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REGIMENTO DO SETOR DE COMPRAS  
ROTEIRO PARA AS ATIVIDADES – SETOR DE COMPRAS 

 

1. SETOR 

 

MISSÃO DO SERVIÇO 

O Setor de Compras tem por missão, coordenar um fluxo contínuo de Suprimentos 

de maneira que seja aplicado o mínimo de investimento, objetivando atender as 

necessidades da operacionalidade da Maternidade. 

 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA 

O Setor de Compras está subordinado diretamente à Gerencia Administrativa 

Financeira, a qual responde hierarquicamente à Diretoria Geral. 

 

LOCALIZAÇÃO/ ESTRUTURA FÍSICA/HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

O Setor de compras está localizado no escritório central da Fabamed localizado a 

Avenida Tancredo Neves, Ed. Garcia D’Ávila, sala 1103, Caminho das Árvores, 

Salvador/BA. Para realizar suas atividades, o setor de compras conta com 3 

computadores, 01 impressora laser;  

Os sistemas utilizados para a realização das atividades é o SYSHOSP 

Funciona de segunda a quinta-feira das 07 as 17 h e sexta feiras das 8 h a 16h, com 

intervalo de 01h 

 

DESCRIÇÃO DE NEGÓCIO 

 

A) Obter um fluxo contínuo de suprimentos objetivando atender às necessidades de 

consumo das unidades geridas pela Fabamed; 

B) Coordenar o fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimentos em 

materiais e medicamentos, objetivando não afetar a operacionalidade das unidades; 
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C) Adquirir materiais e medicamentos aos menores preços, obedecendo a padrões 

de quantidade e qualidade definidos; 

D) Procurar sempre dentro de uma negociação justa e honrada as melhores 

condições de compras para a empresa, principalmente em relação aos prazos de 

pagamento. 

 

PESSOAL 

 

CARGO 
Nº DE 

PESSOAS 

CARGA 

HORÁRIA 

HORÁRIO DE 

TRABALHO 

Comprador 03 44 h Horário Administrativo 

 

ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL 

 

 

a) Seleção e Cadastramento de Fornecedores (laboratórios, distribuidores e 

representantes); 

b) Acompanhamento das solicitações e pedidos de compras pendentes; 

c) Cotações de Preços, avaliação de propostas, negociações e Emissão de 

pedidos de compra; 

d) Negociação com fornecedores para definição de prazos, preços, entrega e 

devoluções; 

e) Acompanhamento das compras realizadas junto aos fornecedores (follow-up); 

f) Solução junto aos fornecedores de divergências nas remessas dos materiais 

e medicamentos; 

g) Providências para devolução de materiais e medicamentos divergentes da 

autorização de fornecimento; 

h) Encaminhamento à Comissão de Padronização dos Materiais para teste; 

i) Análise da qualidade dos materiais e medicamentos fornecidos; 

j) Busca de novos fornecedores e produtos; 

k) Acompanhamento da logística dos fornecedores; 
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PROCESSO DE COMPRAS 

 

a) Recebimento e análise das requisições de compra; 

b) Solicitação de cotações; 

c) Determinação do preço certo; 

d) Emissão do pedido de compra; 

e) Seguimento e entrega; 

f) Acompanhamento das solicitações e pedidos de compra pendentes; 

g) Cotações de Preços, avaliação de propostas, negociações e Emissão de 

pedido compra; 

h) Preparação das autorizações de Fornecimento – AF; 

i) Acompanhamento das compras realizadas junto aos fornecedores (follow-up); 

j) Busca de novos fornecedores e produtos; 

k) Acompanhamento da logística dos fornecedores; 

 

INDICADORES 

 

 Nº de solicitações de compras recebidas. 

 Nº de Autorizações de fornecimento realizadas. 

 Custo do produto. 

 Variação de preço por produto 

 

METAS DE MELHORIA DA QUALIDADE  

 

 Desenvolver mecanismo de aferição da satisfação do cliente interno, 

buscando atingir o índice de 95%; 

 Perseguir sistematicamente a redução de preços junto aos fornecedores; 

 Ampliar a previsibilidade da demanda interna de itens essenciais; 

 Atualizar e ampliar o cadastro de fornecedores; 

 Implantar sistema de rodízio de atividades entre a equipe, garantindo a 

continuidade operacional na ausência de qualquer pessoa; 

 Elaborar e implantar programa de qualificação de fornecedores. 
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2. FLUXOS PROCESSUAIS 

 

2.1.  RECEBIMENTO E EMISSÃO DOS PEDIDOS / SOLICITAÇÕES DE 

COMPRA 

 

Parágrafo primeiro 

Os Pedidos de Compra devem ser emitidos DIARIAMENTE pelo setor de Compras. 

 

Parágrafo segundo 

Inicialmente deve-se realizar uma análise inicial do Pedido de Compra para 

VERIFICAÇÃO DOS DADOS DESCRITIVOS dos materiais ou medicamentos 

solicitados, além de outros dados como o prazo requerido. 

 

Parágrafo terceiro 

Não havendo anormalidades com os dados descritos, o Setor de Compras deverá 

dar início ao processo de compras, obedecendo a seguinte seqüência: 

 Seleção e qualificação dos fornecedores, 

 Cotação de preços, 

 Análise do mapa comparativo, 

 Emissão e aprovação das autorizações de fornecimento. 

 

2. 2. SELEÇÃO DOS FORNECEDORES 

 

Parágrafo primeiro 

Preferencialmente a aquisição deverá ser efetuada DIRETAMENTE DOS 

FABRICANTES ou laboratórios farmacêuticos. Na impossibilidade, a aquisição 

deverá ser efetuada em distribuidores credenciados pelos fabricantes ou 

laboratórios. 

 

Parágrafo segundo 

Em SITUAÇÕES DE URGÊNCIA, os distribuidores locais passam a ser a primeira 

opção, devido ao prazo de entrega. 
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2.3. ANÁLISE DO MAPA COMPARATIVO E DEFINIÇÃO DO FORNECEDOR 

 

Parágrafo primeiro 

O fornecedor escolhido da cotação PREFERENCIALMENTE será o que oferecer 

MENOR PREÇO, desde que atenda às especificações do solicitado. 

 

Parágrafo segundo 

Se, por qualquer motivo, não for o escolhido o fornecedor de menor preço, o 

Comprador deverá registrar a justificativa da escolha, no Mapa de Cotação. 

 

Parágrafo terceiro 

O Comprador deverá ter o cuidado de SEMPRE OBSERVAR A ESPECIFICAÇÃO 

do Pedido de Compra, pois nem sempre o menor preço atende à necessidade do 

usuário. E em caso de dúvidas, entrar em contato com o solicitante. 

 

2.4. NEGOCIAÇÃO 

 

Parágrafo primeiro 

Sempre que o preço ofertado na cotação for superior ao preço da última cotação, o 

comprador deverá TENTAR RENEGOCIAÇÃO junto ao fornecedor, ou ainda, buscar 

novas alternativas de fornecimento no mercado. 

 

Parágrafo segundo 

Na impossibilidade de renegociar, o comprador deverá justificar a compra com valor 

majorado. 

 

2.5. EMISSÃO E APROVAÇÃO DE AF (AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO) 

 

Parágrafo primeiro 

A emissão da AF deverá ser efetuada sempre se utilizando o sistema SYSHOSP, de 

acordo com o padrão estabelecido neste sistema.  

Parágrafo segundo 
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A CONFIRMAÇÃO DA AF JUNTO AO FORNECEDOR, somente poderá ser 

efetuada após a aprovação da AF pelos níveis competentes. 

 

Parágrafo terceiro 

Quando se tratar de uma AF de aplicação imediata, investimento ou serviço externo, 

esta deverá conter também a aprovação da Diretoria Geral. 

 

2.6. FOLLOW-UP 

 

Parágrafo primeiro 

Diariamente, o comprador deverá emitir relação das AF’s  para follow-up. 

 

Parágrafo segundo 

Ao contatar os fornecedores para confirmação das entregas, o comprador deverá 

registrar no relatório de AF´s a ocorrência a ação realizada. 

 

Parágrafo terceiro 

O follow-up termina apenas no momento do recebimento efetivo do material na 

Unidade demandada. 

 

2.7. COMPRA DE ITENS DE APLICAÇÃO IMEDIATA (NÃO ESTOCÁVEL) 

 

Parágrafo primeiro 

Os Pedidos de Compra deverão ser emitidos utilizando-se o sistema SYSHOSP, 

com especificação técnica completa e todos os detalhes necessários para 

identificação exata do material a ser adquirido (cor, dimensões, detalhamento 

técnico, marca, etc.). 

 

Parágrafo segundo 

Em caso de dúvidas, o solicitante deverá pedir auxílio ao setor de Compras, que 

poderá inclusive utilizar catálogos técnicos disponíveis. 

Parágrafo terceiro 
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A recepção dos pedidos só poderá ocorrer após autorização da Diretoria 

responsável.; 

 

2.8. COMPRA DE ITENS ESTOCÁVEIS 

 

Os produtos não padronizados para demonstração e/ou teste, enviados pelos 

fornecedores, são encaminhados à Comissão de Padronização, que após resultado 

da análise técnica retornará ao Setor de Compras para avaliação comercial e então 

definição pela padronização ou não da marca. 

 

2.9. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 

 

No sistema SYSHOSP constarão todos os materiais de escritório padronizados Na 

Unidade. Caso o usuário necessite de algum material não padronizado, deverá 

solicitá-lo através de e-mail. 

 

3. NORMAS 

 

Exemplo de processo de compra: 

 

 Recepção do pedido no setor de compras: 02/06/2020 

 Solicitação e recepção de 03 cotações;  

 Emissão da Autorização de Fornecimento;  

 Autorização da Gerência ou Diretoria 

 Envio da AF ao fornecedor: 05/06/2020 

 

Prazos médios de entrega:  

 

 Fornecedor local com produto em estoque: 01 a 03 dias  

 Fornecedor de outras praças com produtos em estoque: 05 dias úteis 

 Na hipótese da não existência dos produtos em estoque, este prazo poderá 

variar em função do fornecimento da indústria. 
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O Setor de Compras não se envolve com ressarcimento de valores pagos por 

compras efetuadas por outros setores. Essas solicitações devem ser encaminhadas 

pela coordenação responsável pela compra para visto da Gerência ou Diretoria que 

encaminhará ao Setor Financeiro, anexando a Nota Fiscal devidamente visada.  

 

Caberá ao solicitante da compra averiguar se o produto recepcionado está de 

acordo com o que foi pedido. Em caso de não conformidade, o Setor de Compras 

deverá ser imediatamente informado, para que possa tomar as providências 

cabíveis. 

 

O contato com o Setor de Compras por ser feito através dos e-mails:  

compras@fabamed.org.br 

penhapacheco62@hotmail.com  

compras.16fabamed@gmail.com 
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FLUXOGRAMA 
DATA EMISSÃO: 

16/06/2020 

Macrofluxo Suprimentos 
VERSÃO 

 

PROCESSO:  

EXECUTANTE: PCE, Compras, Almoxarifado, Farmácia  

DATA DE REVISÃO: 

16/06/2020 

 

 

Levantar relatórios em sistema e Planilhas 
complementares 

 

Análise dos itens x Consumo x Pendências 
 

Enviar para o Setor de Compras 
 

Definir fornecedor e gerar AFs 
 

Preparar SC 

Solicitar no mínimo 03 cotações 
 
 
 
 
 

 de cotação ( BIONEXO) Resgatar/ Avaliar as cotações recebidas 
 

Obter assinaturas de aprovação 
 

  

  
 

 

    

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEM O QUE 

Fazer programação de 
reposição do Estoque  

 
PCE 

 

 
COMPRAS 

 

Avaliar SC 



          

 

 

 

FLUXOGRAMA 
DATA EMISSÃO: 

16/06/2020 

Macrofluxo Suprimentos 
VERSÃO 

 

PROCESSO:  

EXECUTANTE: PCE, Compras, Almoxarifado, Farmácia  

DATA DE REVISÃO: 

16/06/2020 

 

 

Envio para Fornecedor 

Receber NF do Fornecedor 

Conferir N.F x A. F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALMOXARIFADO 

 

 

O QUE QUEM 

 
COMPRAS 

 

 

Receber e conferir 

Mat/Med Físico x 

Espelho N.F 

Assinar 

canhoto e 

liberar 

fornecdor  

Colocar 

Carimbo de 

recebido na 

nota fiscal 



          

 

 

 

FLUXOGRAMA 
DATA EMISSÃO: 

16/06/2020 

Macrofluxo Suprimentos 
VERSÃO 

 

PROCESSO:  

EXECUTANTE: PCE, Compras, Almoxarifado, Farmácia  

DATA DE REVISÃO: 

16/06/2020 

 

 

  

Da entrada no 

estoque 

 

Selecionar e separar Mat/Med  para 

individualizar/etiquetar 

 

FARMÁCIA 

CENTRAL/ 

ALMOXARIF

ADO  

Individualizar, Etiquetar e Armazenar 

Mat/Med 

Conferir Mat/Med Individualizado 

por lote/validade 

Receber Solicitação/Prescrição 
Repor Estoque das 

Farmácias Satélites 

Dispensar Mat/Med 

Lançar/Devolver Mat/Med no Sistema 

 

INICIAR O CICLO 


