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1.1 - RECEBIMENTOS DE BENS - PROVENIENTE DE DOAÇÃO 

1. OBJETIVOS 

1.1. Envolve os trâmites da etapa inicial do processo, que vão desde o envio da nota de 
empenho ao fornecedor; monitoramento da entrega; recebimentos provisório e definitivo; 
incorporação no acervo e emplaquetamento do bem. 

 

2. ABRANGÊNCIA 

2.1. FMS – Fundação Municipal de Saúde 

 

3. UNIDADES FUNCIONAIS ENVOLVIDAS 

3.1 SUAD 

3.2 SEPAT 

3.3 ALCEN 

3.4 DEFIN/CONTABILIDADE 

 
4. PRODUÇÃO DOCUMENTAL  

4.1 TERMO DE DOAÇÃO E NF (DOADOR) 

4.2 NFI – ENTRADA NO ALMOXARIFADO (EMITIDO PELO ALCEN) 

4.3 TERMO E GUIA – ENTRADA NO SISTEMA PATRIMONIAL (EMITIDO PELO 

SEPAT) 

 

5. LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

 

LEI FEDERAL Nº 4320/64 - ESTATUI NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, 

DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL. 

LEI FEDERAL Nº 8666/93 – DISPÕE SOBRE NORMAS GERAIS DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS 

DECRETO FEDERAL 9373/18 – DISPÕE SOBRE ALIENAÇÃO, CESSÃO, 

TRANSFERENCIA, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL 

 
6. PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTOS DE BENS - PROVENIENTE DE 

DOAÇÃO 
 

E.I. – Manifestação de interesse em doar o bem. 

Para manifestação de interesse, as pessoas físicas ou jurídicas de direito privado 
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deverão apresentar informações essenciais para o andamento do processo mediante 
termo de doação preenchido pelo doador e enviar por Ofício para a SUAD -
Superintendência Administrativa, que após dar ciência encaminha para o SEPAT.  
No termo deverá conter: 
• A declaração do doador da propriedade do bem móvel a ser doado; 
• A identificação do doador (Nome, e-mail, telefone, endereço, CPF ou CNPJ); 
• A descrição, as condições, as especificações e os quantitativos dos bens móveis 
doados; 
• O valor de mercado dos bens móveis (anexo Nota Fiscal); 
• A localização atual dos bens e suas imagens, caso seja possível. 

T01 – Abertura do processo de doação e recebimento do bem (SEPAT). 

Nesta etapa, deverá ser realizada a abertura do processo de doação, tendo 
obrigatoriamente em anexo o Termo de doação, a Nota Fiscal, a Nota de fornecimento 
de insumos e a guia de recebimento com a respectiva assinatura do gestor da unidade 
destinada. No ato da entrega efetuar a conferência quantitativa dos volumes e verificação 
da documentação que acompanha o produto conforme o termo de doação para 
Recebimento, verificar a autenticidade da Nota Fiscal e Termo de doação. Patrimônio 
ciente de data e horário para o recebimento, recebe os itens e encaminha as 
documentações ao Almoxarifado. 

T02 – Realizada a entrada no sistema de Almoxarifado (Almoxarifado). 

Realiza a entrada da documentação do termo de doação e a nota fiscal no sistema de 
almoxarifado. 

T03 – Emitir o Termo de Responsabilidade e Guia de Recebimento (SEPAT). 

Após entrada do material no sistema de almoxarifado, deverá ser encaminhada ao 
SEPAT a Nota de fornecimento de insumos, para a emissão do Termo de 
Responsabilidade e Guia de Recebimento. 

 
T04 – Colher assinatura da unidade contemplada (SEPAT). 

O SEPAT deverá colher a assinatura do gestor da unidade contemplada. 

T05 – Efetuar a fixação da plaqueta (SEPAT). 

Efetuar a fixação da plaqueta (etiqueta externa) com números sequenciais de registro 
patrimonial para cada item permanente, em local visível, mas que garanta a sua 
integridade e durabilidade. 

T06 – Lançamento no sistema patrimonial (SEPAT). 

O SEPAT deverá realizar o lançamento do bem móvel no sistema contendo as seguintes 
informações: descrição do material; marca/modelo; número de série; situação (estado de 
conservação); preço de compra; dados da nota fiscal (número do documento; data de 
emissão; fornecedor; número da nota de empenho/pregão); 

T07 – Realiza classificação contábil (DEFIN/Contabilidade). 

O DEFIN/Contabilidade recebe o Processo de doação e realiza a classificação contábil. 
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7. FORMULÁRIOS
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1.2 - RECEBIMENTOS DE BENS - PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO 

1. OBJETIVOS 

1.2. Envolve os trâmites da etapa inicial do processo, que vão desde o envio da nota de 
empenho ao fornecedor; monitoramento da entrega; recebimentos provisório e definitivo; 
incorporação no acervo e emplaquetamento do bem. 

 

2. ABRANGÊNCIA 

2.1. FMS – Fundação Municipal de Saúde 

3. UNIDADES FUNCIONAIS ENVOLVIDAS 

3.1 SUFIN 

3.2 SEPAT 

3.3 ALCEN 

3.4 DEAD 

3.5 DEFIN  
 

4. PRODUÇÃO DOCUMENTAL  

4.1 TERMO DE REFERENCIA 

4.2 NOTA DE EMPENHO 

4.3 NOTA FISCAL 

4.4 PLANILHA DE CONTROLE DE PROCESSOS 

4.5 FORMULARIO DE PROCESSO SANCIONADOR 

4.6 LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

4.7 TERMO DE REJEIÇÃO E DEVOLUÇÃO 

4.8 NOTA DE FORNECIMENTO DE INSUMOS 

4.9 TERMO DE RESPONSABILIDADE 

4.10 GUIA DE RECEBIMENTO 

 

5. LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

 

LEI FEDERAL Nº 4320/64 - ESTATUI NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 

PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, 

DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL. 

LEI FEDERAL Nº 8666/93 – DISPÕE SOBRE NORMAS GERAIS DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS 

DECRETO FEDERAL 9373/18 – DISPÕE SOBRE ALIENAÇÃO, CESSÃO, 

TRANSFERENCIA, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL 

 

6. RECEBIMENTOS DE BENS POR AQUISIÇÃO. 
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E.I. – Recebe o processo administrativo(SEPAT). 

T01 – Analise dos dados e orientações da entrega (SEPAT). 

Receber o processo administrativo e verificar os dados cadastrais do fornecedor, enviar 
e-mail com orientações de entrega com os contatos de SEPAT. 

T02 – Envio da Nota de empenho para o fornecedor (SEPAT). 

Efetua a leitura do Termo de referência que originou a aquisição para verificar prazo e 
condições da entrega, busca dos dados cadastrais do fornecedor no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. Preenche a planilha de controle de 
processos, e encaminhar a nota de empenho ao fornecedor via e-mail. Verificar a 
confirmação de recebimento de e-mail ou efetuar contato telefônico informando o envio 
do e-mail, caso a empresa não acuse recebimento do e-mail. 

T03 – Monitorar o prazo estipulado para entrega do bem (SEPAT). 

Monitorar o prazo para a entrega do bem. Quando expirar o prazo de entrega sem a 
devida manifestação do fornecedor, entrar em contato com o fornecedor para verificar a 
situação, definindo um prazo para que ele regularize a pendência, se a empresa precisar 
de dilatação do prazo de entrega é necessário formalizar o pedido que será apreciado 
pelo ordenador de despesa. 

T04 – Notificar o fornecedor (SEPAT). 

Enviar e-mail para fornecedor informando que a inexecução total ou parcial do objeto 
enseja a aplicação de sanção tendo em vista o prejuízo causado ao setor/unidade. 

T05 – Preencher formulário de processo sancionador (SEPAT). 

Preencher formulário de processo sancionador (conforme anexo: DOC-PROCE01) e 
enviar a documentação comprobatória para abertura de processo sancionador, conforme 
lei 8.666/93. 

T06 – Efetuar o recebimento provisório (SEPAT). 

No ato da entrega efetuar a conferência quantitativa dos volumes e verificação da 
documentação que acompanha o produto (Nota Fiscal). 

 
T07 – Efetuar recebimento definitivo (SEPAT). 

 

Efetuar o recebimento definitivo nos casos dos bens que necessitem de instalação e/ou      

montagem.  

       T08. Notificar fornecedor sobre inconformidade (SEPAT). 

Em caso de inconformidade, deve-se lavrar termo de rejeição e devolução e notificar 
formalmente o fornecedor em relação à divergência encontrada para que os materiais 
rejeitados sejam substituídos conforme prazo estipulado no edital do processo licitatório, 
contados da comunicação formal realizada pela administração, para fins de novas 
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verificações. 

 
T09. Efetuar recebimento definitivo acompanhamento (SEPAT + Setor demandante). 

Registrar o aceite do material na Nota fiscal através do assentamento do carimbo 
“aceite”, com a assinatura do responsável pela aceitação (Fiscais), nome, matrícula e 
data. Entrega de Material sem necessidade de montagem, servidor do patrimônio deve 
estar ciente da data e horário para acompanhar entrega, realiza tombamento, apresenta 
cópia do empenho e todos os documentos, juntamente com um servidor da unidade para 
conferência de todos os itens. 

 
T10. Emissão do Termo de responsabildiade / Guia de recebimento (SEPAT). 

Emissão das documentações necessárias para delegar responsabilidade ao detentores 
da carga patrimonial, devidamente assinadas pelo gestor responsável. 

No termo de responsabilidade / Guia de recebimento deverá conter: descrição do 
material; marca/modelo; número de série; situação (estado de conservação); preço de 
compra; dados da nota fiscal (número do documento; data de emissão; fornecedor; 
número da nota de empenho/pregão). 

 
T11. Etiquetagem e identificação externa (SEPAT). 

Efetuar a fixação da plaqueta (etiqueta externa) com números sequenciais de registro 
patrimonial para cada item permanente, em local visível, mas que garanta a sua 
integridade e durabilidade. Estabelecer um padrão de localização para colagem da 
etiqueta para os bens de mesma natureza ou grupo patrimonial para facilitar o controle 
e conferência. 

T12. Cadastrar o bem no sistema (SEPAT). 

Cadastrar o bem no sistema.  

O cadastro de bem permanente deverá conter: descrição do material; marca/modelo; 
número de série; situação (estado de conservação); preço de compra; dados da nota 
fiscal (número do documento; data de emissão; fornecedor; número da nota de 
empenho/pregão). 

 
  T13. Encaminhar o processo de pagamento ao DEAD. 

O DEAD instrui o processo de pagamento com o TRM (Termo de requisitos mínimos) e 
encaminha para o Setor Financeiro. 

 

 T14. Quitação (Setor Financeiro). 

Realizar a quitação do bem. 
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7. FORMULÁRIOS
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