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 DISTRIBUI DISTRIBUI



• Expansão da

Regionalização

serviços especia

• Abastecimento

- Centralizado

da Rede

Regionalização, desc

especializa

Abastecimento exi

Centralizado x Descentra





controles eficientes

estoques, não

importante

de itensde itens

eficientes

não existindo o compartilhamento

importante de estoque em função do

itens avariados por falha na armazenagemitens avariados por falha na armazenagem

compartilhamento entre

vencimento

armazenagemarmazenagem



para gestão

volumes

urgência: Perigo

gestão de compras

volumes

Perigo na Ruptura do Estoque



da escalada escala

distribuição

DesabastecimentoDesabastecimento

órgãos de

Assistencial

000,00

45 dias45 dias

escalaescala

distribuição (Sistema Puxado)

Desabastecimento da RedeDesabastecimento da Rede

de controle para viabilizar abastecim

Assistencial oriundo do Fundo Estadual

diasdias

abastecimento

Estadual



execução globalexecução global

de trabalho

insumosinsumos

recesso dos

local adequado

Procuradoria

global do projetoglobal do projeto

trabalho centralizado

insumos para compra centralizadainsumos para compra centralizada

laboratórios

adequado para armazenagem de

Procuradoria Geral do Estado – PGE

centralizadacentralizada

de gran

PGE



ferramenta na GestãoGestão dos Insumos

Critérios

10% dos itens e 70% do valor do es

20% dos itens e do estoque

Critérios

Baixa criticidade 

Criticidade intermediária

Alta criticidadeAlta criticidade

or do estoqu

20% dos itens e do estoque

intermediária



e garantiae garantia

contratos

Estado

pendentespendentes

de análise

PGE/Casa Civil

etapas doetapas do

garantia de entrega imediatagarantia de entrega imediata

contratos para o nível central e os que

Estado – PGE

pendentespendentes

análise técnica de apoio aos processos

Civil dos processos em andamento

do processo de aquisiçãodo processo de aquisição

que estavam

processos

andamento



profissionaisprofissionaisprofissionais para operação daprofissionais para operação dada logísda logís





unidades localizadasunidades localizadas

seguem

designada

estoqueestoque

localizadas no interior dolocalizadas no interior do

seguem a ordem de lote e

pelo sistema de

estoqueestoque



Unidade Hospitalar 

de Fortaleza

Hospital Albert Sabin

Messejana

CallsCalls

Hospital e Maternidade José Martiniano 

Hospital Mental de Messejana

Hospital Waldemar de Alcântara

Hospital Regional do CaririHospital Regional do Cariri

Hospital Regional do Norte

Unidade Hospitalar Segunda Terça

Fortaleza X

X

X

X

Hospital e Maternidade José Martiniano de 

Messejana

Hospital Waldemar de Alcântara X

Hospital Regional do Cariri XHospital Regional do Cariri

Hospital Regional do Norte X

Terça Quart

X

X

X



sistema únicosistema único

NAI – Núcleo

– Núcleo– Núcleo

da Rede

parecer técnico,

modelo apósmodelo após

único de almoxarifado em todasúnico de almoxarifado em todas

Núcleo de Aquisições e Insumos

Núcleo de Avaliação e TecnNúcleo de Avaliação e Tecn

Rede (pré qualificação dos

técnico, padronizações técnicas)

após o desenvolvimento e execuapós o desenvolvimento e execu

todas as untodas as un

Insumos

TecnologTecnolog

dos ins

execução,execução,



Coord. da Un

danielle.melo@saude.ce.gov.brdanielle.melo@saude.ce.gov.br

Telefon

Danielle Melo
d. da Unidade de Gerenciamento de P

danielle.melo@saude.ce.gov.brdanielle.melo@saude.ce.gov.br

Telefone: (85) 3101.5717 / 98682.02

nto de Proje

danielle.melo@saude.ce.gov.brdanielle.melo@saude.ce.gov.br

8682.0268




