
 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 100/2012 
Objeto: Estudo de avaliação, construção de indicadores de processo e elaboração de manuais de 

qualidade destinados ao aprimoramento da gestão de insumos para diagnóstico laboratorial. 

 

 

1 – Atividades 

- Análise e levantamento da base de dados referente a aquisição, distribuição e pagamento de 

procedimentos laboratoriais disponíveis no Ministério da Saúde, como Sistema de Informação de Insumos 

Estratégicos – Sies, Sistema Integrado de Administração de Materiais – SISMAT, Sistema de Informações 

Ambulatoriais do SUS – SIA/SUS; 

- Pesquisa bibliográfica referente a gestão de qualidade e logística de distribuição de insumos estratégicos; 

- Visita técnica aos locais de armazenamento de insumos estratégicos; 

- Definição de parâmetros para avaliação entre produtos comerciais disponíveis no mercado. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

16/07/2012 a 15/07/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 89.100,00 (oitenta e nove mil e cem reais). 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo proposta de indicadores para monitoramento do desabastecimento de 

insumos para diagnóstico laboratorial de Hepatites B - Metodologia ELISA (Enzyme-Linked 

Immunoabsorbent Assay). 

2 - Documento técnico contendo levantamento comparativo entre o quantitativo de insumos para 

diagnóstico de Hepatite B adquiridos pelo Ministério da Saúde e o total de testes faturados pelo Sistema de 

Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/SUS no ano de 2011. 

3 - Documento técnico contendo levantamento comparativo entre o quantitativo de insumos para 

diagnóstico laboratorial de Hepatite C adquiridos pelo Ministério da Saúde e o total de testes faturados pelo 

Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/SUS no ano de 2011. 

4 - Documento técnico contendo proposta de indicador para monitoramento do percentual de insumos para 

diagnóstico laboratorial de Hepatites B e C inutilizados por danos e validade expirada. 

5 - Documento técnico contendo descrição dos componentes do processo de distribuição e armazenagem 

de insumos para diagnóstico laboratorial de Hepatites Virais distribuídos pelo Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

6 - Documento técnico contendo proposta de estudo de avaliação da distribuição de reativos para 

diagnóstico laboratorial de Hepatites Virais. 

7 - Documento técnico contendo proposta de manual de normas de qualidade para armazenamento e 

distribuição de insumos para diagnóstico laboratorial do Departamento de Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais . 

8 - Documento técnico contendo proposta de estudo de parâmetros para avaliação para incorporação de 

novas marcas de insumos para diagnóstico laboratorial destinados à vigilância das Hepatites Virais. 

5 – Qualificação 

Código 100/2012 – Consultor em logística de insumos estratégicos de saúde 

Nível superior completo em farmácia. 

Experiência mínima de 06 (seis) anos em desenvolvimento, produção ou análise de fármacos. 

Requerida experiência em cadeia logística de insumos e medicamentos. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 06/07/2012 a 10/07/2012 por meio dos sítios 

http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  
 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 

Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 

e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 



 


