
                                                                              

 Sondagem de Mercado -  Agendamento Nº 36 

 

Data:  27/11/2020 

Horário: 14h00  

Local:  Virtual 

Assunto:  Logística Saúde 

Empresa Solicitante:     ZAMED Logística 

Representante da empresa:   Mariano Augusto Alonso de Almeida Miranda, 
Guilherme Costa, André Zatorre Medeiros 

  

Participantes do Governo do Estado:  

Nome Órgão Cargo 
Anderson Peixoto Jardim Sefaz Consultor do Tesouro  
Ivone Pontes Bandes Consultora Técnica 
Julio Cesar Arana  Sefaz Gerente de PPP 
Simone Lemos Vieira  Sefaz Subgerente  

 

 

Ata da Reunião 

 

O gerente do Programa de PPPs iniciou a reunião agradecendo a presença de 
todos, explicando os propósitos e funcionamento da sondagem de mercado. 
Logo após, passou a palavra ao Mariano, que apresentou as informações gerais 
sobre a empresa. Informou, ainda, que o manejo dos materiais hospitalares 
envolve as etapas de recebimento, conferência, distribuição, além da 
informatização do prontuário e emissão de relatórios gerenciais. Salientou que 
os serviços prestados têm início no Centro de Distribuição – CD e vai até o 
paciente, com medicamentos rastreados e com código de barras, o que 
possibilita a menor perda possível e menor erro humano, trazendo segurança 
tanto para o processo quanto para o paciente. Informou que, com relação à 
distribuição dos medicamentos, o sistema adotado é o “primeiro que entra, 
primeiro que sai”, garantindo que a validade dos medicamentos seja sempre 
garantida, com redução significativa de perdas. Mariano ainda ressaltou que a 
gestão auxilia na informação sobre qual a melhor indicação farmacêutica e 
epidemiológica e que o sistema pode ser customizável, adequado às 
necessidades da Secretaria de Saúde. Mariano salientou, diante da experiência 
da empresa, que uma solução completa com rastreamento até o serviço de 
cadastro dos prontuários é uma alternativa mais eficiente para diminuir perdas e 



                                                                              

melhorar os custos de logísticas e estocagem. Algumas informações adicionais 
foram passadas sobre como o sistema ZAMED pode ser utilizado: avaliação da 
performance da própria equipe, gestão dos mandados judiciais, programa 
remédio em casa, que traz vários benefícios aos cidadãos com dificuldades de 
locomoção, proporcionando atendimento humanizado. Julio falou da 
transparência e das relações republicanas envolvidas em todo o procedimento 
das reuniões de sondagem de mercado e ainda questionou se os contratos são 
operados por meio da Lei 8.666/93. Julio salientou, ainda, que para a 
amortização dos investimentos um contrato de PPP é uma boa alternativa e 
ressaltou que áreas do estado poderiam ser exploradas, com obtenção de 
receitas acessórias. Por fim, Julio informou que governo está estruturando 
projetos de PPPs e concessões por meio de parcerias com o Bandes, BNDES e 
BID. Que ao finalizar a sondagem o Conselho Gestor de Parcerias – CGP-ES 
deliberará sobre a inserção na carteira e de que forma será estruturado. Nada 
mais havendo para ser tratado, a reunião foi encerrada.        

 

 


