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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

POP N° 98 
 

Título: Solicitação de Aquisição de Artigos 

Hospitalares não Padronizados e/ ou 

Equipamentos  

Área de Aplicação: Enfermagem 

Setor: Unidade Neonatal, Alojamento 

Conjunto, Centro Obstétrico, 

Ambulatório, Emergência Obstétrica 

Responsável pela prescrição do POP Enfermeiro coordenador  

Responsável pela execução do POP Enfermeiro coordenador 

 

 

1. Definição 
 

 Consiste em solicitar a aquisição de artigos hospitalares que não estejam incluídos na 

Padronização de Medicamentos e Materiais Médicos – Hospitalares da Maternidade 

Escola – UFRJ e/ou equipamentos que se façam necessários na prestação da assistência 

adequada à clientela. 

 

 

2. Finalidade  
 

 Adquirir artigos hospitalares não padronizados e/ou equipamentos, necessários à prestação 

da assistência. 

 Aprimorar o processo de aquisição destes artigos e/ou equipamentos, com objetivo de 

propiciar o produto certo para a uma necessidade específica. 

 

 

3. Indicações e Contraindicações 
 

      INDICAÇÕES:  

 Não se aplica. 

 

     CONTRAINDICAÇÕES: 

 Não se aplica. 

 

 

4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

 Computador. 

 Impressora. 

 Papel A4. 

 

 

5. Descrição do Procedimento  
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 Detectar necessidade da utilização do produto. 

 Entrar em contato (telefone) com o setor de Almoxarifado para averiguação de ausência do 

artigo ou similar na Instituição. 

 Preencher requisição em forma de memorando com solicitação do artigo/e ou equipamento 

a ser adquirido constando: 

o Nome do material. 

o Especificação do material. 

o Justificativa da solicitação. 

 Imprimir pedido em 3 (três) vias. 

 Encaminhar uma via do pedido para a Divisão de Enfermagem 

 Encaminhar uma via para o enfermeiro membro da Comissão de Licitação e Contratos. 

 Permanecer com uma via para atesto de recebimento dos setores para os quais a solicitação 

foi encaminhada e posterior arquivamento. 

 

       OBSERVAÇÕES: 

 

 Caso a utilização do artigo hospitalar seja pontual, especificar na solicitação o nome do 

paciente que fará uso, número do seu prontuário e a quantidade estimada. 
 

 

 

6. Documentos de Referência  
 

 Não se aplica. 

 

 

7. Leitura Sugerida  
 

- MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Portaria nº 306 de 

13 de dezembro de 2001. Disponível em : 

http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/portarias/p306_01.htm. Acesso em 07 nov 18. 

 

8. Figuras e Anexos  

 

Não se aplica 


