocorrências de desvios de qualidade. Estas notificações serão enviadas ao fornecedor e
solicitada providencias de análise e substituição dos lotes em que os desvios foram identificados.
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Em contratos que forem identificados um número frequente de notificações de desvios, a Pró-Saúde poderá
encerrar o contrato com o fornecedor antes do prazo previsto.

2.13

DESQUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Será desclassificado do quadro de Fornecedores da Pró-Saúde, o fornecedor que atingir a pontuação igual
ou inferior a 5 ou apresentar não conformidade crítica e/ou recorrente, independente da sua pontuação.
A desqualificação também poderá ocorrer no caso de não atendimento ou demora na entrega de documentos
de renovação requisitados, ou quando estes estiverem em desacordo com os requisitos legais relacionados
à atividade.
O Fornecedor que for desqualificado poderá voltar a fornecer desde que comprove a melhoria nos processos
identificados na avaliação ou a correção do item em questão.
2.14

SUGESTÕES DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS PARA FORNECEDORES

Segurança e Saúde Ocupacional
Os fornecedores devem se esforçar em alcançar as melhores práticas de segurança e saúde de seus
colaboradores.
Sugere-se que para isso o fornecedor:
Tenha uma política de segurança e saúde adequada para os seus colaboradores, com uma visão
de “zero acidentes” e trabalhadores saudáveis e produtivos; e
Tente eliminar acidentes relacionados ao trabalho e processos prejudiciais a saúde de seus
colaboradores.

Emprego e condições de trabalho
Espera-se que os fornecedores se comprometam com práticas de trabalho justas e assegurem que suas
condições de trabalho cumpram todas as leis.
Sugere-se que para isso o fornecedor:
Reconhecer e respeitar o direito de seus colaboradores a liberdade de associação;
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Proibir a exploração do trabalho infantil;
Proibir o trabalho forçado;
Não tolerar tratamento desumano de seus colaboradores, tais como abuso físico, sexual, verbal
ou qualquer outra forma de intimidação; e
Eliminar todas as formas de discriminação e promover a diversidade dos colaboradores.

Ética e Negócio
Os fornecedores devem ser responsáveis em conduzir seus negócios de uma forma ética e atuando com
integridade.
Sugere-se que para isso o fornecedor:
Dizer não a corrupção – corrupção, suborno, fraudes, desfalques são proibidos. Os fornecedores
não devem pagar ou aceitar subornos ou participar em outros incentivos ilegais no negócio;
Cumprir com todas as leis aplicáveis no desempenho do contrato com a Pró-Saúde; e
Comprometimento com a transparência e a responsabilidade em suas operações e negociações.

Responsabilidade Corporativa
Os fornecedores devem ter responsabilidade corporativa dentro das comunidades em que atuam.
Sugere-se que para isso o fornecedor:
Apoiar a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Respeitar a dignidade humana e o direito dos indivíduos e das comunidades associadas com suas
operações.

Meio Ambiente
Os fornecedores devem se esforçar em alcançar boas práticas no gerenciamento de materiais e do meio
ambiente.
Sugere-se que para isso o fornecedor:
Ter uma política ambiental adequada;
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Os fornecedores devem cumprir com toda a legislação ambiental;
Recomendamos aos fornecedores adotarem certificações ambientais; e
Atentar para a melhoria dos seguintes itens:
- Consumo de energia e emissões de gás carbônico.
- Uso responsável de água.
- Manuseio, transporte e disposição seguros de produtos químicos e gerenciamento de lixo.
- Emissões ao ambiente e descarga de resíduos.

Implementação
A Pró-Saúde acredita que se os fornecedores implementarem as sugestões destas boas práticas
socioambientais, o resultado final deve ser tanto a redução de risco para a Pró-Saúde e ao fornecedor, quanto
o surgimento de uma conscientização referente ao desenvolvimento sustentável e desempenho ao longo da
cadeia de valor.
Os fornecedores devem assegurar que este manual seja de conhecimento de todos em sua cadeia de
suprimentos.

Avaliação
A Pró-Saúde em suas dependências sempre dará preferência aos fornecedores que apresentarem
comprometimento com o desenvolvimento socioambiental e, para isto, solicita periodicamente aos seus
fornecedores o preenchimento do questionário socioambiental (ANEXO 5) como forma de avaliar aqueles que
atendem a estas práticas.
A Pró-Saúde, através da Central de Compras, também poderá agendar visitas ao fornecedor para verificar o
cumprimento destas ações socioambientais.

2.15

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS REGULAMENTARES

Os fornecedores deverão respeitar as diretrizes estabelecidas pela ANVISA na produção, armazenamento e
transporte de medicamentos, soluções parenterais, insumos farmacêuticos, equipamentos médicohospitalares, materiais de uso hospitalar e alimentos.
Seguem citadas abaixo as principais portarias:
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Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013 – Regulamenta as condições para o funcionamento de
empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no âmbito da
vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras
providências;

•

Resolução nº 16, de 28 de março de 2013 – Aprova o Regulamento Técnico de Boas Práticas de
Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro e dá outras
providências;

•

Resolução nº 17, de 16 de abril de 2010 – Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de
Medicamentos;

•

Resolução nº 69, de 1º de outubro de 2010 – Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de Gases
Medicinais;

•

Resolução nº 204, de 14 de novembro de 2006 – Determina a todos os estabelecimentos que exerçam
as atividades de importar, exportar, distribuir, expedir, armazenar, fracionar e embalar insumos
farmacêuticos o cumprimento das diretrizes estabelecidas no regulamento técnico de boas práticas
de distribuição e fracionamento de insumos farmacêuticos;

•

Portaria nº 1051, de 20 de dezembro de 1998 – Estabelece os procedimentos e os requisitos
necessários para uma empresa ser habilitada como transportadora de produtos farmacêuticos ou
farmoquímicos;

•

Portaria nº 344, 12 de maio de 1998 – Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e
medicamentos sujeitos a controle especial;

•

Resolução nº 185, de 22 de outubro de 2001 – Aprova o Regulamento Técnico que consta no anexo
desta Resolução, que trata do registro, alteração, revalidação e cancelamento do registro de produtos
médicos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

•

Resolução nº 27, de 21 de junho de 2001 – Dispõe sobre os procedimentos para certificação
compulsória dos equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária;

•

Resolução nº 216, de 15 de setembro de 2004 – Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas
para Serviços de Alimentação;

•

Resolução nº 275, de 21 de outubro de 2001 – Dispõe sobre o Regulamento Técnico de
Procedimentos

Operacionais

Padronizados

aplicados

aos

Estabelecimentos

Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação
em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos;
•

Portaria nº 272, de 8 de abril de 1998 – Aprovar o Regulamento Técnico para fixar os requisitos
mínimos exigidos na fabricação e manipulação para a Terapia de Nutrição Parenteral;

•

Resolução nº 63, de 6 de julho de 2000 – Aprovar o Regulamento Técnico para fixar os requisitos
mínimos exigidos na fabricação e manipulação para a Terapia de Nutrição Enteral.
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ANEXOS

ANEXO 1. FO.SEDE.CC.011 Avaliação de Entrega
ANEXO 2. DE.CC.06 Guia do Fornecedor Paradigma - Cotação
ANEXO 3. DE.CC.04 Guia do Fornecedor Paradigma - Pedidos
ANEXO 4. DE.CC.08 Guia do Fornecedor Paradigma - Conversãodecaixa
ANEXO 5. FO.SEDE.CC.050 Questionário Socioambiental
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09/01/2013 – Inclusão da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), do Certificado de Boas Práticas
de Fabricação de Gases Medicinais e da Notificação de Produto no Ministério de Saúde como documentos
integrantes a qualificação do fornecedor. Inclusão também da Resolução RDC nº 69 e nº70 no campo
cumprimento de requisitos complementares.
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272/98; Exclusão do item 2.12 Equipe Técnica de Trabalho
16/09/2015 - Exclusão da ABA Saúde – Canal das Compras como empresa terceirizada p/ negociações
coletivas e gestão da qualificação de fornecedores para a Pró-Saúde; Exclusão do organograma da PróSaúde; Alteração dos e-mails de contato;

Elaborado por:

Verificado por:

Aprovado por:

Data elaboração:

Data revisão:

Gerente Central de

Gestão Integrada

Representante da

23/07/2013

16/09/2015

Compras

Direção

