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1. OBJETIVO:
1.1. Este tem por objetivo padronizar as atividades referentes à solicitação, autorização, efetivação da compra,
orientando todo e qualquer colaborador do Grupo Americas Health, quanto à realização de um pedido de compra,
suprindo as necessidades de materiais ou serviços, planejando quantitativamente, satisfazendo no momento certo
com as quantidades corretas.
2. MATERIAL NECESSÁRIO:

2.1 Sistema Operacional Padrão da empresa – Tasy e Sistema de Cotações - Bionexo
3. APLICAÇÃO:

3.1 Dispensários das 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

5.1 As aquisições dos produtos dentro de uma corporação têm fundamental importância pois busca suprir as
necessidades gerais e específicas em prol de ter o produto certo, no tempo certo, em condições adequadas
e tendo por objetivo principal o atendimento aos nossos clientes.
5.2 O Departamento de Suprimentos deverá atender as demandas das Unidades no que tange Produtos e
Serviços.
6. PROCEDIMENTOS

6.1 Da Solicitação de Compra:
6.1.1
Após a avaliação Interna do estoque, apurada pelo Analista de Estoque e Patrimônio, bem como
pelos Auxiliares de Farmácia, são identificadas as necessidades de aquisição de produtos e então é iniciado
dentro do Sistema Tasy a Solicitação de Compra:
7. SOLICITAÇÃO

7.1 A solicitação de compras deverá ser feita ao departamento de suprimentos através do sistema
Tasy, na opção solicitação de compras. (Verificar Manual de Solicitação – ANEXO 1).
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7.1.1 Mat/Med: Será gerado a necessidade de compras da unidade para 15 dias de consumo, sendo
assim, irá ocorrer duas compras no mês.
7.1.2 Dietas: Será gerado a necessidade de compras da unidade para 15 dias de consumo, sendo
assim, irá ocorrer duas compras no mês.
7.1.2 Limpeza/Escritório: Será gerado a necessidade de compras da unidade para 30 dias de consumo,
sendo assim, irá ocorrer uma única compra no mês.
7.1.3 Alimentação: Para a unidade que tenha a necessidade de aquisição de produtos alimentícios,
será gerado a necessidade de compras da unidade para 30 dias de consumo, sendo assim, irá ocorrer uma
única compra no mês.
7.2 no caso de situações emergenciais, os pedidos poderão ser enviados ao comprador com prazo
hábil para cotação e entrega. Lembrando, que faz necessário analise de estoque para viabilizar o
quantitativo correto para a aquisição, para que os casos emergenciais não se tornem rotina.
OBS: Para as unidades que não tem espaço físico será analisado a realidade de cada unidade para as
aquisições dos itens 7.1.2 e 7.1.3.
7.3 Avisar o comprador imediatamente sempre que tiver solicitação liberada no sistema;
7.4 Cada solicitação deve ser feita separadamente conforme o grupo;
7.5 O Analista da unidade juntamente com a coordenação ou gerencia, deverá analisar a média de
consumo para que não haja faltas ou excessos.
7.6 Buscar as informações de estoque, consumo e média no sistema Tasy.
7.7 Os itens que por ventura não forem atendidos por questões financeiras, não deverá ser feito novo
pedido, e sim acionar o comprador a pendência existente.
OBS: Tal situação se dá para que não ocorra um número excessivo de solicitações e Ordens de
compras no sistema, não atendidos. Deve-se tratar os pedidos pendentes gerados na quinzena.
7.7.2 Somente irá gerar novos pedidos, aqueles itens que por alguma necessidade foram excluídos ou
cancelados.
OBS: Todas as situações deverão ser tratadas pelos compradores e analistas em conjunto quanto as
prioridades, exclusões e pendências.
7.9 Ordens de Compra com prazo acima de 15 dias, deverão ser analisadas pelo analista e comprador
para verificar a entrega do item ou cancelamento da Ordem de Compra.
8.

DATA DAS SOLICITAÇÕES
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8.1 De acordo com as necessidades pretendidas, as aquisições deverão ocorrer de forma programada, na
quinzena ou Mensal, de forma que o atendimento seja contínuo e não gere rupturas. As aquisições
também poderão ser classificadas como emergenciais, buscando reduzir o “lead time” para suprir um
atendimento excepcional.

8.2 Serão solicitados dois pedidos, ou seja, 01 pedido a cada 15 dias, Exemplo:
1ª Quinzena:
 01/09/2020 (Planejamento da Solicitação)
 02/09/2020 (Solicitação de Compra liberada às 12:00). *Avisar comprador


02/09/2020 – Comprador recebe a solicitação às 12:30h



- Faz publicação no Bionexo;
- Período de cotação: A partir de 24 horas.



03/09/2020 – Comprador faz a negociação e tratativa no Bionexo para gerar a Ordem de Compra.



04/09/2020 – Aguarda recurso financeiro para dar andamento das tratativas de liberar os pedidos
e gerar títulos para entrega dos pedidos.



Liberado recurso financeiro (valor não suficiente para liberar todas OC): comprador entra em
contato com analista para análise de quais ordens de compras serão pagas. (PLANILHA DE
PRIORIDADES – ANEXO 2).
*sugestão: deixar as OC impressas e já identificar com antecedência quais as prioridades
OBS: Faturamento Mínimo Por Ordem De Compra - R$1000,00



Após receber as prioridades de Ordens de compra, o comprador gera o título e envia ao
financeiro;



Financeiro executa o pagamento conforme as planilhas de prioridade e envia o comprovante de
pagamento ao comprador;



Comprador envia o comprovante para os fornecedores e informa a Unidade o Status em relação
ao pagamento (Planilha de prioridades), libera os pedidos e atualiza a data de entrega no sistema
Tasy.

OBS: Atentar para o senso de urgência na entrega das prioridades, tendo em vista que o setor financeiro
recebe as planilhas de pagamento até as 15:00h.

9

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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9.1 A descrição do objeto deverá ser clara, objetiva e precisa, com informações suficientes para
que seja perfeitamente identificado o que se deseja contratar ou adquirir para evitar transtornos
ou prejuízos a instituição. (colocar observação do item no campo observação complementar)
9.2 Os pedidos devem ser solicitados separadamente por segmento, sendo:
Mat/Med (material, medicamento, diluentes)
Dietas
Limpeza
Papelaria
Gráfica
Equipamentos
Outros
9.3 Pedidos que não vierem com os itens separados serão considerados cancelados e solicitado
que sejam feitos novamente.
(Na dúvida consultar compradores ou Analista de Suprimentos (Bruno)
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PEDIDO EMERGENCIAIS

10.1 Os pedidos emergenciais serão tratados de acordo com a urgência que o caso requer.
Ao fazer a solicitação no sistema Tasy, não marcar a opção “Urgente” na solicitação de compra. Colocar
no modo normal e descrever a opção urgente no campo “observação.
10.2 Motivo: Quando se coloca no modo urgente, a cor vermelha sobrepõe os status de
acompanhamento, sendo assim, não é possível visualizar e acompanhar os status de cotação,
ordem de compra, dentre outros.
* Analista Gera pedido no sistema Tasy e informa comprador;
* Comprador faz a tratativa para compra em até 24h;
* Comprador irá depender de credito e recurso financeiro conforme situações abaixo:
* situação 1: tem crédito no mercado: providencia o faturamento e entrega
*situação 2: não tem crédito no mercado: faz o pagamento antecipado e providencia a entrega
*situação 3: não tem crédito no mercado, não dispõe de recurso financeiro: aguarda recurso para
pagamento, entrou recurso, efetua pagamento e providencia entrega.
No caso de compra emergencial o qual há necessidade imediata, entrar em contato com comprador,
que irá passar as orientações de onde comprar e como proceder, nos casos de finais de semana, proceder
com a compra e no primeiro dia útil enviar solicitação de compra para comprador.
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CRITÉRIO DE COMPRAS / PADRONIZAÇÃO

11.1 O critério de compra adotado pelos compradores se dá pelo menor preço, prazo de entrega,
marca padronizada e credito disponível.
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11.2 Marca Padronizada: Adotar critérios de padronização.
Tal medida é necessária para que não restrinja o setor de suprimentos ao efetuar a seleção de
compra com determinada marca, sem um critério técnico.
11.3 Muitas vezes a compra é onerada sem um motivo técnico pela preferência da marca.
11.4 É necessário que o setor técnico que utilize os produtos faça a avalição de forma técnica para as
marcas, desqualificando tecnicamente as marcas que não atendam as especificações técnicas, e envie
ao setor de compras as justificativas.
11.5 O Setor de suprimentos necessita ter opções de compras de marcas que não apresentaram
desvio de qualidade quanto ao uso e desqualificar somente as marcas com parecer negativo pela área
técnica.
11.6 A padronização deve ter a ciência da área técnica, gerencia e coordenação da unidade.
12 PRAZO DE PAGAMENTO E ENTREGA

12.1 O grupo Americas Health trabalha com duas modalidades de pagamento com seus
fornecedores, o pagamento antecipado e o pagamento a prazo (boleto).
12.2 as negociações de prazo de pagamentos com os fornecedores dependem do fluxo de caixa
(entrada de recurso). Atualmente a modalidade predominante é o pagamento antecipado. (PLANILHA
DE PRIORIDADES – ANEXO 2).
12.3 Nas compras à vista a entrega ocorrerá a partir do pagamento.
É informado no sistema Tasy, para acompanhamento do analista da unidade o prazo de entrega, que
ocorre de acordo com prazo da transportadora para cada localidade, levando-se em consideração a
urgência que cada caso requer.
OBS: Algumas situações as ordens de compras ficam pendentes de pagamento, não ocorrendo a
entrega no prazo hábil, neste caso as unidades serão informadas pelo comprador.
13 RECEBIMENTO DO PEDIDO / NOTA FISCAL

13.1 Para receber o pedido solicitado, deve ser feito a conferencia da nota fiscal com a ordem de
compra em sistema, conferindo se a ordem de compra se refere a solicitação original. (Analista de
estoque instruir o Auxiliar de Farmácia).
13.2 Conferir se mercadoria recebida na nota fiscal está de acordo com o que foi solicitado na Ordem
de Compra.
13.3 Qualquer desacordo no recebimento do pedido deve ser comunicado em imediato ao
departamento de suprimentos.
13.4 A entrada da nota fiscal deve ocorrer imediato ao recebimento, no máximo 24 horas;
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13.5 O que deve ser conferido:
 Lote, validade, embalagem, apresentação, razão social, natureza da operação, data de emissão,
quantidade e valor; CNPJ, endereço de entrega e faturamento;


O Valor da nota fiscal deve ser igual a ordem de compra, caso haja divergência o setor de
suprimentos deverá ser comunicado, para que o mesmo faça o controle do crédito gerado em
favor da unidade.



Verificar no sistema a informação da origem do pagamento da nota fiscal (crédito, pagamento
antecipado, a prazo), ao lançar a entrada da nota fiscal no sistema especificar no campo condição
de pagamento conforme informado pelo comprador.

13.6 Legenda:
À vista: Se foi credito usado pelo comprador;
Pagamento antecipado: Se foi antecipação efetuada pelo financeiro, usar a opção “à vista”.
A prazo: Se foi prazo em boleto concedido pelo fornecedor, usar a opção “conforme vencimentos”.

OBS: Vincular a Nota Fiscal com a ordem de compra Correta!
13.7 Toda e qualquer situação em desacordo com a ordem de compra deve ser comunicado ao setor
de suprimentos no ato do recebimento, que irá decidir no momento da entrega qual decisão tomar.
13.8: O Comprador ajustará a OC de acordo com a Nota Fiscal/Espelho do pedido recebida pelo
fornecedor.
OBS: Caso haja alguma divergência com o recebimento da nota fiscal, o analista enviará via e-mail
para comprador cópia da nota fiscal com ajuste a ser feito e avisará em seguida ao comprador.
13.9 Recebimento parcial, fazer o lançamento da nota fiscal e avisar o comprador para fazer o
desdobramento da Ordem de Compra.
13.10 Lançar o vencimento da nota fiscal de acordo com especificado em ordem de compra e nota
fiscal no campo vencimento, duvidas, falar com o comprador.
14 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA

14.1 Ao fazer a conferencia e identificar a necessidade de devolução do item, faz a ressalva no
verso da nota fiscal;


Analista faz lançamento da nota fiscal em sistema;
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Analista envia cópia da nota fiscal para setor de suprimentos via e-mail narrando o ocorrido
(motivo da devolução);
Setor de suprimentos faz a tratativa com fornecedor e solicita a nota de devolução;
Suprimentos envia nota fiscal de devolução para analista fazer o lançamento em sistema;
Analista informa suprimentos a conclusão do lançamento da nota fiscal de devolução;
Após conclusão do processo de devolução, comprador informa ao financeiro via e-mail com a
nota fiscal de devolução anexada e o valor do crédito gerado.

ANEXO 1 – MANUAL DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
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ANEXO 2 – PLANILHA DE PRIORIDADES
ENVIAR PRO COMPRADOR
OC

MATERIAL/FORNECEDOR

TOTAL

VALOR

R$
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