POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO
DE FORNECEDORES
I - OBJETIVO
A presente política foi elaborada pela Equipe Suprimentos do HRTN, tendo por objetivo o
favorecimento da relação de cooperação existente entre o Hospital e os fornecedores, com o
intuito de assegurar o bom abastecimento e a qualidade dos produtos e serviços, visando
como resultado final a garantia da assistência.

II – INTRODUÇÃO
Esta política apresenta, em um primeiro momento, os processos de aquisição e de
recebimento dos produtos adquiridos, seguido da proposta de Qualificação e Avaliação dos
fornecedores. Vale esclarecer que esses processos estão classificados pela espécie dos
produtos: medicamentos, materiais médicos, materiais de engenharia hospitalar e demais
materiais gerais de consumo.

II - EQUIPE SUPRIMENTOS
A) Missão:
Controlar com eficácia o abastecimento do HRTN de medicamentos, produtos e serviços,
tendo em vista a demanda apurada e a aquisição a custos socialmente comportáveis e
economicamente equilibrados, propiciando o ininterrupto desempenho das atividades
exercidas pela Instituição, com eficiência e qualidade.

B) Visão:
Ser referência nacional na área de administração hospitalar, no tocante à provisão de
suprimentos, com responsabilidade financeira e social.

C) Composição:
A Equipe Suprimentos do Hospital Risoleta Tolentino Neves é integrada pelos seguintes
Setores, cujos respectivos Coordenadores constituem seus membros:
• Setor de Compras;
• Farmácia;
• Almoxarifado Geral;
• Engenharia Hospitalar;
• Gerência de Financeiro.
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O Setor de Compras é responsável pela operacionalização de parte do processo de
aquisição de todos os produtos e serviços necessários ao HRTN, mediante processo de
compras análogo ao previsto na Lei Federal nº 8.666/93, bem como pelo acompanhamento
dos contratos celebrados.
À Farmácia cabe efetuar a gestão e o controle dos medicamentos em uso no HRTN, por
meio da avaliação do consumo, elaboração de solicitação de compras, acompanhamento do
processo de aquisição, recebimento, armazenamento, fracionamento e dispensação dos
mesmos. Estão inclusas, também, as atividades que envolvem padronização de novas
formas farmacêuticas, elaboração de protocolos de utilização e participação em comissões
hospitalares.
O Almoxarifado Geral é responsável pela gestão e controle de estoque dos materiais gerais
de consumo, entendendo-se como tais: material médico, material de diagnóstico (raio X,
ultrassonografia e tomografia computadorizada), administrativo, copa e cozinha, rouparia e
material de segurança.
À Engenharia Hospitalar compete a gestão, o controle e a qualidade dos produtos utilizados
na manutenção predial e de equipamentos médicos do HRTN. Entendem-se como
atividades de rotina de tal Setor: recebimento, conferência, armazenamento e
processamento natural do fornecimento de materiais.
Todos os Setores encontram-se submetidos à Gerência de Financeiro, que acompanha o
desenvolvimento dos mesmos, através da análise de indicadores e da validação dos
processos. A esta Gerência compete, ainda, o acompanhamento e a distribuição
orçamentária, validados pela Diretoria do HRTN.

III – FLUXO DE SELEÇÃO, AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS

Comissões
específicas:
Selecionar
os
produtos e avaliar a
lista
de
padronização.

•Farmácia/CAF
•Almoxarifado
de
Engenharia Hospitalar
•Almoxarifado Geral
Monitorar e analisar o
estoque.
Elaborar a solicitação de
compra (SC).

Farmácia/CAF e Almoxarifados:
Receber os materiais, realizar conferência, avaliar o
processo de entrega e efetuar a distribuição.

Gerência de
Financeiro:
Avaliar e aprovar a
SC no sistema.

Setor de Compras:
Abrir
o
processo,
publicar no Portal de
Compras
da
FUNDEP,selecionar
o
fornecedor
(processo
análogo à licitação), e
emitir a Ordem de
Fornecimento.
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IV – SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
A) MEDICAMENTOS
A responsabilidade pela aquisição dos medicamentos no HRTN está a cargo dos Setores
Farmácia e Compras. Deste modo, torna-se importante conhecer a interface destes setores
no processo de aquisição de medicamentos.
1. Processo de seleção de medicamentos:
A seleção dos medicamentos a serem utilizados no HRTN é realizada pela Comissão de
Farmácia e Terapêutica (CFT).
A CFT analisa o perfil epidemiológico dos pacientes atendidos no Hospital, a indicação de
uso dos medicamentos a serem utilizados para esses pacientes e pesquisa a existência de
estudos científicos bem conduzidos para garantir a eficácia dos medicamentos.
Desse modo, os medicamentos selecionados passam a constituir a lista de padronização do
HRTN.
A revisão da lista de padronização é contínua, podendo ocorrer por meio de demandas
levadas à CFT ou periodicamente de 2 em 2 anos.
2. Solicitação da compra:
A solicitação é realizada pela Farmácia Central/CAF e utiliza como parâmetro o relatório da
média do consumo mensal registrado no Sistema Informatizado MV. Outros parâmetros a
serem considerados para esse planejamento são: o estoque mínimo e o ponto de
ressuprimento.
A solicitação de compra é encaminhada à Gerência de Financeiro para aprovação, que,
posteriormente, remete-a ao Setor de Compras para impulsão do processo de aquisição.

B) MATERIAIS MÉDICOS
1. Padronização e compra dos materiais médicos:
A padronização de materiais médicos no HRTN é realizada pela Comissão de Análise de
Materiais Médicos (CAM).
O controle do estoque e elaboração do pedido de compras está a cargo do Almoxarifado
Geral.

C) DEMAIS MATERIAIS GERAIS DE CONSUMO
Os demais materiais que constam na lista de padronização do HRTN são adquiridos através
do processo especificado no Fluxo de seleção, aquisição, armazenamento e distribuição de
produtos (página 2).
Os materiais que não constam da lista de padronização devem ser solicitados pelos Setores
competentes através de formulário próprio, e seguem o fluxo de aquisição de materiais não
padronizados.
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D) MATERIAIS PERMANENTES
A elaboração da solicitação de compra de materiais permanentes compete à Gerência de
Infra-Estrutura, que, então, a encaminha à Gerência de Financeiro para aprovação da
aquisição. Uma vez aprovada, a solicitação de compra é remetida ao Setor de Compras,
para início e efetivação do processo de aquisição.
A aquisição de materiais permanentes depende de prévia autorização da Secretaria de
Estado de Saúde, por integrarem os mesmos o patrimônio de tal órgão.
A lista de material permanente consta no Plano de Trabalho do Convênio
SES/UFMG/FUNDEP/HRTN de nº 097/2007, podendo ser renegociada de acordo com a
demanda do Hospital.

E) MATERIAIS DE ENGENHARIA HOSPITALAR
A solicitação de compra de materiais de engenharia é elaborada pelo Setor de Engenharia
Hospitalar, que, então, a encaminha, primeiramente, à Gerência de Infra-Estrutura, que
realiza uma análise da solicitação e controle orçamentário; após, a SC é encaminhada à
Gerência de Financeiro para aprovação da aquisição. Uma vez aprovada, a solicitação de
compra é remetida ao Setor de Compras, para início e efetivação do processo de compra.

V - HABILITAÇÃO TÉCNICA DE FORNECEDORES
A) Objetivo:
A habilitação técnica de fornecedores tem como objetivo captar e selecionar fornecedores
idôneos no mercado, além de garantir a qualidade dos produtos a serem adquiridos para
utilização no HRTN.
Em relação aos medicamentos, objetiva, ainda, identificar a situação dos candidatos quanto
à regularidade junto aos órgãos que se ocupam da avaliação do risco e da qualidade,
auxiliando a regulamentação sanitária nacional. Todos os fornecedores em contato com o
HRTN deverão, portanto, respeitar as legislações sanitárias vigentes no país.
As exigências são variáveis para cada espécie de produto.

B) Documentação técnica exigida:
Com base nas legislações Federal, Estadual e Municipal, serão exigidas dos fornecedores, a
título de habilitação, as documentações de habilitação técnica especificadas abaixo, dentre
outras porventura cabíveis.
1. MEDICAMENTOS (Ver Anexo I) E CORRELATOS
- Alvará Sanitário;
- Autorização de Funcionamento;
-Autorização Especial de Funcionamento; (para medicamentos sujeitos a controle
especial - Portaria 344/98);
- Certificado de Responsabilidade Técnica;
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- Contrato de terceirização, se necessário;
- Certificado de Boas Práticas de Fabricação do produto e cópia autenticada do registro
no Ministério da Saúde publicados no Diário Oficial da União (DOU).
2. MATERIAIS MÉDICOS
- Certificado de registro do produto no Ministério da Saúde (ANVISA), devidamente
publicado no Diário Oficial da União (DOU);
- Certificado de Conformidade, contendo as normas específicas para o equipamento;
- Certificado de Boas Práticas de Fabricação.
3. DEMAIS MATERIAIS GERAIS DE CONSUMO
Os quesitos para habilitação técnica dos fornecedores serão determinados pelo Setor
específico, de acordo com as especificidades do objeto da compra.
4. MATERIAIS PERMANENTES
Os quesitos para habilitação técnica dos fornecedores serão determinados pelo Setor
específico, de acordo com as especificidades do objeto da compra.
5. MATERIAIS DE ENGENHARIA HOSPITALAR
→ Exigências gerais:
- catálogo técnico original e colorido, redigido em português;
- amostra, quando solicitada;
- observância das normas técnicas e regulamentadoras vigentes aplicáveis.
→ Exigência específica para materiais químicos:
- Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).
→ Exigência específica para equipamentos de proteção individual:
- Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho válido;
- observância da NR nº 06 do Ministério do Trabalho, bem como das demais normas
regulamentadoras e da legislação vigentes.
→ Exigência específica para serviços de engenharia:
- indicação do Responsável Técnico, comprovadamente habilitado;
- habilitação do fornecedor no conselho regional respectivo;
- fornecedor do ramo de atuação;
- anotação de responsabilidade técnica.

C) Análise da Documentação Técnica:
No caso dos medicamentos, a análise da documentação técnica fica a cargo da Equipe
Farmácia, juntamente com o Setor de Compras, tendo como base a legislação sanitária em
vigência no país, suas atualizações, alterações e revogações.
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Em se tratando de materiais médicos, demais materiais gerais de consumo e materiais de
engenharia hospitalar, as equipes de apoio serão a CAM, o Almoxarifado Geral e a
Engenharia Hospitalar, respectivamente.
As empresas só serão habilitadas após análise e aprovação da documentação solicitada e
devidamente apresentada.

VI - AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES
O processo de avaliação dos fornecedores será realizado através da análise das condições
de entrega dos produtos e meios de transporte empregados.

A) Avaliação das condições de entrega dos produtos:
A avaliação, feita no ato do recebimento do produto, é realizada por meio de formulário (ver
Anexos II e III) elaborado para registro das intercorrências.
Serão analisados os itens abaixo:
1) Condição ou estado da entrega → existência de material danificado, embalagens sem
e/ou em desacordo com a identificação;
2) Divergência da Nota Fiscal com a Ordem de Fornecimento (OF);
3) Apresentação do Laudo Técnico de Qualidade no momento da entrega (somente para
medicamentos);
4) Embalagem com identificação divergente do material entregue (somente para
medicamentos e materiais médicos);
5) Material em desacordo com a Ordem de Fornecimento;
6) Destino da entrega incorreto;
7) Atraso no período da entrega.

B) Avaliação do transporte dos produtos:
O transporte é um processo intermediário entre a produção e a utilização. A avaliação do
transporte é importante porque deve garantir a continuidade da qualidade do produto em
toda a cadeia logística. Portanto, as transportadoras deverão cumprir padrões como os
estabelecidos abaixo:
1) Para produtos termolábeis, os mesmos deverão ser transportados em veículos
refrigerados ou em embalagens apropriadas, garantindo a manutenção da temperatura
ideal, não ultrapassando os limites descriminados a seguir:
Características
Termolábeis

Estocagem
Refrigerador
Câmara Fria
Freezer

Faixa de Temperatura
Entre 2º e 8º
Entre 2º e 8º
Entre -20º e 0º

Observação: Para produtos armazenados em temperatura ambiente, esta não deverá
ultrapassar o intervalo entre 15º e 30º.
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2) Os entregadores deverão apresentar uniformes conservados e limpos, meias e sapatos
fechados em boas condições de higiene e conservação e adequados para circular em
ambiente hospitalar. Não será permitido, em nenhuma hipótese, o uso de “shorts”, bermuda,
camiseta regata ou funcionário sem camisa e/ou de chinelos.
3) As entregas deverão respeitar o prazo indicado na Ordem de Fornecimento e o horário de
funcionamento dos Setores responsáveis pelo recebimento:
_ CAF: segunda a sexta-feira, de 8:00 às 17:00 horas;
_ Almoxarifado Geral: segunda a sexta-feira, de 8:00 às 16:00 horas;
_ Almoxarifado de Engenharia Hospitalar: segunda a sexta-feira, de 8:00 às 17:00 horas,
O local de entrega dos produtos é a portaria de cargas do HRTN, com entrada pela Av.
Pedro I.

C) Indicadores:
Indicadores serão utilizados para monitorar o desempenho dos fornecedores junto ao HRTN,
relativos à aquisição e ao recebimento dos produtos.
Os indicadores adotados serão os seguintes:
1)

Taxa de itens entregues no prazo:
TIEP= nº de itens entregues no prazo___________ x 100
nº total de itens empenhados por fornecedor

2)
Número de Notificações de Não Conformidades emitidas: cada entrega que
apresentar pelo menos uma não conformidade gerará uma notificação que será
encaminhada ao fornecedor.
3)

Taxa de ocorrência de não conformidades de itens entregues:
TONC= nº total de não conformidade de itens entregues x 100
nº total de itens entregues

VII - VISITAS DE FORNECEDORES AO HRTN
A visita de fornecedores ao HRTN só será permitida aos Setores autorizados, nos dias e
horários pré-determinados, salvo em casos agendados anteriormente:
_ Farmácia: todas as quintas-feiras, de 9:00 às 13:00 horas;
_ Setor de Compras: todas as quintas-feiras, de 14:00 às 17:00 horas.
Fornecedores de medicamentos só poderão ter acesso a outros Setores do Hospital com
autorização prévia e acompanhamento de um Farmacêutico.
Fornecedores de materiais de consumo e de materiais de engenharia hospitalar deverão
agendar as visitas previamente com o Almoxarifado Geral e com a Engenharia Hospitalar,
respectivamente.
Fornecedores dos demais materiais deverão agendar suas visitas junto aos profissionais
membros da CAM, conforme disponibilidade dos mesmos.
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VIII - REALIZAÇÃO DE VISITAS A FORNECEDORES
A realização de visitas a fornecedores faz parte do programa de qualidade da Equipe
Suprimentos do HRTN, para qualificação de fornecedores.
Conhecer bem as potencialidades e as restrições de um fornecedor propicia um processo de
desenvolvimento e negociação bem mais orientado, evitando que se negociem contratos
baseados na prática simplista de concorrência de preços (Sucupira, 2003).
Desse modo, conhecer o processo de trabalho do fornecedor torna-se essencial para validar
a qualidade do mesmo.
A qualidade de um produto começa na aquisição dos insumos e dos materiais de
embalagem dentro de suas especificações, em boas condições, nas quantidades certas e
dentro do prazo de validade (Macedo,2002). Importante afirmar que essa avaliação só
termina a partir do recebimento do produto na Instituição. Conhecer esse processo é
essencial para que se firmem parcerias.
Neste sentido, as visitas serão planejadas pela Equipe Suprimentos, que elaborará um
cronograma anual. Após, haverá agendamento prévio com os fornecedores para o
cumprimento de tal cronograma.

IX - RECEBIMENTO, ESTOCAGEM E DISPENSAÇÃO DE AMOSTRAS GRÁTIS DE
MEDICAMENTOS
A) Recebimento:
1) Os interessados em fornecer amostras grátis de medicamentos devem fazê-lo
diretamente a um Farmacêutico, na Farmácia Central, mediante preenchimento de
formulário próprio (ver Anexo IV).
2) As apresentações cujo princípio ativo não for padronizado no Hospital ficam sujeitas à
aprovação pela equipe de Farmacêuticos do HRTN. Essa aprovação será baseada no
consumo médio e na validade desses medicamentos.
3) Apenas serão aceitas amostras de medicamentos com registro no Ministério da Saúde.
4) É necessário apresentação das Boas Práticas de Fabricação do produto, laudo analítico e
Autorização de Funcionamento do fabricante.
5) As amostras grátis para fins de pesquisa clínica ficam sujeitas às determinações do
Comitê de Ética Médica do HRTN.

B) Estocagem:
Os medicamentos fornecidos devem ser registrados no sistema informatizado de gestão
hospitalar como doação, e ficarão armazenados na Central de Abastecimento Farmacêutico,
junto aos demais medicamentos. As apresentações não padronizadas ficarão armazenadas
em local específico destinado às mesmas.

C) Dispensação:
1) As apresentações já padronizadas serão dispensadas normalmente, como os demais
medicamentos adquiridos pelo HRTN.
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2) Os princípios ativos não padronizados serão dispensados conforme rotina já estabelecida
para solicitação desses medicamentos.

X - RECEBIMENTO E TESTE DE AMOSTRAS DE MATERIAIS MÉDICOS
O recebimento de amostras grátis de materiais médicos ocorrerá em duas situações:
A) Com a finalidade de testar materiais médicos padronizados de marcas ainda não
utilizadas no HRTN:
Poderão ser fornecidas amostras de materiais médicos fabricados por empresas que nunca
forneceram este produto ao HRTN.
Nestas situações, a amostra deverá ser entregue ao Setor de Compras. Para cada produto
deverá ser preenchido um protocolo de doação de amostras (ver Anexo IV). O Setor de
Compras é encarregado de encaminhar o material doado aos membros da Comissão de
Análise de Materiais (CAM) para posterior teste e avaliação do produto.
A CAM tem um prazo de quinze dias, a contar do recebimento das amostras, para a
divulgação do parecer ao Setor de Compras, ressalvadas situações específicas que
justifiquem a prorrogação desse prazo.
As empresas cujos materiais forem aprovados e que estejam incluídos na lista de
padronização do Hospital estão aptas a participarem do processo de compras referente ao
produto aprovado no HRTN.

B) Materiais médicos não padronizados (para exame de custo-benefício):
A demanda de materiais não padronizados no HRTN deverá partir da CAM ou das áreas
assistenciais, de acordo com a necessidade do Hospital. A partir daí, esse material deverá
seguir o fluxo normal para recebimento de amostras de materiais.
A análise do custo-benefício será realizada pela CAM, a partir de estudos, juntamente com o
parecer técnico emitido pelo responsável pelo teste. A partir daí, será emitido parecer, que
será encaminhado ao fornecedor.
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ANEXO I
Alvará Sanitário
A empresa participante do processo de compras deverá apresentar Alvará Sanitário,
expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal
nº 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº 79.094/77 (art. 2º) e outras legislações Estaduais e
Municipais que regulamentem sua conferência no Estado e Município da empresa, com
prazo de validade em vigor.

Autorização de Funcionamento
Deverá ser apresentada a Autorização de Funcionamento da empresa participante do
processo de compras, expedida pela ANVISA, conforme exigido pela Lei Federal
nº 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº 79.094/77 (art. 2º) e Lei Federal nº 9.782/99 (art. 7º,
inciso VII).

Autorização Especial de Funcionamento
Quando o medicamento em aquisição constar em alguma das relações do Regulamento
Técnico sobre Substâncias e Medicamentos Sujeitos ao Controle Especial aprovado pela
Portaria nº 344 de 12/05/98, da ANVISA, também deverá ser apresentada a Autorização
Especial de Funcionamento da empresa.

Certificado de Responsabilidade Técnica
A empresa participante do processo de compras deverá apresentar o Certificado de
Responsabilidade Técnica do farmacêutico responsável, emitido pelo Conselho Regional
de Farmácia, com prazo de validade em vigor, conforme exigência da Lei Federal
nº 3.820/60 (art. 24), Lei Federal nº 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº.79.094/77 (art. 2º)
e Lei Federal nº 9.782/99 (art. 7º, inciso VII).

Atestados de Capacidade Técnica
Deverão ser apresentados, no mínimo, 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica,
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a aptidão da
empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto em aquisição.

Comprovante de Registros de Medicamentos
A empresa participante do processo de compras deverá apresentar cópia autenticada da
publicação no “Diário Oficial da União” (D.O.U.) relativa ao registro do medicamento em
aquisição nas suas forma farmacêutica, dosagem e apresentação especificada no processo
de compras. Caso o prazo de validade esteja vencido, deverá ser apresentada a cópia da
publicação no D.O.U. acompanhada do comprovante de protocolização do pedido de
renovação de registro, e Formulários de Petição 1 e 2 (FP1 e FP2), datados do semestre
anterior ao do vencimento, na forma do artigo 14, parágrafo 6º do Decreto Federal nº
79.094/77. A análise técnica de tais documentações deve também respeitar as exigências
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da Lei Federal nº 6.360/76, Resolução RDC nº 16/2007, Resolução RDC nº 17/2007 e
Resolução RDC nº 51/2007.

Certificação de Boas Prática de Fabricação
A empresa participante do processo de compras deverá apresentar Certificação de Boas
Práticas de Fabricação e Controle por Linha de Produção/Forma Farmacêutica, relativa
à planta fabril do objeto em aquisição, emitido pela ANVISA, conforme Resolução nº 460, de
14 de setembro de 1999.
Caso o prazo de validade da Certificação esteja vencido, deverá ser apresentada a cópia da
publicação no D.O.U. da última Certificação, acompanhada do comprovante de
protocolização do pedido de renovação de Certificação, com data de até 120 (cento e vinte)
dias antes do vencimento do certificado vigente, na forma do artigo 3º, § 1º da Resolução
RDC nº 66/2007. Só será aceita a documentação de renovação da Certificação de Boas
Práticas de Fabricação se cumpridos os critérios dispostos no artigo 4º da Resolução RDC
nº 66/2007:
- a não realização da Inspeção pela Autoridade Sanitária competente para concessão
da nova Certificação de Boas Práticas até a data do vencimento da atual Certificação
de Boas Práticas;
- a Certificação de Boas Práticas anterior deverá ter sido concedida mediante
realização de inspeção sanitária;
- a não ocorrência de desvios da qualidade nos últimos 12 (doze) meses, a ser
ponderada pela ANVISA;
- as formas de obtenção, insumos, produtos, linhas de produção e formas a serem
certificadas deverão ser as mesmas do Certificado anterior, desde que o recolhimento
de taxa seja realizado conforme legislação vigente.

Certificação de Boas Práticas de Fabricação para fins de Exportação para o Brasil
Quando o objeto em aquisição for um medicamento produzido em planta fabril fora do Brasil,
a empresa participante do processo de compras deverá apresentar a Certificação de Boas
Práticas de Fabricação para Fins de Exportação para o Brasil, emitido pela ANVISA,
conforme Resolução RDC nº 25, de 09 de dezembro de 1999, ou laudo de inspeção
satisfatório emitido pela autoridade sanitária brasileira.
Poderá ser apresentada, em substituição a Certificação de Boas Práticas de Fabricação
para Fins de Exportação para o Brasil, Certificação de Boas Práticas de Fabricação
emitida pela autoridade sanitária do país onde se encontra a planta fabril do
medicamento (cópia autenticada), com tradução juramentada, contanto que tal Certificação
descreva que foram seguidas as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) para
sua emissão.
Quando a Certificação de Boas Práticas de Fabricação emitida pela autoridade sanitária do
país de origem, com tradução juramentada, não descrever prazo de validade, esta
certificação será considerada válida por 01 (um) ano, contado a partir da data de sua
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emissão, exceto se apresentada legislação sanitária do país emitente do certificado,
acompanhada de tradução juramentada, que especifique o prazo de validade do certificado
emitido.
Quando a autoridade sanitária do país de origem não emitir documento intitulado Certificado
de Boas Práticas de Fabricação e Controle, poderá ser substituído, conjuntamente, pelos
documentos: Certificado de Autorização de Fabricação, Certificado de Produto
Farmacêutico e por uma Declaração da Agência Internacional por linha de
produção/forma farmacêutica especificada, desde que estes mencionem que a unidade fabril
está sujeita a inspeções em intervalos adequados e que o fabricante cumpre com as Boas
Práticas de Fabricação, conforme diretrizes da OMS.
Quando o Certificado de Autorização de Fabricação, Certificado de Produto Farmacêutico e
Declaração da Agência Internacional por linha de produção/forma farmacêutica especificada
não possuírem prazo de validade, este certificado/declaração será(ão) considerado(s)
válido(s) por 01 (um) ano, contados a partir da data de sua emissão, exceto se
apresentada legislação sanitária do país emitente do certificado/declaração,
acompanhada(o) de tradução juramentada, que especifique o prazo de validade do
certificado/declaração emitido(s).
Tais documentações atendem às exigências da Lei Federal no 6.360, de 23/09/76, pelo
Decreto Federal nº 79.094/77 e pela Lei Federal nº 9.782/99, e deverão ser apresentados
com prazo de validade em vigor.

Contrato de Terceirização
No caso de terceirização de etapas de fabricação do medicamento, deverá ser apresentado
o Contrato de Terceirização firmado entre os laboratórios envolvidos, devidamente
autorizados pela ANVISA, além da Certificação de Boas Práticas de Fabricação do
laboratório contratante e do laboratório contratado, conforme Portaria ANVISA nº
25/2007.
Tratando-se de Contrato de Terceirização firmado com Laboratório estrangeiro, deverá ser
apresentada Certificação de Boas Práticas de Fabricação, emitida pela Autoridade Sanitária
do país de origem (original), com tradução juramentada, laudo de inspeção satisfatório
emitido pela autoridade sanitária brasileira na Unidade Fabril, ou a própria Certificação de
Boas Práticas de Fabricação para Fins de Exportação para o Brasil.
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ANEXO II
FICHA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
FARMÁCIA HOSPITALAR
Data:
N° da OF:

Fornecedor:
Transportadora:

Produtos:

AVALIAÇÃO DO TRANSPORTE

1
2
3

4

ITENS AVALIADOS
Os entregadores utilizam uniformes adequados para o ambiente
hospitalar?
As caixas estão amassadas?
Existe algum tipo de violação na embalagem do(s) produto(s)?
Se sim, especificar.

SIM

NÃO

SIM

NÃO

O transporte foi realizado em temperatura que garante a
estabilidade do produto?
Temperatura:
Total de itens em não conformidade

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENTREGA

1
2
3
4
5
6

ITENS AVALIADOS
O número da OF está especificado na nota fiscal?
O valor da nota fiscal coincide com o valor estipulado na OF?
O lote do produto coincide com o da nota fiscal?
O produto apresenta laudo?
O produto apresenta data de validade superior a 80% do prazo
estipulado?
O produto foi entregue dentro do prazo estipulado?
Total de itens em não conformidade

Nome do Avaliador: ______________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________
Nome do Entregador: _____________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________
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ANEXO III
FICHA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
ALMOXARIFADO GERAL / MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
Data:

Fornecedor:

N° da OF:

Transportadora:

Produtos:

AVALIAÇÃO DO TRANSPORTE

1
2
3
4
5

ITENS AVALIADOS
Os entregadores utilizam uniformes adequados para o ambiente
hospitalar?
As caixas estão amassadas?
Existe algum tipo de violação na embalagem do(s) produto(s)?
Se sim, especificar.
O Material está sendo entregue em transporte adequado?
A Transportadora está respeitando o horário de entrega do
setor?
Total de itens em não conformidade

SIM

NÃO

SIM

NÃO

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENTREGA
1
2
3
4
5
6

ITENS AVALIADOS
O número da OF está especificado na nota fiscal?
O valor da nota fiscal coincide com o valor estipulado na OF?
O lote do produto coincide com o da nota fiscal?
O produto apresenta data de validade superior a 80% do prazo
estipulado?
O produto foi entregue dentro do prazo estipulado?
A marca do produto coincide com a marca indicada pela Ordem
de Fornecimento.
Total de itens em não conformidade

Nome do Avaliador: ______________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________
Nome do Entregador: _____________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________
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ANEXO IV
PROTOCOLO DE DOAÇÃO DE
MEDICAMENTOS/MATERIAIS MÉDICOS
Dados do medicamento/material
*Especificação do produto: _________________________________________________
_______________________________________________________________________
Nome comercial:_________________________________________________________
Lote:___________ Quantidade:______ (______________________________________)
* Em caso de medicamentos, especificar forma farmacêutica, concentração e nome genérico.
Para materiais médicos, especificar o nome genérico.

Dados do doador
Nome: _________________________________________________________________
CPF/CNPJ: __________________________________

Data: ____/____/____

___________________________________
Assinatura
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