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APRESENTAÇÃO

Vivemos um momento em que a gestão é acima de tudo um processo cultural, pois, além do 

planejamento, das boas práticas e das análises críticas, aprende-se continuamente que bons 

resultados são frutos do compromisso das lideranças, da motivação da força de trabalho, do 

envolvimento das partes interessadas e principalmente da satisfação de nossos clientes.

Buscando engajar todos os parceiros em nossos valores empresariais, a Unimed Porto Alegre 

entende que é fundamental selecionar os fornecedores, identificando aqueles que, além de 

terem reconhecida capacidade técnica, estão comprometidos com a saúde, segurança e prá-

ticas de sustentabilidade.

Este manual visa divulgar orientações às empresas com interesse em pertencer ao nosso gru-

po de fornecedores homologados. Estes devem se caracterizar pelo interesse em construir 

parcerias que possibilitem o sucesso e crescimento sustentável, de ambas as empresas.
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Nossa Missão
Prover as melhores soluções em saúde, com crescimento sustentável  

e valorização do trabalho médico cooperado.

Nossos Valores
Cooperação; 

Excelência no cuidado;
Atuação do médico com qualidade e dignidade; 

Trabalho gerando realização e resultado sustentável;
Atitude inovadora; 

Responsabilidade socioambiental; 
Ética e transparência.

1 INTRODUÇÃO

1.1 QUEM SOMOS

Somos uma cooperativa médica que prima pela qualidade, segurança, responsabilidade social e 

ética. Com mais de 40 anos de história, a Unimed Porto Alegre é líder no mercado de assistência 

à saúde em sua área de atuação.

1.2 OBJETIVO

Este manual tem como objetivo o estabelecimento de critérios gerais, complementados, con-

forme o caso, por outras regras internas e disposições contratuais que assegurem o controle 

de aquisição de produtos e/ou serviços, como também a avaliação de desempenho dos for-

necedores, proporcionando subsídios para que estes possam atender aos requisitos de quali-

dade estabelecidos pela Unimed Porto Alegre.
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2  ORIENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA

O Núcleo de Compras da Unimed Porto tem como missão atuar de forma proativa em relação 

às necessidades de suprimentos da cooperativa, apoiando processos de mudança, integrando 

soluções e ações de crescimento sustentável.

É de fundamental importância que o relacionamento comercial proporcione satisfação de am-

bas as partes para tanto, consideramos imprescindível atenção as seguintes recomendações:

•	 Os documentos que formalizam uma negociação são os Pedidos de Compra e os 
Contratos de Fornecimento;

•	 Registre o número do Pedido de Compra na emissão da nota fiscal;

•	 Entregue os produtos acompanhados de suas respectivas notas fiscais, conforme a 
unidade de negócio, conforme endereço informado no pedido de compra;

•	 Aplicar as legislações relativas ao seu ramo de atividade;

•	 Não forneça produtos nem altere qualquer condição do pedido de compras sem a 
autorização prévia do Núcleo de Compras;

•	 Manter atualizado seu cadastro e documentos legais, junto à Unimed Porto Alegre;

•	 Manter sigilo e confidencialidade sobre as informações pertinentes ao fornecimento.

2.1 ENTREGA DE MERCADORIAS

2.1.1 Acesso de fornecedores

O acesso de fornecedores é permitido conforme o horário de recebimento das unidades de 

negócio desta Cooperativa. As entregas fora do horário comercial deverão ser comunicadas 

previamente ao Compras, e estarão sujeitas a aprovação.

É obrigatório que os fornecedores façam uso do crachá de identificação dentro da Cooperati-

va, pois a apresentação do mesmo poderá ser solicitada.
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2.1.2 Regras de segurança durante a entrega de mercadorias

Os fornecedores devem ter atenção às normas e regulamentos internos de segurança, duran-

te sua permanência nas dependências da Cooperativa.

As empresas de transporte deverão disponibilizar equipe em número suficiente para realizar 

a respectiva descarga dos materiais, assim como controlar o peso máximo por embalagens, a 

fim cumprir regulamentações vigentes.

Os veículos utilizados  para as entregas deverão estar em perfeito estado de conservação, 

limpos e com a documentação atualizada. É importante registrar, que devido ao controle de 

qualidade interno da Unimed Porto Alegre, os veículos das transportadoras poderão ser ins-

pecionados no momento da entrega.

2.2 FORMAS E PRAZOS DE PAGAMENTOS

A Cooperativa efetua pagamentos através de boletos bancários registrados de acordo com as 

normativas da FEBRABAN. A condição de pagamento será acordada em negociação e forma-

lizada através do Contrato e/ou Pedido de Compra.

2.2.1 Recebimento de faturas
•	 Notas Fiscais de serviços devem ser emitidas preferencialmente entre os dias 01 

(um) a 20 (vinte) de cada mês, para os devidos recolhimentos de impostos;

•	 A Prefeitura Municipal de Porto Alegre exige que, as pessoas jurídicas que prestam 
serviços para tomadores de Porto Alegre e emitem documentos fiscais autorizados 
por outros municípios estão obrigadas a proceder à solicitação de inscrição no Ca-
dastro de Prestadores de Serviços de Outros Municípios (CPOM) da Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda de Porto Alegre, conforme art. 1º da Instrução Normativa SMF nº 
01/09.

•	 Caso o fornecedor não esteja inscrito no CPOM a Unimed Porto Alegre se reserva no 
direito de reter o ISSQN sobre as notas fiscais de serviço e os recolher à Prefeitura 
de Porto Alegre.

•	 As notas fiscais eletrônicas devem ser encaminhadas  para o e-mail nfe@unimed-
poa.com.br  e, em casos de notas fiscais de serviço, a área de compras informará o 
e-mail do responsável no envio do pedido de compras.
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2.3 INFORMAÇÕES IMPORTANTES
•	 O faturamento deverá estar de acordo com o CNPJ e local de entrega do pedido de 

compras;

•	 Boletos bancários deverão ser enviados para o departamento de Contas a Pagar para 
o e-mail contasapagar@unimedpoa.com.br;

•	 A Unimed Porto Alegre não realiza pagamento via factoring ou fomento mercantil.

NOTA 1: os horários de recebimento nas unidades da Unimed Porto Alegre estão informados 

no Anexo I deste manual.

3 CRITÉRIOS PARA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Está reservada a esta Cooperativa a inclusão ou desomologação de fornecedores, conforme 

requisitos particulares de avaliação. O desempenho de mercado, o cumprimento da legis-

lação vigente, e os relacionamentos comerciais são fatores observados, na seleção e moni-

toramento destas empresas.

A solicitação de homologação se dará mediante o envio digital da ficha cadastral, e dos do-

cumentos legais pertinentes a esta análise. Estes serão determinados de acordo com o grau 

de criticidade de produtos e/ou serviços.

Os fornecedores críticos são aqueles que, exclusivos ou não, gerem riscos aos atendimen-

tos assistenciais e/ou  às atividades operacionais essenciais desta Cooperativa. 

São classificados como críticos os seguintes fornecedores:

Serviços

•	 Apoio a diagnóstico;

•	 Equipamentos e/ou insumos para 
diagnóstico;

•	  Proteção radiológica e dosimetria;

•	  Hemoterapia;

•	  Nutrição e Dietética;

•	  Coleta, processamento e descarte 
de resíduos;
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•	  Controle de Pragas;

•	  Limpeza de reservatório d’água e análise de qualidade da água;

•	  Transporte de material biológico;

•	  Lavanderia;

•	  Esterilização;

•	  Higienização e Limpeza;

•	  Qualidade do ar;

•	  Manutenção de equipamentos médicos;

•	  Física Médica;

•	  Manutenção predial e obras civis;

•	  Vigilância patrimonial;

•	  Processamento e guarda de documentos físicos;

•	  Data Center;

NOTA 2: o acordo entre as partes deverá ser formalizado preferencialmente por meio de contra-

to, ficando sob análise da Unimed Porto Alegre a necessidade desse modelo de formalização.

Produtos

•	 Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares.
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3.1 DOCUMENTAÇÃO

Procurando atuar no desenvolvimento de fornecedores e garantir transparência aos proces-

sos de compras e aquisição de serviços, para sua qualificação se faz necessário o envio dos 

seguintes documentos:

Documentos societários/fiscais/financeiros

1. Cartão CNPJ atualizado

2. Certidão Negativa de Débitos Estadual

3. Certidão Negativa de Débitos Federal

4. Certidão Negativa de Débitos Municipal

5. Contrato Social / Estatuto Social

6. Declaração de Pessoa Jurídica como Optante Simples Nacional preenchida e assi-
nada (Anexo IV da INSRF n° 480)

7. Inscrição Estadual (quando aplicável)

8. Inscrição Municipal

9. Última alteração contratual / ata da eleição da diretoria e última assembleia  
(quando aplicável)

Documentos Legais/Ambientais

10. AFE - Autorização de Funcionamento expedido pela ANVISA (quando aplicável)

11.  Alvará de Localização e Funcionamento expedido pelo órgão municipal

12.  Certificado de Regularidade Técnica (quando aplicável)

13.  Certificado Inmetro (quando aplicável)

14.  Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental (quando aplicável) 

15.  Licença de Transporte de Produtos Perigosos expedida pelo órgão ambiental 
(quando aplicável) 

16.  Licença Sanitária ou Protocolo (quando aplicável)
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3.1.2 Documentação complementar para fornecedores de 
OPME/DMI

•	 Certificado de boas práticas de fabricação e controle (CBPF);

•	 Certificado de boas práticas de armazenamento e distribuição (BPAD);

•	 Carta de comercialização dos materiais.

A respectiva documentação para solicitação de cadastro deverá ser enviada ao e-mail com-

pras@unimedpoa.com.br acompanhado do anexo II contido neste Manual. 

NOTA 3:

•	 Alterações cadastrais, seja de razão social, contrato social, endereço, objeto social, 
CNPJ ou qualquer outro documento pertinente a atividade desenvolvida que ocor-
rerem na empresa, devem ser comunicados ao Núcleo de Compras da Unimed Porto 
Alegre de forma imediata para avaliação e alteração cadastral.

•	 Documentos que possuírem prazo de vigência ou validade deverão ser atualizados 
periodicamente. O não envio dos documentos atualizados podem ocasionar o blo-
queio do fornecedor para processos de aquisição.

3.1.3 Documentação complementar para serviços de terceiros 
alocados

Este prestador de serviço terceirizado se caracteriza por estar alocado, integralmente ou par-

cialmente, nas instalações da Unimed ou na residência de seus clientes. A terceirização deve 

estar formalizada através de contrato de prestação de serviço. Durante o processo de vigên-

cia da contratação deverão ser atendidas as normas internas da Unimed Porto Alegre, assim 

como a legislação vigente.

É de responsabilidade da empresa contratada a postagem periódica dos documentos na platafor-

ma LEVEL (unimedpoa.levelgroup.com.br), conforme estabelecido por esta Cooperativa. Sendo:
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3.1.3.1 Legais / Ambientais

•	 Alvará de Funcionamento

•	 Alvará Sanitário / Licença Sanitária (quando aplicável)

•	 Certificado de Responsabilidade Técnica (quando aplicável)

•	 Licença de Operação

3.1.3.2 Previdenciários / Tributários 

•	 Certidão Negativa de Falência e Concordata

•	 CND Conjunta (Federal/União)

•	 CND Estadual

•	 CND Municipal

•	 GPS (guia, comprovante de pagamento e memória de cálculo)

•	 GRF/FGTS (guia de recolhimento e comprovante de pagamento)

3.1.3.3 Societários / Financeiros

•	 Contrato Social / Estatutos / Alterações / Atas de Assembleias

•	 Demonstrações Contábeis do último exercício social

•	 Relação de Faturamento (últimos 12 meses)

3.1.3.4 Trabalhistas

•	 Admissão/Kit: ASO Admissional, Ficha Registro, Ficha de EPÍ s, Contrato de Traba-
lho e CTPS (páginas qualificação, identificação e contrato trabalho), Controle Vaci-
nação (quando aplicável) e Registro Conselho de Classe (quando aplicável)

•	 Aviso de Férias e Recibo de Férias (assinado juntamente com o comprovante de pa-
gamento/depósito)

•	 Cartão de Ponto / Folha de Ponto

•	 Certidão de Regularidade do FGTS – CRF

•	 CNDT Débitos Trabalhistas

•	 Convenções  / Acordos Coletivos aplicáveis no âmbito dos trabalhadores terceiri-
zados

•	 Demissão/Kit: Aviso de Dispensa, TRCT e comprovante de pagamento/depósito, 
GRRF (em casos de demissão juntamente com o comprovante de pagamento/reco-
lhimento), Extrato do FGTS e Cartão de Ponto do mês da rescisão e ASO Demissional 
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•	 Folha de Pagamento e Resumo Geral da Folha (separada por tomador/obra), incluin-
do 13º (1ª e 2ª parcela)

•	 Planilha - Controle de Terceiros (nome completo, CPF, cargo/função, data de admis-
são, data de demissão e data de férias)

•	 Recibo do Pagamento dos Salários e Benefícios / Relação Bancária

•	 Registros nos Conselhos de Classe

•	 SEFIP (Relação de Empregados-RE, Resumos, FPAS, Relação Tomado-
res/Obras-RET, Protocolo de Envio de Arquivo, Resumo Analítico GRF e GPS e Com-
provante de Declaração à Previdência)

3.1.3.5 Saúde e Segurança do Trabalho

•	 ASO Periódico / Retorno

•	 Comprovante de entrega de EPI’s

•	 Controle de vacinação dos Trabalhadores (quando aplicável)

•	 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO

•	 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA

•	 Treinamentos NRs (quando aplicável)

3.2 VISITA TÉCNICA DE QUALIFICAÇÃO

Além de avaliação documental, os seguintes tipos de serviço podem ser avaliados através de 

visitas técnicas como requisito de qualificação: Esterilização; Lavanderia; Coleta, processa-

mento e descarte de resíduos; Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatológica; Proces-

samento e guarda de documentos fisicos; Higienização; Hemoterapia; Transportes de Mate-

rial Biológico; Dietética; Controle de Pragas; Limpeza de reservatório d’água; Data Center.

Durante as visitas serão verificados aspectos técnicos, pertinentes aos serviços prestados à 

Unimed Porto Alegre. É importante salientar que, durante as avaliações in loco, poderão ser 

solicitados documentos complementares, conforme a especificidade da atividade.

•	 PCMSO

•	 PGRSS

•	 PPRA

•	 Laudo de Controle de Pragas e Vetores

•	 Laudo de Qualidade do Ar

•	 Laudo da Qualidade da Água
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3.3 HOMOLOGAÇÃO

O Núcleo de Compras da Unimed Porto Alegre, realiza análise da documentação, a fim de 

evidenciar dados do fornecedor. Esse procedimento visa buscar segurança e confiança para o 

processo de fornecimento.

NOTA 4: cotações de insumos assistenciais ocorrem por meio das plataformas eletrônicas 

BIOnexo e OPMEnexo. Entretanto o fornecedor deverá ter cadastro previamente aprovado 

pela  Unimed Porto Alegre.

3.3.1 Padronização de produtos e equipamentos

Os produtos disponibilizados para teste, serão apresentados à comissão de padronização e às 

respectivas áreas de negócio. Os resultados das análises deverão ser comunicados ao setor 

de compras por meio de parecer técnico., a fim de que se confirme a viabilidade do uso e a 

necessidade de realização de treinamentos. Essa rotina visa facilitar os processos de padroni-

zação de novas marcas/modelos, mantendo o padrão de qualidade das aquisições.

4.CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FOR-
NECEDORES

Os fornecedores homologados serão conceituados como excelentes, entretanto seu desem-

penho será monitorado a fim de verificar a manutenção desse status.

4.1 NOTIFICAÇÕES DE FORNECEDOR

As entregas serão avaliadas por evento, sendo que as não conformidades serão registradas 

conforme padrão da Unimed Porto Alegre. As análises dessas ocorrências serão realizadas 

em intervalos mensais, e agrupadas por trimestre. Os critérios para registro de notificações 

seguem descritos.

Pontualidade: esse critério é apontado como não conforme, caso o fornecedor realize a entre-

ga em data posterior à negociada no processo de aquisição.

Qualidade das entregas: são quantificadas as situações que divergem do pedido de compras 

quanto à variedade de produtos e suas quantidades. Cabem ainda, neste critério, notificações 

relacionadas a produtos avariados, medicamentos com validade inferior a um ano e/ou pro-

blemas com transportadores.



15
ANEXO.GAF.05.002 – Manual do Fornecedor

NOTA 5: para medicamentos das seguintes classes – imunobiológicos, antineoplásicos, SPGV, 

dietas enterais e contrastes radiológicos – os certificados de análise deverão acompanhar os 

produtos.

Qualidade de produtos / serviços ou atendimentos: neste critério, serão mensurados os re-

gistros de não conformidades referentes à qualidade técnica dos produtos ou serviços.

Conformidade de notas fiscais: neste item de controle serão contabilizadas as divergências 

de informação entre esses documentos e o respectivo pedido de compra, como prazo de pa-

gamento e valor de itens.

Conformidade de documentação obrigatória: neste critério serão contabilizadas as pendên-

cias de documentação obrigatória não enviadas pelo fornecedor ou irregularidades apresen-

tadas nestas.

4.1.1 Visitas técnicas

Os fornecedores de serviço da Unimed Porto Alegre citados no item 3.2 - Visita Técnica de 

Qualificação deste manual deverão estar disponíveis  a receber visitas durante o desempe-

nho de suas atividades. Estas nomeadas como visitas de 2ª parte periódicas, serão realizadas 

mediante agendamento prévio e as ocorrências de não conformidade identificadas serão re-

gistradas conforme padrão de notificação dos fornecedores da Unimed PoA.

4.2 ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES (IQF)

Os fornecedores ao serem homologados receberão conceito máximo no IQF.

As não conformidades identificadas, na prestação de serviços e/ou desvios de qualidade de 

produtos, serão mensuradas e monitoradas em intervalos trimestrais, que resultarão no fe-

chamento do conceito de IQF – Anual:

•	 1º trimestre: janeiro a março

•	 2º trimestre: abril a junho

•	 3º trimestre: julho a setembro

•	 4º trimestre: outubro a dezembro

A média da pontuação desses períodos deverá compor o conceito de IQF Anual do fornecedor.
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4.2.1. Critérios para o cálculo do IQF

Na tabela abaixo, consta a metodologia para o cálculo do IQF.

Nº ocorrências Pontuação

Zero 100

1 a 2 85

3 a 6 60

7 a 10 30

>10 10

Pontuação Conceitos

100 Excelente

≥ 99 ≤ 90 Muito Bom

≥ 89 ≤ 80 Bom

≥ 79 ≤ 70 Regular

< 69 Ruim

Onde:

PE = Pontualidade das entregas

QE = Qualidade das entregas

QP = Qualidade dos produtos, serviços ou atendimento

CN = Conformidade de notas fiscais

CD = Conformidade de documentação cadastral obrigatória

De acordo com a nota final do fornecedor, ele será conceituado de acordo com a tabela:

IQF=
(PEx3,0) + (QEx1,5) + (QPx3,5) + (CNx1) + (CDx1)

10
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4.2.1.1 Exemplo de cálculo do IQF

Critério de Controle N° de ocorrências

Pontualidade nas entregas 2

Qualidade nas entregas 1

Qualidade do produto 3

Conformidade de NFs 0

Conformidade de documentação cadastral 1

IQF= 77,75

CONCEITO = REGULAR

IQF=
(85x3,0) + (85x1,5) + (60x3,5) + (100x1) + (85x1)

10

5 NOTIFICAÇÕES

O fornecedor deverá cumprir as negociações, de acordo com as especificações formalizadas, 

em contrato ou pedido de compras. Em caso de não cumprimento destas, a Unimed Porto 

Alegre se reserva o direito de cancelar a negociação, notificando o fornecedor.

As ocorrências de não conformidade, que forem detectadas no ato da prestação de forneci-

mento e/ou em inspeções técnicas, poderão gerar notificações formais, que serão enviadas ao 

responsável pela empresa.

O fornecedor deverá demonstrar comprometimento com a análise das causas, elaborando 

ações corretivas a fim de solucionar o problema, evitando reincidências.
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Situações de notificação:

a) Desvio de qualidade de produtos;

b) Eventos que exijam ações de suporte, para evitar prejuízos às atividades da instituição;

c) Recorrência de não conformidades no período de análise;

d) Pontuação de IQF, trimestral, semestral ou anual, inferior a 70 pontos.

O fornecedor poderá ter a sua participação, em processos de cotação, temporariamente sus-

pensa, até retorno do plano de ação para solução de problema identificado.

5.1 CANCELAMENTO TOTAL OU PARCIAL DO PEDIDO DE 
COMPRAS

A Unimed Porto Alegre poderá, sem ônus de qualquer natureza, cancelar parcial ou integral 

pedidos de compra, nos casos de atraso de entregas sem justificativas ou em caso de não 

aceitação da mesma.

5.2 DESOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDOR

A desqualificação de um fornecedor poderá ocorrer pela pontuação inferior a 70 pontos no 

IQF, por dois intervalos consecutivos, como também, a qualquer momento, baseando-se nos 

critérios de segurança das atividades desempenhadas nesta cooperativa.

NOTA 6: o fornecedor desqualificado, somente poderá retornar ao cadastro da Unimed Porto 

Alegre, por meio de novo processo de homologação.
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6 RECONHECIMENTO

A Unimed Porto alegre buscará medir a qualidade das relações com seus fornecedores, por 

meio de avaliações trimestrais, para formação do IQF anual. Para o reconhecimento formal, 

eles deverão ter distinção nesse índice, com pontuação 100 ≤ 90, e representatividade co-

mercial média de 0,5%, como também, destacar-se quando da aplicação de critérios desdo-

brados de qualidade, por meio de análises de performance, pela equipe de suprimentos.

Critérios:

Conceito final Muito Bom ou Excelente

Representatividade comercial R$ > 0,5%

Desdobramentos
Flexibilidade e tempo de resposta Docu-

mentação disponível e atualizada

7 POLÍTICA DE COMPLIANCE

7.1 CÓDIGO DE CONDUTA

A empresa deve conhecer o “Código de Conduta” da Unimed Porto Alegre, disponível no site 

www.unimedpoa.com.br, e se compromete a observar os princípios morais e éticos que de-

vem reger todas as relações, a respeitar os valores fundamentais que pautam a missão da 

cooperativa e a dar ciência e acompanhar o cumprimento do “Código de Conduta” por parte 

dos seus empregados alocados na execução dos serviços contratados.

Com isso, a Unimed Porto Alegre espera que a responsabilidade socioambiental esteja pre-

sente em todos os níveis das operações do negócio em que a cooperativa atua.

7.2 CANAL DE CONDUTA

A Unimed Porto Alegre disponibiliza um canal para que seus fornecedores se manifestem e 

auxiliem na manutenção da ética e da integridade em todas as nossas relações. Se você, for-

necedor, souber de algum desvio em relação ao Código de Conduta da Unimed Porto Alegre, 

suspeitar de alguma atitude em desacordo com os nossos valores e princípios ou conhecer 

algum descumprimento das leis e normas a que somos submetidos, você pode reportar por 

meio desse canal apropriado. A ligação ou o contato podem ser anônimos, e nós garantimos 

a confidencialidade. Os fatos serão apurados, e as medidas cabíveis serão implementadas.
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7.2.1. COMO ACESSAR

Atendimento telefônico, 24h por dia, 7 dias por semana, pelo telefone 0800.648.6310. Trata-

-se de uma linha direta com a empresa responsável pela administração do Canal de Conduta. 

Segue também correio eletrônico específico para esse contato, unimedpoa@contatoseguro.

com.br.

8 POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE

A Unimed Porto Alegre assume o compromisso de atuar de forma ética e transparente em 

suas relações, buscando o fortalecimento da cooperativa e de suas partes interessadas de 

forma sustentável, gerando trabalho e renda, preservando o meio ambiente, mitigando seus 

impactos adversos, contribuindo dessa forma para o bem-estar da sociedade.

Os fornecedores são extensões do sistema de gestão sustentável da cooperativa. Nesse sen-

tido, a Unimed Porto Alegre solicita que todos assumam, por meio de um Termo de Compro-

misso de Responsabilidade Social, a adoção dos seguintes requisitos:

8.1 NÃO ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE TRABALHO ILEGAL

A empresa se compromete a não adotar práticas de trabalho análogo ao escravo e trabalho 

ilegal de crianças e adolescentes no cumprimento de suas atividades, e a não empregar tra-

balhadores menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos 

de idade, nos termos da Lei nº 10.097, de 19.12.2000, e da Consolidação das Leis do Trabalho.

Além disso, assume o compromisso de não empregar adolescentes até 18 anos de idade, em 

locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, 

bem como em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a 

frequência à escola e, ainda, em horário noturno, considerado este o período compreendido 

entre 22h e 5h.

8.2 SAÚDE E SEGURANÇA

A empresa deve proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável, que inclua acesso 

a água potável, banheiros limpos, equipamentos de segurança individuais e coletivos neces-

sários e treinamento para o seu uso, tomando medidas adequadas para prevenir acidentes e 

danos à saúde.
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8.3 DISCRIMINAÇÃO

A empresa deve coibir qualquer atitude de discriminação por raça, classe social, nacionalida-

de, religião, deficiência, sexo, orientação sexual, associação sindical ou política.

8.4 EXPEDIENTE DE TRABALHO

A empresa não deve aplicar aos seus trabalhadores jornada de trabalho superior a 44 horas 

semanais, sendo permitido um máximo de 12 horas extras semanais remuneradas, garantindo 

ainda no mínimo um dia de descanso nesse período. Deve cumprir a legislação e normas de 

seu ramo de atividade.

Para as empresas cujos serviços sejam prestados em regime de parada ou de emergência, ou 

em outras condições específicas, deve ser observada a legislação pertinente em relação à jor-

nada de trabalho, podendo ser aplicadas no máximo 60 horas semanais remuneradas.

8.5 MEIO AMBIENTE

A empresa se compromete a proteger e preservar o meio ambiente, bem como a prevenir con-

tra práticas danosas ao meio ambiente, executando seus serviços em observância aos atos 

legais, normativos e administrativos relativos à área de meio ambiente e correlatas, emanadas 

das esferas federal, estaduais e municipais, incluindo, mas não limitando, o cumprimento da 

Lei Federal nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e da Lei nº 9.605/98 (Lei dos 

Crimes Ambientais), implementando, ainda, esforços nesse sentido com seus respectivos for-

necedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam a conjugar 

esforços para proteger e preservar o meio ambiente, bem como a prevenir contra práticas 

danosas ao meio ambiente em suas respectivas relações comerciais.

Com isso, a Unimed Porto Alegre espera que a responsabilidade socioambiental esteja pre-

sente em todos os níveis das operações do negócio em que a cooperativa atua.
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9 HORÁRIOS DE RECEBIMENTO NAS UNIDADES  
DA UNIMED PORTO ALEGRE

SEDE ADMINISTRATIVA

Avenida Venâncio Aires, 1040/1048 - Bom Fim. 
90040-192 – Porto Alegre – RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 11h  
e das 13h30 às 17h30.

VENDAS

Rua Santa Terezinha, 142 – Bom Fim.
90040-180 - Porto Alegre – RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h  
e das 13h às 17h40.

ESCRITORIO GIORDANO

Rua Giordano Bruno, 327 – Bom Fim. 
90450-150 – Porto Alegre – RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h  
e das 13h30 às 18h.

ESPAÇO BEM ESTAR

Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco.
90430-061 – Porto Alegre – RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 11h  
e das 14h às 17h30.

MEDICINA OCUPACIONAL

Rua Santos Dummont, 577 – Floresta.
90230-241 – Porto Alegre – RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h  
e das 13h30 às 18h.

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Rua dos Andradas, 1001 – Conj. 904 – Centro. 
90020-007 – Porto Alegre – RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 11h  
e das 14h às 17h.

HOME CARE

Rua Santa Terezinha, 345 – Bom Fim.
90040-180 – Porto Alegre – RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h  
e das 13h às 18h.

HOSPITAL UNIMED

Rua Dr. Montaury, 259 – Centro.
92500-000 – Guaíba – RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h  
e das 13h às 18h.

CENTRAL  DE ABASTECIMENTO (CAF) 

Cachoeirinha
Avenida General Flores da Cunha, 247 - Sto Angelo  
94910-000 – Cachoeirinha - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h  
e das 13h30 às 18h.

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM

Moinhos de Vento
Rua Olavo Barreto Viana, 100 – Moinhos de Vento.
90570-070 – Porto Alegre – RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h
Sábado das 7h às 13h.

Shopping Total
Avenida Cristóvão Colombo, 545 – Floresta.
90560-003 – Porto Alegre – RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h
Sábados das 7h às 13h.

CENTRO DE ONCOLOGIA E INFUSÃO

Avenida Cristóvão Colombo, 545/Prédio 3 – 2º pa-
vimento - Floresta. 90560-003 – Porto Alegre - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

PRONTO ATENDIMENTO

Canoas 
Rua 15 de Janeiro, 481 /  Conjunto Comercial  
Canoas 2 – Centro 92010-975 – Canoas - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h.

COORDENADORIAS

Cachoeirinha
Avenida General Flores da Cunha, 247 - Sto Angelo  
94910-000 – Cachoeirinha - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
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Camaquã
Avenida Presidente Vargas, 252 – Centro
96180-000 – Camaquã - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Canoas 
Rua 15 de Janeiro, 481 /  Conjunto Comercial  
Canoas 2 – Centro 
92010-975 – Canoas - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Capão da Canoa
Rua Dom Luiz Guanella, 2.800 – Centro
95555-000 – Capão da Canoa- RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h  
e das 13h30 às 18h.

Esteio
Rua dos ferroviários, 65 – Centro
93265-150 Esteio - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h  
e das 13h30 às 18h.

Gravataí
Rua Adolfo Inácio Barcelos, 888 – Centro 
94090-120 – Gravataí - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Guaíba
Rua Dr. Montaury, 259 – Centro.
92500-000 – Guaíba - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.

Osório
Rua Jorge Dariva, 1.153 / sala 1 – Centro
95520-000 – Osório - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h  
e das 13h30 às 18h.

Torres
Rua General Osório, 434 / loja 2 – Centro
95560-000 – RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda à sexta-feira, das 8h às 12h  
e das 13h30 às 18h.

Tramandaí
Avenida Atlântica, 1.810 – Centro.
95590-000 – Tramandaí - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda à sexta-feira, das 8h às 12h  
e das 13h30 às 18h.

Viamão
Rua  Isabel Bastos  199– Centro
94410-250– Viamão - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h  
e das 13h30 às 18h.

NÚCLEOS UNIFÁCIL

Alvorada
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1.355 – Bela Vista
94810-000 – Alvorada - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
Sábados das 7h às 13h.

Cachoeirinha
Avenida General Flores da Cunha, 247 – Sto. Angelo.
94910-000 – Cachoeirinha - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
Sábado das 7h às 13h.

Camaquã
Avenida Presidente Vargas, 252 – Centro.
96180-000 – Camaquã - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Canoas 
Rua 15 de Janeiro, 481 /  Conjunto Comercial  
Canoas 2 – Centro 92010-975 – Canoas - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

Capão da Canoa
Rua Dom Luiz Guanella, 2.800 – Centro.
95555-000 – Capão da Canoa - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h  
e das 13h30 às 18h.

Gravataí
Rua Adolfo Inácio Barcelos, 888 – Centro 
94090-120 -  Gravataí - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Guaíba
Rua Dr. Montaury, 259 – Centro
92500-000 – Guaíba - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h  
e das 13h às 17h30.
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Osório
Rua Jorge Dariva, 1.153 / sala 1 – Centro
95520-000 – Osório - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h  
e das 13h30 às 18h.

Porto Alegre
Avenida Farrapos, 1602 – Floresta.
90220-005 – Porto Alegre - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

Sapucaia do Sul
Rua Coronel Serafim Pereira, 325 – Centro.
93220-110 – Sapucaia do Sul - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h
Sábados das 7h às 13h.

Torres
Rua General Osório, 434 / loja 2 – Centro.
95560-000 – Torres - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h  
e das 13h30 às 18h.

Tramandaí
Avenida Atlântica, 1.810 – Centro.
95590-000 – Tramandaí - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h  
e das 13h30 às 18h.

Viamão
Rua Isabel Bastos, 199 – Centro.
94410- 250 – Viamão - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h  
e das 13h30 às 18h.

LABORATÓRIOS

Centro
Avenida Siqueira Campos, 1.177 – Centro.
91010-001 – Porto Alegre – RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Zona Sul
Avenida Wenceslau Escobar, 2.320/2 - Cristal.
91900-000 – Porto Alegre – RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda à sexta-feira, das 07h às 19h.

Zona Norte
Avenida Assis Brasil, 3.940/2 - Jardim Lindóia.
91010-003 – Porto Alegre – RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Moinhos de Vento
Rua Olavo Barreto Viana, 100 – Moinhos de Vento.
90570-070 – Porto Alegre – RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Shopping Total
Avenida Cristóvão Colombo, 545 – Floresta.
Prédio 3 – 20º pavimento
90560-003 – Porto Alegre – RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Cachoeirinha
Horário de Recebimento de mercadorias:
Avenida General Flores da Cunha, 247 – Sto. Angelo. 
94910-000 –  Cachoeirinha -RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Canoas 
Rua 15 de Janeiro, 481 /  Conjunto Comercial  
Canoas 2 – Centro 92010-975 – Canoas - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

Esteio
Rua dos ferroviários, 65 – Centro
93265-150 Esteio – RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

Alvorada
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1.355 – Bela Vista.
94810-000 – Alvorada - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Sapucaia do Sul
Rua Coronel Serafim Pereira, 325 – Centro.
93220-110 – Sapucaia do Sul - RS
Horário de recebimento de mercadorias:
De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Guaíba
Rua Dr. Montaury, 259 – Centro.
92500-000 – Guaíba – RS
Horário de recebimento de Mercadorias: 
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h  
e das 13h às 18h.
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Inscrição Estadual  
      

Inscrição Municipal  
      

Endereço       

Bairro       Cidade       

Estado       CEP       

E-mail        Home Page:       

Contato Comercial:       Telefone (s)       

Contatos de Faturamento  
Contato Financeiro       Telefone (s):       

E-mail Financeiro       

Optante Simples Nacional? Sim (   ) Não (   ) *Comprovação conforme documentação obrigatória 
Forma de Pagamento 

(   ) Boleto 

(   ) Cadastrado no DDA? 
(   ) Depósito Bancário 
Banco       Agência       Conta           

Referências para Análise de Crédito  
Banco Agência/Conta Contato/Telefone 
                  
                  

                  
Referências Comerciais 
Principais Fornecedores 

Razão Social CNPJ Contato/Telefone 
                  

                  

                  
Principais Clientes 

Razão Social CNPJ Contato/Telefone 
                  

                  

                  
Quadro Societário 

Sócios CPF/CNPJ 
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Forma de Pagamento 

(   ) Boleto 

(   ) Cadastrado no DDA? 
(   ) Depósito Bancário 
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Preenchimento Exclusivo Unimed Porto Alegre 

Informações de Cadastro  
Data:       Solicitante:       
Área do Solicitante:       

Produto/Serviço a ser disponibilizado:       
A demanda será realizada por contrato? Sim (   ) Não (   ) 
A contratação envolve terceiros que atuarão com funcionário dentro das dependências da 
Unimed Porto Alegre:  Sim (   ) Não (   ) 

Gerenciamento de Fornecedores 
Aprovado: Sim (   ) Não (   ) 
Observações:       

 
Documentos de envio obrigatório integrantes desta análise: 

 
Documentos Societários/Fiscais/Financeiros 
10. Cartão CNPJ atualizado 
11. Certidão Negativa de Débitos Estadual 
12. Certidão Negativa de Débitos Federal 
13. Certidão Negativa de Débitos Municipal 
14. Contrato Social / Estatuto Social 
15. Declaração de Pessoa Jurídica como Optante Simples Nacional preenchida e assinada (Anexo IV da INSRF n° 

480) 
16. Inscrição Estadual (quando aplicável) 
17. Inscrição Municipal 
18. Última alteração contratual / ata da eleição da diretoria e última assembleia (quando aplicável) 

 
Documentos Legais/Ambientais 
19. AFE - Autorização de Funcionamento expedido pela ANVISA (quando aplicável) 
20. Alvará de Localização e Funcionamento expedido pelo órgão municipal 
21. Certificado de Regularidade Técnica (quando aplicável) 
22. Certificado Inmetro (quando aplicável) 
23. Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental (quando aplicável)  
24. Licença de Transporte de Produtos Perigosos expedida pelo órgão ambiental (quando aplicável)  
25. Licença Sanitária ou Protocolo (quando aplicável) 

 
 
 
Obs.1: Demais documentações complementares poderão ser solicitadas para análise de cadastro.  

Obs.2:  A Homologação deste cadastro estará condicionada à conformidade das informações £
e documentações disponibilizadas. 




