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OBJETIVO: 

• Receber os produtos, conferi-los em relação a: apresentação, concentração, forma 

farmacêutica, lote, vencimento, quantidade, valor e aspecto físico das embalagens. 

 

RESPONSABILIDADES: 

• Farmacêutico e um Auxiliar Técnico. 

 

PROCEDIMENTO: 

• Tratar o entregador com respeito e educação, cumprimentando-o; 

• Verificar a Nota fiscal ou guia de remessa (Estado), em todos os seus campos de 

preenchimento comparando com cópia do empenho (se está em nome do 

Fundo/Prefeitura Municipal de Saúde, produto, quantidade, valor, nº empenho); 

• Antes de o desembarque verificar: produto(s) por princípio ativo, apresentação, 

concentração e forma farmacêutica, lote/respectivo laudo de análise, vencimento e 

valor para verificar se está em acordo com o licitado e com a nota; 

• Verificar se não há impedimento por parte da ANVISA, se o registro (apanhar uma 

embalagem no veículo, se necessário para ver o número de registro) e a 

comercialização do produto estão liberados, tendo em mãos o impresso atualizado 

do site da instituição citada, referente ao registro e as informações sobre suspensões 

de comercialização; 

▪ Se tiver alguma irregularidade não descarregar, uma vez que, com 

certeza, ficará muito tempo na quarentena, a não ser que seja somente 

falta de laudo que seria mais fácil de conseguir; em sendo falta de 

produto (verificar inclusive diluentes, aplicadores, copos dosadores, 

capacidade do frasco/tubo, etc) ou produto não condizente ou erro na 

nota, devolver; 

 Desembarcar o(s) produto(s) sobre os pallets na área de recepção separando-os por 

princípio ativo e lotes; 

• Verificar o lacre das caixas; 



• Abrir uma ou mais caixas de cada lote para amostragem se o que há dentro condiz 

com o rotulado e licitado; 

• Verificar se veio, junto, cópia do Laudo de Análise; 

• Verificar se há documento que comprove a Solicitação de Renovação de Registro 

MS em caso de no site Anvisa constar expiração do mesmo; 

• No Empenho anotar: nº da nota, data, produto, lote(s), quantidade(s); 

• Assinar e carimbar o canhoto da nota e o aceite da transportadora e liberar o pessoal 

da empresa; 

• Passar a cópia da nota/laudo de análise/impresso da ANVISA sobre situação do 

Registro, acompanhada do empenho para o administrativo a fim de alimentar a Ficha 

de Controle de Estoque relativo ao produto: fornecedor, lote, data vencimento, 

quantidade, valor; 

• Após o lançamento da nota na ficha, o administrativo vista a nota e a guarda na pasta 

destinada a guarda de cópias de notas bem como o empenho na pasta para guarda 

deste; 

• O Farmacêutico assinará o verso do original da nota fiscal e a relacionará na pasta 

de envio para Gerência de Farmácia (protocolo) a fim de que seja enviada para 

pagamento; 

• O(s) funcionário(s) designado(s) pelo farmacêutico irá(ão) levar o produto para a 

área de armazenamento; 

• Em nada encontrando no site da ANVISA, o produto será então admitido em seu 

respectivo pallet; 

▪ Se houver algum impedimento do produto, o mesmo não será aceito na 

CAF, será preenchido formulário de não conformidade e fixado uma via 

à nota e outra ao Xerox da nota e guardados junto com o empenho. 

 

OBSERVAÇÕES: 

• Os Pontos Críticos relacionados ao processo são: Aceitar produtos fora do 

especificado na licitação e/ou na nota fiscal (principalmente: produto, valor, 

vencimento); diretoria não fazer por escrito a decisão tomada a respeito de 

mercadoria não condizente. 

• Se o vencimento for inferior a 80% do prazo total de validade (dois anos) ou 90% 

(para um ano), somente aceitar se a quantidade for compatível com o consumo até 

dois meses antes da expiração, caso contrário não deixar descarregar o produto, 

anotando no verso da nota esse motivo, datar, assinar e carimbar; 



• Se o lote que estiver chegando não for o constante na nota e o restante dos tópicos 

estiver correto, entrar em contato com o fornecedor para que este envie carta de 

correção de nota informando o lote e respectiva quantidade, sendo que sem este 

não haverá liberação para pagamento; 

• Se a quantidade for diferente da empenhada, mas os outros itens obedecerem ao 

edital, entrar em contato com o fornecedor cobrando o restante, anotar no empenho 

a quantidade e a resposta do fornecedor; 

• Se algum item não estiver condizente, entrar em contato com a diretoria de farmácia 

e aguardar resposta por escrito. Qualquer determinação para recebimento de 

produtos, pelo dirigente ou gestor, deverá ser respaldada através de autorização 

escrita, para que os funcionários da CAF possam se resguardar em termos de 

prestação de contas ou auditorias. 

 Após resposta, se for o caso, armazenar o produto no pallet específico na área de 

armazenagem. 
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