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APRESENTAÇÃO
O Sistema de Logística em Saúde (Silos) foi idealizado no 

Departamento de Logistica em Saúde (DLOG) pela Coordenação-
-Geral de Gestão e Planejamento Logístico em Saúde (CGGPL) e 
desenvolvido pelo DATASUS, tendo em vista a necessidade de au-
tomação dos processos de planejamento, controle e monitoramen-
to das compras realizadas pelo Ministério da Saúde.

Os objetivos que devem ser alcançados pelo referido siste-
ma são os seguintes:

I. Aperfeiçoar, reduzir e agilizar os fluxos, além de ga-
rantir a segurança e a integridade das informações.

II. Planejar o processo de logística integrada do Minis-
tério da Saúde.

III. Planejar, coordenar, orientar e avaliar o armazena-
mento e a distribuição dos produtos adquiridos pelo 
Ministério da Saúde. 

IV. Consolidar o plano de demanda do Ministério da 
Saúde e assessorar as áreas demandadas.

V. Criar e gerir o Planejamento Logístico do Ministério 
da Saúde.

VI. Criar o TR eletrônico.

Os procedimentos que devem ser adotados nas contrata-
ções destinadas ao fornecimento de bens e à prestação de serviços 
relativos a Insumos Estratégicos para a Saúde (IES), por meio do 
Departamento de Logística em Saúde (DLOG/SE/MS), foram fixa-
dos pela Portaria nº 2.710, de 17 de novembro de 2011.

O Silos pode ser acessado no site: <http://189.28.128.164/
maximo>.
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1 PLANO DE DEMANDAS
Consiste no levantamento das demandas de insumos es-

tratégicos para a Saúde, no qual cada área demandante deverá 
indicar suas necessidades de compras/contratações para um de-
terminado período. 

1.1 Demanda

Código Catmat

O Código Catmat pode ser consultado na intranet do Mi-
nistério da Saúde ou no Departamento de Economia da Saúde, 
Investimentos e Desenvolvimento (DESID). De posse do referido 
Catmat, pode-se incluir o citado dado no campo “Código Catmat” 
ou clicar no campo de pesquisa (lupa) e inserir o código alusivo ao 
insumo a ser adquirido.

Descrição

Após a inserção do Código Catmat, conforme procedimento 
supracitado, será gerada a descrição do objeto respectivo ao nú-
mero digitado automaticamente pelo sistema.

Outra forma de inserção do insumo a ser adquirido é clicar 
no campo de pesquisa (lupa) referente ao “Código Catmat” e digi-
tar o nome do objeto de interesse.

Unidade de Fornecimento

Clique no campo de pesquisa (lupa) e selecione a unidade 
de fornecimento do item de interesse. Deve ser informada a menor 
unidade de fornecimento (por exemplo: frasco, comprimido, cáp-
sula etc.).

Quantidade 

Indique a quantidade de unidades do insumo que deverá ser 
adquirida. 

Estoque Estratégico

Informe, se for o caso, a quantidade de unidades que deve-
rá ficar disponível no estoque para eventual emergência.



10

Custo Unitário

Informe o valor unitário do insumo na última aquisição re-
alizada pelo Ministério da Saúde, conforme pesquisa de preços.

Moeda

Neste campo, informe a moeda em que o insumo foi adqui-
rido na última aquisição (real/dólar).

Custo Estimado Total

A estimativa de custo total da aquisição será calculada au-
tomaticamente pelo sistema, levando-se em consideração o pre-
enchimento dos campos “Custo Unitário” e “Moeda”.

Última Modalidade de Compra

Informe qual foi a modalidade de compra do insumo no ano 
anterior.

Aquisição Vinculada ao Plano Plurianual – PPA?

Informe se a aquisição está vinculada ao Plano Plurianual.

•	NÃO – Neste caso, não estarão disponíveis para pre-
enchimento os campos “Funcional Programática” e 
“Nome da Ação”.

•	SIM – Ministério da Saúde (quando a funcional 
programática for vinculada ao MS – PlanSUS). Em 
seguida, você deverá clicar no campo de pesquisa 
(lupa) referente ao item “Funcional Programática”, 
no qual será apresentada uma lista com o “Código 
da Ação”, “Funcional” e “Nome da Ação”. É suficiente 
a seleção de apenas um dos três itens citados ante-
riormente, pois os outros dois serão automaticamen-
te preenchidos.

•	SIM – Externo (quando a funcional programática 
não é do MS). Será necessário digitar manualmente 
a “Funcional Programática” e o “Nome da Ação”.
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Funcional Programática

Proceda conforme explicação supracitada (“Aquisição Vincu-
lada ao Plano Plurianual – PPA?”).

Nome da Ação

O preenchimento deve ser de acordo com a explicação do 
item “Aquisição Vinculada ao Plano Plurianual – PPA?”.

Último Fornecedor

Identifique no campo de pesquisa o nome do fornecedor da 
última contratação do insumo que se deseja adquirir.

Distribuição Direta do Fornecedor?

Informe se o insumo será distribuído nos estados pelo forne-
cedor, pelo MS ou por ambos (neste caso, o insumo será distribuído 
tanto pelo fornecedor quanto pelo Ministério).

Data da Primeira Entrega

Informe mês e ano de disponibilidade/entrega da primeira 
parcela do insumo, conforme definido pelo programa.

Leadtime de Produção (em dias)

Informe o tempo necessário, em dias, para que o fornecedor 
produza o insumo.

Características de Armazenagem

Informe se a armazenagem do insumo é seca ou refrigerada. 

Observação: o campo ambos somente deverá ser preen-
chido caso o insumo possa ser armazenado seco e refrigerado, a 
depender do licitante vencedor.

Observações

Campo para informações complementares que sejam im-
portantes para o planejamento logístico. 
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1.2 Armazenagem

As informações para o preenchimento deste espaço devem 
se referir ao cronograma de entrega, pelo fornecedor, nos almo-
xarifados do MS, do insumo escolhido. Consideram-se apenas as 
entregas que devem ser realizadas nos almoxarifados do Ministério 
da Saúde.

Data de Entrega (MM/AAAA)

Selecione a opção “Adicionar Entrega” e informe a data de 
entrega (mês e ano) da parcela do insumo adquirido. Deve-se re-
petir o procedimento de acordo com o número de parcelas de en-
tregas.

Local de Entrega

Informe ao almoxarifado do MS onde o insumo deverá ser en-
tregue pelo fornecedor (Sadm/DF, Sadm/SP ou Cenadi/RJ). 

Código Catmat

Após a inclusão das parcelas (data/local) das entregas 
feitas pelo fornecedor nos almoxarifados do MS, deverá(ão) ser 
listado(s) o(s) item(ns) que corresponde(m) aos dados de entrega 
já lançados.

Clique em “Adicionar Itens” e posteriormente no campo de 
pesquisa (lupa) do “Código Catmat”. O sistema disponibilizará uma 
lista com os insumos e as quantidades totais de cada insumo que 
foram introduzidas no plano de demandas da respectiva área de-
mandante. A partir da referida lista, escolha o item de interesse. 

Quantidade de Entrega

Informe a quantidade de unidades de cada parcela do insumo 
a ser entregue, pelo fornecedor, nos almoxarifados do MS.

1.3 Distribuição

As informações para o preenchimento deste espaço devem 
se referir ao cronograma de distribuição do item escolhido. Note 
que a distribuição pode ser realizada tanto pelo fornecedor quanto 
pelo Ministério da Saúde. 
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Data de Distribuição (MM/AAAA)

Selecione a opção “Adicionar Distribuição” e informe a data 
(mês e ano) de distribuição da parcela referente ao insumo a ser 
distribuído.

Local de Distribuição

Informe o local da distribuição do insumo (cidade/estado).

Código Catmat

Após a inclusão das parcelas (data/local) que devem ser dis-
tribuídas pelo fornecedor e/ou pelo MS, deverá(ão) ser listado(s) o(s) 
item(ns) que corresponde(m) aos dados de entrega já lançados.

Clique em “Adicionar Itens” e posteriormente no campo de 
pesquisa do “Código Catmat”. O sistema disponibilizará uma lista 
com os itens que foram preenchidos no plano de demandas da 
respectiva área demandante, com a entrega feita pelo fornecedor 
ou pelo MS/fornecedor. A partir da referida lista, escolha o insumo 
de interesse.

Quantidade de Distribuição

Informe a quantidade de unidades de cada parcela a ser 
distribuída.
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2 TERMO DE REFERÊNCIA
Neste ambiente serão disponibilizados os campos para pre-

enchimento do Termo de Referência (TR). Tais campos seguem o 
modelo confeccionado e padronizado do TR já utilizado (em word) 
e estabelecido no Anexo II da Portaria nº 2.710, de 17 de novem-
bro de 2011.

O TR deve demonstrar como deverá ser executado o obje-
to da licitação relativamente à definição dos principais parâmetros 
envolvidos na contratação, como: quantidade, prazos, condições de 
fornecimento, característica do objeto e justificativa da aquisição.

2.1 Dados do Termo de Referência

Número do TR

O número do Termo de Referência será preenchido automa-
ticamente pelo sistema ao se abrir a página para preenchimento 
do TR.

Data do Status

Este campo também é preenchido automaticamente de 
acordo com a data de produção do TR.

Natureza da Demanda

Assinale a natureza do objeto demandado de acordo com o 
caráter da demanda (insumo estratégico para saúde ou material 
administrativo).

Obs.: O Silos está disponível apenas para aquisição de IES.

Elemento de Despesa

Defina a natureza da matéria. Escolha entre as opções:

• Material de Consumo.

• Material Permanente.

• Serviço.
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Registro de Preço

Indique se o procedimento a ser realizado será regido pelo 
Sistema de Registro de Preços (SRP), conforme as seguintes op-
ções que serão apresentadas:

• SIM (se for adotado o SRP);

• NÃO (caso não seja utilizado o SRP).

Se a aquisição for realizada por intermédio de licitação, a 
opção SRP deverá ser preferencialmente adotada, conforme dis-
põe o artigo 15, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e o artigo 2º do 
Decreto nº 3.931/2001.

Seguindo-se as diretrizes do MS, cabe mencionar que a 
adoção do SRP permite, entre outros benefícios, a redução de cus-
tos operacionais, a otimização dos processos de contratação de 
bens e serviços pela Administração e a conveniência para a aqui-
sição (com previsão) de entregas parceladas e para a contratação 
destinada a atender mais de um órgão/entidade ou a programas 
de governo.

Justificativa

Se o SRP não for adotado, justifique o motivo pelo qual a 
opção está em desacordo com o disposto no artigo 15, inciso II, da 
Lei nº 8.666/1993 e no artigo 2º do Decreto nº 3.931/2001.

Observação: caso seja escolhido o Sistema de Registro de 
Preços no campo anterior, a “Justificativa” será preenchida auto-
maticamente com o texto padrão: “Tendo em vista o Sistema Úni-
co de Saúde e a possibilidade de outros entes federativos necessi-
tarem do insumo, opta-se pelo registro de preços”.

Crédito Orçamentário

Neste campo, informe a fonte de recurso/programa de tra-
balho que custeará a aquisição/contratação do insumo. Caso a 
aquisição seja feita por Registro de Preços, a informação de cré-
dito orçamentário não é obrigatória; porém, sugere-se a inclusão 
deste dado.
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Número do Sipar

Uma vez preenchido no Silos, o TR será submetido, via siste-
ma, à aprovação da Coordenação-Geral de Análise das Contratações 
de Insumos Estratégicos para a saúde (CGIES). Após aprovado, a 
Área Demandante deverá imprimir, assinar e providenciar o registro 
do TR no protocolo do Sipar e, só então, preencher o campo e o nº do 
respectivo Sipar no Sistema.

2.2 Itens do Termo de Referência
Para a inclusão de itens no TR, clique em “Selecionar a Ação” 

e depois “Copiar Itens da Demanda para o TR”. Será aberta uma 
lista com os insumos que foram incluídos pela área demandante 
no plano de demandas, no qual deverá(ão) ser escolhido(s) o(s) 
item(ns) que fará(ão) parte do TR.

Após a escolha do(s) item(ns), preencha os campos refe-
rentes aos dados do item escolhido, aos dados do recebimento e à 
forma de recebimento.

2.2.1 Dados do Item

Objeto 

O preenchimento dos “Dados do Item” (item, objeto, uni-
dade de fornecimento e quantidade) é feito automaticamente pelo 
sistema no momento da escolha do item, conforme procedimento 
realizado na etapa anterior (2.2).

Quantidade

A quantidade de cada item contemplado no TR poderá ser 
modificada caso seja necessário.

Característica do Objeto

Descreva de forma sucinta e clara todas as características 
relevantes que o objeto possui para a consecução da aquisição. 
São vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua reali-
zação. Também é vedado o direcionamento a uma determinada 
marca ou modelo ou a um único concorrente.
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Característica Exclusiva do Objeto

O quadro será marcado quando a característica for exclusi-
va do item em questão, diferenciando seu objeto dos demais.

Justificativa da Contratação

Justifique pontualmente a necessidade da contratação e, 
se for o caso, indique a base legal. A justificativa detalhada não 
precisa estar no TR, podendo constar nos autos do processo e/ou 
constar como anexo do TR. 

Embasamento Legal

Informe a legislação referente à compra do insumo.

Amostra

Estipule, se for o caso, as condições e o prazo de entrega da 
amostra (é importante lembrar que, no pregão, a amostra somente 
poderá ser exigida do licitante tido como provisoriamente vencedor). 

Justifique a exigência da apresentação da amostra e esta-
beleça as condições de sua análise/aceitação. 

Se o objeto a ser adquirido inviabilizar a entrega da amos-
tra, a empresa deve permitir que representantes do Ministério da 
Saúde vejam o equipamento instalado em local próximo ou o ve-
rifiquem, por meio de catálogo do equipamento, arcando com os 
custos de deslocamento dos servidores do Ministério da Saúde.

2.2.2 Dados do Recebimento

Critério de Aceitação do Objeto

Detalhe as condições de aceite do insumo: o prazo de validade 
transcorrido, a embalagem, o registro válido e o insumo (de acordo 
com as resoluções da Anvisa e as Boas Práticas de Fabricação).

No caso de equipamentos, especifique os prazos de recebi-
mento provisório e definitivo.

Local e Prazo de Entrega

Informe a cidade/UF de entrega do material e/ou a realiza-
ção do serviço. 
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2.2.3 Fornecimento

Tipo

Informe se o insumo deverá ser fornecido de forma integral 
(parcela única) ou parcelada. No último caso, indique as parcelas e 
o quantitativo correspondente a cada entrega (cronograma).

Em se tratando de Registro de Preços, a Administração po-
derá indicar o cronograma estimativo de contratações, sendo sa-
lutar a indicação de um único prazo para as entregas/prestação, a 
contar de cada contratação efetivada. 

Observação

Campo para informações complementares que sejam rele-
vantes quanto à forma de fornecimento do insumo.

2.2.4 Outras Informações

Garantia/Assistência Técnica

Se for o caso, informe o prazo de garantia ou a validade do 
objeto a ser adquirido, a partir do prazo de garantia/validade pra-
ticado no mercado. Você deverá informar, ainda, as condições para 
a assistência técnica.

Habilitação Técnica

Indique as exigências para a habilitação técnica dos licitan-
tes nacionais e estrangeiros, se for o caso, bem como de seu re-
presentante nacional.

É vedada a exigência de documentos que restrinjam o 
caráter competitivo. A documentação para a habilitação técnica 
deve observar o disposto no art. 30 da Lei n° 8.666/93. 

O TCU e a Conjur recomendam que o Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação (CBPF) não seja exigido na fase de habilita-
ção técnica. 

Coloque a previsão de Autorização Especial apenas nos Ter-
mos de Referência dos medicamentos que dela necessitem.
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ANEXOS

ANEXO A – DESCRIÇÃO DE STATUS

DM010 – STATUS DA DEMANDA
VALOR DESCRIÇÃO

Enviado A área demandante envia a demanda
Em alteração A área demandante está criando ou alterando uma 

demanda
Planejado Todos os itens da demanda fazem parte de um TR
Cancelado A área demandante cancelou a demanda

Fonte: CGGPL/DLOG.

DM011 – STATUS DO ITEM DO PLANO DE DEMANDAS
VALOR DESCRIÇÃO

Rascunho Item de uma demanda que está sendo criada
Enviado Item de uma demanda que já foi enviada
Alterado Item alterado após o primeiro envio de uma demanda
TR Item que já foi informado em um TR
Cancelado Item cancelado

Fonte: CGGPL/DLOG.

DM014 – STATUS DO TR
VALOR DESCRIÇÃO

Em alteração Criando ou alterando um TR
Enviado Demanda enviada para análise
Validado A CGIES aprova o TR
Para alteração A CGIES devolve o documento para a área deman-

dante realizar ajustes
Protocolado TR concluído e registrado no Sipar
Cancelado TR cancelado

Fonte: CGGPL/DLOG.
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ANEXO B – PORTARIA N° 2710, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011
Fixa os procedimentos a serem adotados 
nas contratações destinadas ao fornecimen-
to de bens e à prestação de serviços rela-
tivos a Insumos Estratégicos para a Saúde 
(IES), por meio do Departamento de Logís-
tica em Saúde (DLOG/SE/MS).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da 
Constituição, e

Considerando a necessidade de melhoria na gestão das con-
tratações destinadas ao fornecimento de bens e à prestação de 
serviços relativos a Insumos Estratégicos para a Saúde (IES)  efe-
tivadas pelo Ministério da Saúde no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS);

Considerando as atribuições do Departamento de Logística 
em Saúde (DLOG/SE/MS), estabelecidas no art. 8º do Anexo I do 
Decreto nº 7.530, de 21 de julho de 2011; e

Considerando as recomendações elaboradas pelo Grupo de 
Trabalho de Insumos Estratégicos para a Saúde (GT/IES), institu-
ído pela Portaria nº 766/GM/MS, de 13 de abril de 2011, resolve:

Art. 1º Esta Portaria fixa os procedimentos a serem adota-
dos nas contratações destinadas ao fornecimento de bens e à pres-
tação de serviços relativos a Insumos Estratégicos para a Saúde 
(IES), por meio do Departamento de Logística em Saúde (DLOG/
SE/MS), conforme as atribuições definidas no art. 8º do Anexo I do 
Decreto nº 7.530, de 4 de junho de 2011.

CAPÍTULO I

DO PLANO DE DEMANDAS

Art. 2º As Secretarias do Ministério da Saúde informarão 
ao DLOG/SE/MS, por intermédio do Plano de Demandas, a neces-
sidade de contratações de fornecimento de bens e prestação de 
serviços relativos a IES.

Art. 3º O Plano de Demandas será elaborado anualmente 
por cada Secretaria do Ministério da Saúde, por intermédio do Sis-
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tema de Logística em Saúde (SILOS), e disponibilizado ao DLOG/
SE/MS até 30 de junho.

Art. 4º O Plano de Demandas conterá, conforme modelo 
constante do Anexo I a esta Portaria, as seguintes informações:

I - descrição do item a ser adquirido, conforme Código de 
Catálogo de Materiais (CATMAT); 

II - quantidade, unidade de fornecimento e estoque estratégico; 

III – modalidade, valor unitário e fornecedor da última aquisição;

IV - data da 1ª entrega;

V - características da armazenagem; e

VI - características da distribuição.

Parágrafo único. As áreas demandantes informarão a fun-
cional programática no Plano de Demandas, quando o IES estiver 
contemplado no Plano Plurianual (PPA).

Art. 5º O Plano de Demandas de que trata este Capítulo é re-
quisito para que sejam contemplados os recursos necessários para 
a aquisição dos IES no orçamento do próximo exercício financeiro.

Art. 6º Compete ao DLOG/SE/MS sistematizar os Planos de 
Demandas elaborados pelas Secretarias e coordenar o planeja-
mento logístico, visando à economicidade e à celeridade nos pro-
cessos de contratações de serviços relativos a IES.

Parágrafo único. Os pedidos de contratações destinadas ao 
fornecimento de bens e à prestação de serviços relativos a IES não 
contemplados no Plano de Demandas serão encaminhados à Secre-
taria-Executiva do Ministério da Saúde (SE/MS), devidamente jus-
tificados, para análise e autorização do procedimento de aquisição.

CAPÍTULO II

DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Art. 7º As solicitações destinadas ao fornecimento de bens e 
à prestação de serviços relativos a IES seguirão o modelo de Termo 
de Referência constante do Anexo II a esta Portaria.

§ 1º Os Termos de Referência elaborados a partir do Pla-
no de Demandas 2012 serão gerados eletronicamente no SILOS, 
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analisados e validados pelo DLOG/SE/MS e impressos pela área 
demandante a partir do próprio Sistema.

§ 2º Após a impressão, os Termos de Referência serão as-
sinados pelo responsável de cada área demandante e aprovados 
pela autoridade competente.

Art. 8º Compete ao Departamento de Assistência Farma-
cêutica (DAF/SCTIE/MS) ou à área demandante que elaborou o 
Termo de Referência solicitar a autuação do documento, conforme 
despacho-padrão constante no Anexo III a esta Portaria, e ajus-
tar os campos “assunto” e “interessado” no Sistema Integrado de 
Protocolo e Arquivo (SIPAR), conforme os dados constantes no 
documento de solicitação da autuação.

Parágrafo único. Autuado o processo referente a contrata-
ções destinadas ao fornecimento de bens e à prestação de serviços 
relativos a IES, o Serviço de Protocolo da Coordenação de Arquivo 
e Gestão de Documentos (PROTSEDE/COARQ/CGDI/SAA/SE/MS) 
deverá apor o carimbo “AQUISIÇÃO INSUMO ESTRATÉGICO DE 
SAÚDE” no canto superior direito da capa do processo.

Art. 9º A tramitação dos processos de aquisição de IES terá 
caráter prioritário no âmbito do Ministério da Saúde.

CAPÍTULO III 

DA PESQUISA DE PREÇOS

Art. 10. Compete ao DAF/SCTIE/MS e/ou à área deman-
dante que elaborou o Termo de Referência realizar a pesquisa de 
preços, conforme roteiro constante do Anexo IV a esta Portaria.

Art. 11. O DLOG/SE/MS poderá realizar pesquisa de preços 
complementar, nos casos em que julgar necessário para a devida 
instrução do procedimento de contratação.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12. A ordem das contratações destinadas ao forneci-
mento de bens e à prestação de serviços relativos a IES será defi-
nida considerando-se a data da primeira entrega dos citados bens 
ou da prestação dos mencionados serviços, de acordo com os da-
dos do Plano de Demandas, bem como as informações referentes 
a estoque.
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Art. 13. Os órgãos do Ministério da Saúde deverão obriga-
toriamente preencher o campo “Insumo Estratégico para a Saúde” 
no SIPAR.

Parágrafo único. Os órgãos interessados acompanharão, por 
meio do SIPAR, os prazos dos processos de contratação relaciona-
dos a IES que estejam sob sua responsabilidade.

Art. 14. Os casos omissos nesta Portaria serão analisados e 
definidos pela SE/MS, à luz da legislação vigente.

Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA/CONTRATAÇÕES
(PORTARIA N° 2.710, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011)

TERMO DE REFERÊNCIA/CONTRATAÇÕES1

1)	NATUREZA	DA	DEMANDA

(   ) Insumo estratégico para saúde 

(   ) Serviço

2) ELEMENTO DE DESPESA

(   ) material de consumo

(   ) material permanente

(   ) serviço comum

3) REGISTRO DE PREÇOS: (  ) SIM  (  ) NÃO

Tendo em vista o Sistema Único de Saúde e a possibilidade de 
outros entes federativos necessitarem do insumo, opta-se por re-
gistro de preços.

4) CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Informar fonte de recurso/pro-
grama de trabalho. Em se tratando de Registro de Preços a infor-
mação do crédito orçamentário pode ser dispensada.

5) OBJETO: Definir de forma precisa, suficiente e clara o bem a 
ser contratado.

Indicar o código CATMAT/CADSER (verificar SIASG ou articular 
DESD - Mariana/CATMAT)

No Código CATMAT verificar: 

• se a descrição é completa e compatível com as ca-
racterísticas que constam no sistema SIASG;

1  Decreto n° 5.450/2005, § 2o  O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes 
de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, 
estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-
-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedi-
mentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e 
objetiva. Observação: embora o Decreto n° 5.450/2005 regulamente apenas o pregão na sua forma eletrônica, 
ele foi utilizado como referência para a indicação dos elementos do termo de referência, por ser a norma mais 
detalhada neste aspecto.



28

• se a unidade de fornecimento está ativa;

• se o código não se refere ao CATMAT genérico;

• para objetos que não constam no CATMAT, solicitar 
a catalogação.

6) CARACTERÍSTICA DO OBJETO: Elencar todas as caracterís-
ticas relevantes que o objeto deva ter para o devido atendimento 
das necessidades da Administração. Não podem ser excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias.2 É vedado o direcionamento a uma 
determinada marca ou modelo, ou a um único concorrente. A indi-
cação de marca é hipótese excepcional, que deve ser tecnicamen-
te justificada nos autos. Ademais, em sendo viável tecnicamente, 
deve a indicação da marca ser seguida pela expressão “ou similar”.

7)	QUANTITATIVO:	Estabelecer o quantitativo com sua devida 
justificativa. No caso de aquisição de material, deverá ser informa-
do o consumo médio, o período de atendimento, e outros dados 
quantitativos, se for o caso.

8)	 JUSTIFICATIVA:	 Justificar pontualmente a necessidade da 
contratação e, se for o caso, indicar a base legal. Os detalhamen-
tos devem constar no processo, em documento anexo, sem fazer 
menção ao TR.

9) FORMA DE FORNECIMENTO:

(  ) integral

( ) parcelado. Neste caso indicar as parcelas e o quantitativo cor-
respondente a cada entrega (cronograma).

Obs.: Em se tratando de registro de preços, a Administração, caso 
entenda conveniente, poderá indicar o cronograma estimativo de 
contratações, sendo salutar a indicação de um único prazo para as 
entregas/prestação, a contar de cada contratação efetivada.

10)	LOCAL	E	PRAZO	DE	ENTREGA:	Cidade/UF de entrega do 
material e/ou realização do serviço. Estipular o(s) prazo(s), em 
dias após a assinatura do contrato, para a(s) entrega(s), indicando 
as respectivas parcelas, se for o caso. 
2 Lei n° 8.666/1993, art. 3º, § 1o  É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos 
de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da natura-
lidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para 
o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, 
de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)
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No caso de aquisição centralizada, informar se Rio ou Bsb e se o 
medicamento necessita ou não de refrigeração.

11) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: Detalhar condições 
de aceite do insumo (prazo de validade transcorrido, embalagem 
etc.). No caso de equipamentos, especificar os prazos de recebi-
mento provisório e definitivo.

12)	EXECUÇÃO	DOS	SERVIÇOS	(apenas	quando	contratação	
de	serviços):	Estabelecer todas as condições e a forma de pres-
tação/execução dos serviços.

13) GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Informar o prazo de garantia ou validade, a partir do prazo de ga-
rantia/validade praticado no mercado3 (se for o caso). Informar as 
condições para a assistência técnica, se for o caso.

14)	PLANILHA	DE	COMPOSIÇÃO	DE	CUSTOS	(exclusivamen-
te	para	serviços):

Apresentar planilha de custos e formação de preços que será usada 
pelos licitantes para apresentarem suas propostas, se for o caso, 
com a indicação de valor unitário para os itens que compõem a 
planilha. 

15) AMOSTRA:

Estipular (se for o caso) as condições e prazo de entrega da amos-
tra (importa lembrar que, no pregão, a amostra somente poderá 
ser exigida do licitante provisoriamente vencedor).

Justificar a exigência da apresentação da amostra e estabelecer as 
condições de análise/aceitação da mesma. Se o objeto a ser ad-
quirido inviabilizar a entrega da amostra, a empresa deve permitir 
que o MS possa ver o equipamento instalado em local próximo ou 
verificar por meio de catálogo do equipamento, arcando com os 
custos de deslocamento de servidores do MS.

16) HABILITAÇÃO TÉCNICA:

Indicar as exigências para habilitação técnica dos licitantes nacio-
nais e estrangeiros, se for o caso, bem como do seu representante 
nacional.

3 O prazo de validade exigido para o caso de medicamentos/insumos estratégicos para a saúde deve ser ade-
quado ao exigido pela Anvisa para o determinado produto.
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É vedada a exigência de documentos que restrinjam o caráter 
competitivo (a documentação para a habilitação técnica deve 
observar o disposto no art. 30 da Lei n° 8.666/1993).4 (Obs.: O 
TCU e a CONJUR recomendaram que o CBPF não pode ser exigido 
na fase de habilitação técnica.

Elaborado	por (autoridade administrativa ou técnico responsável, 
com indicação do nome completo, cargo, e matrícula SIAPE).

Aprovo	o	presente	Termo	de	Referência (autoridade superior 
competente, com indicação do nome completo, cargo e matrícula 
SIAPE).

4 Lei n° 8.666/1993, Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: I - registro ou 
inscrição na entidade profissional competente; II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto 
da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos; III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando 
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação; IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for 
o caso. § 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações 
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela en-
tidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de ca-
racterísticas semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo 
do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; (Incluído pela Lei nº 
8.883, de 1994)
II - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
a) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
b) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 2o  As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão 
definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3o  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços 
similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.
§ 4o  Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através 
de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
§ 5o  É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou 
ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.
§ 6o  As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico 
especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a 
apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada 
as exigências de propriedade e de localização prévia.
§ 7º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
I - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
II - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 8o  No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a Adminis-
tração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, 
antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. 
§ 9o  Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especialização, como fator 
de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a con-
tinuidade da prestação de serviços públicos essenciais.
§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional de 
que trata o inciso I do § 1o deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se 
a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 11. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 12. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
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ANEXO III – DESPACHO REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE 
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SAÚDE – IES
(PORTARIA N° 2.710, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011)

Despacho referente à solicitação de aquisição de Insumos Estratégicos 
para Saúde – IES

Registro SIPAR nº: 

Ao Serviço de Protocolo/MS,

Solicito abertura de processo com as informações a seguir, 
ajustadas no SIPAR:

Interessado:	área	técnica	responsável	pelo	insumo

Assunto:	Aquisição	de	IES	–	nome	do	insumo

Brasília,       de               de  

Nome

[cargo]
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ANEXO IV – DESPACHO REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE 
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SAÚDE – IES
(PORTARIA Nº 2.710, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011)

Proposta de rotina para estabelecer o PMA/MS 
para medicamentos

1. Identificar o item de compra desejado – código CATMAT, prin-
cípio ativo e apresentação desejados e a modalidade de aquisição 
adotada nas últimas ocorrências.

2. Identificar a existência de Preço Fábrica estabelecido para o 
objeto de compra desejado na relação 

CMED vigente e na relação vigente para o ano anterior.

I. Caso inexista Preço Fábrica

3. Levantar a existência de preços praticados, na modalidade con-
tratualização, junto às áreas finalísticas para a apresentação do 
medicamento desejado.

4. Levantar preço para a apresentação de medicamento desejado 
– em bases internacionais (ver seção III) – a partir dos princípios 
ativos e nomes comerciais existentes.

5. Coletar as cotações de fechamento de venda em real para as 
moedas locais dos países pesquisados5 no período dos últimos 60 
dias úteis e calcular as médias simples.

6. Empregar estas médias para converter os preços das apresenta-
ções observadas nas bases internacionais das moedas locais para 
o real.

7. Adequar as unidades de fornecimento às unidades farmaco-
lógicas desejadas, observando o preço unitário correspondente à 
apresentação.

8. Para todas as modalidades de aquisição, adotar-se-á o PMA/
MS, como o menor preço calculado, dados os procedimentos pré-
vios, a partir das diferentes fontes consultadas.
5 Disponível no endereço eletrônico do Banco Central em <http://www.bacen.gov.br>. As fontes de consulta 
aqui apontadas são o euro, o dólar dos Estados Unidos, o dólar da Austrália, o dólar do Canadá, o dólar da Nova 
Zelândia e o rand da África do Sul.
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II. Caso exista o Preço Fábrica

3. Apurar os menores e maiores preços para a unidade farma-
cológica desejada na relação CMED vigente e na relação CMED do 
ano anterior ao vigente.

4. Verificar a presença do item no rol de produtos vigentes para 
aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços – CAP, de acordo 
com a Resolução CMED nº. 4, de 18 de dezembro de 2006.

5. Extrair os registros de compra das bases de dados do SIASG 
(Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais) e do 
BPS (Banco de Preços em Saúde), utilizando-se filtros para: (i) 
o(s) código(s) CATMAT que apresenta(m) a descrição técnica 
adequada;6 e (ii) o período de 1 ano que coincida com a relação 
CMED ao ano anterior ao vigente.

6. Desmembrar uma terceira base, a partir da base de dados do 
SIASG, contendo somente os registros de compra do DLOG/SE/MS.

7. Eliminar os registros de compra que apresentem inconsistências 
na unidade de fornecimento declarada (ex.: Prednisona, 20mg em 
frascos de 500ml ou Clindamicina, 150 mg/ml, solução injetável 
ou em comprimido) e aquelas unidades de fornecimento que não 
se adéquem ao item de compra desejado.7

8. Adequar aquelas unidades de fornecimento não eliminadas e 
passíveis de adequação.8

9. Eliminar os registros de compra que apresentarem preço unitá-
rio superior ao maior PMVG,9 quando este se aplicar, ou ao maior 
PF,10 uma vez que a Administração Pública não pode adquirir me-
dicamentos acima destes valores.

9. Calcular para cada base (BPS, SIASG e SIASG-DLOG), separa-
damente, relativamente ao preço unitário, as variáveis: número de 
registros, coeficiente de variação (razão do desvio-padrão e média 
simples), menor e maior preço e média ponderada.
6 Para fim de consulta de preço e para definição do PMA/MS, pode-se consultar por códigos CATMAT ativos e 
inativos, para se obterem resultados de maior consistência.
7 Dada a característica técnica de cada objeto de compra, deve-se optar pela possibilidade de adequação ou 
eliminação do registro de compra.
8 Para exemplo, quando se deseja apurar preço unitário para unidade de luva descartável e defronta-se com um 
registro de caixa de 100 unidades, para equiparação, multiplica-se a quantidade por 100 e divide-se o preço 
unitário por 100, de modo que o valor total se mantenha inalterado.
9 PMVG – Preço Máximo de Venda ao Governo.
10 PF – Preço Fábrica.
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10. Quando identificada a modalidade de aquisição como “con-
tratualização ou internacional”, adotar-se-á o PMA como o menor 
PMVG, quando este se aplicar, ou o menor PF.

11. Quando identificada a modalidade de aquisição como “inexigi-
bilidade ou licitação” e quando	aplicável	o	CAP;

11.1. Se o item não possuir dois ou mais registros numa das 
bases, adotar-se-á o menor PMVG como PMA;

11.2. Se o item possuir dois ou mais registros numa das bases 
e a média ponderada das bases é menor que o menor PMVG, 
empregar-se-á a média ponderada da base que possui o maior 
número de registros para apurar o PMA. Em caso de duas ou mais 
bases com o mesmo número de registros, empregar-se-á a menor 
média ponderada para apurar o PMA;

11.3. Se o item possuir dois ou mais registros numa das bases e 
a média ponderada das bases é maior que o menor PMVG, adotar-
-se-á o menor PMVG como PMA.

12. Quando identificada a modalidade de aquisição como “inexigi-
bilidade ou licitação” e quando	não aplicável	o	CAP:

12.1. Se o item não possuir registros nas bases, adotar-se-á o 
menor PF como PMA;

12.2. Se o item possuir registros numa das bases e a média pon-
derada for menor que o menor PF, empregar-se-á a menor média 
ponderada para apurar o PMA;

13. Nos casos em que se empregou a média ponderada (e não o 
menor PF ou PMVG), apurar-se-á o percentual de desconto (razão 
da média ponderada e o menor PF ou PMVG – da relação CMED 
do ano anterior ao vigente –, subtraído de 1) e aplicar-se-á este 
percentual de desconto sobre o menor PMVG ou PF da relação 
CMED vigente.

III. Relação de algumas bases internacionais disponíveis para consulta:

1) USA, medicamentos contratados entre o governo dos Estados 
Unidos da América e fornecedores para compras públicas fede-
rais, instituído sob o “Public Law 102-585, Veterans Health Care 
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Act of 1992”, U.S. Department of Veterans Affairs, disponível em 
<http://www.pbm.va.gov/DrugPharmaceuticalPrices.aspx>, aces-
so em 16/11/10.

2) AUS, medicamentos subsidiados pelo programa de seguridade 
social da Comunidade da Austrália – “Schedule of Pharmaceuti-
cal Benefits” (atualizado em 01/11/2010), disponível em <http://
www.pbs.gov.au>, acesso em 19/11/10.

3) CAN, medicamentos subsidiados pelo programa de segurida-
de social da Província de Québec/Canadá – Régie de l’assurance 
maladie du Québec (atualizado em 14/10/2010), disponível em 
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/en/regi e/lois/liste_med.shtml#>, 
acesso em 17/11/10. 

4) ESP, medicamentos incluídos no Sistema Nacional de Saúde es-
panhol – “Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad” –, dis-
ponível em <http://www.msc.es/>, acesso em 17/11/10.

4) ESP, medicamentos incluídos no Sistema Nacional de Saúde es-
panhol – “Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad” –, dis-
ponível em <http://www.msc.es/>, acesso em 17/11/10.

5) FRA, medicamentos incluídos, aprovados e reembolsáveis 
pelo sistema de seguridade francês, disponível em <http://www.
codage.ext.cnamts.fr/codif/bdm_it/index.php?p_site=AMELI>, 
acesso em 17/11/10.

6) GRC, medicamentos incluídos no Sistema Nacional de Saúde 
grego – Secretaria-Geral do Comércio, disponível em <http://
www.gge.gr>, acesso em 19/11/10.

7) ITA, medicamentos incluídos e aprovados pelo Sistema de Saúde 
italiano, disponível em <http://www.agenziafarmaco.it/it/content/
nuovi-prezzi-dei-farmaci-di-fascia-e-h-vigore-dal-

01062010>, acesso em 19/11/10.

8) NZL, medicamentos subsidiados e incluídos no programa de 
saúde da Nova Zelândia, disponível em <http://www.pharmac.
govt.nz/patients/Schedule>, acesso em 19/11/10.

9) PRT, medicamentos aprovados no Sistema de Saúde de Por-
tugal, disponível em <http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/
INFARMED>, acesso em 19/11/10.
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10) ZAF, medicamentos registrados e estabelecidos pelo Sistema de 
Saúde da África do Sul, disponível em <http://www.doh.gov.za/>, 
acesso em 22/11/10.

11) OMS, preços de medicamentos informados por fornecedores, 
organizações de desenvolvimento internacionais e agências gover-
namentais, consolidados em uma base de dados para consulta, 
disponível em <http://erc.msh.org/mainpage.cfm?file=1.0.htm&
module=DMP&language=English>, acesso em 19/11/10.
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