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1. Documento: 19034-2021-19
 
1.1. Dados do Protocolo
 
Número: 19034/2021  
Situação: Vinculado  
Tipo Documento: Proposição  
Assunto: Licitação  
Unidade Protocoladora: SEML - SECRETARIA DE MATERIAL E LOGISTICA  
Data de Entrada: 02/07/2021  
Localização Atual: SAC - SECAO DE APOIO A CONTRATACOES  
Cadastrado pelo usuário: CAROLSRN  
Data de Inclusão: 15/12/2021 10:44   
Descrição: Proposição de licitação para contratação de pessoa jurídica especializada na
prestação de SERVIÇOS DE LOGÍSTICA INTEGRADA  
 

1.2. Dados do Documento
 
Número: 19034-2021-19  
Nome: Anexo VIII _  Check list de vistoria (versão 06ago21).pdf  
Incluído Por: SECRETARIA DE MATERIAL E LOGISTICA  
Cadastrado pelo Usuário: CAROLSRN  
Data de Inclusão: 06/08/2021 21:08  
Descrição: ANEXO 8 - CHECK LIST VISTORIA DAS INSTALAÇÕES (versão 06/08/21)  
 

1.3. Assinaturas no documento
 

Assinador/Autenticador Tipo Data

CAROLINA SANTA ROSA
NOGUEIRA DA GAMA Login e Senha 06/08/2021 21:08



CHECK LIST DE VISTORIA 

Em se tratando de prestação de serviços de logística integrada, necessária se fará a 
vistoria presencial nas instalações físicas destinadas ao armazenamento de bens 
do Contratante, conforme Check List a seguir: 

1)  A ARMAZENAGEM dos bens deverá observar as seguintes condições mínimas, sob 
total responsabilidade da Contratada:

a) áreas  de  recepção,  triagem,  armazenamento,  expedição  etc.,  adequadas  para  o 
armazenamento dos bens, em posições paletes, contendo mobiliários e equipamentos 
necessários  (empilhadeira,  paleteira  hidráulica,  balanças,  carrinhos,  escadas,  paletes 
padrão  PBR,  leitores  óticos  etc.),  inclusive  sistemas  de  tecnologia  de  informação  de 
gerenciamento, de forma a permitir a preservação e o controle total e diário dos bens;

a.1) a localização do imóvel (galpão) deverá estar situado preferencialmente no município 
de Belo Horizonte/MG, ou em um raio de até 35 (trinta e cinco) quilômetros do Centro de 
Belo Horizonte/MG;

a.2) a  organização  das  posições  paletes  (paletização)  da  área  será  realizada  pela 
Contratada,  responsável  pela  disponibilização  de  toda  a  estrutura  de  colocação  e 
operacionalização dos paletes, incluindo os equipamentos e a mão de obra necessária;

a.3) possuir, no mínimo, 01 (uma) doca de carga e descarga, protegidas de chuvas, sendo 
uma rampada para uso do Contratante; 

a.4) possuir estacionamento para veículo oficial do Contratante, de seus servidores e de 
visitantes, no mínimo, de 01 (uma) vaga;

b) conservação predial periódica, com a realização imediata dos reparos necessários, de 
modo a preservar os ambientes e zelar pela excelência da prestação dos serviços;

c) manutenção  da  limpeza  e  higiene  do  ambiente  de  armazenamento  para  boa 
conservação dos bens, bem assim do ambiente administrativo;

d) SISTEMAS DE SEGURANÇA – principais características:

d.1) a área que circunda o prédio deverá ser cercada/murada e protegido com cerca 
elétrica;

d.2) monitoramento por sistema de filmagem por circuito fechado de TV (CFCT), com 
gravação  back up externo de, no mínimo, 30 (trinta) dias consecutivos, com sensor de 
presença e que garanta acesso remoto das imagens por meio da web;

d.3) sistema de alarmes com sensores de presença e que alcance os acessos de toda a 
área de armazenamento dos bens do Contratante;

d.4) controle de acesso às instalações restrito aos colaboradores ou pessoas autorizadas 
pela Contratada e ou pelo Contratante;



d.5) sistema e equipamentos de combate a incêndio em conformidade com a legislação 
vigente;

d.6) sistema de proteção à descarga atmosférica,  em conformidade com a legislação 
vigente;

d.7) sistema de ventilação natural e ou artificial para circulação de ar;

d.8) instalações elétricas e hidráulicas em bom estado e em perfeito funcionamento, de 
acordo com normas de segurança vigentes;

d.9) sistema  redundante  de  energia  elétrica  (gerador  de  energia  ou  nobreak)  para 
computadores,  servidores,  impressoras  e  demais  equipamentos  de  tecnologia  da 
informação;

d.10) sistema de controle contra pragas (certificação por empresa técnica especializada – 
Resolução ANVISA RDC nº 52/2009);

Condições mínimas dos AMBIENTES e INSTALAÇÕES FÍSICAS:

a) local  de  armazenagem  limpo  de  uso  exclusivo  do  Contratante,  contendo  espaço 
isolado,  delimitado e identificado dos demais ambientes;

b) ambiente administrativo limpo, higienizado e com sistema de iluminação natural e ou 
artificial, possuindo, no mínimo 01 (uma) instalação sanitária nas dependências do imóvel; 

b.1) possuir escritório com ar condicionado e toda a infraestrutura para utilização de, no 
mínimo, 01 (um) servidor/colaborador do Contratante; 

b.1.1)  fornecer  rede  estruturada  no  imóvel,  compreendendo  as  instalações  elétricas, 
telefônicas e de dados, assim como todos os equipamentos e acessórios para o seu bom 
funcionamento, em conformidade com as Normas da ABNT NBR 14.136/2002;

c) ausência de sinais de mofo ou infiltrações nas paredes, piso, telhado dos ambientes 
administrativo e de armazenamento;

d)  sem a incidência direta de luz solar ou fonte de calor direcionado sobre os bens e ou 
pessoas;

e) possuir Programas de Informação (Sistema WMS e TMS ou outros compatíveis, com 
as respectivas  licenças de  uso),  com acesso via  WEB, on line,  que disponibilize,  no 
mínimo, os seguintes relatórios gerenciais exportáveis para os formatos MS Excel (XLS), 
PDF, DOC, CSV,  LibreOffice Calc ou similar:

e.1) organização de estoques, com localização por famílias de bens;

e.2) inventários diários, semanais, mensais, semestrais, anuais ou por períodos;

e.3) relatórios de bens por gênero (consumo, permanente e ou TI)  e ou por unidade, 
contendo, no mínimo, estoque mínimo e máximo, nível de reposição e consumo médio de 
caba bem armazenado;



e.4) relatórios de posicionamento do bem no armazém;

e.5) roteamento de bem por posição no armazém;

e.6) indicação do prazo de validade dos bens;

e.7) controle de entrada e saída dos bens, observando os prazos de validade (“primeiro a 
entrar ou a expirar – primeiro a sair”);

e.8) proporcionar  acesso  ao  estado  informatizado  da  remessa  do  bem,  por  meio  de 
consulta  ao  sistema,  com  a  informação  do  dia  da  entrega  do  objeto  ou,  na  sua 
impossibilidade, os respectivos motivos da não entrega;

e.9) relatório de consumo médio diário, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual ou 
por períodos, de cada categoria de bem armazenado, para fins de montagem de planilhas 
da série histórica contendo, no mínimo, os seguintes dados: 

- Recebimentos por fornecedor/fabricante;
- Recebimentos por bem ou grupo de bens;
- Bens aguardando conferência física / inspeção;
- Notas fiscais de entrada;
- Posição de estoque por local e por bem;
- Ficha de estoque (movimentações);
- Alerta de validade;
- Curva ABC de entradas, de estoque e de saídas;
- Bens em quarentena (com pendência);
- Bens por lote e por validade;
- Bens por fornecedores/fabricantes;
- Bens com mais de uma forma de apresentação;
- Valorização do estoque;
- Posição do atendimento ao pedido (pendente, em separação, conferência);
- Pedidos por destinatários;
- Consumo médio por período;
- Quantidade de pedidos emergenciais;
- Predefinição de rotas de viagem;
- Monitoramento dos processos e status da carga;
- Viagens realizadas e peso transportado;
- Desenhos gráficos respectivos e comparativos de cada informação;

e.10) sistema de endereçamento por código de barras ou  QR Code,  com objetivo de 
precisar  a  localização  e  quantitativo  dos  itens  dentro  do  armazém,  bem  assim  das 
remessas realizadas às unidades do Contratante;

e.11) módulo de pedido WEB que proporcione a solicitação dos produtos;

2)  O  serviço  de  DISTRIBUIÇÃO  dos  bens  deverá  observar  as  seguintes  condições 
mínimas:



a) a Contratada deverá possuir  rede de distribuição,  por  meio de frota  própria  ou de 
terceiros,  que  observem os  requisitos  legais  (habilitação  na  ANTT -  RNTCR,  possuir 
seguro integral de cobertura do valor total das cargas – RCTR-C e RCF-DC etc.), bem 
assim  a  respectiva  mão  de  obra,  em  condições  de  atender  às  necessidades  do 
Contratante;

a.1) caso seja exigido pela companhia seguradora a escolta armada, rastreadores e ou 
gerenciamento de riscos, tais encargos serão arcados pela Contratada;

a.2) comprovação  da  averbação  da  carga  junto  à  companhia  seguradora,  caso  seja 
condição contida na respectiva apólice de seguros para fins de transporte;

a.3) o  transporte  deverá  ser  feito  por  meio  de  veículos  automotores  de  carga  com 
carroceria fechada (caminhão tipo baú, utilitário furgão etc.), para proteção dos bens e 
garantia de sua integridade, inclusive o trabalho de carga e descarga;

a.4) os veículos automotores deverão possuir bom estado de conservação e a cópia da 
documentação deverá ser anexada a cada documento de transporte e distribuição, bem 
assim da respectiva apólice de seguro de transporte, para fins de verificação; 

a.5) a frota de veículos automotores deverá estar identificada com dados da empresa;

 
DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÕES: 

b) A  empresa licitante deverá  obedecer à normatização específica e/ou procedimentos 
particulares emitidos pelo Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
ANVISA, entre outros, apresentando as seguintes comprovações:

b.1) Licença de funcionamento  expedida  pela  autoridade sanitária  do  município  onde 
estiver o galpão da empresa licitante, nos termos da portaria nº 1052/98 da ANVISA/MS;

b.2) Autorização  de  Funcionamento  para  transporte  e  armazenagem  de  saneantes 
domissanitários  expedida  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária,  na  forma da 
legislação vigente;

b.3) Autorização junto à ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) para transporte 
de carga, em conformidade com a lei 10.233/2001 e a lei 11.442/2007 e resolução ANT 
3056/2009.
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