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Resumo 

Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) são regulamentados pelo Ministério da 

Saúde, que anualmente define os medicamentos estratégicos para o Sistema Único de Saúde 

(SUS) e nas quais instituições públicas propõem parcerias com instituições públicas ou 

privadas, para desenvolvimento, transferência e absorção de tecnologia, produção, capacitação 

produtiva e tecnológica do país na fabricação destes medicamentos.  Os medicamentos 

biológicos são de relevância estratégica ao SUS, pois impactam fortemente no orçamento anual 

do Ministério. Projetos de PDP de medicamentos biológicos podem levar até 10 anos para 

serem concretizados, e devem ser desenvolvidos levando em conta diferentes requisitos legais 

relativos à fabricação e comercialização de medicamentos no Brasil. Considerando a 

complexidade de projetos desses e o alto nível de regulação legal, este trabalho apresenta uma 

proposta de modelo para elaboração de plano de gerenciamento de escopo de projetos de PDP 

de medicamentos biológicos levando em conta os requisitos de legislação vigente, utilizando 

as melhores práticas de gerenciamento de projetos, baseadas no Guia PMBOK 5°ed, com intuito 

de subsidiar gerentes de projetos a iniciar seu planejamento de escopo de projetos dessa 

natureza.  

 

 

 Palavras Chave: Plano de gerenciamento de escopo. PDP medicamentos biológicos. 

Parcerias para o desenvolvimento produtivo. Gerenciamento de projetos. 

    



 

 

Abstract 

 

Partnerships for Productive Development (PDP) are regulated by the Ministry of Health, which 

annually defines the strategic pharmaceuticals for the Unified Health System (SUS) and in 

which public institutions propose partnerships with public or private institutions for the 

development, transfer and absorption of technology, production, productive and technological 

capacity of the country in the manufacture of these pharmaceuticals. Biological drugs are of 

strategic relevance to SUS, since they have a strong impact on the annual budget of the Ministry. 

PDP projects for biological drugs can take up to 10 years to be carried out, and must be 

developed taking into account different legal requirements regarding the manufacture and 

commercialization of pharmaceuticals in Brazil. Considering the complexity of these projects 

and the high level of legal regulation, this work presents a proposal of templates for the 

elaboration of a plan for scope management of biological PDP projects taking into account the 

requirements of current legislation, using the best practices of project management, based on 

the PMBOK Guide 5th ed., in order to subsidize project managers to begin their planning of 

projects scope of this nature.  

 

 Key Words: Scope Management Plan. PDP Biological pharmaceuticals. Partnerships 

for Productive Development. Project Management. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. Justificativa/Relevância 

No Brasil, saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 

e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988).  

A Constituição Federal de 1988 não se limitou a prever a criação de uma estrutura 

organizacional para garantir o direito à saúde, indicou, ainda, como seria atuação desse órgão 

administrativo e os objetivos que deveria perseguir, conferindo o esboço do que seria o Sistema 

Único de Saúde (Moura, 2018).  

O Plano Nacional de Saúde (PNS) constitui‐se no instrumento central de planejamento 

que orienta a implementação de todas as iniciativas de gestão no Sistema Único de Saúde 

(SUS), explicitando os compromissos setoriais de governo, além de refletir, a partir da análise 

situacional, as necessidades de saúde da população e a capacidade de oferta pública de ações, 

serviços e produtos para o seu atendimento (Ministério da Saúde, 2016). 

Uma das diretrizes do Plano Nacional da Saúde é o fortalecimento do complexo produtivo 

e de ciência, tecnologia e inovação em saúde como vetor estruturante da agenda nacional de 

desenvolvimento econômico, social e sustentável, com redução de vulnerabilidade do acesso à 

saúde (Ministério da Saúde, 2016). Para isso, o Ministério da Saúde utiliza mecanismos de 

transferência de tecnologias, com o objetivo de promover capacitação, alcançar autonomia 

tecnológica e o desenvolvimento industrial do País conjugado com o estímulo à produção 

nacional de produtos estratégicos para o SUS (BRASIL, 2014). 

Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) são parcerias entre Instituições 

Públicas e Entidades Privadas para desenvolvimento, transferência e absorção de tecnologia, 

produção, capacitação produtiva e tecnológica do País em produtos estratégicos para 

atendimento às demandas do SUS. São regulamentadas pela Portaria GM/MS 2.531 de 16 de 

novembro de 2014 e visam ampliar o acesso a medicamentos e produtos para saúde 

considerados estratégicos para o Sistema Único de Saúde, proporcionando o fortalecimento do 

complexo industrial do país. O objetivo principal é financiar o desenvolvimento nacional para 

reduzir os custos de aquisição dos medicamentos e produtos que atualmente são importados ou 

que representam um alto custo para o sistema. Anualmente, o Ministério da Saúde publica a 
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relação de produtos estratégicos que define as prioridades para a apresentação de propostas de 

projeto de PDP (BRASIL, 2014); 

Os produtos são classificados em 10 grupos distintos, dependendo de seu uso ou 

plataforma tecnológica. No grupo 7, estão inseridos os produtos biológicos ou biotecnológicos 

de origem humana, animal ou recombinante, os quais apresentam impacto expressivo no 

orçamento do Ministério da Saúde por conta de sua alta complexidade tecnológica, inúmeras 

patentes e alto valor agregado. Atualmente, todos biológicos representam apenas 4% da 

quantidade distribuída pelo SUS e 51% do orçamento da compra (Ministério da Saúde, 2016). 

Cada proposta de PDP aprovada é um projeto que deve ser iniciado, planejado, executado, 

monitorado, controlado e finalizado durante o prazo definido na Portaria GM/MS 2.531/2014. 

Para produtos de alta complexidade tecnológica, como no caso dos biológicos, esse prazo pode 

levar até 10 anos. 

Os projetos de PDP de medicamentos biológicos são de alta complexidade, pois requerem 

tecnologia de ponta, altos níveis de qualidade, altos investimentos em infraestrutura, equipes 

multidisciplinares. Adicionalmente, esses projetos apresentam prazo extenso, vários 

stakeholders com diferentes interesses a serem atendidos e requisitos legais estritos. Por essa 

razão, é evidente que o uso de ferramentas e melhores práticas de gerenciamento de projetos é 

fator crucial para o sucesso do empreendimento. 

Dentre as metodologias de gerenciamento de projetos, o Guia PMBOK é um dos mais 

utilizados mundialmente como referência para o gerenciamento de projetos, nele, o 

gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e integração apropriadas de 47 

processos logicamente agrupados em cinco grupos de processos e 10 áreas de conhecimento 

(Project Management Institute, 2014). 

A área de conhecimento do gerenciamento do escopo do projeto é aquela que trata, 

principalmente, da definição e controle do que está e do que não está nele incluído, ou seja, a 

fundamentação do planejamento (Sotille, et al., 2014). É no gerenciamento de escopo que todos 

os requisitos legais relativos ao projeto devem ser identificados e tratados como requisitos 

obrigatórios a serem atendidos.   

Apesar do gerenciamento de escopo ser um dos temas mais estudados e debatidos em 

gerenciamento de projetos, sua má gestão, ainda se elenca como as principais causas de 

fracassos e problemas em gerenciamento de projeto. 
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Diante do exposto, o presente trabalho apresenta a seguinte problemática a ser analisada 

e desenvolvida: 

1.2. Problema  

É possível sistematizar e criar templates para Plano de Gerenciamento de Escopo de 

diferentes Projetos de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo para transferência de 

tecnologia de medicamentos biológicos, atendendo aos requisitos da Portaria GM/MS 2.531 de 

12 de novembro de 2014, e demais marcos legais pertinentes? 

1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo geral 

Propor sistemática de gerenciamento de escopo aplicável a diferentes projetos de 

transferência de tecnologia de medicamentos biológicos, no modelo de Parcerias para o 

Desenvolvimento Produtivo. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Elaborar Matriz de Rastreabilidade de Requisitos utilizando como base os requisitos 

definidos na Portaria GM/MS 2.531/2014 e outros requisitos legais inerentes à Instituições 

Públicas e à comercialização de medicamentos biológicos no Brasil; 

b) Propor plano de gerenciamento de requisitos; 

c) Elaborar modelo de especificação de escopo com definição das principais entregas, 

premissas e restrições; 

d) Propor Estrutura Analítica do Projeto; 

e) Propor Plano de Gerenciamento de Escopo. 

1.4. Delimitação do Tema.  

Desenvolvimento de um Plano de Gerenciamento de Projeto parcial de PDP para 

medicamentos biológicos, com ênfase no planejamento de escopo, a partir de revisão de 

referencial teórico e com base nos requisitos legais definidos pela Portaria GM/MS 2.531/2014 

e outros marcos legais pertinentes. 

1.5.  Metodologia 

Para execução deste trabalho realizou-se análise teórico-empírica, em que houve 

interpretação de dados em torno do tema, com apoio bibliográfico. Utilizando-se de uma 

abordagem qualitativa, as pesquisas foram apoiadas no método indutivo. 
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Quanto aos fins, as metodologias utilizadas foram metodológica e aplicada. Sendo que a 

primeira está associada a maneiras, formas e/ou procedimentos para atingir um determinado 

fim, enquanto a segunda é motivada pela necessidade de resolver problemas concretos 

(Vergara, 2005). 

Quanto aos meios, a pesquisa bibliográfica foi a metodologia utilizada, baseou-se em 

livros, redes eletrônicas, legislação vigente e outros materiais de acesso ao público em geral 

(Vergara, 2005).  

Em suma, o trabalho é de cunho qualitativo, cujo meio foi pesquisa bibliográfica que teve 

como finalidade apresentar modelo de gerenciamento de escopo para projetos de PDP de 

medicamentos biológicos.  

1.6. Forma de desenvolvimento do trabalho 

O desenvolvimento do trabalho foi realizado da seguinte maneira: 

a) Pesquisa bibliográfica das melhores práticas de gerenciamento de escopo 

b) Proposta de um plano de gerenciamento de escopo de projetos de PDP de medicamentos 

biológicos, baseado no Guia PMBOK 5°Ed. (Project Management Institute, 2014) por 

meio de: 

i. Coleta dos requisitos legais de projetos de PDP para medicamentos biológicos 

por meio dos seguintes marcos regulatórios: 

 Portaria GM/MS 2.531 de 12 de novembro de 2014 - Redefine as diretrizes e 

os critérios para a definição da lista de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde 

(SUS) e o estabelecimento das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) e 

disciplina os respectivos processos de submissão, instrução, decisão, transferência e 

absorção de tecnologia, aquisição de produtos estratégicos para o SUS no âmbito das PDP 

e o respectivo monitoramento e avaliação (BRASIL, 2014); 

 Resolução da diretoria colegiada - RDC Nº 55, de 16 de dezembro de 2010 - 

Dispõe sobre o registro de produtos biológicos novos e produtos biológicos e dá outras 

providências (BRASIL, 2010).  

 Resolução da diretoria colegiada RDC Nº 17, de 16 de abril de 2010 - Dispõe 

sobre as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos (BRASIL, 2010). 
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 Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências (BRASIL, 1993). 

 Lei Estadual Paraná nº 15.608 de 16 de agosto de 2007 – Estabelece normas 

sobre licitações, contratos administrativos e convênios no âmbito dos Poderes do Estado 

do Paraná (PARANÁ, 2007). 

 ACÓRDÃO Nº 1730/2017 – TCU (Tribunal de Contas da União, 2017). 

 Lei Federal nº 8080 de 19 de setembro de 1990 - Dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências (BRASIL, 1990). 

 Decreto Municipal de Maringá nº 573 de 30 de junho de 2006 - Regulamenta 

a Lei Complementar nº 567/ 2005, que institui o Código de Saúde Municipal (MARINGÁ, 

2006). 

 Resolução da diretoria colegiada - RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013 - 

Dispõe sobre os procedimentos administrativos para concessão da Certificação de Boas 

Práticas de Fabricação e da Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou 

Armazenagem (BRASIL, 2013). 

 Resolução da diretoria colegiada-RDC nº 16, de 1° de abril de 2014 - Dispõe 

sobre os Critérios para Peticionamento de Autorização de Funcionamento (AFE) e 

Autorização Especial (AE) de Empresas (BRASIL, 2014). 

 Resolução de diretoria colegiada – RDC nº 49, de 20 de setembro de 2011 - 

Dispõe sobre a realização de alterações e inclusões pós-registro, suspensão e reativação de 

fabricação e cancelamentos de registro de produtos biológicos e dá outras providências 

(BRASIL, 2011). 

ii. Elaboração da matriz de rastreabilidade dos Requisitos 

iii. Elaboração do Plano de gerenciamento dos Requisitos 

iv. Elaboração da Definição de escopo 

v. Elaboração da EAP 

vi. Elaboração do plano de gerenciamento do escopo 
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vii. Definição de quais itens dos documentos devem ser revisados no planejamento 

de diferentes projetos de PDP de biológicos 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Gerenciamento de projetos 

Segundo a norma NBR/ISO 10006 (ABNT, 2006) projeto é um processo único, 

consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas com data para início e 

término, empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo 

limitações de tempo, custo e recursos.  

Os projetos são um meio de organizar atividades que não podem ser abordadas dentro dos 

limites operacionais normais da organização e, portanto, são frequentemente utilizados como 

um meio de atingir as metas definidas no plano estratégico de uma organização. Os objetivos 

da organização são traduzidos em estratégias, as quais são implementadas por meio de projetos 

(Sotille, et al., 2014). 

O gerenciamento é descrito por muitos como “ciência para conseguirmos obter os 

resultados”. Trata-se de iniciar, planejar, executar e controlar projetos até seu encerramento 

ordenado, consistindo na aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas com 

o objetivo de atingir ou até mesmo exceder as necessidades e expectativas dos clientes e demais 

partes interessadas em relação a um empreendimento (Sotille, et al., 2014). 

 

2.2. Gerenciamento de escopo 

Um dos aspectos de maior relevância em um projeto é o tempo dedicado ao planejamento 

do mesmo e, em particular à caracterização do escopo. É aqui que atividades aparentemente 

simples são menosprezadas ou desconsideradas. É a etapa na qual se busca garantir que todas 

as partes interessadas, desde o contratante até cada um dos projetistas, tenham um 

conhecimento comum e preciso daquilo que deverá ser feito para gerar o produto desejado e 

nada mais que o produto desejado (Sotille, et al., 2014). 

O gerenciamento de escopo do projeto inclui os processos necessário para assegurar que 

o projeto inclui todo o trabalho necessário, e somente o necessário, para terminar o projeto com 

sucesso. O gerenciamento do escopo do projeto está relacionado principalmente com a 

definição e controle do que está e do que não está incluso no projeto (Project Management 
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Institute, 2014), é a base para o planejamento do projeto e a criação de sua linha de base e deve 

ser conduzido de forma precisa, uma vez que forma a base do trabalho a ser desenvolvido. 

Os processos de gerenciamento de escopo se decompõe conforme o mapa mental a seguir 

(Figura 1) (Viana, 2014). 

 

Figura 1 – Processos de Gerenciamento do Escopo distribuídos ao longo das fases do projeto.  

Fonte: Viana, R.V., 2014  

 

2.2.1. Processos de Planejamento do Escopo  

Ao levarmos em consideração que o objetivo fundamental do esforço de planejamento 

deve ser o de prover uma orientação consistente e realista a respeito do que deve ser gerado 

pelo projeto e de como isso deve ser executado e controlado, os benefícios de um adequado 

planejamento do escopo ganham contornos decisivos, já que qualquer empreendimento embute 

determinado nível de incerteza. A própria definição formal de projeto nos lembra que a solução 

gerada será, em alguma extensão, única, demandando, portanto, atenção singular e específica 

para seu planejamento (Sotille, et al., 2014). 

Para o planejamento de escopo do presente trabalho utilizou-se os processos propostos 

pelo Guia PMBOK 5° Ed. (Project Management Institute, 2014), conforme descrito a seguir: 
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2.2.1.1. Planejar o gerenciamento do escopo 

Planejar o gerenciamento de escopo é o processo de criar um plano de gerenciamento do 

escopo do projeto que documenta como tal escopo será definido, validado e controlado. O 

principal benefício desse processo é o fornecimento de orientações e instruções sobre como o 

escopo será gerenciado ao longo de todo o projeto. As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

desse processo são ilustradas na Figura 2 (Project Management Institute, 2014).  

 

Figura 2 – Planejar o gerenciamento de escopo: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas.  

Fonte: PMBOK, 2014   

Ao final do processo planejar o gerenciamento do escopo, duas entregas devem ser 

realizadas: Plano de Gerenciamento do escopo e Plano de Gerenciamento de Requisitos. 

Plano de gerenciamento do escopo 

O plano do gerenciamento do escopo é um componente do plano de gerenciamento do 

projeto ou o programa que descreve como o escopo será definido, desenvolvido, monitorado, 

controlado e verificado (Project Management Institute, 2014).  

Plano de gerenciamento dos requisitos 

O plano do gerenciamento dos requisitos é um componente do plano de gerenciamento 

do projeto ou o programa que descreve como os requisitos serão analisados, documentados e 

gerenciados (Project Management Institute, 2014).   

2.2.1.2. Coletar os requisitos 

Coletar os requisitos é o processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades 

e requisitos das partes interessadas a fim de atender aos objetivos do projeto. O principal 

benefício deste processo é o fornecimento da base para definição e gerenciamento do escopo 

Entradas

.1 Plano de gerenciamento
do projeto

.2 Termo de abertura do
projeto

.3 Fatores ambientais da
empresa

.4. Ativos de processos
organizacionais

Ferramentas e técnicas

.1 Opinião especializada

2. Reuniões

Saídas

.1 Plano de gerenciamento
do escopo

.2 Plano de gerenciamento
dos requisitos
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do projeto, incluindo o escopo do produto. As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse 

processo são ilustradas na Figura 3 (Project Management Institute, 2014). 

 

Figura 3 - Coletar os requisitos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas. 

Fonte: PMBOK, 2014 

 

Ao final do processo coletar requisitos, duas entregas devem ser realizadas: 

Documentação dos requisitos e Matriz de rastreabilidade dos requisitos. 

Documentação dos requisitos  

A documentação dos requisitos descreve como os requisitos individuais atendem às 

necessidades do negócio do projeto. Os requisitos podem começar em um alto nível e tornarem-

se progressivamente mais detalhados conforme mais informações sobre estes são conhecidas. 

Antes das linhas de base serem estabelecidas, os requisitos devem ser não ambíguos, 

rastreáveis, completos, consistentes e aceitáveis para as principais partes interessadas (Project 

Management Institute, 2014). 

Matriz de rastreabilidade dos requisitos  

A matriz de rastreabilidade dos requisitos é uma tabela que liga os requisitos de produto 

desde as suas origens até as entregas que os satisfazem (Project Management Institute, 2014). 

Ela lista os requisitos do projeto de odo a permitir o rastreamento dentro da estrutura analítica 

do projeto (EAP) (Sotille, et al., 2014). A utilização de uma matriz de rastreabilidade ajuda a 
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garantir que cada requisito adiciona valor de negócio através de sua ligação aos objetivos de 

negócio e aos objetivos do projeto. Ela fornece um meio de rastreamento do início ao fim do 

ciclo de vida do projeto, ajudando a garantir que os requisitos aprovados na documentação 

sejam entregues ao final do projeto. Finalmente, ela fornece uma estrutura de gerenciamento 

das mudanças do escopo do produto (Project Management Institute, 2014). 

2.2.1.3. Definir o escopo 

Definir o escopo é o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto 

e do produto. O principal benefício desse processo é que ele descreve os limites do projeto, 

serviços ou resultados ao definir quais dos requisitos levantados serão incluídos e quais serão 

excluídos do escopo do projeto. As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas são ilustradas na 

Figura 4 (Project Management Institute, 2014). 

 

Figura 4 - Definir o escopo: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

Fonte: PMBOK, 2014 

Ao final do processo definir o escopo, duas entregas devem ser realizadas: Especificação 

do escopo do projeto e atualizações nos documentos do projeto. 

Especificação do escopo do projeto  

A especificação do escopo do projeto é a descrição do escopo do mesmo, das principais 

entregas, premissas e restrições. A especificação do projeto documenta todo o escopo do projeto 

e do produto. Ele descreve detalhadamente as entregas do projeto e o trabalho necessário para 

cria-las. Pode conter exclusões explícitas do escopo que podem auxiliar o gerenciamento das 

expectativas das partes interessadas. Possibilita que a equipe do projeto realize um 

planejamento mais detalhado, orienta o trabalho da mesma durante a execução e fornece a linha 
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de base para avaliar se as solicitações de mudança ou trabalho adicional estão contidos no 

escopo ou são externos aos limites do projeto (Project Management Institute, 2014). 

2.2.1.4. Criar a estrutura analítica do projeto (EAP) 

Criar a EAP é o processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em 

componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. O principal benefício desse processo é 

o fornecimento de uma visão estruturada do que deve ser entregue. As entradas, ferramentas e 

técnicas, e  saídas estão ilustradas na Figura 5 (Project Management Institute, 2014).  

A EAP é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela 

equipe do projeto a fim de alcançar os objetivos do projeto e criar as entregas requeridas. A 

EAP organiza e define o escopo total do projeto e representa o trabalho especificado na atual 

especificação do escopo do projeto aprovada. 

 

 

Figura 5 – Criar a EAP: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

Fonte: PMBOK, 2014 

 

O trabalho planejado é contido dentro dos componentes de nível mais baixo da EAP, que 

são chamados pacotes de trabalho. Um pacote de trabalho pode ser usado para agrupar as 

atividades onde o trabalho é agendado, tem seu custo estimado, monitorado e controlado. No 

contexto da EAP, o trabalho se refere a produtos de trabalho ou entregas que são o resultado da 

atividade e não a atividade propriamente dita (Project Management Institute, 2014).  

A organização das entregas por meio de uma EAP vem sendo fortemente utilizada nos 

empreendimentos de sucesso em todo o mundo, já que permite o esclarecimento à equipe do 
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projeto, fornecedores, clientes, patrocinadores e demais partes interessadas sobre o que se 

espera em termos de resultados e, consequentemente, do que será monitorado e controlado 

(Sotille, et al., 2014).  

Ao final do processo criar a EAP, duas entregas devem ser realizadas: Linha de base do 

escopo e atualizações nos documentos do projeto. 

Linha de base do escopo 

A linha de base do escopo é a versão aprovada de uma especificação de escopo do projeto, 

de uma estrutura analítica do projeto (EAP) e seu dicionário da EAP associado, que só pode ser 

mudada através de procedimentos de controle formais, e é usada como uma base de 

comparação. Ela é um componente do gerenciamento do projeto (Project Management Institute, 

2014).  

O dicionário da EAP é um documento que fornece informações detalhadas sobre entregas, 

atividades e agendamento de cada componente da estrutura analítica do projeto (Project 

Management Institute, 2014).  

 

3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Para elaboração da proposta de plano de gerenciamento de escopo para projetos de PDP 

de medicamentos biológicos, levou-se em conta, inicialmente o marco legal estabelecido pela 

Portaria GM/MS 2.531/2014. Com a análise desta Portaria, foi verificada necessidade de 

atendimento de outros marcos legais, os quais se não atendidos, não permitem a execução do 

projeto, tais como as etapas de regularização da fábrica e do medicamento junto à Vigilância 

Sanitária. Adicionalmente, considerou-se que o projeto será executado por uma instituição 

pública, a qual deve atender aos requisitos de licitação definidos por lei Federal e Estadual.  

Neste contexto, estabeleceu-se que o projeto será executado no município de Maringá no 

Paraná. Logo, buscou-se também os marcos regulatórios referentes à estabelecimentos da saúde 

do município, bem como a regulação de contratações do estado do Paraná. 

A proposta deste trabalho foi apresentar um plano de gerenciamento geral, considerando 

os marcos regulatórios existentes. Não se definiu um medicamento específico, nem mesmo o 

modelo do negócio a ser realizados entre os parceiros. Sendo uma proposta inicial de plano de 

gerenciamento de escopo o qual apenas identifica os requisitos legais. Ao fim do 
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desenvolvimento espera-se verificar se apenas utilizando os requisitos legais estabelecidos para 

esse tipo de projeto é suficiente para elaboração de um plano completo ou se ainda serão 

necessárias revisões para atendimento dos requisitos dos demais stakeholders. 

O plano de gerenciamento de escopo proposto neste trabalho foi baseado no livro 

“Manual Prático do Plano de Projeto – utilizando o PMBOK guide” (Viana, 2014)e 

adaptado para atender as especificidades deste projeto. 

Seguindo as orientações do Guia PMBOK 5°Ed. (Project Management Institute, 2014) o 

primeiro processo desenvolvido foi: 

 Planejar o gerenciamento do escopo:  

Neste caso, as entradas para elaboração deste documento são: Plano de Gerenciamento 

do Projeto; Termo de Abertura do Projeto; Fatores Ambientais da Empresa e Ativos de 

Processos Organizacionais. E as saídas são: Plano de Gerenciamento de Escopo e Plano de 

Gerenciamento de Requisitos.  

Considerando que para este trabalho não foram utilizados informações, nem ativos de 

processos organizacionais, e não houve um termo de abertura do projeto prévio, para elaboração 

do Plano de Gerenciamento de Escopo, adaptou-se a proposta de Ricardo Vargas Vargas Viana 

(Viana, 2014) para que o plano proposto seja genérico e posteriormente revisado, levando-se 

em conta as entradas do processo. A seguir apresenta-se proposta do plano de gerenciamento 

do escopo, os itens em vermelho devem ser preenchidos com os dados do projeto a ser 

executado.  

PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO   

Projeto: PDP do medicamento biológico XXX   Versão: minuta Data: XXXX 

 

Descrição dos processos de Gerenciamento do Escopo 

 O Gerenciamento do Escopo do projeto será realizado com base em dois 

documentos específicos: Especificação do escopo e EAP. 

 Todas mudanças no escopo inicialmente previsto para o projeto devem ser 

avaliadas e classificadas dentro do sistema de controle de mudanças de escopo. 

 Todas as solicitações de mudança no escopo devem ser feitas por escrito, 

conforme descrito no plano de gerenciamento das comunicações do projeto. 

Priorização das mudanças de escopo e respostas  
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Prioridade 0 (zero) – mudanças de prioridade zero requerem uma ação imediata por parte do 

gerente do projeto, que deve acionar imediatamente o patrocinador, uma vez que se trata de 

mudança urgente, de alto impacto no projeto e em outras áreas sobre as quais o gerente não tem 

autonomia. 

Prioridade 1 (um) – mudanças de prioridade um requerem uma ação imediata por parte do 

gerente de projeto, independente das reuniões de controle previstas devido à urgência, 

acionando imediatamente o patrocinador no caso de necessidade de autorizações financeiras 

fora da alçada do gerente. 

Prioridade 2 (dois) – mudanças de prioridade dois requerem um planejamento de ação através 

de terceiros ou de equipes que, a princípio, tenham disponibilidade, uma vez que agregam valor 

ao sucesso do projeto e são urgentes, porém não têm impacto significativo nos custos e nos 

prazos do projeto. 

Prioridade 3 (três) – mudanças de prioridade três podem ser implementadas por terem 

influência no sucesso do projeto, porém não requerem uma ação imediata por não serem 

impactantes ou urgentes. 

Frequência de avaliação do escopo do projeto 

O escopo do projeto deve ser revisado sempre que uma solicitação de mudança de escopo for 

aprovada.  

Administração do plano de gerenciamento do escopo 

Responsável pelo plano: 

Preencher com o nome da pessoa responsável pelo gerenciamento do escopo e seu suplente 

Frequência de atualização do plano de gerenciamento do projeto: 

O plano de gerenciamento de escopo deve ser revisado sempre que identificadas necessidades 

de atualização.  

Casos omissos: 

Todas as solicitações não previstas neste plano devem ser submetidas à aprovação do Comitê 

executivo do Projeto. 

Elaborado por: XXXX  

Aprovado por: XXXX 
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Já, no caso do Plano de Gerenciamento de Requisitos, considera-se que todos os requisitos 

elencados neste trabalho devem ser atendidos, vez que são exigências legais, então propõem-se 

apenas revisão periódica (anual) dos marcos regulatórios para verificar se houve alguma 

alteração das leis que regem este projeto, ao se incluir outros requisitos no projeto, levando-se 

em conta os interesses das partes envolvidas, o Plano de Gerenciamento de Requisitos deverá 

ser elaborado propondo critérios de priorização dos requisitos e priorização de mudanças dos 

requisitos, esses critérios devem ser estabelecido considerando os interesses dos stakeholders e 

indicando os responsáveis pela execução. 

O segundo processo do planejamento do gerenciamento de escopo é: 

 Coletar requisitos 

Neste caso, as entradas para a coleta dos requisitos foram os marcos regulatórios 

existentes para projetos de PDP de medicamentos biológicos. Que podem ser considerados 

como Registro das partes interessadas, porém, essa coleta de requisitos é parcial, pois há outras 

partes interessadas que devem ter seus requisitos coletados, além de outras entradas para este 

processo que não foram utilizadas devido à delimitação deste estudo. 

As saídas do processo coletar requisitos são: Documentação dos requisitos e Matriz de 

rastreabilidade dos requisitos. Considerando que na Matriz de rastreabilidade dos requisitos 

estão listados os requisitos da Documentação dos requisitos, com o intuito de não apresentar 

redundância de informação, optou-se por apresentar apenas a proposta da matriz dos requisitos. 

A Matriz de rastreabilidade dos requisitos (Tabela 1) apresenta a descrição dos requisitos, a 

fonte de onde foram identificados, e a seu rastreamento dentro da EAP. 
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Tabela 1: Matriz de Requisitos Legais para projetos de PDP de medicamentos biológicos 

MATRIZ DE REQUISITOS 

  Projeto: PDP do medicamento biológico XXX Versão: minuta Data: XXXX 

 

# Descrição Fonte EAP 

1 
Instituição pública responsável pela absorção da tecnologia e fabricação do produto ao final 
da fase de internalização de tecnologia da PDP; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
Novembro de 2014, Art.13, inc. I a 

1.3, 1.4, 2.2  

2 
Entidade privada detentora ou desenvolvedora da tecnologia do produto, que será 
responsável pela transferência da tecnologia à instituição pública; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
Novembro de 2014, Art.13, inc. I b 

1.3, 1.4, 2.2  

3 
A instituição pública ou entidade privada desenvolvedora nacional e produtora local do 
insumo farmacêutico ativo (IFA) ou componente tecnológico crítico;  

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
Novembro de 2014, Art.13, inc. I c 

1.3, 1.4, 2.2  

4 
Prazo de vigência da PDP deve ser de acordo com a complexidade tecnológica para a 
internalização da tecnologia no País, respeitado o limite máximo de 10 (dez) anos; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
Novembro de 2014, Art.13, inc. IV 
a 

1.3, 2.2 

5 
Atividades prévias ao registro do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), referentes à implementação do projeto de PDP 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
Novembro de 2014, Art.13, inc. IV 
b 

3.1.1, 3.1.2.1, 3.1.3.1 

6 

Grau de integração produtiva em território nacional pertinente com a produção nacional do 
produto objeto da PDP, sendo que para produtos biológicos, obrigatoriedade de garantia da 
transferência do Banco de Células Mestre além dos conhecimentos tecnológicos requeridos 
para produção do produto no País; e 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
Novembro de 2014, Art.13, inc. VI 
c2 

1.3, 2.2, 6.3.1, 6.3.2, 
6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.6 

7 
Garantia de acesso ao conhecimento integral da tecnologia objeto de PDP a ser transferida 
por meio de processos de capacitação no País e, quando aplicável, no exterior; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
Novembro de 2014, Art.13, inc. VI 
d 

1.3, 2.2, 6.4.1, 6.4.2, 
6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 

6.4.6, 6.4.7 

8 
O projeto deve proporcionar o desenvolvimento do CEIS e apresentar as condições para 
tornar a instituição pública apta a produzir o produto objeto da PDP; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
Novembro de 2014, Art.13, inc. VII 
a 

1.3, 2.2, 6.5.1, 6.5.2, 
6.5.3, 6.5.4,  
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# Descrição Fonte EAP 

9 
Condições apropriadas para execução do projeto, englobando- se instalações, 
procedimentos, processos e recursos organizacionais;  

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
Novembro de 2014, Art.13, inc. VII 
b2 

4.1, 4.3.3, 4.3.5, 
4.4..3, 4.4.4, 5.1, 5.2, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 
6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 
6.3.4, 6.3.5, 6.5.1, 

6.5.2 

10 Quando necessárias adequações na infraestrutura 
Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
Novembro de 2014, Art.13, inc. VII 
b3 

4.1, 4.3.3, 4.3.5, 4.4.1, 
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 

6.2.2  

11 
Recursos humanos necessários para execução do processo de gestão, de desenvolvimento e 
absorção tecnológica e garantia da qualidade do projeto 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
Novembro de 2014, Art.13, inc. VII 
d 

5.1, 5.2, 6.2.1, 6.4.1, 
6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 
6.4.5, 6.4.7, 6.4.7 

12 
As condições de usos adicionais do Banco de Células Mestre referentes ao produto objeto de 
PDP poderão ser definidas mediante acordo entre os sujeitos participantes da PDP. 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
Novembro de 2014, Art.13, inc. XI, 
§ 4º 

2.2 

13 

Até o início da fase de PDP, a instituição pública e a entidade privada formalizarão acordo ou 
contrato de desenvolvimento, transferência e absorção de tecnologia do produto objeto da 
PDP com observância dos critérios, diretrizes e orientações da Portaria 2531, sem 
interveniência do Ministério da Saúde. 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
Novembro de 2014, Art.45 

2.2 

14 

A existência do acordo ou contrato de desenvolvimento, transferência e absorção de 
tecnologia do produto objeto da PDP e a sua apresentação ao Ministério da Saúde pela 
instituição pública é requisito para a formalização do primeiro fornecimento do produto 
objeto de PDP. 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
Novembro de 2014, Art.45, 
Parágrafo único 

2.2, 7.1 

15 

A PDP inicia-se com a demonstração ao Ministério da Saúde pela instituição pública do início 
da etapa de desenvolvimento, transferência e absorção de tecnologia, capacitação industrial 
e tecnológica, em conjunto com o primeiro fornecimento do produto objeto de PDP ao 
Ministério da Saúde pela instituição pública. 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 51.  

7.2 
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# Descrição Fonte EAP 

16 
O ano 1 (um) da PDP se iniciará a partir da publicação do instrumento específico para o 
primeiro fornecimento do produto objeto da PDP pela instituição pública ao Ministério da 
Saúde no DOU. 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
Novembro de 2014, Art. 51, § 1º  

7.3 

17 
 A instituição pública encaminhará, em caráter ordinário, relatório de acompanhamento 
quadrimestral para o Ministério da Saúde. 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
Novembro de 2014, Art. 51, § 2º 

8.2.2 

18 
O produto objeto de PDP atenderá as apresentações, especificações, formas e quantitativos 
demandados pelo Ministério da Saúde, respeitando-se a regulação sanitária. 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
Novembro de 2014, Art. 52, § 2º  

1.1 

19 

Para a primeira aquisição, o registro sanitário do produto objeto da PDP poderá ser da 
instituição pública ou da entidade privada, desde que esteja em processo comprovado de 
desenvolvimento, transferência e absorção de tecnologia, nos termos do inciso XXXII do 
artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 53.  

2.2 

20 

Para a primeira aquisição, no caso do produto possuir registro sanitário em nome da 
entidade privada e estar em processo de transferência de tecnologia, a instituição pública 
deverá possuir todas as informações técnicas e cópia de inteiro teor do dossiê do referido 
registro aprovado pela ANVISA, assim como a documentação requerida para sua eventual 
atualização. 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 53. § 1º  

6.1 

21 

Da primeira aquisição do produto objeto da PDP, a instituição pública terá o prazo de 60 
(sessenta) dias para apresentar à ANVISA o pedido de registro, em seu nome, do produto 
objeto da PDP, nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 31/ANVISA, de 29 de 
maio de 2014, e da RDC nº 43/ANVISA, de 19 de setembro de 2014, quando aplicáveis, e 
demais regulamentações da ANVISA. 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 53. § 2º  

3.2.1.1 

22 
 A instituição pública terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados do término do prazo de 
peticionamento do registro, para encaminhar ao Ministério da Saúde a cópia do protocolo da 
referida documentação apresentada junto à ANVISA. 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 53. § 3º  

3.2.1.3 
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# Descrição Fonte EAP 

23 

Após 1 (um) ano da primeira aquisição do produto objeto da PDP, o Ministério da Saúde 
apenas efetuará novas aquisições mediante comprovação pela instituição pública de que 
possui o registro sanitário do referido produto junto à ANVISA e da evolução das etapas de 
desenvolvimento, transferência e absorção de tecnologia, conforme cronograma aprovado 
no projeto executivo e eventuais alterações. 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 54.   

3.2.1.4, 8.1, 8.2.1, 
8.2.2, 8.2.3 

24 
A aquisição do produto objeto da PDP será efetuada mediante a celebração de contrato 
plurianual compatível com o cronograma da PDP, respeitando-se a legislação vigente. 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 56.  
parágrafo único 

7.3 

25 
Monitoramento técnico da capacitação e atividades tecnológicas e produtivas requeridas 
para a regulação sanitária, a cargo da ANVISA, mediante a atuação dos CTR, e com base em 
instrumentos e metodologias específicas; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 63, inc. I 

8.2.1 

26 
Análise de relatórios de acompanhamento enviados quadrimestralmente pela instituição 
pública ao Ministério da Saúde; e 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 63, inc. III 

8.2.2 

27 
Realização de visitas técnicas anuais conjuntas nas unidades fabris públicas e privadas pelo 
Ministério da Saúde e ANVISA. 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 63, inc. IV 

8.2.3 

28 A instituição pública proponente e executora da PDP é responsável por: 
Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68 

  

29 
Elaborar e apresentar a proposta de projeto de PDP em observância aos critérios, requisitos, 
diretrizes e orientações desta Portaria, contendo, no mínimo, os dados solicitados conforme 
modelo de projeto executivo; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68, inc. I 

1.3 

30 
Demonstrar a capacidade produtiva, os equipamentos e os recursos humanos necessários 
para execução do projeto de PDP na instituição pública, efetuando as adequações 
pertinentes para efetivação da transferência de tecnologia; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68, inc. II 

1.3, 4.1, 4.3.3, 4.3.5, 
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 

4.4.4, 5.1, 5.2, 6.2.1, 
6.2.2, 6.2.3 

31 Realizar a análise de risco do projeto; 
Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68, inc. III 

1.3, 8.1 
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# Descrição Fonte EAP 

32 
Enviar o projeto executivo de PDP à SCTIE/MS para análise, atendendo os prazos definidos 
nesta Portaria; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68, inc. IV 

1.3 

33 
Apresentar oralmente a proposta de projeto de PDP para as Comissões Técnicas de Avaliação 
e Comitê Deliberativo, após manifestação formal do Ministério da Saúde; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68, inc. V 

1.4 

34 Celebrar o termo de compromisso com o Ministério da Saúde; 
Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68, inc. VI 

1.5 

35 

Celebrar contratos ou outros instrumentos jurídicos com colaboradores e parceiros do 
projeto de PDP, seguindo os critérios e orientações desta Portaria e as premissas integrantes 
do termo de compromisso celebrado, sem prejuízos do acréscimo de outras condições 
necessárias ao bom atendimento do interesse público, em observância à legislação 
pertinente; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68, inc. VII 

2.2 

36 
Peticionar o dossiê de registro do produto junto à ANVISA conforme normativos específicos 
da referida entidade e cronograma estabelecido; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68, inc. VIII 

3.2.1.1 

37 
Garantir, junto a seu parceiro privado, a internalização da produção nacional do IFA, 
componente tecnológico crítico e, quando aplicável, o atendimento à regra de origem e/ou 
PPB; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68, inc. IX 

2.2, 6.3.5, 6.4.5, 6.5.2, 
8.2.1, 8.2.2, 8.2.3  

38 
Acompanhar, monitorar e avaliar as ações desempenhadas pela entidade privada para a 
transferência de tecnologia e para o efetivo cumprimento do cronograma técnico-
regulatório; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68, inc. X 

8.2.1, 8.2.2, 8.2.3  

39 
Participar ativamente do desenvolvimento dos produtos junto à entidade privada, 
acompanhando todo ciclo tecnológico; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68, inc. XI 

2.2, 6.3.5, 6.4.5, 6.5.2, 
8.2.1, 8.2.2, 8.2.3  

40 

Realizar treinamentos para sua equipe, coordenada junto aos parceiros privados, a fim de 
absorver os conhecimentos necessários para a efetiva transferência de tecnologia do produto 
objeto da PDP, sendo a sua efetividade prática avaliada periodicamente, os registros dos 
treinamentos mantidos e os cronogramas oficializados ao Ministério da Saúde, estando 
disponíveis durante as visitas técnicas; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68, inc. XII 

5.1, 5.2,  6.4.1, 6.4.2, 
6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 
6.4.6, 6.4.7, 8.2.2 
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# Descrição Fonte EAP 

41 
Participar das visitas técnicas na entidade privada em conjunto com o Ministério da Saúde e a 
ANVISA; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68, inc. XIII 

8.2.3 

42 
Solicitar as priorizações de análise junto à ANVISA após petição de registro ou alteração pós-
registro; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68, inc. XIV 

3.2.1.2, 3.2.2.2, 
3.2.3.2, 3.2.4.2 

43 
Cumprir o cronograma do projeto de PDP definido, comunicando e justificando ao Ministério 
da Saúde qualquer alteração necessária; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68, inc. XV 

1.3, 8.1, 8.2.2 

44 

Enviar ao Ministério da Saúde, especificamente à SCTIE/MS, relatórios de acompanhamento 
quadrimestrais para os projetos de PDP aprovados, demostrando as atividades do projeto 
executadas, em andamento e previstas, apresentando justificativas fundamentadas em caso 
de alteração do cronograma apresentado no projeto executivo; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68, inc. XVI 

8.2.2 

45 
Colaborar e fornecer a documentação necessária para a visita técnica do Ministério da Saúde 
e ANVISA na instituição pública; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68, inc. 
XVII 

8.2.3 

46 Participar das reuniões do CTR e do Ministério da Saúde, sempre que requerida; 
Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68, inc. 
XVIII 

8.2.1 

47 
Celebrar instrumento específico com o Ministério da Saúde para fornecimento de produtos 
no âmbito da PDP, respeitando as legislações pertinentes e os termos desta Portaria; e 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68, inc. XIX 

7.3 

48 
Garantir o fornecimento e entrega dos produtos conforme quantitativo e cronograma 
definidos pelo Ministério da Saúde. 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68, inc. XX 

7.4 

49 
A escolha e as relações contratuais com a entidade privada são de inteira responsabilidade da 
instituição pública produtora celebrante da PDP, inclusive com relação à sua qualificação e à 
avaliação da regularidade de sua situação legal e idoneidade. 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 68, 
Parágrafo único 

1.2, 2.2 

50 
Para participar da proposta de projeto de PDP, do projeto de PDP e da PDP, a entidade 
privada deverá: 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 69 
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# Descrição Fonte EAP 

51 
Participar da proposta de projeto de PDP em observância aos critérios, requisitos, diretrizes e 
orientações desta Portaria, contendo, no mínimo, os dados solicitados conforme modelo de 
projeto executivo; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 69, inc. I 

1.3 

52 
Demonstrar a capacidade produtiva, os equipamentos e os recursos humanos necessários 
para participação no projeto de PDP, efetuando as adequações pertinentes para efetivação 
da transferência de tecnologia; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 69, inc. II 

1.2, 1.3 

53 

Celebrar contratos ou outros instrumentos jurídicos com a instituição pública e parceiros 
privados do projeto de PDP, seguindo os critérios, requisitos, diretrizes e orientações desta 
Portaria e as premissas integrantes do termo de compromisso celebrado, sem prejuízos do 
acréscimo de outras condições necessárias ao bom atendimento do interesse público, em 
observância à legislação pertinente; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 69, inc. III 

2.2 

54 
Garantir no projeto executivo, na esfera de sua responsabilidade, a internalização da 
produção nacional do IFA, componente tecnológico crítico e, quando aplicável, o 
atendimento à regra de origem e/ou PPB; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 69, inc. IV 

1.2, 1.3, 6.3.5, 6.4.5, 
6.5.2 

55 
Garantir a transferência de tecnologia e o efetivo cumprimento do cronograma técnico-
regulatório sob sua responsabilidade; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 69, inc. V 

1.2, 2.2 

56 
Receber visitas técnicas periódicas das equipes do Ministério da Saúde e da ANVISA, em 
consonância com as metodologias utilizadas, colaborando e fornecendo a documentação 
necessária; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 69, inc. VIII 

8.2.3 

57 
Cumprir o cronograma do projeto de PDP aprovado, definindo junto ao parceiro público a 
possibilidade de qualquer alteração nele necessária; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 69, inc. X 

1.3, 8.1, 8.2.2 
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# Descrição Fonte EAP 

58 

Informar periodicamente à instituição pública, conforme cronograma definido, as atividades 
do projeto executadas, em andamento e previstas, auxiliando a instituição pública na 
elaboração dos relatórios de acompanhamento quadrimestrais e das justificativas 
fundamentadas em caso de alteração do cronograma e enviando à instituição pública 
documentos sobre o andamento do projeto e das atividades inerentes para sua efetivação, 
visando o atendimento do interesse público e das suas finalidades, entre as quais se incluem 
a transferência de tecnologia, a garantia de fornecimento e a produção local do insumo; 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 69, inc. XI 

8.1, 8.2.2 

59 
Garantir o fornecimento e entrega dos produtos conforme quantitativo e cronograma 
definidos pela instituição pública para atender as demandas do Ministério da Saúde; e 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 69, inc. XII 

2.2, 7.4 

60 
Firmar a declaração conjunta de concordância aos termos da proposta de projeto de PDP, 
conforme disposto no § 3º do art. 14, e a declaração de concordância anexa ao termo de 
compromisso, nos termos do art. 35. 

Portaria GM/MS 2531 de 12 de 
novembro de 2014, Art. 69, inc. XIII 

1.5 

61 
As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto 
neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: I - projeto básico; II - projeto executivo; 
III - execução das obras e serviços. 

Lei n°8.666, de 21 de junho de 
1993, Art. 7o, inc. I, II, III 

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 

62 

A execução de cada etapa (projeto básico, projeto executivo e execução das obras e serviços) 
será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos 
trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser 
desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também 
autorizado pela Administração. 

Lei n°8.666, de 21 de junho de 
1993, Art. 7o, § 1o   

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 

63 
As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: houver projeto básico 
aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em 
participar do processo licitatório; 

Lei n°8.666, de 21 de junho de 
1993, Art. 7o, § 2o, inc. I  

4.3.1, 4.3.2 

64 
As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: houver projeto básico 
aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em 
participar do processo licitatório; 

Lei n°8.666, de 21 de junho de 
1993, Art. 7o, § 2o, inc. II 

4.3.1, 4.3.2 
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# Descrição Fonte EAP 

65 
As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: houver previsão de recursos 
orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços 
a serem executadas no exercício 

Lei n°8.666, de 21 de junho de 
1993, Art. 7o, § 2o, inc. III 

4.2 

66 

Todo contrato é acompanhado por um gestor de contrato, representante da Administração 
Pública. O gestor do contrato anotará as ocorrências em registro próprio que, ao término do 
contrato, deverá ser juntado ao mesmo, observando-se a obrigatoriedade do registro próprio 
nos casos de obras e serviços de engenharia 

Lei Estadual Paraná nº 15.608/07, 
Art. 118, § 3o b 

4.3.4 

67 

É dispensável a licitação: na contratação em que houver transferência de tecnologia de 
produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito da Lei no 8.080, de 19 
de setembro de 1990, conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive por 
ocasião da aquisição destes produtos durante as etapas de absorção tecnológica.                  

Lei n°8.666, de 21 de junho de 
1993, Art. 24, inc. XXXII 

1.2, 2.1 

68 

É dispensável a licitação: para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de 
insumos estratégicos para a saúde produzidos ou distribuídos por fundação que, regimental 
ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua 
autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão 
administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que 
envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de 
Saúde – SUS, nos termos do inciso XXXII deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim 
específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja 
compatível com o praticado no mercado.            

Lei Federal n°8.666, de 21 de junho 
de 1993, Art. 24, inc. XXXIV 

7.4 

69 

A escolha da entidade particular pelo laboratório público observou os princípios 
constitucionais do art. 37 da Constituição Federal de 1988, em particular os da publicidade, 
legalidade e moralidade, como também os princípios e as normas insculpidos nos arts. 3º, 4º, 
26 e 41 da Lei nº 8.666/1993; 

ACÓRDÃO Nº 1730/2017 - TCU 1.2, 2.1 
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70 
Laboratórios públicos necessitam realizar um processo seletivo ou de pré-qualificação do 
parceiro privado, justificando adequadamente quando a sua realização for inviável; 

ACÓRDÃO Nº 1730/2017 - TCU 1.2, 2.1 

71 Atualização/renovação da licença sanitária 
Lei Federal nº 8080 de 19/09/1990 e 
Decreto N.º 573/2006 (Município de 
Maringá) 

3.1.1 

72 
Alteração da Autorização de Funcionamento para importador, armazenamento e distribuição 
de medicamento 

Resolução da diretoria colegiada-
RDC nº 16, de 1° de abril de 2014 

3.1.2.1 

73 Certificação de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição 
Resolução da diretoria colegiada - 
RDC nº 39, de 14 de agosto de 
2013. 

3.1.3.2 

74 Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos estéreis - Internacional 

Resolução de diretoria colegiada – 
RDC nº 17, de 16 de abril de 2010 e 
Resolução da diretoria colegiada - 
RDC nº 39, de 14 de agosto de 
2013. 

3.1.3.1 

75 
Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Insumo Farmacêutico Ativo Biológicos – 
Internacional 

Resolução de diretoria colegiada – 
RDC nº 17, de 16 de abril de 2010 e 
Resolução da diretoria colegiada - 
RDC nº 39, de 14 de agosto de 
2013. 

3.1.3.1 

76 Alteração da Autorização de Funcionamento para atividade de embalagem 
Resolução da diretoria colegiada-
RDC nº 16, de 1° de abril de 2014 

3.1.2.2 

77 
Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos estéreis - nacional embalagem 
secundária 

Resolução de diretoria colegiada – 
RDC nº 17, de 16 de abril de 2010 e 
Resolução da diretoria colegiada - 
RDC nº 39, de 14 de agosto de 
2013. 

3.1.3.3 



26 
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78 Alteração da Autorização de Funcionamento para atividade de envasadora 
Resolução da diretoria colegiada-
RDC nº 16, de 1° de abril de 2014 

3.1.2.3 

79 
Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos estéreis - nacional embalagem 
primária 

Resolução de diretoria colegiada – 
RDC nº 17, de 16 de abril de 2010 e 
Resolução da diretoria colegiada - 
RDC nº 39, de 14 de agosto de 
2013. 

3.1.3.4 

80 Alteração da Autorização de Funcionamento para fabricante de insumos farmacêuticos 
Resolução da diretoria colegiada-
RDC nº 16, de 1° de abril de 2014 

3.1.2.4 

81 
Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Insumo Farmacêutico Ativo Biológicos – 
nacional 

Resolução de diretoria colegiada – 
RDC nº 17, de 16 de abril de 2010 e 
Resolução da diretoria colegiada - 
RDC nº 39, de 14 de agosto de 
2013. 

3.1.3.5 

82 Registro do medicamento biológico 
Resolução da diretoria colegiada – 
RDC nº 55, de 16 de dezembro de 
2010 

3.2.1.1 

83 Pós-registro para inclusão da atividade de embalagem secundária nacional 
Resolução de diretoria colegiada – 
RDC nº 49, de 20 de setembro de 
2011 

3.2.2.1 

84 Pós-registro para inclusão da atividade de embalagem primária nacional 
Resolução de diretoria colegiada – 
RDC nº 49, de 20 de setembro de 
2011 

3.2.3.1 

85 Pós-registro para inclusão da atividade de fabricação do IFA nacional 
Resolução de diretoria colegiada – 
RDC nº 49, de 20 de setembro de 
2011 

3.2.4.1 
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O terceiro processo relativo ao planejamento do gerenciamento de escopo é: 

 Definir o escopo 

É nesse processo que se desenvolve uma descrição detalhada do projeto e do produto.   As 

entradas para o desenvolvimento deste processo são: plano de gerenciamento do escopo, termo 

de abertura do projeto, documento dos requisitos, ativos de processos organizacionais.  As 

saídas deste processo são Especificação do Escopo do Projeto e Atualizações nos documentos 

do projeto (Project Management Institute, 2014).  

A especificação do escopo é o documento que formaliza o escopo de todos os trabalhos 

a serem desenvolvidos no projeto, servindo de base para definir suas características e limites 

(Viana, 2014).   

Para propor a especificação de escopo deste trabalho, utilizaram-se o plano de 

gerenciamento do escopo e a matriz de requisitos apresentados anteriormente. 

 

ESPECIFICAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO   

Projeto: PDP do medicamento biológico XXX   Versão: Minuta  Data: XXXX 

 

Patrocinador:  inserir o nome do patrocinador do projeto 

Gerente do Projeto, suas responsabilidades e autoridade 

Inserir as informações relativas ao gerente do projeto.  

Organograma preliminar 

O organograma é comporto pelo patrocinador, gerente do projeto e demais integrantes 

alocados para a execução do projeto. 

Inserir o organograma preliminar do projeto  

Considerando que este projeto será desenvolvido por três instituições distintas, para que 

haja alinhamento entre as empresas, propõe-se que sejam criados dois comitês para realizar a 

governança do projeto entre as instituições. Para isso, foram é proposta a criação de um Comitê 

de Direção Conjunta e uma Equipe de Gestão Conjunta. 

Comitê de Direção Conjunta 
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Composto por executivos de cada organização, este comitê deve direcionar a estratégia 

geral, tomar decisões relativas a mudanças que alterem custo e prazo do projeto e prestar 

aconselhamento ao time de gestão conjunta. 

Inserir o nome, instituição e a função de cada membro do comitê 

Time de Gestão Conjunta 

Composto pelos gerentes do projeto de cada instituição e seus substitutos. É responsável 

por assegurar que o projeto seja realizado conforme planejado, tomar decisões de controles de 

mudanças, quando estas não afetam custo e prazo do projeto. Deve reportar-se ao Comitê de 

Direção Conjunta. 

Inserir o nome, instituição e a função de cada membro do time 

Descrição do projeto 

Parceria para o desenvolvimento produtivo, ou seja, parceria que envolve a cooperação 

mediante acordo entre a instituição pública (inserir o nome da instituição pública) e 

instituição pública (inserir o nome da instituição pública) e/ou as entidades privadas (inserir 

o nome da entidade privada) para desenvolvimento, transferência e absorção de tecnologia, 

produção, capacitação produtiva e tecnológica do Brasil em produtos estratégicos para 

atendimento às demandas do SUS, neste caso, o medicamento Biológico XXX, publicado na 

Portaria XXX, como estratégico para o SUS e passível de PDP; 

Durante a fase de execução do projeto, o Ministério da Saúde irá adquirir o medicamento 

da instituição pública, por dispensa de licitação. 

Descrever em detalhes a responsabilidade de cada parceiro no projeto. 

Objetivo do projeto 

Absorver a tecnologia de fabricação do medicamento biológico XXX, de acordo com os 

critérios estabelecidos na Portaria GM/MS 2.531/2014, dentro de um prazo máximo de XX 

anos, a partir de inserir a data de início e com um custo total estimado de XXXX. 

Justificativa do projeto 

Inserir o item do planejamento estratégico que será atendido por este projeto. 

Produto do projeto 
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Instituição Pública (inserir o nome da instituição pública) e Entidade Privada Nacional 

(inserir o nome da entidade privada nacional – se for o caso), capacitadas para fabricação 

do medicamento XXX em território nacional, para fornecimento ao SUS. 

Expectativa do cliente 

O cliente, neste projeto é o Ministério da Saúde do Brasil, suas expectativas estão 

definidas na Portaria GM/MS 2.531/2014. De modo geral, as Parcerias para o Desenvolvimento 

Produtivo objetivam: 

I - ampliar o acesso da população a produtos estratégicos e diminuir a vulnerabilidade do 

SUS; 

II - reduzir as dependências produtiva e tecnológica para atender as necessidades de saúde 

da população brasileira a curto, médio e longo prazos, seguindo os princípios constitucionais 

do acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde; 

III - racionalizar o poder de compra do Estado, mediante a centralização seletiva dos 

gastos na área da saúde, com vistas à sustentabilidade do SUS e à ampliação da produção no 

País de produtos estratégicos; 

IV - proteger os interesses da Administração Pública e da sociedade ao buscar a 

economicidade e a vantajosidade, considerando- se preços, qualidade, tecnologia e benefícios 

sociais; 

V - fomentar o desenvolvimento tecnológico e o intercâmbio de conhecimentos para a 

inovação no âmbito das instituições públicas e das entidades privadas, contribuindo para o 

desenvolvimento do CEIS e para torná-las competitivas e capacitadas; 

VI - promover o desenvolvimento e a fabricação em território nacional de produtos 

estratégicos para o SUS; 

VII - buscar a sustentabilidade tecnológica e econômica do SUS a curto, médio e longo 

prazos, com promoção de condições estruturais para aumentar a capacidade produtiva e de 

inovação do País, contribuir para redução do déficit comercial do CEIS e garantir o acesso à 

saúde; e 

VIII - estimular o desenvolvimento da rede de produção pública no País e do seu papel 

estratégico para o SUS. 

Fatores críticos do projeto 

 Comunicação efetiva entre os integrantes do time do projeto; 

 Comunicação efetiva entre os parceiros; 
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 Alocação dos recursos necessário para execução das atividades do projeto; 

 Suporte permanente do patrocinador. 

Restrições 

 O prazo máximo de 10 anos; 

 A aprovação da proposta de projeto de PDP não vincula o Ministério da Saúde ao 

financiamento de investimentos e custeio de despesas nas instituições públicas; 

 O preço do medicamento será definido pelo Ministério da Saúde; 

 O peticionamento de registro do medicamento em nome da instituição pública deve ser 

realizado, no máximo, 60 dias após o primeiro fornecimento do produto, via PDP. 

 O Ministério da Saúde pode suspender a aquisição do medicamento em caso de não 

comprovação da evolução das etapas de transferência de tecnologia. 

Premissas 

 Será realizado processo de contratação de pessoal para as posições que não tiverem 

pessoas que possam ser aproveitadas no quadro existente da instituição pública; 

 A receita de líquida de venda dos produtos permitirá a realização dos investimentos e o 

pagamento dos custos do projeto; 

 Os recursos alocados para execução do projeto terão disponibilidade para execução de 

suas atividades; 

 A proposta de PDP será aprovada pelo MS. 

Limites do projeto e exclusões específicas 

 O projeto não tem como objetivo operacionalizar a fábrica; 

 A negociação de venda do produto ao MS deve ser realizada pelo setor comercial. 

Estrutura analítica do projeto (preliminar) 

 

Figura 6 – EAP preliminar 
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Principais pacotes de trabalho e estratégias do projeto 

Estratégia do projeto 

A transferência de tecnologia ocorrerá em etapas em sentido inverso ao fluxo de 

fabricação. Ou seja, a primeira etapa da fabricação a ser transferida é a de embalagem do 

medicamento em cartuchos. Em seguida, os métodos analíticos de controle da qualidade e a 

tecnologia de embalagem primária (frascos ampolas ou seringas) de medicamentos injetáveis. 

A última etapa a ser transferida é a fabricação do insumo farmacêutico ativo - IFA (princípio 

ativo). Atividades de apoio, tais como logística do produto, assuntos regulatórios, garantia da 

qualidade, entre outros também serão foco da transferência da tecnologia. 

Enquanto as etapas de transferência de tecnologia ocorrem, a instituição pública 

comercializa o medicamento importado, num primeiro momento, e em seguida, conforme as 

etapas da transferência de tecnologia vão sendo executadas, é possível nacionalizar as etapas 

finais do processo de fabricação enquanto o projeto estiver sendo executado.   

Dessa forma, é possível a instituição pública se remunerar com a venda do medicamento 

enquanto realiza os investimentos necessários para as etapas de fabricação do medicamento. 

Segue abaixo descritivo dos pacotes de trabalho do projeto: 

Proposta 

 Identificação/seleção dos parceiros; 

 Elaboração da proposta de PDP para ser submetida ao MS; 

 Submissão e defesa do projeto ao MS; 

 Assinatura do termo de compromisso e declaração de concordância; 

Contratualização 

 Contratos entre os parceiros para transferência da tecnologia e fornecimento do 

medicamento; 

Regulatórios  

 Licença sanitária; 

 Autorização de funcionamento; 

 Certificados de Boas Práticas de Fabricação para todas as unidades fabris; 

 Registro do produto em nome da instituição pública; 

 Alterações pós registro, conforme as etapas de fabricação começam a ser 

nacionalizadas; 

Infraestrutura 
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 Elaboração do projeto conceitual; 

 Indicação da fonte dos recursos para o investimento; 

 Elaboração do projeto básico; 

 Elaboração do projeto executivo; 

 Execução da obra/reforma; 

 Fiscalização da obra; 

 Aquisição dos equipamentos; 

 Instalação dos equipamentos; 

 Testes de comissionamento e qualificação da unidade fabril; 

Recursos humanos 

 Seleção:  

 Qualificação prévia antes do início da transferência de tecnologia; 

Transferência da tecnologia 

 Entrega do dossiê para o registro do medicamento em nome da instituição pública; 

 Levantamento dos requisitos de infraestrutura, recursos humanos e recursos 

organizacionais para a transferência de tecnologia; 

 Entrega dos documentos dos processos, tais como, lista de especificação de 

insumos e matérias primas, procedimentos operacionais, plano de validação, 

especificação técnica das máquina e equipamentos, entre outros 

 Treinamento nas atividades de apoio e nas etapas de fabricação; 

 Operação assistida para fabricação dos lotes piloto; 

 Realização dos estudos de estabilidade e comparabilidade dos medicamentos; 

 Entrega do banco de células mestre; 

Fornecimento 

 Fornecimento ao MS do produto importado; 

 Fornecimento ao MS do produto importado com embalagem secundária realizada 

no Brasil; 

 Fornecimento ao MS do produto, com embalagem primária realizada no Brasil; 

 Fornecimento ao MS do produto com fabricação de todas as etapas no Brasil 

Gerenciamento do projeto 

 Elaboração do plano de gerenciamento do projeto 
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 Realização do monitoramento e controle 

 Encerramento do projeto 

Entregas do projeto 

 Fábricas adequadas e certificadas para a fabricação do medicamento; 

 Registro do produto em nome da instituição pública; 

 Pessoal qualificado para a fabricação do medicamento; 

Orçamento do projeto 

Inserir as informações referentes ao orçamento do projeto 

Riscos iniciais  

 Processo seletivo para contratação de novos funcionários não ser aprovado ou atrasar; 

 A receita líquida obtida com a venda do medicamento não ser suficiente para realização 

dos investimentos; 

 Os recursos alocados para o projeto não terem disponibilidade de tempo para realizar as 

atividades; 

 A proposta de PDP não ser aprovada pelo MS; 

 A política de PDP ser modificada durante a execução do projeto; 

 O medicamento não ser mais utilizado pelo SUS ao fim da transferência de tecnologia. 

Requisitos de mudança do projeto 

Qualquer alteração no projeto aprovado deve ser realizada por meio de solicitação e 

controle de mudanças 

Elaborado por: XXXX  

Aprovado por: XXXX 

 

O último processo da fase de planejamento do escopo é criar a estrutura analítica do 

projeto (EAP).  Utilizando a matriz de requisitos e a especificação de escopo como entradas 

desse processo, finalizou-se a proposta do plano de gerenciamento de escopo com a proposta 

de EAP para projetos de PDP para medicamentos biológicos.  
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Figura 7 – Proposta de EAP para projetos de PDP de medicamentos biológicos 
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DICIONÁRIO DA EAP               

Projeto: PDP do medicamento biológico XXX   Versão: 01 Data: XXXX 

PACOTE  SELEÇÃO DO PRODUTO 
CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

1.1         

Descrição          

Escolha dos produtos biológicos estratégicos do SUS listados pelo Ministério da Saúde (MS) em Portaria 
específica para realização de PDP. 

Marcos          

Lista de produtos selecionados 

Restrições          

Os produtos escolhidos devem constar na lista de produtos estratégicos elegíveis de PDP, conforme 
definido na Portaria 2531/14 

PACOTE  SELEÇÃO DO PARCEIRO 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

1.2         

Descrição          

Processo de seleção dos parceiros para realização da PDP 

Marcos          

Publicação do resultado da seleção 

Restrições          

A escolha da entidade particular pelo laboratório público deve observar os princípios constitucionais do 
art. 37 da Constituição Federal de 1988, em particular os da publicidade, legalidade e moralidade, como 
também os princípios e as normas insculpidos nos arts. 3º, 4º, 26 e 41 da Lei nº 8.666/1993. 

PACOTE  ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

1.3         

Descrição          

Elaboração e submissão da proposta de projeto de PDP ao MS de acordo com template disponibilizado 
pelo MS. 

Marcos          

Protocolo de submissão 

Restrições          

Submissão eletrônica, não há espaços para informações adicionais, existe limite de usuários para 
cadastramento, apenas a instituição pública pode cadastrar e submeter o projeto. 

PACOTE APRESENTAÇÃO ORAL 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

1.4         

Descrição          

Apresentação oral da proposta para banca compostas por membros do Governo Federal 

Marcos          

Apresentação realizada 

Restrições          

Conforme definido na Portaria GM/MS 2531/2014. 
Data e tempo da apresentação são definidos pelo Ministério da Saúde. 
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PACOTE  ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

1.5         

Descrição          

Assinatura do Termo de Compromisso pela instituição pública e Declaração de Concordância dos 
parceiros privados 

Marcos          

Termo de compromisso assinado 

Restrições          

O termo de compromisso apenas é firmado com as instituições que tiveram suas propostas aprovadas, 
conforme Portaria GM/MS 2531 de 2014. 

PACOTE  PROCESSO ADMINISTRATIVO 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

2.1         

Descrição          

Organização da documentação necessária para o processo de contratação em instituição pública 

Marcos          

Processo finalizado 

Restrições          

O processo deve seguir os requisitos da Lei 8.666/93 e Lei Estadual Paraná nº 15.608/07 

PACOTE  CONTRATO 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

2.1         

Descrição          

Assinatura do contrato de transferência de tecnologia 

Marcos          

Contrato assinado 

Restrições          

O contrato deve ser negociado, atendendo os requisitos da Lei 8.666/93, Lei Estadual Paraná nº 
15.608/07, Portaria GM/MS2531/2014 

PACOTE  Licença sanitária 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

3.1.2.1         

Descrição          

Emissão de Licença de Funcionamento de atividades relaciionadas à fabricação de medicamentos 

Marcos          

Licença de funcionamento emitida 

Restrições          

Deve seguir os requisitos do Decreto N.º 573/2006 (Município de Maringá) 

PACOTE  AFE armazenamento e distribuição 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

3.1.2.1         

Descrição          

Atualização da autorização de funcionamento (AFE) com inclusão das atividades de armazenamento e 
distribuição de medicamentos 

Marcos          
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AFE atualizada 

Restrições          

O processo deve seguir os requisitos RDC 16/2014 

PACOTE  AFE embalagem secundária 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

3.1.2.2         

Descrição          

Atualização da autorização de funcionamento (AFE) com inclusão das atividades de embalagem de 
medicamentos 

Marcos          

AFE atualizada 

Restrições          

O processo deve seguir os requisitos RDC 16/2014 

PACOTE  AFE envase 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

3.1.2.3         

Descrição          

Atualização da autorização de funcionamento (AFE) com inclusão das atividades de fabricação de 
medicamentos 

Marcos          

AFE atualizada 

Restrições          

O processo deve seguir os requisitos RDC 16/2014 

PACOTE  AFE fabricação IFA 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

3.1.2.3         

Descrição          

Atualização da autorização de funcionamento (AFE) com inclusão das atividades de fabricação de 
insumos farmacêuticos ativos 

Marcos          

AFE atualizada 

Restrições          

O processo deve seguir os requisitos RDC 16/2014 

PACOTE CBPF internacional 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

3.1.3.1         

Descrição          

Certificação de Boas Práticas de Fabricação da fábrica da empresa detentora da tecnologia em nome da 
Instituição Pública 

Marcos          

CBPF emitido 

Restrições          

O processo deve seguir os requisitos RDC 17/2010 e RDC 39/2013 

PACOTE CBDA 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

3.1.3.2         
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Descrição          

Certificação de Boas Práticas de Fabricação de armazenamento e distribuição de medicamentos  

Marcos          

CBDA emitido 

Restrições          

O processo deve seguir os requisitos RDC 39/2013 

PACOTE CBPF embalagem secundária 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

3.1.3.3         

Descrição          

Certificação de Boas Práticas de Fabricação de armazenamento e distribuição de medicamentos  

Marcos          

CBPF emitido 

Restrições          

O processo deve seguir os requisitos RDC 17/2010 e RDC 39/2013 

PACOTE CBPF fábrica de injetáveis 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

3.1.3.4         

Descrição          

Certificação de Boas Práticas de Fabricação de fabricação de medicamento injetáveis 

Marcos          

CBPF emitido 

Restrições          

O processo deve seguir os requisitos RDC 17/2010 e RDC 39/2013 

PACOTE CBPF IFA biológico 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

3.1.3.4         

Descrição          

Certificação de Boas Práticas de Fabricação de fabricação IFA biológico 

Marcos          

CBPF emitido 

Restrições          

O processo deve seguir os requisitos RDC 17/2010 e RDC 39/2013 

PACOTE Peticionamento do Registro 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

3.2.1.1         

Descrição          

Autorização de comercialização do medicamento registrado em nome da Instituição Pública.  

Marcos          

Registro do produto emitido 

Restrições          

O processo deve seguir os requisitos RDC 55/2010.  

Deve ser realizado no máximo 60 dias após a primeira aquisição do medicamento pelo MS via PDP 

PACOTE Peticionamento de Priorização de análise 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

3.2.1.2         
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Descrição          

Peticionamento à ANVISA solicitando a priorização de análise para registro do medicamento pela 
Instituição Pública, por tratar-se de uma PDP 

Marcos          

Deferimento do peticionamento 

Restrições          

O processo deve seguir os requisitos RDC 204/2017.  

PACOTE Informação ao MS sobre peticionamento 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

3.2.1.3         

Descrição          

A instituição Pública deve informar o Ministério da Saúde o peticionamento do registo do produto 
objeto de PDP, enviando anexado cópia do protocolo de peticionamento 

Marcos          

Ofício protocolizado no MS com a informação 

Restrições          

A informação deve ocorrer no máximo 30 dias após o peticionamento de registro do produto, conforme 
Portaria GM/MS 2531/2014. 

PACOTE Informação ao MS sobre aprovação 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

3.2.1.4         

Descrição          

A Instituição Pública deve informar o Ministério da Saúde o a aprovação do registro do produto, 
encaminhando documento comprobatório 

Marcos          

Ofício protocolizado no MS com a informação 

Restrições          

A informação deve ocorrer antes da segunda aquisição do produto pelo MS (Segundo ano da PDP). 

PACOTE Peticionamento  

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

3.2.2.1         

Descrição          

Peticionamento de alteração pós registro para inclusão da atividade de embalagem realizada 
nacionalmente 

Marcos          

Deferimento do peticionamento 

Restrições          

O processo deve seguir os requisitos RDC 49/2011 e RDC 24/2013.  

PACOTE Peticionamento de Priorização de análise 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

3.2.2.2         

Descrição          

Peticionamento à ANVISA solicitando a priorização de análise para alteração pós-registro do 
medicamento para inclusão da atividade de embalagem realizada nacionalmente, por tratar-se de uma 
PDP 

Marcos          
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Deferimento do peticionamento 

Restrições          

O processo deve seguir os requisitos RDC 204/2017.  

PACOTE Peticionamento  

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

3.2.3.1         

Descrição          
Peticionamento de alteração pós registro para inclusão da atividade de envase realizada nacionalmente 

Marcos          

Deferimento do peticionamento 

Restrições          

O processo deve seguir os requisitos RDC 49/2011 e RDC 24/2013.  

PACOTE Peticionamento de Priorização de análise 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

3.2.3.2         

Descrição          

Peticionamento à ANVISA solicitando a priorização de análise para alteração pós-registro do 
medicamento para inclusão da atividade de envase realizada nacionalmente, por tratar-se de uma PDP 

Marcos          

Deferimento do peticionamento 

Restrições          

O processo deve seguir os requisitos RDC 204/2017.  

PACOTE Peticionamento  

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

3.2.4.1         

Descrição          

Peticionamento de alteração pós registro para inclusão da fabricação do IFA realizada nacionalmente 

Marcos          

Deferimento do peticionamento 

Restrições          

O processo deve seguir os requisitos RDC 49/2011 e RDC 24/2013.  

PACOTE Peticionamento de Priorização de análise 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

3.2.3.2         

Descrição          

Peticionamento à ANVISA solicitando a priorização de análise para alteração pós-registro do 
medicamento para inclusão da fabricação do IFA realizada nacionalmente, por tratar-se de uma PDP 

Marcos          

Deferimento do peticionamento 

Restrições          

O processo deve seguir os requisitos RDC 204/2017.  

PACOTE Projeto conceitual 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

4.1         

Descrição          
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Dimensionamento de máquinas e equipamentos, identificação de requisitos de instalação, 
levantamento das necessidades do edifício onde as máquinas serão instaladas, proposta preliminar de 
layout da fábrica 

Marcos          

Projeto conceitual aprovado 

Restrições                 

PACOTE Previsão orçamentária 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

4.2         

Descrição          

Cotação e indicação da fonte de recurso dos investimentos 

Marcos          

Fonte de recursos para o investimento identificadas 

Restrições          

Deve estar alinhada com a lei de Diretrizes orçamentárias para o Exercício. 

PACOTE Projeto Básico 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

4.3.1         

Descrição          

Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a 
obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas 
indicações dos estudos técnicos preliminares (projeto conceitual), que assegurem a viabilidade técnica 
e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do 
custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução 

Marcos          

Projeto Básico aprovado 

Restrições          

Elaborado de acordo com os Requisitos da Lei 8.666/90 e em atendimento aos Requisitos da RDC 
17/2010 

PACOTE Projeto Executivo 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

4.3.2         

Descrição          

Conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as 
normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 

Marcos          

Projeto Executivo aprovado 

Restrições          
Elaborado de acordo com os Requisitos da Lei 8.666/90 e em atendimento aos Requisitos da RDC 
17/2010 

PACOTE Execução da Obra/Reforma 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

4.3.3         

Descrição          

Execução da obra/reforma de acordo com o projeto executivo 

Marcos          
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Projeto Executivo aprovado 

Restrições          

Execução de acordo com os Requisitos da Lei 8.666/90 e em atendimento aos Requisitos da RDC 
17/2010 

PACOTE Fiscalização 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

4.3.4         

Descrição          

Atividade que deve ser realizada durante a execução da obra/reforma de modo sistemático pelo 
contratante e seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições contratuais, 
técnicas e administrativas em todos os seus aspectos. 

Marcos          

Relatórios de fiscalização 

Restrições          
Execução de acordo com os Requisitos da Lei 8.666/90 e em atendimento aos Requisitos da RDC 
17/2010 

PACOTE Comissionamento/Qualificação 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

4.3.5         

Descrição          

Conjunto de ações realizadas para atestar e documentar que quaisquer instalações, sistemas e 
equipamentos estão propriamente instalados e/ou funcionam corretamente e levam aos resultados 
esperados. 

Marcos          

Relatórios de qualificação aprovado 

Restrições          

Execução em atendimento aos Requisitos da RDC 17/2010 

PACOTE Especificação técnica 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

4.4.1         

Descrição          

Requisitos técnicos, funcionais e de qualidades necessários para as máquinas e equipamentos 
necessários 

Marcos          

Especificação técnica aprovada 

Restrições          

Execução em atendimento aos Requisitos da RDC 17/2010 e demais normas específicas a cada tipo de 
máquina  

PACOTE Aquisição 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

4.4.2         

Descrição          

Execução do processo licitatório para obtenção do bem/serviço 

Marcos          

Ordem de compra emitida 

Restrições          
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Execução de acordo com os Requisitos da Lei 8.666/90 e em atendimento aos Requisitos da RDC 
17/2010 

PACOTE Instalação 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

4.4.3         

Descrição          

Instalação das máquinas e equipamentos de acordo com o definido nos requisitos do usuário 

Marcos          

Equipamento instalado 

Restrições          

Execução em atendimento aos Requisitos da RDC 17/2010 

PACOTE Comissionamento/Qualificação 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

4.4.4         

Descrição          

Conjunto de ações realizadas para atestar e documentar que quaisquer instalações, sistemas e 
equipamentos estão propriamente instalados e/ou funcionam corretamente e levam aos resultados 
esperados. 

Marcos          

Relatórios de qualificação aprovado 

Restrições          

Execução em atendimento aos Requisitos da RDC 17/2010 

PACOTE Seleção 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

5.1         

Descrição          

Processo interno ou externo para seleção de recursos humanos para executarem as atividades 
necessarias para a transferência da tecnologia, bem como na oeração das fábrica após o encerramento 
da PDP 

Marcos          

Pessoas selecionadas 

Restrições          

Caso de contratação de novos recursos, será necessária realização de concurso público. 

PACOTE Qualificação 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

5.2         

Descrição          

Atividade de nivelamento de conhecimento dos recursos humanos antes de serem treinados nas 
atividades da transferência de tecnologia 

Marcos          

Pessoas qualificadas 

Restrições                 

PACOTE Entrega do dossiê para registro sanitário 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

6.1         

Descrição          
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Instituição pública deverá possuir todas as informações técnicas e cópia de inteiro teor do dossiê do 
referido registro aprovado pela ANVISA, assim como a documentação requerida para sua eventual 
atualização 

Marcos          

Pessoas qualificadas 

Restrições          

O documento deve ser entregue à Instituição Pública antes da primeira aquisição do produto pelo MS 

PACOTE Recursos humanos 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

6.2.1         

Descrição          

Levantamento das qualificações e quantidade de recursos humanos para todas as etapas de 
transferência de tecnologia, bem como para operação da fábrica ao termino da PDP.  

Marcos          

Lista de recursos humanos do projeto 

Restrições                 

PACOTE Infra estrurura 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

6.2.2         

Descrição          

Levantamento dos requisitos de infra estrutura necessários para a execução do projeto, e identificação 
do que já existe, do que necessita adequação e o que ainda não existe. 

Marcos          

Lista de requisitos de infra estrutura 

Restrições                 

PACOTE Processos 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

6.2.3         

Descrição          

Levantamento dos requisitos de processos da tecnologia a ser transferida e identificação do que deverá 
ser implementado na Instituição Pública 

Marcos          

Lista de requisitos de processos 

Restrições                 

PACOTE Logística 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

6.3.1         

Descrição          

Entrega à Intituição Pública de todos procedimentos, requisitos técnicos, de qualidade e legais relativos 
às atividade de logística do produto 

Marcos          

Documentos entregues 

Restrições                 

PACOTE Controle da qualidade 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

6.3.2         
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Descrição          

Entrega à Instituição Pública de todos procedimentos, requisitos técnicos, de qualidade e legais, lista de 
máquinas e equipamentos, materiais e insumos relativos às atividade de controle da qualidade do 
produto 

Marcos          

Documentos entregues 

Restrições                 

PACOTE Embalagem 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

6.3.3         

Descrição          

Entrega à Instituição Pública de todos procedimentos, requisitos técnicos, de qualidade e legais, lista de 
máquinas e equipamentos, materiais e insumos relativos às atividade de embalagem do produto 

Marcos          

Documentos entregues 

Restrições                 

PACOTE Envase 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

6.3.4         

Descrição          

Entrega à Instituição Pública de todos procedimentos, requisitos técnicos, de qualidade e legais, lista de 
máquinas e equipamentos, materiais, matéria prima e insumos relativos às atividade de envase do 
medicamento 

Marcos          

Documentos entregues 

Restrições                 

PACOTE IFA 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

6.3.5         

Descrição          

Entrega à Instituição Pública de todos procedimentos, requisitos técnicos, de qualidade e legais, lista de 
máquinas e equipamentos, materiais, matéria prima e insumos relativos às atividade de fabricação do 
IFA 

Marcos          

Documentos entregues 

Restrições                 

PACOTE Logística 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

6.4.1         

Descrição          

Treinamento dos profissionais que irão desempenhar as atividades de logística do produto  

Marcos          

Profissionais treinados 

Restrições                 

PACOTE Controle da qualidade 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 
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6.4.2         

Descrição          
Treinamento dos profissionais que irão desempenhar as atividades de controle da qualidade do produto 

Marcos          

Profissionais treinados 

Restrições                 

PACOTE Embalagem 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

6.4.3         

Descrição          

Treinamento dos profissionais que irão desempenhar as atividades de embalagem do produto 

Marcos          

Profissionais treinados 

Restrições                 

PACOTE Envase 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

6.4.4         

Descrição          

Treinamento dos profissionais que irão desempenhar as atividades de envase do medicamento 

Marcos          

Profissionais treinados 

Restrições                 

PACOTE IFA 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

6.4.5         

Descrição          

Treinamento dos profissionais que irão desempenhar as atividades de fabricação do IFA 

Marcos          

Profissionais treinados 

Restrições                 

PACOTE IFA 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

6.4.5         

Descrição          

Treinamento dos profissionais que irão desempenhar as atividades de fabricação do IFA 

Marcos          

Profissionais treinados 

Restrições                 

PACOTE Garantia da Qualidade 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

6.4.6         

Descrição          
Treinamento dos profissionais que irão desempenhar as atividades de garantia da qualidade do produto 

Marcos          

Profissionais treinados 

Restrições                 
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PACOTE Garantia da Qualidade 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

6.4.7         

Descrição          

Treinamento dos profissionais que irão desempenhar as atividades de farmacovigilância do produto 

Marcos          

Profissionais treinados 

Restrições                 

PACOTE Lotes pilotos 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

6.5.1         

Descrição          

Operação assistida para verificação da execução adequada dos procedimentos de fabricação do 
medicamento 

Marcos          

Fabricação de lotes dentro dos padrões de qualidade exigidos 

Restrições                 

PACOTE Lotes pilotos do IFA 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

6.5.2         

Descrição          

Operação assistida para verificação da execução adequada dos procedimentos de fabricação do IFA 

Marcos          

Fabricação de lotes dentro dos padrões de qualidade exigidos 

Restrições                 

PACOTE Estudos de estabilidade  

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

6.5.3         

Descrição          

Estudos para verificar o prazo de validade do produto 

Marcos          

Estudo realizado 

Restrições                 

PACOTE Estudos de comparabilidade 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

6.5.3         

Descrição          

Estudos para verificar se o produto fabricado nas novas instalações apresentam as mesmas 
especificações e atendem aos mesmos critérios de qualidade do produto comparador 

Marcos          

Estudo aprovado 

Restrições                 

PACOTE Master cell bank 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

6.6         

Descrição          
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Entrega do banco de células mestre à Instituição Pública, de forma que esta tenha autonomia de 
fabricação de todas as etapas do medicamento sem depender do detentor da tecnologia 

Marcos          

Banco de células entregue 

Restrições                 

PACOTE Apresentação ao MS contrato de transferência de tecnologia  

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

7.1         

Descrição          

Envio de cópia do contrato de transferência de tecnologia ao MS. 

Marcos          

Protocolo de entrega do documento 

Restrições                 

PACOTE Demonstração ao MS do início das atividades de transferência de tecnologia 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

7.2         

Descrição          

Envio de ofício informando o recebimento do dossiê de registro, bem como, as demais atividades de 
transferência de tecnologia já iniciadas 

Marcos          

Protocolo de entrega do documento 

Restrições                 

PACOTE Contratualização com MS 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

7.3         

Descrição          

Negociação de preço, locais e prazos de entrega, formas de pagamento, entrega de toda documentação 
necessária para o MS realizar seu processo administrativo. 

Marcos          

Contrato assinado 

Atividades          

Deve ser realizado anualmente 

PACOTE Fornecimento do produto 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

7.4         

Descrição          

Entrega do produto de acordo com as condições definidas em contrato. 

Marcos          

Entregas realizadas 

Restrições                 

PACOTE Plano de gerenciamento do projeto 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

8.1         

Descrição          

Elaborar o plano de gerenciamento do projeto de acordo com as melhores práticas de gerenciamento 
do projetos 
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Marcos          

Plano de gerenciamento do projeto aprovado 

Restrições                 

PACOTE Reuniões 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

8.2.1         

Descrição          

Reuniões do Comitê técnico regulatório que deve ser realizada anualmente. 

Marcos          

Ata da reunião 

Restrições                 

PACOTE Relatórios  

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

8.2.2          

Descrição          

Relatórios de acompanhamento do projeto, de acordo com modelo definido pelo MS, enviado 
quadrimestralmente 

Marcos          

Protocolo de entrega do relatório 

Restrições                 

PACOTE Relatórios  

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

8.2.3         

Descrição          

Visitas técnicas realizadas pelo MS para verificar o andamento do projeto. A serem realizadas 
anualmente na Instituição Pública e no Parceiro Privado 

Marcos          

Protocolo de entrega do relatório 

Restrições                 

PACOTE Encerramento 

CODIGO EAP RESPONSÁVEL  PRAZO ESTIMADO  CUSTO ESTIMADO 

8.3         

Descrição          

Encerramento dos contratos, reuniões de encerramentos e relatório de lições aprendidas 

Marcos          

Declaração de encerramento do projeto. 

Restrições                 
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4. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi propor sistemática de gerenciamento de escopo aplicável a 

diferentes projetos de transferência de tecnologia de medicamentos biológicos, no modelo de 

Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo. 

Para atingir esse objetivo, os seguintes documentos foram propostos: 

 Plano de Gerenciamento de Escopo; 

 Matriz de Rastreabilidade de Requisitos utilizando como base os requisitos 

definidos na Portaria GM/MS 2.531/2014 e outros requisitos legais inerentes à 

Instituições Públicas e à comercialização de medicamentos biológicos no Brasil; 

 Especificação de escopo com definição das principais entregas, premissas e 

restrições; 

 Estrutura Analítica do Projeto; 

Ao desenvolver a proposta do plano, observou-se que, devido ao alto grau de regulação 

legal existente nos projetos de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, e nos processos de 

registro e comercialização de medicamentos no Brasil e realização de contratações por 

instituições públicas, foi possível delinear uma proposta de Plano de Gerenciamento de Escopo 

para Projetos de PDP de medicamentos biológicos, com um alto grau de informações relativas 

aos requisitos deste tipo de projeto. Porém, levando-se em conta que esses projetos são 

realizados por mais de uma empresa, e que cada produto e instituição pública podem possuem 

características diferentes entre si, a proposta apresentada deve ser usada como base para o 

desenvolvimento de um plano de gerenciamento de escopo, e adaptada para cada situação 

específica. 

Conclui-se dessa forma que é possível sistematizar e criar templates para Plano de 

Gerenciamento de Escopo de diferentes Projetos de Parcerias para o Desenvolvimento 

Produtivo para transferência de tecnologia de medicamentos biológicos, atendendo aos 

requisitos da Portaria GM/MS 2.531 de 12 de novembro de 2014, e demais marcos legais 

pertinentes. Esses templates podem ser usados para o início do planejamento de escopo, porém, 

devem ser revidados e modificados pela equipe do projeto de forma a atender às necessidades 

especificadas de cada projeto. 
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 5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 Elaboração dos planos de gerenciamento das demais áreas de conhecimento sugeridas 

pelo Guia PMBOK para o projeto objeto deste trabalho; 

 Verificação junto às instituições públicas se a proposta de plano de gerenciamento de 

escopo está alinhada com as suas necessidades; 

 Utilização dos templates propostos para elaboração dos projetos de PDP para os 

medicamentos biológicos que serão publicados na próxima lista de medicamentos 

estratégicos do SUS. 
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