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Objetivo 

          Este manual tem o objetivo de trazer informações sobre o processo de 

gestão de fornecedores da Unimed Leste Paulista, visando estreitar as 

relações com fornecedores e parceiros,  podendo evitar e/ou reduzir 

eventuais problemas. 

Uma característica fundamental a ser observada é o compromisso do 

fornecedor com os princípios de melhoria contínua da qualidade, meio 

ambiente e Responsabilidade Social. 

A nossa estratégia é desenvolver fornecedores que tenham a 

capacidade e a intenção de serem parceiros de longo prazo na busca da 

excelência. 

A Unimed Leste Paulista dentro da sua política com os fornecedores, 

designa-se a estabelecer condições comerciais adequadas e fornecer 

informações necessárias nos pedidos de compras de produtos e/ou serviços. 

 

Diretrizes Organizacionais de Compras 

O departamento de Compras da Unimed Leste Paulista está subordinado 

à Gerência de Controladoria, por sua vez, reporta-se à Diretoria, e suas 

diretrizes organizacionais estão diretamente ligadas ao Planejamento 

Estratégico da instituição.  

 

Conduta do Comprador 

 Todas as aquisições de bens e serviços são restritas exclusivamente ao 
departamento de Suprimentos, responsável por tal atividade; 
 

 As aquisições de produtos e/ou serviços são realizadas por meio de 03 
cotações, com empresas regularizadas e qualificadas; 
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 As autorizações de compras e/ou serviços devem ser formalizadas e 
evidenciadas por meio de Requisição de Compra (R.C) e Contrato. A 
Unimed Leste Paulista não pratica nenhum meio informal de compra; 
 

 Ter clareza e transparência das informações necessárias para a 
cotação, contratação, compra e administração de produtos e serviços; 
 

 Em hipótese alguma o colaborador da Unimed Leste Paulista poderá 
receber gratificação em espécie (dinheiro, cheque ou transação 
financeira) ou qualquer tipo de presente, salvo brindes promocionais 
sem valor significativo; 
 

 Colaboradores da Unimed Leste Paulista devem proteger informações 
confidenciais e só as utilizarem de maneira apropriada, além de 
assegurar a proteção da privacidade e de todos os direitos; 
 

 Manter tratamento igualitário e praticar a imparcialidade com todos os 
fornecedores; 
 

 Preservar ética nas negociações mantendo sigilos das informações 
recebidas. 

 

Aquisição de produtos e serviços 

A Unimed Leste Paulista em seus processos, adquire produtos e serviços 

dos seguintes grupos e segmentos: 

 

 Genêros Alimenticios; 

 Atividades Imobiliárias (Compra e Venda e Locação); 

 Uniformes; 

 Construtora; 

 Engenharia / Arquitetura; 

 Eventos (Móveis, Salão para Evento, Decoração, Fotográfia, Espetáculo, 

Atividade Artística); 

 Móveis de Escritório; 

 Materiais de Escritório; 

 Materiais de Limpeza e Higiene; 
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 Materiais Descartáveis; 

 Materiais Hospitalares; 

 Equipamentos Hospitalares; 

 Veículos (Compra e Venda, Manutenção e Estacionamento); 

 Hotelaria, Agência de Turismo; 

 Logística (Aéreo, Rodoviário e Entrega e Transporte); 

 Manutenção Predial (Edificação, Elétrica, Hidráulica, Jardinagem); 

 Materiais Construção e Pintura; 

 Marketing (Assessoria de Imprensa, Brinde, Comunicação Visual, 

Criação, Editora, Impressão Digital, Produção e Veiculação); 

 Segurança (Alarme Monitorado); 

 Seguros (Dados, Predial, Veículo, Vida); 

 Tecnologia (Hardware, Software e Suprimentos); 

 Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 

 Serviços de Locação de Bens Móveis (Veículos, Equipamentos, etc.); 

 Serviços Limpeza, Conservação e Manutenções Diversas (Ar-

Condicionado, Dedetização, Troca Filtros, entre outros). 

 

Processo de Compras 

Busca estabelecer procedimentos que assegurem que os 

materiais/recursos/insumos adquiridos estejam dentro das especificações e 

qualidade desejadas, com transparência no processo de aquisição e pela 

melhor negociação. As normas desse  processo se baseiam nos seguintes 

critérios: 

 

 O processo de compra deverá contemplar no mínimo 03 (três) cotações. 

Exceções serão avaliadas pela Gerência de Controladoria; 
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   Quando a Cotação, mostrar dois fornecedores igualmente adequados 

tecnicamente e comercialmente, utilizaremos os seguintes critérios para 

decisão final: 

*  Critérios estratégicos (prazo e condições de entrega, histórico    da 

empresa no mercado; estabilidade financeira; capacidade de inovação 

e compromentimento com a ética e idoneidade); 

                    *  Aspectos sobre o Meio Ambiente e Responsabilidade Social. 

 Os Pedidos de Compras e suas alterações serão feitos por meio do 

endereço eletrônico compras@unimedlestepaulista.com.br. . 

 

A Unimed Leste Paulista espera obter em suas compras de materiais 

e/ou serviços os seguintes resultados: 

 Melhor Qualidade: adquirir produtos de qualidade comprovada, que 

tenham exatamente as especificações solicitadas; 

 Menor Custo: negociar os menores preços para um mesmo material 

e/ou serviço juntos aos seus fornecedores; 

 Melhor Atendimento: buscar em nossos fornecedores atendimento ágil 

e eficiente, incluindo os serviços de pós-venda e o cumprimento de 

prazos de entrega. 

 

Política da Qualidade 

A Unimed Leste Paulista busca constantemente a excelência dos 

processos e serviços, cumprindo requisitos e regulamentos aplicáveis por meio 

de seus colaboradores treinados e motivados, atuando em parceria com os 

cooperados, prestadores e fornecedores, com foco na satisfação do cliente. 

Para atender as necessidades da Unimed Leste Paulista, é recomendado 

que os nossos fornecedores possuam um sistema de qualidade que possa ser 

verificado, e que esteja em conformidade com as normas ISO 9001, não sendo 

necessária a exigência da certificação. 

mailto:compras@unimedlestepaulista.com.br


  

10 
 

 

Nota 

Dependendo da segmentação de fornecimento de produtos e/ou 

serviços a Unimed Leste Paulista se reserva no direito de proceder vistorias 

nas dependências dos fornecedores. 

 

Cadastramento de Fornecedores: 

As empresas que desejarem atuar fornecedores da Unimed Leste 

Paulista devem preencher o Formulário de Cadastro de Fornecedor, que 

deverá ser solicitado através do e-mail: compras@unimedlestepaulista.com.br 

ou acessando site www.unimedlestepaulista.com.br 

 

Além de preencher o cadastro, o fornecedor deverá encaminhar ao 

Departamento de Suprimentos e Serviços a  documentação completa (cópia 

simples) conforme descrita a seguir: 

 

Fornecedores Pessoa Jurídica:  

 Contrato Social;          

 Cartão do CNPJ;         

 Inscrição Estadual;         

 Inscrição Municipal;       

 Regime Tributário;  

 Alvará Municipal e outros Alvarás pertinentes, conforme produto; 

 Licença Sanitária, conforme produto;  

 Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar .    

         

Para fornecedores críticos ou de maior complexidade, que representem risco 

ao negócio e na prestação de serviços contínuos, bem como ao patrimônio  

será exigido também: 

mailto:compras@unimedlestepaulista.com.br
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 Certidão Negativa de Títulos e Protestos e Concordata e Falência;  

 Certificado ISO ou outras Certificações de Qualidade.   

         

Fornecedores Pessoa Física:        

 Cópia do RG;         

 Cópia do CPF;          

 Nº de inscrição INSS e/ou PIS; 

 Declaração de Contribuição Previdenciária, quando houver; 

 Inscrição do ISS, quando houver;     

 Atestado Técnico ou referência de trabalhos já realizados.  

 

       Além dos documentos descritos acima, para fornecedores pessoa física e 

pessoa jurídica a Unimed Leste Paulista poderá solicitar outros documentos 

sempre que achar necessário, incluindo o critério de análise de desempenho 

social do fornecedor, como consulta à Certidão Negativa do INSS, FGTS e 

Trabalhista. 

     A atualização cadastral deverá acontecer obrigatoriamente, a cada 12 

(doze) meses. 

 

Qualificação do Fornecedor 

           Visa gerenciar com base em seu histórico de fornecedor e na sua 

capacidade de prover produtos e serviços, assegurando a observância dos 

critérios exigidos pela Unimed Leste Paulita, conforme abaixo: 

 Qualidade do Produto e/ou Serviço entregue: Avaliar se o produto e/ 

ou serviços atende as especificações exigidas. Este critério corresponde 

a 30 pontos da qualificação do fornecedor; 

 

 Cumprimento dos Prazos de Entrega e/ou Prestação do Serviço: 

Avaliar se produto e/ou serviço serão entregues de acordo com a 
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proposta enviada. Este critério corresponde a 20 (vinte) pontos da 

qualificação do fornecedor; 

 

 Atendimento: Serão avaliadas informações repassadas sobre o 

produto/serviço , tanto em nível de qualidade quanto de quantidade , 

a agilidade nas respostas , as informações sobre o andamento do 

processo de entrega. Este critério corresponde a 10 (dez) pontos da 

qualificação do fornecedor; 

 

 Preço: Será avaliado se o valor do produto e/ ou serviços atende a 

expectativa. Este critério corresponde a 15 (quinze) pontos da 

qualificação do fornecedor; 

 

 Documentação: A documentação deverá ser enviada a Unimed Leste 
Paulista. Este critério corresponde a 15 (quinze) pontos da qualificação 
do fornecedor; 
 

 Requisitos de Meio Ambiente e Responsabilidade Social: Avaliar o 

comprometimento com as diretrizes da Política do Meio Ambiente e de 

Responsabilidade Social adotadas pelos fornecedores, incluindo a 

análise de possíveis denúncias de corrupção, trabalho escravo ou 

infantil. Este critério corresponde a 10 (dez) pontos da qualificação do 

fornecedor. 

 

A Classificação será a seguinte: 

✔  Acima de 70 – Fornecedor Aprovado  

✔  De 40 a 69,99 – Fornecedor com Restrição 

✔  Até 39,99 – Fornecedor Reprovado 

 

Avaliação de Fornecedores Crítico 

Após a qualificação, os fornecedores classificados como crítico serão 

avaliados de acordo com os critérios descritos abaixo: 

 Cordialidade no Atendimento: Será avaliado o atendimento ágil e 

eficiente . Este critério corresponde a 10 (dez) pontos da avaliação; 
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 Pontualidade e Agilidade na Entrega: Produto e/ou serviço 

entregue dentro do prazo acordado. Este critério corresponde a 15 

(quize) pontos da avaliação; 

 Qualidade dos Produtos e/ou Serviços: Produto e/ou serviço com 

qualidade exigida. Este critério corresponde a 15 (quize) pontos da 

avaliação; 

 Nota Fiscal e Boleto entregues no prazo acordado. Este critério 

corresponde a 10 (dez) pontos da avaliação; 

 Serviço executado respeitando as normas de segurança. Este 

critério corresponde a 10 (dez) pontos da avaliação; 

 Valor da Nota Fiscal de acordo com contratado. Este critério 

corresponde a 10 (dez) pontos da avaliação; 

 Quantidade Total do Produto entregue de acordo com 

contratado. Este critério corresponde a 15 (quinze) pontos da 

avaliação; 

 Garantia do Produto e/ou Serviço prestado. Este critério 

corresponde a 15 (quinze) pontos da avaliação; 

 

O resultado será ranqueado conforme itens descritos acima, 

semestralmente e o fornecedor deverá obter nota superior a 40 pontos para 

ser aprovado no sistema da qualidade. 

 

A Classificação será a seguinte: 

✔ Ótimo 90 a 100  

✔ Bom 70 a 89,99  

✔ Alerta 40 a 69,99  

✔ Bloqueado /Reprovado 0 a 39,99 
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Em caso de não conformidade o fornecedor receberá um Comunicado 

de Divergência onde será informada a não conformidade, o fornecedor terá 

um prazo de 10 (dez) dias úteis para enviar o retorno.  

A ocorrência de reincidência poderá acarretar suspensão conforme 

segue: 

 Suspensão de curto prazo para regularição de documentos de até 180 

(cento e oitenta) dias ( não participara dos processos de cotações nesse 

período)  

 Suspensão de 12 (doze) meses; 

 Suspensão definitiva. 

 

Conduta Fornecedores 

 Compromete-se a manter absoluto sigilo e confidencialidade das 

informações, utilizando-as de maneira apropriada, assegurando a 

privacidade e todos os direitos, durante a vigência contratual e por 

tempo indeterminado, mesmo após rescisão ou distrato, não podendo 

divulgá-las a quem quer que seja ou por qualquer meio, nem tampouco 

fazer uso das mesmas para finalidade diversa da prevista em contrato, 

respondendo por tal obrigação, inclusive em relação a seus 

funcionários, colaboradores ou prepostos, na forma da lei vigente; 

 Qualidade e pontualidade na entrega do produtos e/ou serviços; 

 Informação de alteração de dados cadastrais;   

 Cumprimento das exigências e normas de segurança; 

 Honestidade e ética; 

 Seriedade e competência; 

 Responsabilidade socioambiental. 
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Entrega e Transporte 

Os pedidos deverão ser entregues conforme prazo pré estabelecido 

durante processo de cotação. 

No momento da entrega, o responsável pelo recebimento fará a 

inspeção, devendo a empresa transportadora aguardar a conferência. Não 

havendo possibilidade de o entregador permanecer presente, a Unimed 

poderá responsabilizar o fornecedor por eventuais não conformidades na 

entrega. 

Em caso de não conformidade na entrega de produtos, a Unimed Leste 

Paulista poderá optar pela devolução total ou parcial, e o custo decorrente 

serão de responsabilidade do fornecedor. 

As entregas deverão acontecer de segunda a sexta-feira , horário: 07:30 

as 18:00 hrs, havendo exceções, o fornecedor será comunicado pelo 

departamento de suprimento e serviços. 

Se eventualmente ocorrer imprevistos na entrega, o fornecedor devera 

comunicar a Unimed Lesta Paulista com antecedência o atraso por escrito, 

indicando o motivo e uma nova data de entrega. 

 

Faturamento e Pagamento 

O faturamento deverá ser efetuado através dos dados cadastrais a 

seguir: 

Unimed Leste Paulista Cooperativa de trabalho Médico 

Rua Coronel Ernesto de Oliveira, 735 – Centro 

São João da Boa Vista – S.P. 

CEP – 13.870-249 

CNPJ – 53.678.264/0001-65 

Inscrição Estadual – Isenta 
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Deverão constar na nota fiscal, além dos dados legais, a incidência de 

impostos. 

O pagamento será programado, mediante apresentação de nota fiscal e 

realizado conforme acordo firmado entre o fornecedor e a Unimed Leste 

Paulista, por meio de boleto bancário, crédito em conta, somente nos casos 

em conta corrente for em titularidade do fornecedor (incluindo transferência 

entre contas, DOC e TED) ou cheque nominativo ao contratado (Pessoa Física 

ou Jurídica).  

 

Prazo de Envio da Nota Fiscal   

As notas fiscais de serviço devem ser emitidas dentro da competência 

da prestação do serviço.  

A nota fiscal deve ser entregue no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas após a confirmação do pedido. 

 

 Notas Fiscais : 

 Informar o valor bruto e destacar todos impostos retidos cabíveis, no 

entanto, mesmo não havendo o destaque haverá retenção dos 

impostos, se houver; 

 As notas fiscais emitidas manualmente não devem ser rasuradas, e ficar 

atento a validade do bloco; 

 Natureza da Operação: observar se refere-se a compra de 

produto/serviço. 

 

Contatos Departamento Suprimentos e Serviços/Área de 

compras 

Para maiores informações entre em contato com o departamento de 

Suprimentos e serviços.: 

E-mail: compras@unimedlestepaulista.com.br 

Tel.:  (19) 3638-2829 | (19) 3638-2818 

mailto:compras@unimedlestepaulista.com.br

