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1.introdução
A melhoria contínua da qualidade dos processos, tem sido
um instrumento bastante utilizado na busca da satisfação dos
clientes. Devido a este fato, o Hospital Paraná - iniciou a busca
pelas certiﬁcações ISO 9001 Sistema de Gestão de Qualidade e
pela Acreditação Hospitalar concedida pela ONA – Organização
Nacional de Acreditação, a ﬁm de oferecer um atendimento de
excelência a seus pacientes, e concomitantemente garantir sua
participação no mercado com produtos e serviços de qualidade.
Entendemos que é de fundamental importância
selecionar os fornecedores e identiﬁcar aqueles que, além de
terem reconhecida capacidade técnica, estão comprometidos
com a preservação do meio ambiente, com a saúde e a
segurança de seus colaboradores e com a responsabilidade
social, e estabeleça relação comercial ética com seus parceiros.
A Política de compras estabelece diretrizes para a
aquisição de bens e serviços, em que o principal objetivo é
garantir transparência e segurança durante as transações.
A ﬁnalidade deste documento é aprimorar a relação entre o
Hospital Paraná e seus fornecedores, nele está descrita a
sistemática de avaliação, as condições gerais de fornecimento e
os métodos utilizados para monitoramento de desempenho de
cada fornecedor.
O fornecedor, deve conhecer, entender e cumprir os
requisitos de qualidade contidos neste manual.
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2. INFORMAÇÕES GERAIS
Nossa Missão
Prestar serviços médicos de alta qualidade.
Nossa Visão
Consolidar nosso posicionamento como Centro de Referência em
Atendimento Médico – Hospitalar até 2020.
Nossos Valores
·Ética
·Competência
·Sustentabilidade
·Credibilidade
·Desenvolvimento
·Humanização
·Inovação
Política da Qualidade
Garantir a qualidade e a segurança do paciente, buscando a
excelência na gestão dos processos com aprimoramento contínuo,
garantido a satisfação dos clientes.
3. POLÍTICA DE COMPRA
Estabelece diretrizes para a aquisição de bens e serviços, em que
o principal objetivo é garantir transparência e segurança durante as
transações.
Além de qualiﬁcar os fornecedores, a política propõe uma
utilização eﬁciente dos recursos sempre observando a satisfação dos
clientes e o bom relacionamento entre as partes.
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3.1 Princípios Éticos
Todas as aquisições de bens, serviços e materiais de consumo
seguirão o procedimento regular, o qual se destinará à seleção da
proposta mais vantajosa, considerando-se os aspectos ﬁnanceiros e
qualitativos, em obser vância aos princípios da Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Eﬁciência, Transparência e Boa Fé.
3.2 Diretrizes gerais de conduta
Essas normas deverão ser observadas pelos colaboradores,
conforme detalhado a seguir:
Compete aos colaboradores do Hospital Paraná atender aos
fornecedores com tratamento igualitário, imparcial, ter um caráter
institucional, justo, no sentido de preservar a imagem da instituição,
buscando fortalecer as relações e aperfeiçoar os processos de
comunicação.
E ainda, cumprir ou fazer cumprir integralmente as obrigações
contratuais assumidas com os fornecedores e exigir que eles também as
cumpram, mantendo relações honestas e íntegras, preservando-se os
direitos de ambas as partes;
Esperamos o mesmo compromisso de nossos fornecedores e
prestadores de serviço. Por este motivo, estabelecemos princípios de
conduta do fornecedor os quais partilhamos e esperamos que sejam
cumpridos em todas a atividades relacionadas direta ou indiretamente à
instituição, como demonstração do interesse na manutenção da
parceria.
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3.3 Dever de Privacidade
Manter sigilo e conﬁdencialidade sobre todas as informações
técnicas ou não, preservando a ética nas negociações.
Garantir a segurança dos dados e informações do Hospital Paraná,
divulgando-os somente com seu expresso consentimento.
3.4 Brindes, doações e patrocínios
As doações feitas a MARIMED, sejam elas para ﬁns de pesquisa, de
assistência à saúde, de educação, de ﬁlantropia ou para qualquer outra
ﬁnalidade, devem ser atos descomprometidos, sem a geração de
qualquer tipo de vantagem ou contrapartida material.
As doações devem sempre ser recebidas e gerenciadas pela instituição,
que manterá os registros dos valores recebidos de forma apropriada e
com todas as informações necessárias para ﬁns de prestação de contas.
O recebimento de brindes, doações ou patrocínios, aos
colaboradores estão restritos a:
Canetas, lápis, lapiseiras, agendas, cadernos, camisetas, bonés,
squeeze, nécessaires e outros materiais de uso pessoal com logomarca
da empresa doadora.
O colaborador jamais deverá solicitar ou aceitar dinheiro em
espécie ou quaisquer vantagens ou favores de atuais ou potenciais
fornecedores, bem como convites de caráter pessoal para hospedagem,
viagens ou outras formas de entretenimento que possam gerar danos à
imagem ou conﬂitos de interesses do Hospital Paraná.
Os convites para palestras, eventos, workshops, seminários,
almoços e jantares ou aﬁns patrocinados por fornecedor são permitidos
desde que haja anuência da administração.
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3.5 Diretrizes para os fornecedores
Para a manutenção da satisfação do relacionamento comercial,
determinamos as seguintes diretrizes que devem ser veriﬁcadas:
1.Ter ciência de que o setor de compras é a área competente para
negociar todo e qualquer tipo de compra de materiais, equipamentos e
insumos em geral, inclusive no atendimento após o fechamento do
pedido de compras. Salvo em situações emergenciais e/ou fora do
horário comercial;
2. Saber que na contratação de prestação de serviços e contratos, a área
técnica será corresponsável pela gestão do contrato, sob orientação do
departamento jurídico e diretorias;
3. Saber que o único documento que formaliza uma negociação e seu
respectivo pagamento é a ordem de compras , enviado pelo
departamento de compras, qualquer operação que não respeite essa
recomendação não será validada
4. O fornecedor não deve alterar unilateralmente qualquer condição na
ordem de compra (pedido) ou no contrato, sendo que toda e qualquer
alteração deve ser previamente acordada entre as partes;
5. Retornar propostas ou cotações dentro do prazo estabelecido;
6. Informar o número da Ordem de Compra na nota ﬁscal gerada;
7. Ter o conhecimento das legislações aplicáveis a sua empresa ou ramo
de atividade e atende-las, sendo que os produtos ou serviços devem
sempre obedecer aos padrões exigidos pelas normas técnicas;
8. Manter regular e fornecer quando solicitado, toda documentação
exigida pelos órgãos competentes;
9. As negociações com os fornecedores são realizadas mediante a
apresentação da melhor proposta técnico comercial;
10. Manter sempre um funcionário capacitado para dar suporte e
orientações a operação comercial e técnica;
11. Defendemos a manutenção da civilidade no relacionamento com a
concorrência, buscando informações de maneira lícita e conforme a
moral;
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12. O fornecedor deverá permitir visitas técnicas da MARIMED para
avaliação do processo de produção, comercialização e estocagem dos
materiais, sem quaisquer ônus;
Os conﬂitos de interesse devem ser notiﬁcados pelo fornecedor à
MARIMED, através do e-mail: ouvidoria@hospar.com.br, informando
situações nas quais os interesses particulares de colaboradores ou
fornecedores interﬁram inadequadamente na relação de ambas as
instituições.
Este e-mail também pode ser utilizado para denúncias relativo às
questões éticas nos relacionamentos com fornecedores e parceiros;

4. CLASSIFICAÇÃO DE CRITICIDADE DE PRODUTOS OU SERVIÇOS
A classiﬁcação da criticidade dos produtos ou serviços vai
determinar o grau de análise e rigor complementar que o Hospital
Paraná irá adotar para avaliar os produtos e serviços adquiridos. A análise
da criticidade foi estabelecida com base no parâmetro de impacto na
assistência.
4.1 Produtos e serviços críticos
Todos os produtos ou serviços que impactam diretamente na
qualidade do atendimento prestado, na segurança do paciente, são
considerados críticos e serão avaliados periodicamente pelo gestor
tomador do serviço, em conjunto com a área de suprimentos.
Esses fornecedores considerados estratégicos são monitorados
periodicamente de acordo com requisitos técnicos e legais, conforme
ramo de serviço ou produto. Os mesmos serão comunicados que estão
no rol de fornecedores críticos, e que receberão a visita técnica da equipe
do hospital Paraná, além da avaliação periódica de desempenho.
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4.2 Avaliação geral
No processo de aquisição, todos os requisitos comerciais são
veriﬁcados, e havendo necessidade de documentação de qualiﬁcação,
esta é solicitada antes do processo, para que o Hospital Paraná efetive a
homologação do cadastro dos fornecedores.
5. QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
A instituição reserva o direito der selecionar todos os
fornecedores de produtos e serviços dentro de requisitos pré deﬁnidos e
em conformidade com a qualidade exigida. Poderá haver a
desqualiﬁcação dos fornecedores que deixarem de atender os requisitos
estabelecidos.
5.1 Documentação geral - exigida para todos os fornecedores de
produtos e serviços:
·Ficha Cadastral;
·Cartão CNPJ;
·Inscrição Estadual - quando aplicável;
·Contrato Social, Estatuto ou Ata da Empresa atualizados;
·Alvará de Localização e Funcionamento;
·Alvará da Vigilância Sanitária - quando aplicável à sua área de atuação);
Certidões Negativas de Débitos, aplicável somente para os
prestadores serviços de mão de obra terceirizados, quando exigido em
contrato.
Com base na legislação federal, estadual, municipal e normas
técnicas, serão exigidas dos fornecedores as documentações
especiﬁcadas conforme relação a seguir, dentre outras que possam ser
cabíveis, de acordo com o tipo de produto ou serviço fornecido.
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5.2 Medicamentos, materiais médicos hospitalares e consignados
Ficha Cadastral;
·Cartão CNPJ;
·Inscrição Estadual (quando aplicável);
·Contrato Social, Estatuto ou Ata da Empresa atualizados;
·Alvará de Localização e Funcionamento;
·Alvará da Vigilância Sanitária;
·Certiﬁcado de Responsabilidade Técnica – quando aplicável;
·Certiﬁcado de Boas Práticas de Fabricação - quando aplicável;

5.3 Medicamentos – Serviços de Manipulação
·Ficha Cadastral;
·Cartão CNPJ;
·Inscrição Estadual (quando aplicável);
·Contrato Social, Estatuto ou Ata da Empresa atualizados;
·Alvará de Localização e Funcionamento;
·Alvará da Vigilância Sanitária;
·Certiﬁcado de Responsabilidade Técnica;
·Certiﬁcado de Boas Práticas de manipulação;
5.4 Nutrição: gêneros alimentícios
5.4.1 Alimentos Perecíveis
(Carnes, ovos e laticínios e verduras

processadas)

·Ficha Cadastral;
·Cartão CNPJ;
·Inscrição Estadual;
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·Contrato Social, Estatuto ou Ata da Empresa atualizados;
·Alvará de Localização e Funcionamento;
Contrato Social, Estatuto ou Ata da Empresa atualizados;
·Alvará de Localização e Funcionamento;
·Alvará da Vigilância Sanitária;
·Licença Sanitária de Transporte;
·Registro SIF, (quando aplicável);
·Certiﬁcado de Boas Práticas de Fabricação, Manual de Boas Práticas
(quando aplicável);
·Controle de pragas e vetores;
5.4.2 Alimentos Não Perecíveis
·Alvará da Prefeitura Municipal de Localização;
·Controle de pragas e vetores;
·Produtos com registro no Ministério da Saúde;
·Alvará da Vigilância Sanitária, se necessário;
·Cartão CNPJ;
·Ficha cadastral;
·Inscrição Estadual.
5.4.3 Alimentos Hortifrutigranjeiros
·Alvará da Prefeitura Municipal de Localização;
·Ficha cadastral;
·Cartão CNPJ
·Inscrição Estadual;
·Licença Sanitária;
·Controle de pragas e vetores.
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5.4.4 Materiais de Copa
Enquadrados na relação geral
5.5 Engenharia Clínica
5.5.1 Produtos e equipamentos
·Ficha Cadastral;
·Cartão CNPJ;
·Inscrição Estadual - quando aplicável;
·Contrato Social, Estatuto ou Ata da Empresa atualizados;
·Alvará de Localização e Funcionamento;
·Alvará da Vigilância Sanitária - quando aplicável à sua área de atuação;
·Certidões Negativas de Débitos, aplicável somente para os prestadores
serviços de mão de obra terceirizados, quando exigido em contrato.
5.5.2 Engenharia Clínica – Prestação de serviços
Além da documentação geral:
·Responsável técnico habilitado no CREA;
·Comprovação de capacitação da equipe técnica;
5.6 Coleta e Transporte de Resíduos de Serviços de Saúde
·Ficha Cadastral;
·Cartão CNPJ;
·Inscrição Estadual;
·Contrato Social, Estatuto ou Ata da Empresa atualizados;
·Alvará de Localização e Funcionamento;
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·Licença sanitária;
·Licença junto a autoridade ambiental;
·Responsável técnico- registro no conselho.
5.7 Serviços de Controle de Pragas e Vetores
·Ficha Cadastral;
·Cartão CNPJ;
·Inscrição Estadual (quando aplicável);
·Contrato Social, Estatuto ou Ata da Empresa atualizados;
·Alvará de Localização e Funcionamento;
·Alvará da Vigilância Sanitária;
·Certiﬁcado de Responsabilidade Técnica;
·Licença ambiental;
·Registros dos produtos utilizados junto ao Ministério da Saúde.
O atendimento aos requisitos de segurança, será uma condição
indispensável para contratação do fornecedor. Após negociação e
contratação do fornecedor, a liberação da entrada do prestador de
serviços nos recintos da instituição, está condicionada à apresentação da
documentação exigida e a participação de integração.
6. HOMOLOGAÇÃO PARA CADASTRO DOS FORNECEDORES
Ao receber a documentação da empresa, a equipe de suprimentos
analisa os mesmos, de acordo com todas as exigências legais de acordo
com cada categoria. Estando os documentos em conformidade é
iniciado o processo de homologação no sistema do Hospital Paraná, que
será concluído somente se não houver nenhuma pendência de acordo
com os critérios documentais anteriormente descritos.
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Os documentos de qualiﬁcação devem estar dentro do prazo de
validade e serão armazenados na área de suprimentos, digitalizados em
plataforma eletrônica.
Cada fornecedor qualiﬁcado terá um “prontuário” com uma cópia
de toda documentação pertinente à sua atividade, armazenados no setor
de suprimentos e para os casos de comercialização pela plataforma
eletrônica, estes estarão disponibilizados na Bionexo, lembrando que os
documentos devem estar sempre dentro do prazo de validade.
O processo de cadastramento, homologação e qualiﬁcação dos
fornecedores compete à equipe de suprimentos, que analisará
alternativas para uma nova parceria, atendendo sempre aos prérequisitos comerciais e legais.
O futuro fornecedor solicita o cadastro e inicia-se o processo de
homologação, no qual serão solicitados documentos, dependendo do
tipo de produto e/ou serviço proposto, o fornecedor receberá uma visita
técnica in loco para averiguação das estruturas físicas, sanitárias da
empresa.
Os fornecedores que comercializam Medicamentos e Materiais
Médicos Hospitalar e que tem interesse em fornecedor à MARIMED,
devem se cadastrar na plataforma Bionexo, através do site:
www.bionexo.com.br. Sendo que o fornecedor deve estar atendo ao
prazo de vencimento dos documentos de autorização de funcionamento
e outros complementares, atualizando sempre que necessário.
Fornecedores de serviços e/ou produtos (tais como; materiais de
escritório, materiais de manutenção, nutrição enteral, impressos, gêneros
alimentícios e produtos de limpeza e higiene), devem solicitar o
cadastramento mediante preenchimento da
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Ficha Cadastral do Fornecedor, disponível no site da instituição:
www.hospitalparana.com.br, aba Trabalhe Conosco – Fornecedores.
Preencher o formulário e enviar para o departamento de compras,
através do e-mail: compras@hospar.com.br, juntamente com as
documentações solicitadas de acordo com o tipo de produto e/ou
serviço a ser fornecido, lembrando que a MARIMED trabalha somente
com fornecedores que emitem Nota Fiscal Eletrônica (DANFE).
A MARIMED poderá a qualquer tempo solicitar informações,
complementação ou renovação de documentos às empresas
cadastradas.
Os produtos devem ter registros nos órgãos competentes e os materiais
que forem enviados para teste são recebidos pelo departamento de
compras/suprimentos, e encaminhados para as respectivas áreas
técnicas analisarem, naquilo que for cabível.
A atualização do cadastro é de responsabilidade do próprio fornecedor,
sendo de extrema importância a manutenção dos dados sempre
atualizados.
Fica reservado a MARIMED a escolha de inclusão de novos fornecedores,
bem como a desqualiﬁcação de fornecedores que não atendam aos
requisitos de avaliação estabelecidos.
Envio dos documentos:
A documentação deve ser enviada no formato PDF, para o endereço
eletrônico compras@hospar.com.br. A documentação será analisada
em relação à autenticidade e validade, e somente depois inseridas no
sistema interno da MARIMED. O prazo máximo para validação é de três
dias úteis.
O atendimento aos requisitos de segurança, será uma condição
indispensável para contratação do fornecedor. Dever ser observado o
uso de EPI a todos os trabalhos internos e externos da MARIMED.
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Após negociação e contratação do fornecedor, a liberação da entrada do
prestador de serviços nos recintos da instituição, está condicionada à
apresentação da documentação exigida e a participação de integração.
7. ATENDIMENTO ÀS COTAÇÕES
A MARIMED realiza as cotações através de consultas, abrangendo o
mínimo de três fornecedores. Excepcionalmente, reserva o direito de dar
continuidade ao processo de cotação com número inferior.
Para agilizar o processo de compras, o fornecedor deverá informar nas
cotações, as seguintes informações:
a)Descrição completa dos produtos e/ou serviços;
b)Descrição da qualidade do produto e/ou serviço;
c)Informar o preço individual e total;
d)Indicar o fabricante;
e)Informar o prazo de pagamento;
f)Informar o prazo de entrega;
g)Fornecer informações e documentos necessários, quando solicitado.
h)Observar o prazo de entrega do orçamento.
8. GESTÃO DE CONTRATOS
Para fornecimento de serviços e/ou produtos críticos, após a conclusão
das negociações, realizada entre o setor técnico com intermediação da
administração, é realizada de acordo com o seguinte:
a) O fornecedor ou o Hospital Paraná redige o contrato e/ou aditivos de
acordo com as condições negociais, que será avaliado pelo
departamento jurídico em conjunto com o setor tomador do serviço,
responsável pelas condições técnicas do mesmo;
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b) O fornecedor deverá enviar o contrato assinado, juntamente com a
cópia dos documentos comuns a todos os fornecedores;
c) A diretoria assinará o contrato, e encaminhará a via do fornecedor via
Correios (AR), e/ou pessoalmente com protocolo de recebimento;
d) O fornecedor será homologado e apto para fornecimento de produtos
e/ou serviços após a entrega dos documentos para a área de
suprimentos, conforme deﬁnidos no capítulo anterior, via e-mail;
d) Os contratos de terceirização de mão-de-obra serão acompanhados
pelo SESMT (serviço especializado em engenharia de segurança e em
medicina do trabalho), onde serão exigidos todos os documentos da
categoria e deverão passar por integração na instituição.
9. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
A avaliação de fornecedores da MARIMED é realizada com base
em critérios estabelecidos pelas áreas técnicas da instituição, para cada
categoria de fornecedor, observando padrões de qualidade, capazes de
garantir os produto e serviços de alto padrão.
Aplica-se a avaliação a todos os fornecedores de produtos ou
serviços classiﬁcados como críticos, especialmente os serviços
terceirizados de assistência direta ou indireta ao paciente.
9.1 Critérios de Avaliação de desempenho dos fornecedores
A avaliação consiste na inspeção e conferência dos requisitos
deﬁnidos neste documento, constantes nas Ordens de Compras, Ordem
de Serviços e Contratos, executados no momento das entregas no
Almoxarifado e/ou na execução dos serviços nas áreas contratantes.
A avaliação é realizada por meio de ferramenta de avaliação, na
qual estão descritas as exigências legais especíﬁcas e outros critérios
gerais tais como:
a. Prazo – entrega ou execução no prazo acordado;
b. Veriﬁcação Documental - Nota Fiscal em conformidade com a ordem
de compra ou contrato, entrega de certiﬁcações, entrega de laudos,
fornecimento da documentação adicional;
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c. Atendimento - cumprimento das cláusulas contratuais e das
negociadas e facilidade no relacionamento;
d. Qualidade - qualidade do serviço prestado, resolução de ocorrências,
mão-de-obra, materiais e equipamentos adequados.
e. Flexibilidade - em caso de mudanças nas quantidades, datas de
entregas, mudança de escopo e na negociação em geral.
f. Requisitos técnicos legais – de acordo com a legislação aplicável a
cada serviço prestado.
Nas avaliações utiliza-se como critério, o sistema de notas
previamente deﬁnidos, orientando o gestor a analisar os requisitos,
evitando assim avaliação subjetiva.
Há vendo o apontamento de não conformidades, estas serão
enviadas os responsáveis para apresentação de ação de correção ou
proposta de melhorias, que serão avaliadas pela área técnica.
O tipo de não conformidade poderá ensejar desde a suspensão
temporária do fornecimento, (de acordo tempo para solução do
problema), até a desqualiﬁcação do fornecedor nos casos mais graves ou
irreversíveis, como a perda da licença de operação, intervenção sanitária,
entre outros.
10. VISITAS TÉCNICAS – AUDITORIAS NOS FORNECEDORES
As visitas técnicas a fornecedores visam garantir a qualidade do
serviço e/ou produto oferecido, com o intuito de conﬁrmar as condições
de fornecimento dos produtos, medicamentos e serviços prestados, com
o objetivo de propiciar um processo de desenvolvimento adequado ao
fornecedor, estabelecendo uma relação de parceria e conﬁança, tanto
para qualiﬁcação inicial ou para auditoria dos seus serviços.
A realização de visitas aos fornecedores é de responsabilidade da
área técnica e se necessário, com o acompanhamento da área de
suprimentos. Deverão ser elaborados relatórios de acordo com roteiro
estabelecido, sempre com base na legislação aplicável.
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O cronograma para visitas técnicas serão previamente acordado
com os fornecedores.
As visitas técnicas têm a ﬁnalidade de:
a)Conhecer e acompanhar todo o processo de fornecimento do
fornecedor;
b)Veriﬁcar as áreas físicas (aspectos higiênicos e organização);
c)Veriﬁcar se o fornecedor tem condições técnica de atender as
solicitações e demandas que serão requisitadas, entre outros pontos,
que serão determinantes para o cadastro ou continuidade de
relacionamento com o fornecedor.
d)Solicitar a apresentação dos documentos de controle de qualidade e
dos manuais operacionais;
e)Observar se os estoques estão organizados, limpos e armazenados
adequadamente;
f)Observar se o fornecedor apresenta capacidade de reagir rapidamente
a pedidos emergenciais;
g)Veriﬁcar os sistemas de entrega e a qualidade do transporte;
h)Veriﬁcar o descarte de resíduos e as práticas de gestão sustentável;
i)Buscar o desenvolvimento dos fornecedores de produtos e serviços.
11. DESENVOLVIMENTO DOS FORNECEDORES
Havendo o descumprimento dos acordos ﬁrmados o fornecedor
será notiﬁcado quando aos requisitos que precisam ser melhorados.
Poderemos segundo o caso, aplicar:
a)Notiﬁcação de advertência, relatando o fato a ser melhorado ou
corrigido;
b)Suspenção temporária de participação em cotações e/ou compras
diretas;
c)Desqualiﬁcação permanente do cadastro de fornecedores.
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As sanções poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente,
dependendo da gravidade do fato, e do resultado gerado. Ressalvadas as
não conformidades decorrentes de “caso fortuito” ou de “força maior”,
quando devidamente comprovado, como no caso de atraso no
fornecimento devido a greve gera.
O fornecedor será notiﬁcado formalmente através por meio de
carta de “Não Conformidade”, enviada preferencialmente via e-mail. O
fornecedor poderá apresentar pedido de reconsideração, devidamente
fundamentado, que será analisado pela área de suprimentos e quando
aplicável pela área técnica.
Esperamos que o fornecedor demonstre o tratamento feito para
correção da falha, bem como as ações tomadas para evitar a recorrência
das mesmas.
12. ORIENTAÇÕES FINANCEIRAS
É de fundamental importância a observação das orientações
ﬁnanceiras a seguir, que deverão ser seguidas para a harmonia no
relacionamento comercial com a MARIMED.
A nota ﬁscal, deverá conter
a)Razão Social: MARIMED SERVIÇOS MÉDICOS S/A;
b)Endereço completo;
c)CNPJ;
d)Inscrição estadual;
e)Descrição, valor unitário e total dos produtos;
f)Lotes/validades dos produtos;
g)Incidência dos impostos;
h)Informar o número do pedido/Ordem de Compras na Nota Fiscal (ID
da Bionexo).
i)Informar a forma e condições de pagamento, anexando os boletos
quando esta for a opção.
20 - Manual do fornecedor - marimed

A nota ﬁscal deverá ser enviada no formato XML e PDF, para os seguintes
e-mails:
compras@hospar.com.br e almoxarifado@hospar.com.br.
Caso no momento do recebimento seja identiﬁcada alguma
inconformidade na Nota Fiscal, o fornecedor deverá enviar “Carta de
Correção” de acordo com a legislação.
Os retornos e devoluções de materiais avariados devem ocorrer com a
emissão da nota ﬁscal do próprio fornecedor, devido a Instituição não
possuir Inscrição Estadual (I.E.).
Todas as despesas efetuadas com a devolução, reposição, substituição
ou reparo de materiais/equipamentos recebidos em desacordo com as
especiﬁcações estabelecidas pela MARIMED, como frete, embalagens,
seguro e outras, correrão por exclusiva conta e risco do fornecedor.
13. REGRAS PARA ENTREGA DE MATERIAIS EM GERAL
Funcionários diretos de fornecedores e/ou transportadoras deverão se
apresentar devidamente uniformizado e identiﬁcado.
Não será permitido em hipótese alguma, vestimentas inadequadas como
“shorts, bermuda, camiseta regata ou funcionários sem camisa ou de
chinelos”.
O fornecedor deverá enviar funcionários em número suﬁcientes para
atender a demanda da entrega, bem como, trazer carrinhos e
equipamentos necessários para descarregamento dos materiais.
O fornecedor deverá observar os horários estabelecidos para entregas
dos produtos negociados, lembrando que a qualidade da entrega é prérequisito na avaliação do fornecedor.
As entregas serão acompanhadas por um colaborador da MARIMED.
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Os veículos devem apresentar-se higienizados, isentos de odores
e de resíduos de alimentos e materiais diversos, para evitar
contaminações dos produtos transportados.
Produtos que estiverem acondicionados fora dos padrões de boas
práticas de estocagem, não seguirem as recomendações do fabricante
ou estiverem com a temperatura fora do ideal não serão recebidos;
Os produtos e serviços adquiridos pela MARIMED deverão ser
acompanhados de toda a documentação acessória, seja manual de
instalação, garantias, laudos, entre outros.
Será realizada inspeção visual para veriﬁcar a integridade do
produto, observando aspectos físicos, como vazamento, violação do
lacre das embalagens, rótulos, quantidade, apresentação, concentração,
lote, laboratório e validade (que deve ser de no mínimo um ano ou estar
de acordo com o prazo mínimo especiﬁcado na ordem de compra);
Para garantir a estabilidade da temperatura para produtos
termolábeis durante o período de transporte, o recebimento e
armazenamento a temperatura deve ser mantida entre 2ºC e 8ºC, em
recipiente limpo e organizado. Na conferência, serão observados se
esses produtos estão acondicionados em caixas térmicas (isopor) e na
faixa de temperatura indicada utilizando termômetros.
Qualquer ocorrência, que possa acarretar atraso no prazo de
entrega estabelecido, deverá ser comunicado ao departamento de
compras/suprimentos, com a indicação precisa dos motivos do eventual
atraso e a prévia indicação da nova data de entrega que será analisada.
14. VISITAS À MARIMED
As visitas de fornecedores à MARIMED para apresentação de
produtos ou serviços, deverão ser agendadas previamente com o
departamento de compras pelo fone (044) 3218-4030, ou pelo e-mail:
compras@hospar.com.br
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DECLARAÇÃO DE ADESÃO E COMPROMISSO
Declaro que tomei ciência do Manual do Fornecedor MARIMED,
li e entendi o seu conteúdo e cumprirei as regras contidas neste
documento.
Assumo o compromisso de reportar à área de Suprimentos da
MARIMED qualquer comportamento ou situação que esteja ou pareça
estar em desacordo com as diretrizes e recomendações previstas neste
Manual.
Comprometo-me, ainda, a disseminar o Manual do Fornecedor
MARIMED, aos meus representantes, colaboradores, fornecedores e/ou
contratados que estejam envolvidos direta ou indiretamente na
prestação de serviços e/ou fornecimento de materiais para a MARIMED.
Assumo, ainda, o compromisso de avaliar meus processos
internos a ﬁm de adequá-los às diretrizes dispostas neste Manual e às
melhores práticas de mercado.
Assinatura: ____________________________________________________
Nome do representante: ______________________________________
Cargo: ________________________________________________________
Razão Social da Empresa: _____________________________________
Local/Data: _____________________________________ ___/___/___.
Carimbo com CNPJ
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