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5. DESCRTÇÃO DA TNSTRUÇÃO DE TRABALHO

Ação Responsável Formulário/Matêrial Descrição Da Ação

'1. Efetuar o Pedido

de Cômpra
Todos os

colaboradores

Sistema lntegrado -

Sishosp

Encaminhar ao setor de compras a solidtaÉo dc

insumo com as devidas descriçÕes, através dc

sistema intêgrado SisHosp.

Caso o insumo não tenha cadastro no SisHosp,

o setor solicitante devêrá justificar a necessidâd€

mediante autorizaÉo da administraÇáo.

O sêtor solicitante devêrá informar ao sêtor de

compras, o tipo de convênio que pertênce o

insumo.

- SUS ContraiualizaÇão

-r SUS Oncológico

I OPS Oncológico

r OPS Não-Oncológico

2. Comprar
Comprador

Sistêma Integrado -

SisHosp

- Realizar as colações, obÍigatoriamente deverá

ser cotado na plataforma BIONEXO e poderá ser

ncluÍda cotação de empresas que não fazêm

larte da plaiaforma desde que o preço seja

satisÍatório.

- Mínimo de cotação de três emprêsas;

As aquisiÇôes obrigatoriamente tem que ocorrer

gelo sêtor de compras.

- As aquisigõês deverão ocorrer em dois pedidos

7oo/o e 31o/o dos itêns êm nota fiseal e boleto

cancário separado;

- prazo paía pagamento em todas as compras 28

lias;

-AquisiÇÕes oriundas de recursos públicos

seguir oÍientâçôês dê Conveniente conforme

termo de convênio.

3. Receber o insumo

Colaboradores

do

almoxarifado e

larmácaa

Nota Fiscal

Pedido de Compra

Sistema lntegrado -

SisHosp

Conferir o insumo em espécie, quantidade €

qualidade, conÍerindo a nota fiscal com o pedidc

le compra via sistema. a
\
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4 Assinar Nota

Fiscal

Líderes e

CoÍaboradores

do

aJmoxarifado e

târmácia

Nota Fiscal

Pedido de Compra

Boleto de entrega

Sistema lntegrado -

SisHosp

Na Nota Fiscal devê constar a assinatura dc

colaboradcr que recebeu, côníeríu e fez a quardã

do insumo. do Iíder do seior, dô seior compras €

da administração, coloôar a data de recebimento,

-Náo pode ser rasurada (riscada. corretivo,

êscreveT por cima do esôritô):

-lmprimir boleio de entrega e anexar na nota

Fiscal

Encaminhar ao Íinanceiro êm até 72 hoÍas útêis.

notas íiscais e anexos via relatório emitido via

Srstema por inclusão.

5. Boleto de Entrêga
Colaborador

Finar,.ceiro

Nota Fiscal

Pedido de Compra

Boleto de entrega

Sislema lntêgrado

SisHosp

Identificar no boleto de enirega qual tipo de

convêníÕ pefienoe o insumo de âcordo ccn'r o

pedido de ccmprã.




