
 

PERGUNTAS e RESPOSTAS 

PROC. 2317/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 

Objeto: Armários Modulares para Armazenamento de Medicamentos e Materiais Médico 

Hospitalares por Sistemas Kanban. 

Pergunta 1. O edital não contempla software de gestão para o sistema Kanban, 

devemos considerar na proposta? 

Resposta 1. Não. Este edital se refere ao sistema de armazenamento de 

medicamentos e materiais médico hospitalares utilizando o método Kanban. Não 

se trata de e-Kanban. 

 

Pergunta 2.1. No edital consta no memorial descritivo, anexo 1: ''Cestos e bandejas 

modulares: com largura de 400 mm, profundidade 600 mm, em diferentes alturas (50, 

100 e 200 mm), com 6 (seis) divisórias transversais e 3 (três) divisórias longitudinais 

para cada cesto ou bandeja, permitindo a adequação do armazenamento de acordo 

com o volume ocupado pelos medicamentos e materiais médico hospitalares. A cada 

produto se atribui um único endereçamento (localização), armazenado em duplo 

compartimento esquerdo/direito ou fundo/frente, onde cada compartimento deve 

armazenar 50% da quantidade total do estoque. Os compartimentos dos cestos e 

bandejas devem conter porta etiqueta, para identificação dos medicamentos e 

materiais. Os cestos e bandejas devem ser fabricados em material resistente para 

suportar o peso dos insumos armazenados, como também aos produtos de limpeza 

utilizados para sua higienização. Os cestos e bandejas modulares deverão ser 

dimensionados para: 

                armazenar 400 itens de medicamentos nas diversas formas farmacêuticas 

(ampola 0,25 a 20 mL, frasco-ampola, comprimidos, drágea, flaconete, envelope, 

bisnaga, bolsa, frasco, goma, kit inalatório, pote, seringa, supositório, entre outros);  

                armazenar 200 itens de materiais médico hospitalares de diversos tamanhos 

(seringa, agulha, almotolia, envelope, kit, fio, entre outros).'' 

Entendemos que a definição da restrição das divisórias, restringe a concorrência. 

Uma vez que o importante que, os armários/cestos atendam o volume de armazenagem 

descritos no edital. 

Resposta 2.1. Tendo em vista a diversificação do número de divisórias 

longitudinais e transversais nos cestos e bandejas modulares, solicitamos 

considerar a quantidade especificada no edital como a quantidade máxima (6 

divisórias transversais e 3 divisórias longitudinais). 

 

 



Pergunta 2.2.''Armários modulares: com dimensões aproximadas de 2.000 mm de 

altura, 450 mm de largura e 650 mm de profundidade, com tampo e laterais fechadas. 

A estrutura do armário deve ser fabricada em material resistente (MDF 18 mm, aço, 

outros), para suportar o peso dos insumos armazenados, como também aos produtos de 

limpeza utilizados para sua higienização. Para o armazenamento de medicamentos 

(psicofármacos e alto custo) e materiais de alto custo é necessário dois armários 

modulares com porta e trava de segurança. Os suportes do armário modular devem 

permitir variabilidade no encaixe dos diversos tamanhos de cestos e bandejas, ser de 

fácil manuseio, resistentes ao peso, com sistema de travas que impeçam queda durante 

abertura. O armário modular deve possuir rodízios giratórios, antiderrapantes, com 

freio nas rodas frontais, compatíveis com o peso, para facilitar o deslocamento e 

limpeza da área.'' 

É imprescindível a instalação dos rodízios giratórios ou pode-se propor alternativas 

que permitam a limpeza da área, sem que seja necessário o deslocamento dos armários? 

Resposta 2.2. Sim. Os armários deverão ter mobilidade para sua maior 

preservação e melhor realização da limpeza terminal que envolve paredes e piso. 

 

Pergunta 3. O edital solicita o custo de instalação e implantação. Qual é a diferença 

nesses dois processos? 

Resposta 3. Instalação refere-se a colocação dos armários na área da 

Farmácia. Implantação refere-se à assistência técnica do fornecedor para a 

configuração das áreas de armazenamento no método kanban (dimensionamento, 

endereçamento e etiquetagem dos locais de armazenamento). 
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