


Estamos vivendo na era da competitividade, onde a qualidade, a eficiência e a

otimização dos processos são pilares imprescindíveis para a gestão da cadeia de

suprimentos. O mercado e os consumidores estão cada vez mais exigentes, preço e

qualidade não são mais diferenciais, são requisitos básicos e a legitimidade social

tornou-se um diferencial para a sobrevivência das empresas. Frente a este cenário,

o Hospital Ernesto Dornelles busca cada vez mais a melhoria contínua dos seus

serviços, processos e na gestão do seu negócio, que prevê uma política de

responsabilidade social, eficiência clínica, otimização máxima dos recursos,

comprometida com a sustentabilidade das partes interessadas.

A busca pela excelência da Supply Chain Management (gestão da cadeia de

suprimentos) é um dos fatores estratégicos para a sobrevivência da instituição.

Visando estreitar o relacionamento com os nossos fornecedores e parceiros, foi

elaborado um sistema de desenvolvimento de Supply Chain (cadeia de

suprimentos), sendo que uma das ferramentas desse sistema é o Manual de

Relacionamento com Fornecedores Estratégicos.

Este manual tem por finalidade orientar os fornecedores de como manter uma

conduta ética em parceria com o Hospital Ernesto Dornelles nas relações

comerciais, através de diretrizes, requisitos, procedimentos e critérios a serem

seguidos no relacionamento entre as partes.

Esperamos de nossos fornecedores ações de melhoria contínua, buscando

atender e corresponder às expectativas e requisitos deste manual.

O Hospital Ernesto Dornelles, dentro da sua política de relacionamento com os

fornecedores, designa-se a estabelecer condições comerciais adequadas, com o

intuito de atuar de forma transparente nas relações comerciais com seus parceiros

de negócio.

Para conhecer melhor o Hospital Ernesto Dornelles acesse o nosso site:

www.hed.com.br

01 APRESENTAÇÃO
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2.1. Medicamentos e Vacinas:

● Registro no Ministério da Saúde;

● Alvará da Vigilância Sanitária;

● Certificado de Regularidade Técnica de Farmácia - CRF;

● Certificado de Boas Práticas ou Publicação no Diário Oficial;

● Carta de Exclusividade ou de Distribuição do Fabricante;

● Laudos técnicos para medicamentos oncológicos e soluções parenterais de

grandes volumes.

2.2. Materiais Hospitalares:

● Registro no Ministério da Saúde;

● Alvará da Vigilância Sanitária;

● Certificado de Regularidade de Farmácia - CRF;

● Certificado de Boas Práticas ou publicação no Diário Oficial, se houver.

2.3. Órteses e Próteses:

● Certificado de Regularidade de Farmácia - CRF;

● Autorização de Funcionamento (DOU);

● Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

● Inscrição Estadual;

● Registro no Ministério da Saúde;

● Contrato Social;

● Alvará da Vigilância Sanitária;

● Certidões Negativas;

● Certificado de Boas Práticas ou Publicação no Diário Oficial, se houver.

2.4. Nutrição Parenteral:

● Certificado de Regularidade de Farmácia - CRF;

● Autorização de Funcionamento (DOU);

● Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

● Inscrição Estadual;

● Registro no Ministério da Saúde;

● Contrato Social;
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Os fornecedores estratégicos que atendem o Hospital Ernesto Dornelles são

agrupados de acordo com as características dos produtos fornecidos e devem

atender aos requisitos específicos de cada grupo, conforme apresentados a seguir.

A documentação exigida para a qualificação e homologação de fornecedores,

constitui-se como critério básico para o processo de seleção:

02 QUALIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES



● Alvará da Vigilância Sanitária;

● Certidões Negativas;

● Certificado de Boas Práticas ou publicação no Diário Oficial, se houver.

03 AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

O atendimento aos requisitos e a informação de atuação e desempenho dos

fornecedores, efetiva-se através da ferramenta de Supply Chain Management

(gestão da cadeia de suprimentos) GTPLAN.

O módulo de avaliação de fornecedores utilizado pelo Hospital Ernesto

Dornelles é um sistema capaz de avaliar e ranquear os fornecedores através da

composição de notas.

Os fornecedores são analisados, com base nos critérios “Quantitativo” e

“Qualitativo” de avaliação, e precisam atender os seguintes requisitos:

● Pontualidade: Um dos aspectos mais importantes que deve ser observado

pelos fornecedores é a pontualidade nas entregas e a precisão das

quantidades de materiais especificados. O Hospital Ernesto Dornelles preza

pela responsabilidade de seus parceiros quanto à assiduidade desta entrega,

para que o seu funcionamento não sofra prejuízo ou fique comprometido por

eventuais atrasos nos recebimentos de insumos. Além disso, é imprescindível

que todo e qualquer material transite com a respectiva nota fiscal e seja

entregue junto com a mercadoria.

● Qualidade: do material no recebimento; e qualidade do material durante o

uso nos processos específicos de cada área;

● Ordem de compra: uma ordem de compra para cada nota fiscal;

● Validade: prazo de validade superior a 12 meses (1 ano);

● Valores: valor de divergência por item, entre nota fiscal e ordem de compra;

● Lotes: os lotes informados na nota fiscal devem ser iguais aos entregues;

● Apresentação: medicamentos em desacordo com as especificações

solicitadas (forma farmacêutica, apresentação, concentração, rótulo,

embalagem, condições de conservação, lote, validade, fabricante) não serão

recebidos. Embalagens violadas ou suspeitas de qualquer contaminação

serão rejeitadas e registradas;

● Termolábeis: a temperatura deverá estar entre 2°C e 8°C, fora desta faixa de

temperatura ocorrerá a recusa dos medicamentos.
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A fase de Avaliação de Desempenho de fornecedores resulta na geração de

um indicador que aponta através de notas (que varia de zero a cem) o desempenho

do fornecedor. Mensalmente, os fornecedores são notificados, através do envio da

carta de performance, para posterior análise e elaboração de plano de ação para a

correção de eventuais divergências, cuja eficácia deverá ser analisada no próximo

ciclo de avaliação.

04 DESCREDENCIAMENTOS DE FORNECEDORES

Serão analisados criticamente os fornecedores que obtiverem uma pontuação

inferior a 60 pontos, levando-se em consideração a sua importância e exclusividade

perante os itens fornecidos. Esta análise levará em consideração o impacto de um

possível descredenciamento frente às condições comerciais, principalmente no que

se refere à possibilidade de aumento nos custos, bem como situações onde existam

opções restritas de fornecimento do item em questão.

Nos casos de conceito regular, as aquisições serão realizadas sob condições

especiais, tendo cuidados adicionais por parte do processo de aquisições. E

fornecedores com conceito ruim serão descredenciados e não serão utilizados, a

não ser que sejam exclusivos.

05 COMUNICAÇÃO COM FORNECEDORES

O canal de comunicação entre o Hospital Ernesto Dornelles e seus

fornecedores se dará através de contatos telefônicos, e-mail ou pessoalmente.

06 DIA E HORÁRIO PARA PARA ATENDIMENTO DE FORNECEDORES

Os fornecedores possuem dias e horários específicos para visitas e contato

direto com os compradores e coordenadores de áreas (quartas-feiras pela manhã),

salvo agendamento direto com o comprador.

07 FRETE

O Hospital Ernesto Dornelles somente receberá pedidos com frete CIF, não

serão recebidos pedidos com frete FOB. Salvo as exceções acordadas pela área de

compras, como a importação direta de medicamentos.

08 TRANSPORTE

Os veículos utilizados no transporte deverão estar higienizados, isentos de

resíduos de alimentos e materiais (caixas, sacos, palhas e outros), para evitar
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contaminações dos produtos transportados. Os medicamentos e insumos

farmacêuticos devem ser transportados em veículos específicos e exclusivos para

este fim, refrigerados ou em recipientes apropriados para a garantia da manutenção

da temperatura apropriada para o seu acondicionamento, conforme tabela abaixo.

É aconselhável que os veículos transportem as mercadorias acondicionadas

sobre “pallets”, permitindo a circulação do ar e facilitando o descarregamento.

09 HORÁRIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

O horário de recebimento do Hospital Ernesto Dornelles é de segunda a

sexta-feira das 08h às 12h e das 13h às 17h, exclusivamente pela Rua Freitas de

Castro, na Central de Abastecimento Farmacêutico.

10 INFORMAÇÕES GERAIS

A política de compras prioriza as parcerias, procurando o desenvolvimento

comercial direto com os fabricantes. Se houver a necessidade de aquisições

imediatas ou de curto prazo, será feita a negociação com distribuidores em conjunto

com os fabricantes, a fim de que estes propiciem condições especiais de

fornecimento.

Explorando a potencialidade e a representatividade Hospital Ernesto Dornelles

no meio hospitalar, desenvolvemos negociações objetivando a redução de custos

operacionais e financeiros, a garantia da qualidade dos produtos adquiridos, o

aumento da padronização, estimulando o aumento de redes de responsabilidade

social, contribuindo para uma sociedade mais sustentável.

11 SÍNTESE DAS VERSÕES

Versão Data Motivo da Atualização Elaborador(es)

001 13/08/2021 Versão inicial Bárbara Borba, Clarice

Ramos e Tafarel

Maurente
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