
RESOLUÇÃO SES Nº 2812 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 

INSTITUI GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

VISANDO EMBASAR A CONFECÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA COM O OBJETIVO DE 

CONTRATAR EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS AFETOS À ANÁLISE E 

MODELAGEM DE GESTÃO DO ESTOQUE E OPERACIONALIZAÇÃO LOGISTICA DA SES/RJ. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso das atribuições legais, conferida pelo art. 10 e 

seguintes da Lei Estadual nº 5.427, de 01 de abril de 2009, que estabelece normas sobre atos e 

processos administrativos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e o disposto no Processo nº 

SEI-080001/017094/2022, 

CONSIDERANDO: 

- atualmente a gestão de estoque de medicamentos e insumos adquiridos pela SES/RJ é 

realizada mediante a contratação de serviços prestado por empresa especializada, conforme 

documentação acosta no processo nº SEI-080001/025529/2020; 

- o que contrato n ° 043/2022, destinado à referida prestação de serviços encontra-se 

documentado no bojo do citado processo, teve iniciada sua vigência em 01 de julho de 2022; 

- durante a fase interna da licitação que viabilizou o supracitado contrato foi exarada 

recomendação pelo setor jurídico desta SES/RJ, mediante PARECER SES/ASSJUR n° 194/2022, 

no qual orientou pela realização de estudo técnico para avaliar qual seria o modelo mais 

eficiente de contratação destes serviços que mais de adequaria as necessidades desta SES/RJ; 

- que o serviço em comento abrange diversas peculiaridades inerentes ao processo de 

recebimento, armazenagem e distribuição dos itens  adquiridos pela SES/RJ; - para a realização 

de um estudo técnico adequado e completo, faz - se necessária a contratação de empresa 

especializada capaz de estimar os custos operacionais deste serviço. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Instituir o Grupo de Trabalho visando a Elaboração de Estudo Técnico Preliminar 

objetivando embasar a confecção de Termo de Referência destinados a deflagração de futuro 

processo de contratação com o objetivo de promover a SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS AFETOS À ANÁLISE E 

MODELAGEM DE GESTÃO DO ESTOQUE E OPERACIONALIZAÇÃO LOGISTICA DA SES/RJ. 

§ 1° - Este Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes servidores:  

I - Melissa Silva de Oliveira, ID: 5001804-3 

II - Tiago Rodrigues de Matos, ID: 5001805-1 

III - Thiago Borges de Araújo - ID 5104323-8 

IV - Anderson Lourenço da Silva - ID 5001806-0 

V - Marcilene Ferreira da Silva - ID 5116043-9 



§ 2° - As atividades pertinentes ao cumprimento dos objetivos deste GT serão Coordenadas 

pela Servidora Melissa Silva de Oliveira, e em sua ausência pelo servidor Tiago Rodrigues de 

Matos. 

Art. 2° - Sem prejuízo de suas atribuições, o GT deverá se reunir quantas vezes julgar 

necessário para a confecção dos respectivos documentos.  

Parágrafo Único- Caso entenda necessário, o Grupo de Trabalho poderá solicitar auxilio de 

outras áreas técnicas e/ou servidores para obter contribuições pertinentes ao tema e/ou 

informações necessárias à confecção do referido Estudo Técnico Preliminar e Termo de 

Referência.  

Art. 3° - O Grupo de Trabalho terá o prazo de três meses, prorrogável  por igual período, 

contado a partir da publicação desta Resolução, para a conclusão dos estudos. 

Art. 4° - Esta Resolução entrará em vigor da data de sua publicação, revogando disposições em 

contrário. 

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2022 

ALEXANDRE O. CHIEPPE 

Secretário de Estado de Saúde 

 


