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1. OBJETIVO:
1.1. Este documento tem por objetivo orientar a emissão no sistema Tasy, a lista de estoque mínimo e

máximo de medicamentos para acompanhamento de processos de compras, a fim de subsidiar a programação
e aquisição dos medicamentos padronizados no setor de suprimentos.
2. MATERIAL NECESSÁRIO:

2.1 Sistema Operacional Padrão da empresa – Tasy
3. APLICAÇÃO:

3.1 Analista de Estoque e Coordenador de Operações em toda Unidades
4. RESPONSABILIDADES

4.1 Cabe ao Analista de Estoque e Patrimônio e aos Auxiliares de Farmácia apurar as necessidades do estoque e
ao primeiro a geração da Solicitação de Compra (e ou a quem ele designar da equipe);
4.2 Quanto à equipe de Suprimentos, para os Analistas fica a responsabilidade de cotação e fechamento das
Compras e ao Coordenador a gestão das aquisições quanto ao preço, às especificações e qualidade dos
materiais;
4.3 Ao Gerente de Suprimentos fica a responsabilidade das aquisições em grande escala ou parcerias a serem
implantadas.
5. INFORMAÇÕES GERAIS

- Principais pontos relevantes desta Política.
5.1
5.2
5.3
5.4

Conhecer quais as necessidades de reposição;
Identificar os itens que estão sem movimentação;
Entender a influência do estoque nos custos dos produtos/serviços;
Informar “o que”, “quando” e “quanto” comprar.
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6. PROCEDIMENTOS

a) Acessar o sistema Tasy utilizando login e senha;

b) Entrar no perfil de Analista de Estoque e clicar em “Relatório Saldo de estoque”
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c) Inserir as informações necessárias para emissão do relatório: Mês atual para referência, ordenação por
consumo mensal, tipo de relatório com saldo de estoque. As colunas inserir: Quantidade máxima
ressuprimentos e Quantidade Mínima ressuprimentos.

d) Após abrir o relatório, salvar no formato Excel simples.
e)
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e) Abrir o arquivo salvo em Excel e formatar a planilha, para que se façam as analises necessárias para
acompanhar os itens relacionados para tomada de decisões pertinentes.

ANÁLISE:
•

É possível verificar qual a quantidade máxima e mínima dos medicamentos e materiais hospitalares
para uma solicitação de compra.

Observação:
•

Este relatório só é valido, se os estoques físicos e sistêmicos estão de acordo. Caso haja
divergências, entrar com plano de ação para resolver a situação.
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