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RESUMO 

 

Este projeto técnico tem como objetivo analisar o processo de compras de material de consumo 

via sistema de registro de preço, disponível nos sistemas SIG (SIPAC) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN). O mapeamento desse processo teve como local de observação 

o Centro de Biociências (CB), uma das unidades acadêmicas da UFRN, com a finalidade de 

visualizar todo o fluxo desse processo, identificar desperdícios e propor melhorias que 

permitam evitá-los por meio dos princípios do Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) 

e ferramentas do Sistema Toyota de Produção (STP), no intuito de melhorar sua eficiência. A 

metodologia para a realização da pesquisa é do tipo exploratória descritiva, cujo principal 

embasamento consiste em uma adaptação da estratégia de Pesquisa-Ação, que tem premissa de 

caráter participativo e concede mudança no processo de forma planejada. Assim, analisa-se o 

fluxo do processo, tomando como referencial a literatura e as ferramentas especializadas do 

Sistema Toyota de Produção; Processo Enxuto; Businees Process Management (BPM); e 

Business Process Management Notation (BPMN). Após a análise do fluxo este estudo conclui 

que o processo em questão, apresenta seu lead time acima do esperado. O estudo constata que 

há diversas oportunidades de melhorias de impacto na gestão, tais como: readequação de layout, 

nova modelagem do processo e melhor controle do fluxo. Com isso, evidencia que as 

ferramentas de gestão, com base no BPM e STP, viabilizam ações estruturais e de controle mais 

eficientes das tarefas, minimizando desperdícios e reduzindo o lead time do processo e 

aumentando a sua produtividade. 

 

Palavras-chave: UFRN. SIPAC. Sistema Toyota de Produção. Gerenciamento de Processos 

de Negócio. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This technical project aims to analyze the purchasing process of consumption via “Registro 

de preços”the sistematic routine available in the SIG systems (SIPAC) of UniversidadeFederal 

do Rio Grande do Norte (UFRN). The process mapping was implemented by watching the 

Biosciences Center (BC), one of the academic UFRN`s units, in order to view the entire flow 

of the process, identify waste and propose improvements to avoid them through the principles 

of Process Management business (PMB) and tools of the Toyota Production System (TPS), in 

order to improve their efficiency. The research methodology is descriptive exploratory type, 

whose main foundation consists of an adaptation of the Action Research strategy, which has 

participatory nature premise and gives change in a planned process. Thus, we analyze the 

process flow, taking as reference literature and specialized tools of the Toyota Production 

System; Lean process; Businees Process Management (BPM); and Business Process 

Management Notation (BPMN). After analyzing the flow this study concludes that the case in 

question, presents its lead time than expected. The study finds that there are several 

opportunities in the management impact of improvements. With this, it shows that the 

management tools based on BPM and STP, enable structural actions and more efficient control 

of tasks, minimizing waste and reducing the lead time of the process and increasing their 

productivity. 

 

Keywords: UFRN. SIPAC. Toyota Production System. Business Process Management 
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1 PARTE INTRODUTÓRIA 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) avançou no cenário nacional 

em conceito, sendo considerada a melhor universidade do norte e nordeste, segundo o Índice 

Geral de Cursos (IGC), estatística publicada pelo Ministério da Educação (MEC) 

(PORTALNOAR, 2014). Nesse cenário, os sistemas SIGs1 constituíram-se a base tecnológica 

necessária para esse progresso e o consequente crescimento da organização, trazendo para o 

cotidiano operacional, o controle da informação e seu uso de forma sistematizada. 

A UFRN, instituição pública de ensino superior, organizada sob forma de autarquia, 

vinculada ao Ministério da Educação, goza de autonomia didático-científica, administrativa e 

de gestão financeira e patrimonial. Tem sua estrutura formada de: Conselhos Superiores, 

Reitoria, Centros Acadêmicos, Unidades Suplementares, Núcleo de Estudos Interdisciplinares 

e Comissões Permanentes (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2002). 

O Centro de Biociências (CB), um dos centros acadêmicos da UFRN, tem em sua 

estrutura setores administrativos que auxiliam seu funcionamento operacional. E, entre muitas 

atividades exercidas no centro, o processo de compras via registro de preço, apresentado no 

capítulo 4, exerce um papel fundamental para a manutenção das atividades acadêmicas e 

administrativas, uma vez que seus agentes compram material de consumo e/ou permanente para 

a realização das suas atividades. 

  

                                                            
1 Sistemas SIGs – São sistemas integrados institucionais de gestão que apoiam as atividades 

administrativas, acadêmicas e de recursos humanos da UFRN. 
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Figura 1- Organograma do Centro de Biociências (adaptado) 

 

 

 

Fonte: SIGRH (Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos).  
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O CB configura-se de modo similar a outros centros da Universidade e é constituído, de 

setores importantes para gestão administrativa, tais como: Almoxarifado, Compras e Execução 

Orçamentária, conforme organograma (Figura 1) definido pelo Estatuto2 e Regimento3 

organizacional. 

Esses órgãos são responsáveis pelo fluxo operacional do processo de compras de 

materiais e serviços do centro, tornando-se setores estratégicos para o bom funcionamento das 

atividades acadêmico-administrativas. 

O processo de compras de material na UFRN tem três modalidades:  

a) Material Permanente, por meio do registro de preço; 

b) Material de Consumo, por meio do almoxarifado central; 

c) Material de Consumo, por meio do registro de preço; 

Essa última modalidade é a que interessa especificamente como objeto do presente 

estudo, sendo a responsável principalmente pela aquisição de substâncias químicas para estudos 

científicos, atividade essa, muito presente CB. 

Os processos administrativos, hoje internalizados no Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos (SIPAC), possibilita que a organização atenda aos princípios 

constitucionais da administração pública4 e a melhor prática conceitual de gestão de processos, 

buscando sempre a eficiência nas suas atividades. 

Como bem explica a carta de serviços da Superintendência de Informática da UFRN:  

 

O SIPAC apoia as operações na gestão das unidades da UFRN responsáveis 

pelas finanças, patrimônio e contratos, sendo, portanto, um sistema voltado 

para as atividades meio da instituição. O sistema SIPAC integra a área 

administrativa desde a requisição (material, prestação de serviço, suprimento 

de fundos, diárias, passagens, hospedagem, material informacional, 

manutenção de infraestrutura) até o controle do orçamento distribuído 

internamente (SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA, 2014, p. 15) 

 

Contudo, existe um longo caminho para que esses processos estejam claramente 

difundidos nos “muros” organizacionais, a fim deque a gestão esteja direcionada totalmente à 

                                                            
2 Estatuto da UFRN, (atualizado pela Resolução no 006/2002 – CONSUNI, de 16 de agosto de 2002, 

pela Resolução no 002/2003 – CONSUNI, de 04 de junho de 2003, e pela Resolução no 013/2008 – 

CONSUNI, de 01 de dezembro de 2008) 
3 REGIMENTO GERAL DA UFRN, (atualizado pela Resolução no 07/2002-CONSUNI, de 16 de 

agosto de 2002, e pela Resolução no 13/2008, CONSUNI, de 01 de dezembro de 2008) 
4Constituição Federal, Caput, Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
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eficiência e que seus agentes estejam envolvidos culturalmente nessas mudanças. Além disso, 

ferramentas de gestão, amplamente difundidas no setor privado, que poderiam contribuir de 

forma direta e importante nesse contexto, ainda têm uma participação modesta na UFRN. 
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1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA 

 

A UFRN vive um processo de crescimento na educação, na ciência, na tecnologia e na 

inovação. Esse processo é fomentado por intermédio de políticas públicas federais, que 

ampliam os investimentos para expandir sua estrutura e melhorar a qualidade educacional.  

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI) que tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na 

educação superior veio fortalecer e viabilizou as condições devidas para o projeto de ampliação 

institucional. Com ele, a Universidade ampliou sua dimensão “a área construída no campus 

central teve um crescimento de 36%” fazendo com que seu quadro de servidores, docente e 

técnico, seguissem no mesmo caminho a fim de atender a demanda projetada. Nesse percentual, 

não se encontram contabilizados os demais campi (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012). 

Contudo, apesar dessa ampliação quantitativa, encontra-se no setor público uma 

insatisfação da sociedade quanto à qualidade e celeridade dos serviços prestados. Isso acontece, 

porque as “atividades que compõem os processos não agregam valor ao produto final. Elas 

consomem tempo e recursos que poderiam ser racionalizados rumando a uma otimização dos 

processos” (ANACLETO; ELY; FORCELLINI, 2010, p. 2). 

Nesse sentido, verifica-se que o sistema de compras de material de consumo, via registro 

de preço, disponibilizado no sistema SIPAC da UFRN, no Centro de Biociências, encontra um 

tempo total para a finalização da atividade acima do esperado, gerando perdas no processo e 

onerando a sociedade.  

Conforme Senge (2002, p. 123) “Somos prisioneiros de estruturas que desconhecemos. 

Se aprendemos a ver estruturas dentro das quais trabalhamos, acabamos dominando a 

habilidade de trabalhar com elas e mudá-las”. Nesse ínterim, é crucial e estratégico, que os 

processos administrativos sejam claros e bem definidos aos usuários, numa linguagem de fácil 

compreensão, com a finalidade de reduzir perdas ao longo dos processos. 

Na contramão da mentalidade enxuta, apresentada com mais detalhes no capítulo 4, o 

processo de compras, via do Sistema de Registro de Preço – SRP – atualmente apresenta um 

fluxo processual,na qual suas tarefas têm um Lead Time5acima do esperado, e, que se bem 

                                                            
5 Lead time: é o tempo em que uma atividade é completada, ou seja, o tempo que realmente é destinado 

à realização da atividade sem o tempo desnecessário empregado. 
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administrado, proporcionaria celeridade na aquisição de produtos estratégicos para manutenção 

e desenvolvimento acadêmico-administrativo do centro.  

Outrossim, por se tratar de um processo que envolve vários agentes e setores, desde a 

elaboração da requisição de compra, passando pela entrega do material, até a execução do 

pagamento ao fornecedor, esse processo exibe seu “lead time6” incompatível com as exigências 

mercadológicas atuais e os anseios de sua clientela, que lida entre outras coisas, com pesquisas 

científicas com prazos pré-definidos, esses de suma importância para o desenvolvimento 

acadêmico científico, como bem enfatiza o texto do professor Bruno Tomio: 

 

As demandas acadêmicas, principalmente as voltadas a pesquisa, necessitam 

de diversificado número de elementos em diferentes dimensões tanto físicas 

quanto financeiras. Em instituições com pesquisa consolidada é frequente a 

aquisição rotineira de equipamentos de vanguarda, muitas vezes com altos 

custos.  É notório, na crescente exigência por excelência nas ciências, que cada 

vez mais as instituições tenham que estruturar uma logística cada vez mais 

eficiente para tornar dinâmica as demandas da pós-modernidade científica e 

permitir que os pesquisadores tenham acesso pleno aos instrumentos 

necessários para manter-se na corrida pelo conhecimento novo. Aquisição de 

produtos de interesse mais amplo podem ser facilmente adquiridos, mas 

reagentes específicos, que em alguns casos são fornecidos exclusivamente por 

apenas um representante no país são problemáticos para a aquisição dentro 

das exigências do atual sistema de pregões das instituições públicas. O 

problema não é recente e esse tema tem sido discutido principalmente no 

âmbito da pós-graduação brasileira que tem sido a maior responsável pela 

produção de conhecimento no Brasil. As restrições ou dificuldades de acesso 

via instituições de ensino do Brasil é uma das agruras que impedem ou tornam 

vagarosas a dinâmica da ciência brasileira. Assim, é de extrema importância 

que novas estratégias sejam montadas e institucionalizadas para que permita 

uma plena atividade de pesquisa que torne as próprias instituições referência 

em pesquisa e capacitação de mão de obra qualificada.7 

 

 

Com isso, torna-se imprescindível o combate ao desperdício ao longo dos processos, e 

foi pensando nisso que surgiu no Japão pós-Segunda Guerra Mundial, um movimento intitulado 

Mentalidade Enxuta, proveniente da fábrica Toyota, baseado na criação de um fluxo contínuo 

de tarefas, que visa à melhoria contínua do processo e a eliminação dos desperdícios. 

Portanto, será nesse contexto de busca, a fim de eliminar perdas ao longo do processo, 

que mapearemos seu fluxo de valor e analisaremos possíveis melhorias, procurando eliminar 

possíveis desperdícios. Assim sendo, a pesquisa proposta neste projeto, buscará investigar, ao 

                                                            
6Lead time ou tempo de aprovisionamento ou ainda ciclo, em português europeu, é o período entre o 

início de uma atividade, produtiva ou não, e o seu término (ESTANISLAL et al., 2010). 
7Texto sem publicação oficial, elaborado pelo professor Dr. Bruno Tomio Goto do departamento de 

botânica e zoologia do CB para complementação de informação relevante ao conteúdo deste trabalho. 
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longo do processo de compras, na modalidade de material de consumo via SRP, do CB, usando 

os princípios de Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) e ferramentas do STP, se será 

possível a eliminação de desperdícios para tornar o processo mais eficiente. 
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2 OBJETIVOS DO PROJETO 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar oportunidade de melhorias do processo de compras de material de consumo 

via registro de preço, do Centro de Biociências da UFRN, a partir dos princípios de BPM e 

ferramentas do STP. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mapear/Explicitar o processo de compras de material de consumo do CB da UFRN; 

 Analisar o processo de compras de material de consumo do CB da UFRN conforme 

a metodologia eleita– BPM – a fim de entender todo processo; 

 Identificar desperdícios e desempenho temporal do processo de consumo do CB da 

UFRN; 

 Propor sugestões de melhoria do processo de compras de material de consumo do 

CB da UFRN baseado nas técnicas enxutas e de análise BPM. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

O sistema SIPAC embora esteja funcionando de forma plena, no que diz respeito ao 

fluxo dos processos administrativos, ainda nos permite identificar facilmente uma deficiência 

na celeridade de aquisição de materiais via registro de preço.  

O tempo entre a requisição e a entrega do material (lead-time) quase sempre ultrapassa 

o prazo legal estabelecido em edital do processo licitatório. Essa falta de celeridade, ocasiona 

perdas aos recursos públicos que precisam ser bem gerenciados, como bem observa Richartz 

(2012, p. 3) “Diante dessa situação, tais recursos precisam ser gerenciados da melhor forma 

possível, com a missão de dar para a sociedade um maior retorno” com a finalidade de destacar 

o princípio da eficiência estabelecido na Carta Magna. 

Diante desse cenário, a melhor prática conceitual de gestão de processos, apresenta 

inúmeras ferramentas que possibilitam desenvolver um ambiente enxuto, trazendo melhorias 

significativas ao processo. 

Com isso, a UFRN dá mais um passo importante para adequação dos preceitos da gestão 

pública de qualidade, essa que atende os anseios da comunidade e proporciona reais ganhos 

logístico para o desenvolvimento dos trabalhos, acadêmicos ou não, trazendo consigo ganhos 

mensuráveis para sociedade. 

Dessa forma, espera-se que o presente projeto, ofereça ao CB uma melhor administração 

logística de compras, voltada para desenvolver suas atividades de forma célere, preocupada 

com a satisfação do cliente, contribuindo assim de forma holística para o crescimento 

institucional desta universidade  

Além disso, o autor deste trabalho faz parte do quadro de servidores desse centro e 

discente do Mestrado Profissional em Gestão de Processos Institucionais (MPGPI) posições 

motivadoras e de extrema responsabilidade, uma vez que foi oportunizado a possibilidade de 

contribuir de forma direta para melhoria dessa importante organização de ensino, através de um 

projeto técnico-científico que se transformará em ações concretas de melhoria. 

Outrossim, isso só é possível por se tratar de um programa interdisciplinar, pois o 

MPGPI tem por objetivo “capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática 

profissional avançada e transformadora de procedimentos, visando atender demandas sociais, 

organizacionais ou profissionais e do mercado de trabalho” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO FRANDE DO NORTE, 2016). 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 A LESGISLAÇÃO APLICÁVEL AO SISTEMA DE REGISTO DE PREÇO 

 

A administração pública, diferentemente da privada, segue ritos legais para aquisição de 

bens e serviços no âmbito de suas organizações, essas compras têm por finalidade a manutenção 

e execução dos objetivos organizacionais de cada ente (CARVALHO, 2008). 

Na administração privada, a simples constatação da falta de material ou necessidade de 

serviços, implica a compra ou contratação direta, sem que haja uma complexidade no 

procedimento, devido à ausência do rígido controle legal, que é imputado à administração 

pública, âmbito em que esse formalismo faz-se necessário para a boa prática nas ações nela 

executadas, tendo por finalidade encontrar os melhores preços para o material desejado, 

garantindo assim os princípios legais do procedimento de compras. 

Vindo alicerçar essa prática, a Constituição Federal no seu art.37, caput determina: "A 

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência". Nesse sentido, observa-se, ainda, a Lei de Licitação e 

Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/93), vêm solidificar o avanço político-institucional 

necessário à administração pública no que diz respeito à aquisição de bens e serviços. 

Vale destacar que, apesar de decretada a Lei de Licitação e Contratos Administrativos, 

o processo de aquisição de bens e serviços, necessitava de mudanças expressas devido a 

evolução da administração no que se refere a eficiência no processo, assim no dia 17 de julho 

de 2002 entrou em vigor a Lei nº 10.520 que trata de uma nova modalidade de licitação 

denominada Pregão Eletrônico. Essa modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços 

comuns, exclusiva no âmbito da União, é promovida por meio de propostas e lances em sessão 

pública (FERNANDES, 2013). 

Essa lei, no §1º do art. 2º, estabelece que o pregão poderá ser realizado com recursos 

eletrônicos – tecnologia da informação – nos termos regulamentares, a fim de ampliar o número 

de participantes e assim promover o melhor preço do bem ou serviço. 

Entretanto, a diversidade e complexidade das variáveis que o serviço público apresenta 

para o rígido controle sobre o consumo de materiais, seja por necessidade imediata de um item 

especifico, ou mesmo pela grande quantidade desses itens, produzem um efeito ineficaz na 

aquisição de material apenas através do pregão eletrônico.  
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Assim, o Sistema de Registro de Preço (SRP) veio suprir essa lacuna importante na 

gestão de compras, tornando-se, assim uma das mais úteis e importantes ferramentas à 

disposição da administração pública. No SRP, a licitação tem por finalidade a escolha de um 

fornecedor e uma proposta para contratação, a qual poderá ser utilizada quantas vezes 

necessárias, ficando assim a disposição da administração. 

Essa modalidade que foi regulamentada pelo Decreto nº 7.892, de 23 janeiro de 2013, 

veio trazer reciprocidade de obrigações, o que possibilita maior eficácia nesta relação, 

administração pública e fornecedor, passando assim a contratante ser obrigada a contratar com 

o vencedor da ata de registro de preços, assim como a contratada obriga-se a fornecer e garantir 

o preço, salvo comprovados aumentos nos valores de custos (FERNANDES, 2013). 

Segundo Carvalho (2008, p. 36) “a utilização do SRP confere facilidades e celeridades 

no processo de contratações pelo poder público” tornando-se assim uma prática benéfica e uma 

ferramenta eficaz na gestão do processo de compras, contudo a organização para colher esses 

benefícios necessita de planejamento prévio a fim de resguardar-se de possíveis surpresas 

durante o exercício. 

 

4.2 O SISTEMA DE PRODUÇÃO ENXUTA 

 

O Sistema Toyota de Produção (STP), idealizado por Taiichi Ohno, nasce no pós-

Segunda Guerra Mundial. Em 1950, um jovem engenheiro japonês chamado Eiji Toyota, viajou 

aos Estados Unidos da América para visitar, novamente, a famosa fábrica Rouge, da Ford em 

Detroit, visto que já fizera pela primeira vez em 1929 (WOMACK; JONES; ROOS, 1992). 

Proprietário da Toyota Motor Company, Eiji viu sua empresa ruir no período pós-guerra, 

pois essa foi impedida de fabricar carros de passeio e obrigada a fabricar caminhões para o 

regime militar, de forma artesanal em grande parte, num fracassado esforço de guerra 

(WOMACK; JONES; ROOS, 1992). 

Nesse cenário, Eiji resolve copiar e aperfeiçoar o sistema de produção da Rouge, o maior 

até aquele momento. Voltando a Nagoya, sua cidade natal, junta-se a Taiichi Ohno, especialista 

em produção, e formulam sua estratégia para mudar todo o contexto da Toyota. No entanto, 

devido à distância geográfica e a fatores de interesses governamentais, logo chegaram à 

conclusão que seria difícil implementar o modelo.   

No outono de 1973, a crise do petróleo, trouxe a recessão que se abateu sobre o mundo, 

no ano seguinte, a economia japonesa caiu a um nível de crescimento zero, ainda assim, a 
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Toyota continua competitiva, deixando seus concorrentes atentos aos acontecimentos no Japão 

(OHNO, 1997). 

Nos anos que se seguiram, 1975 a 1977, a Toyota Motor Company chamou a atenção 

do mundo, ao se manter mais lucrativa que as maiores montadoras automobilísticas, cujo 

segmento fora dominado durante décadas pelos Estados Unidos da América (OHNO, 1997). 

Partindo de uma filosofia que tem como base a absoluta eliminação do desperdício, o 

STP não tem no seu papel apenas um sistema de produção, mas principalmente um sistema 

gerencial que tem como finalidade melhorar a eficiência do processo. 

O termo Lean Production ou Produção Enxuta, traduzido para o português, popularizado 

pelo livro Máquina que Mudou o Mundo, teve seu início na década de 1990 para descrever o 

Thinking Process, de Ohno, e os métodos descritivos do STP da montadora Toyota (WOMACK; 

JONES; ROOS, 1992). 

O pensamento enxuto é uma maneira de determinar valor, elaborando uma sequência de 

ações que criam valor, executá-la sem interrupções quando solicitada e melhorá-la buscando o 

melhor resultado para o cliente (WOMACK; JONES, 2004). Vale ressaltar que esse sistema – 

pensamento enxuto – melhora a produtividade e, em paralelo, reduz os estoques, tempo de 

produção, tempo de lançamento do produto, acidente de trabalho e espaço utilizado, 

influenciando diretamente no custo final do produto (WOMACK; JONES, 2004). 

 

4.2.1 Princípios da Produção Enxuta 

 

A Produção Enxuta tem em seus pilares, cinco princípios que visam a estabelecer a 

melhor prática de resposta aos clientes por parte das empresas, tornando-as flexíveis. 

(WOMACK; JONES, 2004): 

Especificar precisamente o valor do produto: Esse é o primeiro passo para atingir as 

expectativas finais dos clientes; 

a) Identificar o fluxo de valor de cada produto, a fim de que ele passe pelas três 

tarefas críticas gerenciais: tarefa de solução de problemas (concepção ao 

lançamento do produto); tarefa de gerenciamento da informação (recebimento 

do pedido a entrega); e, tarefa de transformação física (matéria prima ao produto 

acabado as mãos do cliente); 

b) Fazer o valor fluir: redefinir e valorar o trabalho, apresentando ao funcionário 

a real importância em cada ponto do fluxo a fim de que o processo flua sem 

desperdícios; 
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c) Permitir que o cliente puxe o valor do produtor: os clientes sejam atendidos no 

momento certo, isso minimiza os desperdícios encontrados nos processos 

“empurrados”; 

d) Buscar a perfeição: fazer com que os princípios anteriores trabalhem em 

conjunto com a finalidade de eliminação dos desperdícios8. 

 

4.2.2 Categorias de Desperdícios 

 

A Toyota identificou sete dos principais desperdícios, atividades sem valor agregado, 

assim sendo, o desperdício na produção enxuta é visto como um inimigo que atrapalha os 

processos empresariais e de manufatura. Há um oitavo descrito abaixo (LIKER; MEIER, 2007): 

Superprodução - Produzir mais que o necessário, assim como antes do tempo, resulta em custos 

excessivos em todo processo. 

a) Espera (tempo à disposição) - Tempo ocioso no processo, resulta num lead 

times longos. 

b) Transporte ou Transferência - Excesso de pessoas, informação ou peças no 

processo, mesmo a curta distância, geram custos desnecessários. 

c) Super processamento ou Processamento incorreto - Utilização incorreta de 

equipamentos no processo. 

d) Excesso de estoque - Excesso de estoque (em processo ou acabados), causa 

lead times mais longos. 

e) Deslocamento desnecessário - Movimentos no processo sem valor agregado 

pelos funcionários. 

f) Defeito - Produção ou correção de peças defeituosas, retrabalho, conserto e 

trocas. 

g) Não utilização da criatividade dos funcionários - Perda de tempo, ideias, 

habilidades, melhorias e oportunidades de aprendizagem por não envolver 

ou não escutar seus funcionários. 

Compreender esse processo na sua raiz, identificando as perdas e atacá-las, de forma 

sistêmica, envolvem três medidas:  

 

                                                            
8A Produção Enxuta refere-se a um paradigma de manufatura baseado na meta fundamental do STP, 

onde ser “Lean” implica esforço contínuo para o alcance de um estado caracterizado por desperdício 

mínimo e fluxo máximo (EVANGELISTA; GROSSI; BAGNO, 2013, p. 2). 
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a) Foco na compreensão dos conceitos que sustentam as filosofias do sistema enxuto, 

estratégias para implementação e uso eficaz de metodologias enxutas, em vez de 

foco na aplicação descuidada de ferramentas enxutas (kanban, 5S, etc.); 

b) Firme aceitação de todos os aspectos do processo enxuto, inclusive daqueles que 

produzem efeitos indesejáveis de curto prazo. Isso impede a "retirada" apenas dos 

elementos que não ultrapassam a zona do conforto; 

c) Planos de implementação cuidadosamente concebidos que contenham a 

erradicação sistemática, cíclica e continua das perdas (LIKER; MEIER, 2007, p. 

47). 

 

4.2.3 Técnicas e Ferramentas da Produção Enxuta 

 

Para eliminação dos desperdícios, a Produção Enxuta lança mão de um conjunto de 

técnicas e ferramentas, capazes de atender a uma demanda mercadológica. 

 

4.2.3.1 Layout Celular (Células Multifuncionais) 

 

As células de manufatura são conjuntos destinados a produção de determinado produto. 

As células são dispostas em sequência com a finalidade de minimizar desperdícios com 

transporte e descolamentos. 

No Sistema Toyota de Produção, os seres humanos estão separados no processo, com 

isso o layout das máquinas segue fluxo de produção do produto. Embora o “fluxo de pessoas” 

seja independente do fluxo das máquinas, aquele necessita também seguir o fluxo do produto. 

Segundo Slack et al. (2002) apud Peinado e Graeml (2007, p. 199) “definem arranjo 

físico de uma operação produtiva como a preocupação com a localização física dos recursos de 

transformação. De forma simples, definir o arranjo físico é decidir onde colocar todas as 

instalações, máquinas, equipamentos e pessoal da produção”. 

Melhorias do layout trarão 3 grandes benefícios Peinado e Graeml (2007, p. 201): 

a) Determina a economias nos custos de transporte entre os processos; 

b) Determina a eliminação das esperas entre os processos e as consequentes 

reduções nos custos de pessoal relativo a essas esperas; 

c) Determina redução dos estoques de produtos acabados. 
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Na mesma linha de entendimento Liao et al. (1996) apud Luzzi (2004) aponta que as 

células trazem benefícios para algumas organizações porque reduze o lead time, o tempo de 

setup, estoque em processo e o transporte de material.  

 

4.2.3.2 Sistema Kanban 

 

Kanban é um termo japonês que significa cartão. Trata-se de um meio de atingir a 

melhoria no processo através de um controle visual que determinam o fluxo do processo, 

mantendo-o estoque mínimo (just-in-time) (OHNO, 1997). “O kanban é uma forma para atingir 

o just-in-time sua finalidade é o just-in-time” (OHNO, 1997, p. 47). 

Os sistemas Kanban, ao darem instruções no processo final, eles possibilitam que a 

informação seja transmitida de forma organizada e rápida. Nesse sentido, observamos o Quadro 

Kanban, que é um método que utiliza um painel colorido na célula ou na estação de trabalho 

para indicar o fluxo de cada item, de segui-lo após sua conclusão.  

O quadro kanban (Figura 2) pode utilizar as três tradicionais cores de alerta: verde, 

amarelo e vermelho, para indicar a urgência de fabricação (PEINADO; GRAEML, 2007). 

Figura 2: Painel porta-kanban 

 

Fonte: adaptação de (PEINADO; GRAEML, 2007). 

 

Como regra, a produção tem que ocorrer primeiro no item que apresentar maior 

urgência. Assim sendo, apesar de sua origem estar dentro de um ambiente fabril, o kanban pode 

ser utilizado também como ferramenta de gerenciamento de tarefas. 
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Atualmente, muito utilizado com essa função, com a finalidade de organizar as tarefas 

de equipes de trabalho, seguindo o mesmo princípio original, na qual as cores determinam o 

andamento e a prioridade que cada tarefa deve ser executada. 

 

4.2.3.3 Mapeamento do Fluxo de Valor 

 

Mapeamento do fluxo de valor (MFV) é uma ferramenta capaz de enxergar e entender 

os processos de forma horizontal e estabelecendo seu valor. Isso implica, romper com a 

perspectiva tradicional de analisar etapas e destacar as atividades, ações e suas conexões no 

sentido de criar valor e fazê-lo fluir, desde os fornecedores até os clientes finais 

(EVANGELISTA; GROSSI; BAGNO, 2013). Na Figura 3, podemos observar os ícones 

utilizados no MFV. 

 

Figura 3: Ícones utilizados para o MFV 

 

Fonte: (EVANGELISTA; GROSSI; BAGNO, 2013). 

 

Mapear os fluxos de valor de uma organização é um exercício relevante, contudo o mais 

importante é direcionar de forma correta as ações de implementação dos estados definidos. 

Ressaltamos que o Mapeamento do Fluxo de Valor é apenas uma ferramenta de melhoria nas 

atividades das organizações. 
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4.3 A GESTÃO DE PROCESSOS 

 

4.3.1 Evolução histórica 

 

É um conceito acerca das funções de uma organização relacionadas as sequências das 

atividades por ela desenvolvidas, ao contrário da atuação de cada ente em sua especificidade, 

na qual os setores são separados por áreas de atuação, por vezes burocratizados, sem uma visão 

global do fluxo de trabalho. A gestão por processos possibilita um melhor desenvolvimento do 

trabalho por meio de analises, desenhos e melhorias no “ambiente de negócio globalmente 

diversificado” (ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 

PROFESSIONALS, 2013). 

Os primeiros registros da gestão de processos data da primeira metade nos anos 80, na 

IBM, contudo os precursores da ideia de gestão de processo são Taylor e Ford, no início da 

administração cientifica, através de técnicas especificas de análise de processo, mas o avanço 

se deu mesmo na escola japonesa, pós 2ª guerra, com a combinação de técnicas quantitativas e 

qualitativas avançadas de controle estatístico, da qual os principais nomes desse movimento 

são: Deming e Juran (ELLWANGER, 2011). 

 

As disciplinas de qualidade e processos mudaram o destino do Japão nas 

décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial, mostrando a força econômica 

que um forte gerenciamento de processos pode proporcionar 

(ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 

PROFESSIONALS, 2013, p. 30). 

 

Ao longo dos tempos, os modelos de gestão passaram por várias modificações, 

conforme a evolução do contexto histórico. E, a partir da Revolução Industrial, com a inserção 

das máquinas no mercado de trabalho, a sociedade passou por uma transformação no modelo 

de produção, outrora artesanal e então fabril.  

A gestão organizacional conforme estudo de Ellwanger (2011) se inicia a partir dos anos 

(1856-1915) com o Taylorismo – idealizado pelo americano Frederick Winslow Taylor, sua 

grande contribuição literária "Princípios de Administração Científica" publicado em 1911; 

Seguido Henry Fayol (1841 – 1925) na Teoria Clássica; O Fordismo – desenvolvida em1914 

pelo norte-americano Henry Ford para sua indústria de automóveis, caracterizando a fabricação 

em massa; Na década do 1940, chega Behaviorismo ou Teoria Comportamental com as 

concepções da Escola de Relações Humanas, criado por Chester Barnarde Simon; A Teoria 

Estruturalista, aparece também na década de 40, propondo trabalhar as organizações sob a 
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ótica da estrutura, das pessoas e do ambiente. Na década de 1960 surge a Teoria dos Sistemas, 

empregada nas teorias administrativas a partir de Bertalanffy; Surge então em Nova York o 

movimento teórico - Teoria do Desenvolvimento Organizacional – DO; Em 1950 Peter 

Drucker revoluciona com sua Teoria da Administração por Objetivos através da publicação 

do livro Administração por Objetivos. Nessa mesma época, a Teoria da Administração 

Estratégica – teve seu início após a Fundação Ford e a Carnegie Corporation financiarem a 

pesquisa no currículo das escolas de negócio. 

Aqui se insere um divisor de água na história humana, pois quase todos os aspectos do 

cotidiano da sociedade foram influenciados por esse processo. A Tabela 1 apresenta ao 

surgimento da gestão de processos numa escala evolutiva dos princípios: 

 

Tabela 1 – Modelos de gestão 

Modelo de Gestão Princípios 

Teoria da 

Administração por 

Processos – década de 

90 através de trabalhos 

de Michael Hammer e 

James Champy, com a 

publicação do livro 

Reengineeringthe 

Corporation. 

 Centralização das prioridades, das ações e dos recursos 

com base nos processos da organização; 

 ISO 9000, qualidade assegurada e sistema da qualidade; 

 Qualidade de vida no trabalho; 

 Reengenharia e redesenho de processos; 

 Gestão por Processos: integração das unidades 

organizacionais em processos que ligam as fontes de 

suprimentos ao cliente; 

 Administração por Projetos; 

 Aprendizagem organizacional, administração do 

conhecimento, empreendedorismo; 

 Modelo japonês: ênfase na eficiência e no combate ao 

desperdício, simplificação do modelo Ford, qualidade 

total, participação dos funcionários no processo 

decisório; 

 O objetivo mais amplo deste tipo de organização é oferecer 

para o cliente mais valor, de maneira mais rápida e a um 

custo mais baixo; 

 O trabalho em equipe, a cooperação e a responsabilidade 

ganham fundamental importância, 
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 A gestão por processos é um desafio e faz emergir 

importante área a ela conjugada, a gestão de pessoas. 

Fonte: (ELLWANGER, 2011) 

 

Ao longo de meio século, o processo de gestão passou por vários modelos que evoluíram 

sistematicamente conforme a necessidade do mercado. Desde de Taylor até os dias atuais, os 

princípios da administração científica alicerçaram a forma de como se trabalha nas 

organizações. 

O conceito de gestão da qualidade total ou Total Quality Management (TQM) 

apresentava três características principais. O primeiro fundamentado na abordagem sistemática 

do processo, mensurava dados estatísticos para compor diretrizes, através de ferramentas 

qualitativas e quantitativas, para verificação de melhoria continua do processo.  

Outrossim, o TQM mostrou a importância do cliente no processo, sendo ele o principal 

elo da cadeia, as empresas tiveram que adequar-se a fim de melhorar seus resultados internos 

no intuito de aprimorar as entregas dos produtos e serviços (SOUSA NETO; MEDEIROS 

JUNIOR, 2008). Os modelos que sugiram nesse ínterim, desde sempre buscam a melhor 

eficiência organizacional, seja através da mecanização da indústria ou dos valores humanos, os 

quais possibilitaram unir o interesse pessoal do trabalhador com os objetivos das organizações, 

proporcionando um ponto de equilíbrio para satisfação de ambos. 

Ainda na década de 1990, a reengenharia de processos foi a grande novidade proposta 

pelo mercado para melhoria nos processos, contudo a forma radical proposta pelo conceito e 

sua complexidade na implantação, levaram muitas empresas a declinarem e poucos foram os 

casos de sucesso. A reengenharia passava a considerar apenas novos processos, ignorando os já 

existentes e bem-sucedidos, com isso as pessoas foram colocadas a margem do processo e a 

reengenharia passou a ser sinônimo de corte de pessoal. No entanto, nesse período novas 

ferramentas foram desenvolvidas com a finalidade de dar todo suporte necessário a implantação 

da reengenharia. Os sistemas integrados de gestão (ERPs) e o sistema workflow (fluxo de 

trabalho) foram ferramentas que trouxeram melhorias no controle tecnológico e no 

entendimento do processo, pois foi possível desenhar o fluxo dos processos e colocá-los no 

ambiente computacional (SOUSA NETO; MEDEIROS JUNIOR, 2008). 

Assim, nessa evolução histórica, a gestão de processos passa por três ondas, conforme 

Figura 4. 
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Figura 4: Perspectiva Histórica na Gestão por Processos 

 

Fonte: (SOUSA NETO; MEDEIROS JUNIOR, 2008). 

 

Nesse cenário, a Teoria de Gestão por Processos trouxe significativa contribuição 

também por agregar conceitos importantes de entrada e saída de material, eficiência nos 

processos organizacionais e no melhor direcionamento dos recursos a fim de atender a demanda 

do cliente final. Com isso, as empresas passaram a trabalhar voltadas à melhoria continua 

processual, eliminando desperdícios ao longo da cadeia, deixando o processo mais enxuto. 

Desde então, muitas técnicas e métodos se apresentaram até nossos dias, unindo suas 

características na tentativa de estabelecer uma integração organizacional, são elas: Qualidade, 

busca a eficiência do processo; Gestão busca o desempenho organizacional e por fim a 

Tecnologia da Informação, busca a automação dos processos. 
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Figura 5: Resumo histórico recente dos métodos e abordagens em processos 

 
Fonte: (BARROS, 2009). 
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4.3.2 Gerenciamento de Processos de Negócio 

 

A Gestão de Processos ou Businnes Process Management (BPM) é uma forma de 

visualizar sistematicamente os processos de negócios, indo além das estruturas tradicionais. 

Outrossim, potencializa de forma direta o desempenho operacional da organização, 

favorecendo a excelência e celeridade dos processos e esses, por sua vez, geram um fluxo que 

determina os recursos, monitora o desempenho e estabelece a manutenção e a gestão do ciclo 

de vida do processo. 

 

Figura 6: Ciclo da gestão de processos (adaptado) 

 

Fonte: adaptado de (ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 

PROFESSIONALS, 2013). 

 

Etapas do ciclo de gestão, conforme (ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS 

MANAGEMENT PROFESSIONALS, 2013). 
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4.3.3 Modelagem de processos 

 

A modelagem de processos de negócio é um conjunto de tarefas que tem por finalidade 

representar os processos de negócios propostos ou existentes. Sua finalidade é representar de 

forma completa e detalhada o funcionamento do processo, não excluindo o diagrama simples 

para casos adequados, mas quase sempre o modelo detalhado apresenta variáveis importantes 

para uma melhor análise do problema. 

 

4.3.3.1 Modelos 

 

Os modelos são de diversos tipos: matemáticos, gráficos, físicos, narrativos e sua 

representação simplificada determinam uma melhor compreensão, possibilitando uma 

aplicação no ambiente de negócios. 

Diagrama de processo, mapa de processo e modelo de processo são termos usados com 

mesmo fim erroneamente, pois cada um possui seu significado e utilidade nos diferentes 

estágios para a compreensão, análise e desenho do processo. (ABPMP, 2013, p. 74) 

 

4.3.3.2 Notações de BPMN9 (Business Process Model and Notation) 

 

O processo de modelagem é usado tanto para desenhar e analisar processos existentes, 

quanto para desenvolver novos projetos. Sendo de suma importância para fácil visualização e 

comunicação das informações que transitam no processo. 

O BMP CBOK apresenta-nos várias técnicas de modelagem: BPMN (Business Process 

Modeling and Notation) (Figura 8); UML (Unified Modeling Language); IDEF (Integrated 

Definition); EPC (Event-driven Process Chain), entre outras. 

O BPMN por ser a técnica mais simples, mais usada e a mais completa, conforme análise 

das supracitadas, resolvemos utilizá-la como base no nosso projeto. Ela é um padrão criado pela 

Businnes Process Management (BPMI), incorporado ao Object Management Group (OMG), 

grupo que estabelece padrões para sistemas de informação (Tabela 2)  

  

                                                            
9 Livre tradução: Notação de Modelagem de Processos de Negócio 
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Tabela 2: BPM CBOK (adaptada) 

 

 

VANTAGENS 

 Uso e entendimento difundido em muitas organizações 

 Versatilidade para modelar as diversas situações de um 

processo; 

 Suportado por ferramentas BPMS. 

 

 

 

DESVANTAGENS 

 Exige treinamento e experiência para uso correto do conjunto 

completo de símbolos; 

 Dificulta visualização do racionamento entre vários níveis de 

um processo; 

 Diferentes ferramentas podem ser necessárias para apoiar 

diferentes subconjuntos de notação; 

 Origem na tecnologia da informação inibe seu uso por pessoal 

de negócio. 

Fonte: adaptada de (ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 

PROFESSIONALS, 2013). 

 

Figura 7: Representação simples de fluxo em BPMN. 

 

Fonte: (ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PROFESSIONALS, 2013, 

2013). 
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A técnica apresenta um conjunto macro de símbolos para modelagem conforme a 

complexidade do processo, estabelecendo o fluxo das atividades e a ordem de preferência. 

(ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PROFESSIONALS, 2013). 

 

a) Elementos de Fluxo (Fluxograma) 

 

A modelagem de processo de negócio – BPMN – usa a técnica de fluxograma 

conceitualmente definida no Diagrama de Processo de Negócio (DPN), cujos símbolos básicos 

encontram-se demonstrados na Tabela 3.  

 

Tabela 3: Os símbolos básicos utilizados no fluxograma 

NOME SIMBOLO DESCRIÇÃO 

EVENTO 

INICIAL 
 

i. Indica onde um 

determinado processo é 

iniciado; 

ii. O fluxo do processo 

iniciado, não tem 

sequência, mas pode ter 

um gatilho; 

iii. O início do processo 

será indicado por 

círculo com linha 

simples. 

 

EVENTO 

INTERMEDIÁRIO 
 

iv. Um evento que ocorre 

depois de um processo 

ter sido iniciado; 

v.  Um evento que afeta o 

fluxo do processo 

através de uma ação, 

tem a função de receptor 

e emissor; 
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vi. Evento Intermediário é 

exibido como um 

círculo, desenhado com 

uma linha dupla fina. 

EVENTO 

FINAL 
 

vii. Um evento que indica o 

final do processo; 

viii. Um evento final é 

desenhado com uma 

única linha com 

espessura larga. 

TAREFA 

 

ix. A tarefa é uma atividade 

inclusa no processo; 

x. A tarefa é usada quando 

o trabalho não exige 

uma quebra de nível 

mais detalhada; 

xi. A tarefa é desenhada por 

um retângulo com 

pontas arredondadas.  

SUBPROCESSO 

 

xii. O subprocesso é usado 

para detalhar um 

processo dentro de uma 

tarefa. 

GATEWAY 

 

xiii. Os gateways são 

condicionadores de 

decisão, utilizados para 

controlar a sequência do 

fluxo do processo. 

Fonte: (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2011) 
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Essa notação teve sua aprovação em meados dos anos 70 pela ANSI10 a fim de 

representar fluxos de sistemas. 

 

b) Conectores 

 

Os conectores mais utilizados no BMPN a fim de ligar os objetos de fluxo entre si 

encontram-se descritos na Tabela 4.  

 

Tabela 4: Conectores 

NOME SIMBOLO DESCRIÇÃO 

FLUXO DE SEQUENCIA  

xiv. Utilizado para 

indicar a ordem das 

atividades do fluxo 

no processo. 

FLUXO DE MENSAGEM  

xv. Utilizados para 

mostrar as 

mensagens entre dois 

agentes do processo. 

ASSOCIAÇÃO DE ELEMENTOS  

xvi. Um objeto de 

conexão que é usado 

para conectar 

informações e 

Artefatos com o 

fluxo de objetos. 

ASSOCIAÇÃO DE DADOS  

xvii. Esse objeto também 

usado para conexão 

de dados 

determinando a 

direção. 

Fonte: (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2011) 

 

                                                            
10O padrão ANSI (American National Standards Insitute), Instituto Nacional Americano de Padronização que 

desenvolveu este padrão de fluxograma vertical que analisa melhor as interações e detalhes de cada etapa dos 

processos. 



39 

 

c) Raias de piscina (Swim lanes) 

 

Por vezes incorporadas ao BPMN com a finalidade de definir o responsável pela 

realização de uma ou mais atividade, as swim lanes têm o papel de organizar o fluxo do trabalho. 

O BPMN utiliza duas raias principais, conforme Figura 8. 

 

 

Figura 8: Raias de piscina (Swim lanes) 

 

Fonte: (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2011) 

 

d) Artefatos 

 

Com o objetivo de comunicar e documentar o processo através de informações 

adicionais de acordo com o negócio da organização.  

Conforme o BPMN são dois os mecanismos de comunicação: 

Figura 9: Artefatos 

 

Fonte: (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2011). 

 

4.3.4 Análise de processos 

 

A análise de processos ajuda na compreensão das tarefas inter-relacionadas e de seus 

resultados. Efetuada através de entrevista, modelagem, simulações, entre outras, essas técnicas 

contribuem para o entendimento organizacional de toda cadeia. 
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O ambiente de negócios é mutável a todo tempo, com isso as empresas necessitam 

acompanhar suas mudanças e sua análise através de técnicas conceituais possibilitam uma 

avaliação mais precisa do problema a ser enfrentado. 

Técnicas para análise do ambiente de negócios expressas no (ASSOCIATION OF 

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PROFESSIONALS, 2013, p. 111): 

a) Benchmanking; 

b) Analise SWOT; 

c) Melhores práticas. 

Seguindo algumas etapas ao longo da análise do processo, o escopo estabelece a 

demanda de trabalho envolvido nessa etapa, a fim de estabelecer dados mensuráveis de 

planejamento da análise. Outro ponto importante, as escolhas das estruturas analíticas de 

trabalho promovem métodos de estudo e ferramentas que serão utilizadas conforme a natureza 

do negócio. 

Não menos importante, a definição de padrões de coletas de informação e a definição 

da equipe, conduzem de forma explicita e detalhada todo problema no ambiente de negócio, 

assegurando que as partes envolvidas estejam em sintonia. 

 

4.3.4.1 Métodos de levantamento de informações 

 

a) Pesquisa 

Este método é feito através de pesquisa em documentos impressos, escritos ou 

digitais, registros contábeis e diagramas de processos. 

b) Observação direta 

Este método possibilita uma coleta de dados detalhada, similar à uma entrevista, 

possibilita documentar as tarefas e agentes envolvidos no processo. 

c) Simulação de atividades 

Este método possibilita simular cada atividade envolvida no processo através de um 

registro detalhado de entradas, saídas e regras de negócio–handoffs – realizado a fim de garantir 

o andamento do processo. 
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Figura 10: Handoff: transferência de controle 

 

Fonte: (ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PROFESSIONALS, 

2013, p. 122). 

Os handoffs são pontos dentro de um processo na qual um trabalho ou uma 

informação passa de uma tarefa para outra, eles podem ocasionar desligamentos de processos 

e devem ser tratados com o devido cuidado, pois quanto menor for o número de handoffs menor 

será o perigo ao desligamento das atividades no processo. 

 

4.3.4.2 Indicadores 

 

Os indicadores de desempenho são de extrema importância na análise do fluxo de valor 

e na tomada de decisão na produção enxuta (lean). Pois é no mapeamento do fluxo de valor, 

que as métricas de desempenho são essenciais na identificação e eliminação de desperdícios 

(TEIXEIRA, 2014). 

 

a) O conceito de indicadores de desempenho 

 

O conceito de gerenciamento voltado para resultados (Results Oriented Management – 

ROM) utiliza os indicadores de desempenho com a finalidade de mensurar os resultados obtidos 

pelos administradores (UCHOA, 2013). 

Autores da literatura especializada, afirmam que o indicador de desempenho é um 

instrumento de mensuração do tipo qualitativa ou quantitativa quando se refere aos aspectos de 

desempenho 

Segundo (FERREIRA; CASSIOLATO; GONZALEZ, 2009): 



42 

 

 
O indicador é uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, dotada de 

significado particular e utilizada para organizar e captar as informações 

relevantes dos elementos que compõem o objeto da observação. É um recurso 

metodológico que informa empiricamente sobre a evolução do aspecto 

observado. 

 

Também observado no (ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 

PROFESSIONALS, 2013) o “indicador é uma representação de forma simples ou intuitiva de 

uma métrica ou medida para facilitar sua interpretação quando comparada a uma referência ou 

alvo”. 

Portanto essa metodologia é de importante valor para o gestor, uma vez que os 

indicadores apresentam na sua essência, dispositivos de controle internos eficazes para tomada 

de decisão administrativa e aferição dos resultados alcançados pelos administradores. 

 

b) Medição de desempenho e indicador de desempenho 

 

A expressão indicador de desempenho é comumente encontrada no sentido de medição 

de desempenho, no entanto é fácil distingui-las, uma vez que o termo Medição de Desempenho 

trata apenas de aspectos de desempenho facilmente quantificados e mensurados diretamente. 

Por outro lado, o Indicador de Desempenho normalmente é uma medida de aspecto, número, 

razão ou porcentagem, com a finalidade de comparar resultados com um parâmetro. 

Entretanto, é possível estabelecer-se uma distinção entre ambas. Medições de 

desempenho são efetuadas quando os aspectos do desempenho podem ser mensurados 

diretamente e quantificados com facilidade. Exemplos: quilometragem de estradas 

conservadas; número de alunos matriculados no 1o grau. 

A definição dada para Medição de Desempenho e Indicadores, conforme 

(ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PROFESSIONALS, 2013) 

são: 

a) Medidor de Desempenho é: “Capacidade de medir e interpretar o desempenho de 

processos”. 

b) Indicador é: “uma representação de forma simples ou intuitiva de uma métrica ou 

medida para facilitar sua interpretação quando comparada a uma referência ou alvo”. 
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Figura 11: Variáveis componentes dos indicadores 

 

Fonte: (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2000). 

 

Nesse contexto o guia CBOK (ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS 

MANAGEMENT PROFESSIONALS, 2013) define e esclarece que os indicadores são 

métricas representadas de forma simples ou intuitiva com a finalidade de facilitar a 

interpretação comparativa de uma referência. 

 
A palavra "indicador", sob uma ótica semântica e oportunista de sua 

etimologia, poderia ser relacionada à intenção de "indicar a dor" e ser capaz 

de indicar as "dores" organizacionais. De fato, não propriamente a "saúde" 

organizacional. Muitas organizações definem seus painéis de indicadores com 

métricas que, na verdade, são "indica saúde" e sequer tocam na essência dos 

problemas. 

 

 

 

Desta forma se faz de suma importância a boa elaboração das métricas, pois serão elas 

que produziram uma estrutura de gerenciamento capaz de desenvolver a criação de indicadores 

de problemas organizacionais. 

 

 

c) Componentes dos indicadores 
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i. Tempo: 

Também conhecido como lead time11, o tempo está associado a duração entre o 

início do processo e a entrega do produto gerado pelo processo.  

Essa medida de tempo, está relacionada a mensuração do processo produtivo em 

responder a uma solicitação do cliente, ou seja, quanto menor o tempo de transformação de 

matérias-primas em produtos acabados, menores serão os custos do sistema produtivo no 

atendimento as necessidades dos clientes (TUBINO, 1999). 

ii. Custo: São valores, monetários ou não, relacionados ao processo, associados aos 

recursos humanos ou de material. 

iii. Quantidade: É a capacidade de saídas do processo. 

iv. Qualidade: É a comparação com o padrão ótimo, expresso em percentual. 

Portanto, para fins deste trabalho utilizaremos o medidor de desempenho, tempo ou 

lead time, a fim de mensurarmos as etapas do processo utilizados em suas dimensões. 

 

d) LeadTime 

 

Lead Time é o período entre o cliente solicitar uma ordem e a entrega do produto final. 

Segundo Rother e Shook (2003) Lead time é também o tempo que um item percorre ao longo 

de todo um processo, desde o começo até o fim. 

Essa métrica tem como objetivo mensurar o quão rápido é o tempo do processo a partir 

da requisição do cliente até a entrega do material e seu pagamento fechando o ciclo. 

O principal objetivo do lead time foi ilustrado recentemente pelas técnicas de produção 

do sistema Toyota de produção com a filosofia just-in-time (ESTANISLAU, MOREIRA et al., 

2010). 

 

e) ProcessTime 

 

Segundo Locher (2008 apud ANACLETO; ELY; FORCELLINI, 2010) é o tempo 

em que uma atividade é completada, ou seja, o tempo que realmente é destinado à realização 

                                                            
11 
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da atividade sem o tempo desnecessário empregado. Pode ser obtido por estimativa ou 

observação. 

 

f) Estimativas de três pontos (PERT) 

 

Conforme exposto no Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos – Project 

Management Institute (2013) a estimativa dos 3 pontos originou-se com a Técnica de Revisão 

e Avaliação de Programa (PERT em inglês).  

O PERT utiliza três estimativas para definir uma zona aproximada para a duração de 

uma tarefa, definido pelo (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2013) como sendo: 

a) “Mais provável (tM). Essa estimativa é baseada na duração da 

atividade, dados os recursos prováveis de serem designados, sua 

produtividade, expectativas realistas de disponibilidade para executar a 

atividade, dependências de outros participantes e interrupções. 

b) Otimista (tO ). A duração da atividade é baseada na análise do melhor 

cenário para a atividade. 

c) Pessimista (tP ). A duração da atividade é baseada na análise do pior 

cenário para a atividade”. 

 

Conforme estabelecido os valores de distribuição nas zonas de estimativas, o tempo 

de duração tE pode ser calculado de acordo com duas fórmulas conhecidas por beta e 

triangular. 

a) Distribuição Beta (tradicional): tE = (tO + 4tM + tP) / 6 

b) Distribuição Triangular. tE = (tO + tM + tP) / 3 

O esperado é que o tempo de duração estimado em três pontos assuma um tempo 

esperado no processo, diminuindo a incerteza em sua duração. 

 

4.3.5 Desenho de processos 

 

De forma holística, esse processo, busca estabelecer uma abordagem para garantir um 

direcionamento organizacional estratégico, integrando pessoas, processos e sistemas. Conceito 

esse defendido por Kaplan (1997), não se pode gerenciar o que não se pode medir, no seu 

clássico Balanced  Scorecard, outrora reafirmado em sua obra Mapas Estratégicos: não se pode 

medir o que não está descrito (KAPLAN; NORTON, 2004), assim sendo mapear o processo 
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desde do seu início traz ganhos reais, transformando o conhecimento tácito em explicito dos 

processos.  

Dessa forma, o mapeamento do processo garante uma visão geral da organização, assim 

como os agentes envolvidos, compreendendo assim as atividades por eles executadas e as 

complexidades dos fluxos percorridos ao longo do processo. 

Ainda nessa linha de raciocínio, segundo (PORTER, 1985, p. 347), “toda empresa é uma 

reunião de atividades que são executadas para projetar, produzir, comercializar, entregar e 

sustentar o produto. Todas estas atividades podem ser representadas, fazendo-se uso de uma 

cadeia de valores”. 

O desenho de um processo define os impactos que as mudanças de processo irão 

ocasionar nas metas e estratégias organizacionais a fim de propor um melhor cenário ao cliente. 

O novo desenho quase sempre se dá devido as mudanças organizacionais sofridas pelas 

operações interfuncionais e intrafuncionais das operações visando ajustar seus controles 

(ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PROFESSIONALS, 2013, p. 

143) 

 

4.3.6 Gerenciamento de desempenho do processo 

 

Gerenciar o processo requer dados mensuráveis tais como: medidas, métricas e 

indicadores de desempenho, assim, a comparação do real com o pretendido proporcionará 

melhor controle para delimitação de melhoria contínua de metas (ASSOCIATION OF 

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PROFESSIONALS, 2013, p. 187). 

 

4.3.7 Transformação de processos 

 

Transformar um processo é descobrir a melhor forma para que seu processo execute sua 

função dentro do fluxo numa melhoria, seja através da aquisição de novos equipamentos, novas 

aplicações, novas abordagens de negócio ou seja, novas capacidades. 

Contudo, a transformação é uma etapa de difícil execução e implementação, devido a 

complexa identificação das novas possibilidades no ambiente de negócio, seja através de novos 

equipamentos, novas ideias, novos conceitos e novas técnicas, para dar continuidade ao trabalho 

e desenvolvê-lo continuamente (ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 

PROFESSIONALS, 2013, p. 234). 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo apresentamos a metodologia utilizada neste projeto técnico e os 

procedimentos metodológicos para a realização dos objetivos propostos.  

Esse trabalho de pesquisa trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva, baseada em 

uma adaptação da estratégia de pesquisa Pesquisa-Ação, que tem premissa de caráter 

participativo e concede mudança no processo de forma planejada (THIOLLENT, 2011). 

A pesquisa do tipo Pesquisa-Ação tem quatro etapas: a fase exploratória, a fase 

principal, a fase de ação e a fase de avaliação (THIOLLENT, 2011). Na fase exploratória foi 

realizada um diagnóstico do sistema de compras via SRP no Centro de Biociências, para definir 

qual seria o tema da problemática a ser tratada. Na fase principal foram definidos o modelo de 

compra, os objetivos, os agentes que fazem parte do processo e foi realizada a coleta dos dados. 

Na fase ação foi feita a análise dos dados e mapeamento do processo, além disso a comparação 

da literatura com os dados vigentes. E por fim, como não houve tempo de avaliar as mudanças 

sugeridas, essa fase não foi executada. 

Após definição do processo que seria estudado entre as modalidades de compras via 

SRP na UFRN, o estudo de caso foi direcionado a compras de material de consumo via SRP no 

Centro de Biociências, por se tratar de um processo que envolve apenas setores do centro, 

diferentemente das outras modalidades (almoxarifado e permanente) que envolvem setores 

externos ao CB, possibilitando sua análise e levantamento dos dados com maior facilidade. 

O estudo de caso foi realizado no Centro de Biociências da UFRN, especificamente na 

área administrativa desse, e contou com o envolvimento dos seguintes setores: 

a) Direção de Centro; 

b) Departamentos acadêmicos; 

c) Setor de compras; 

d) Setor de execução orçamentária; 

e) Almoxarifado; 

Esse trabalho de pesquisa também, por se tratar de uma pesquisa analítica na qual 

investiga eventos que já tenham ocorrido, ou seja, processos de compras de material de 

consumo com seu ciclo completo. E descritiva por basear-se em práticas empíricas dos agentes 

com o SIPAC, ações que podem ser melhoradas através de descrição e análise de observações 
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objetivas e diretas (GIL, 2008), contribuindo de forma singular com trabalho, uma vez que esse 

tem por finalidade proporcionar melhor entendimento acerca dos problemas envolvidos no 

processo. 

O trabalho também, analisou o ciclo de vida do processo de compras de material de 

consumo existente no SIPAC com a finalidade de identificar desperdícios e propor 

melhorias, com base no Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM). 

De acordo com as classificações de (GIL, 2008) esta pesquisa se classifica como 

aplicada do ponto de vista da natureza, por ter como finalidade o entendimento e a procura de 

soluções baseadas em teorias outrora desenvolvidas. Outrossim, também classificada quanto 

aos objetivos como exploratória, uma vez que objetiva oferecer melhor entendimento acerca 

dos fatos estudados, buscando construir informações para deixá-lo mais compreensível. 

A coleta de dados se deu de duas maneiras, uma através da observação participante, na 

qual o pesquisador dedicou tempo observando o processo, no contexto organizacional, pois 

segundo Gil (2008, p. 11) “A observação serviu para que estudiosos abandonassem a postura 

especulativa e se inclinassem a adotá-la como procedimento indispensável para atingir o 

conhecimento cientifico”. 

E, quantitativa através de um modelo estatístico Tabela 6: Process time e lead time para 

cada atividade (T), pois se caracteriza por razoável grau de precisão (GIL, 2008). 

Como vimos no referencial teórico, base para construção do trabalho aqui proposto, 

neste capitulo, iremos expor conceitos e métodos a partir de diferentes metodologias encontrada 

na literatura, process time e lead time. 

Mesmo já tendo sido mencionado acima, detalharemos novamente a fim de deixar mais 

lúcido o método de pesquisa: 

Na etapa 1, após escolhido o centro e a modalidade de compras (compras de material de 

consumo via SRP), identificamos os agentes envolvidos no processo e suas funções, a fim de 

determinar o fluxo que empiricamente encontra-se predeterminado; 

Na etapa 2, iniciamos o mapeamento do processo de compras de material de consumo 

via SRP do CB, outrora já definido e internalizado no SIPAC, que teve como finalidade a 

compreensão do seu fluxo processual e de seus agentes, possibilitando assim, a coleta e 

formatação dos dados levantados de algumas notas de empenho dos anos de 2012, 2013 e 2014, 

essas selecionadas por apresentar cronologia completa, ou seja, com possibilidade de mensurar 

todas as etapas. 

Na etapa 3, foi feito levantamento dos elementos temporais envolvidos no processo de 

compras de material de consumo via SRP do CB, a fim de mensurar o process time de cada 
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tarefa e quantificar seu lead time, com a finalidade de comparar o tempo ótimo com o 

executado. 

E, finalmente, etapa 4, analisamos e identificamos desperdícios ao longo do processo e 

ofertamos propostas de melhorias operacionais que permitirão o aumento de produtividade e da 

eficiência do processo, tornando-o mais enxuto, através do uso de ferramentas do Sistema 

Toyota de Produção. 

 

5.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população desta pesquisa foram as notas de empenhos de material de consumo dos 

anos de 2012, 2013 e 2014 do Centro de Biociências e nossa amostra foram de 147 notas de 

empenhos, documentos esses registros no banco de dados do SIAPC e que foram gerados 

diretamente pelo processo de compras de material de consumo via SRP, desde o nascimento da 

requisição, feita por técnicos, secretários ou professores, passando pelos departamentos de 

compras, direção de centro, almoxarifado, até seu fechamento no Setor de Execução 

Orçamentária.  

Também envolvido nesse fluxo, encontra-se o fornecedor, porém externo a organização 

UFRN e detentor de processos próprios, esses, não fazem parte do escopo da nossa análise, pois 

seu detalhamento foge do nosso alcance. Contudo, seu process time terá um destaque em nossas 

análises, por se tratar de um evento definido em edital de licitação na UFRN. 

 

5.3 DADOS E INSTRUMENTO DE COLETA 

 

Os dados para realização desta pesquisa, referente ao process time de cada tarefa e 

verificação do lead time do fluxo processual, foram coletados em três partes: 

a) Solicitação direta aos servidores do almoxarifado para levantar os empenhos que 

faziam parte dos grupos: 
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Tabela 5 - Grupo de materiais do SIPAC 

Cód. 

Grupo 
Descrição do Grupo 

3006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS  

3007 GENEROS DE ALIMENTACAO 

3009 MATERIAL FARMACOLOGICO 

3009 MATERIAL FARMACOLOGICO 

3011 MATERIAL QUIMICO 

3017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

3018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO 

3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 

3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 

3024 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 

3026 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO 

3028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 

3035 MATERIAL LABORATORIAL 

3036 MATERIAL HOSPITALAR 

3042 FERRAMENTAS 

Fonte: SIPAC (adaptado). 

 

b) Coleta de datas através do sistema SIPAC e armazenados em planilha eletrônica 

EXCEL, com a inserção dos dados manualmente, empenho a empenho, conforme 

anexo 1; 

c) Busca em arquivo físico, empenho a empenho, por não ter no SIPAC registro de 

data de ateste. 

Além dos dados primários, foi usada a observação intensiva, registrada através de 

anotações no bloco de notas detalhada dos procedimentos e do agente envolvido em cada tarefa, 

além de registro de tempo médiodas tarefas relacionados, com registro da prática e 

detalhamento dos procedimentos, com o intuito de melhor entendimento da ação e análise dos 

dados, utilizando descrições e narrativas dos agentes executores das tarefas com a finalidade de 

estabelecer um tempo ótimo para process time de cada etapa. 

Fizemos visitas diárias ao longo de aproximadamente três meses, no período de 

23/09/2015 a 30/11/2015, em cada setor envolvido no processo:departamentos, setor de 
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compras, almoxarifado, direção de centro e setor de execução orçamentário, assim dividimos 

em duas semanas em cada local, respectivamente. 

A observação se deu de forma intensiva e participante, na qual informei o meu objetivo 

e me envolvi com o processo, a fim de identificar as práticas empíricas ao longo do fluxo.  Logo 

ficou claro, que as tarefas desenvolvidas eram feitas sem nenhum entendimento holístico pela 

grande maioria dos agentes, uma vez que esses não conseguiam informar de maneira precisa 

todos os passos do fluxo do documento, exceto o setor de execução orçamentária, que tem um 

manual de procedimentos com explicações detalhas das tarefas e seu fluxo, os demais não 

possuem tal documento e desconhecem parte do processo. 

 

5.4 FERRAMENTA GRÁFICA DE MODELAGEM 

 

A ferramenta utilizada para o mapeamento do processo de compras de material de 

consumo via Sistema de Registro de Preço no Centro de Biociências foi o software BizAgi 

MODELER12, que é um aplicativo freeware para diagramar e documentar processos. 

 

  

                                                            
12 BIZAGE MODELER – é um software que permite a modelagem e a simulação de processos de 

negócio com base na notação BPMN. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1 INSTRUMENTOS DE ANÁLISE 

 

6.1.1 Métricas Lean 

 

O mapeamento do fluxo de informações do processo viabilizou o conhecimento dos 

tempos de processamento de cada atividade process time e o tempo total para a finalização do 

fluxo lead time. 

Para melhor compreensão dos dados apresentados nos gráficos abaixo, representados 

nas Figura 12 - Modelo PERT (cenário atual) e Figura 13- Modelo PERT (cenário futuro), esses 

estão relacionados com a Tabela 6: Process time e lead time para cada atividade (T), na qual foi 

construído cenários baseados dias  para o cenário atual e em minutos para o cenário futuro, após 

a implantação do projeto exposto. 

A Figura 12 apresenta o process time de cada atividade (T) e o lead TIM etambém de 

cada atividade, esse com a finalidade de conhecer o tempo final do fluxo antes da implantação 

das ferramentas do Sistema Toyota de Produção e dos ajustes organizacionais propostos pelas 

boas práticas do BPM.  

 

Figura 12: Modelo PERT (gráfico referente aos leads times – cenário atual – dias) 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.  
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Assim sendo, por falta de exatidão na informação sobre o lead time, calculamos o tempo 

esperado desse, baseado na programação PERT, classificando seu tempo em: pessimista (tP), 

otimista (tO) e mais provável (tM), assim temos pela fórmula o tempo esperado: (tp+4xto+tm)/6 

(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2013), com isso apresentamos uma perspectiva do 

novo cenário após as mudanças sugeridas neste projeto, conforme a Figura 13: Modelo PERT 

(gráfico referente aos leads times – cenário futuro – minutos). 

 

Figura 13: Modelo PERT (gráfico referente aos leads times – cenário futuro – minutos) 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Apesar dos gráficos apresentarem certa dificuldade de análise, a Tabela 6: Process time 

e lead time para cada atividade (T) nos ajuda a melhor compreender os dados e as informações 

existentes, observa-se que os tempos (T7) e (T9) apresentarem um padrão diferentes dos demais 

(Ts), comprometendo a visualização gráfica da informação, isso se dá devido ao processtime 

deles, tanto no cenário atual quanto no futuro, excederem o tempo médio das atividades que 

dependem exclusivamente dos agentes internos da UFRN. 
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Tabela 6: Process time e lead time para cada atividade (T) 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Nomenclatura: 

T1 – Process Time entre a Requisição e a confecção da Capa do Processo Administrativo; 

T2 – Process Time entre a confecção do Processo Administrativo (capa + requisição) e a assinatura do chefe do departamento; 

T3 – Process Time entre a aprovação do Processo Administrativo e o Envio ao Setor de Compras; 

T4 – Process Time entre o Envio do Departamento e o Recebimento do Processo Administrativo no Setor de Compras; 

Atividade Process Time Process Time Lead Time Lead Time Lead Time mais Lead Time mais Lead Time Lead Time Lead Time Lead Time Lead Time

T (minutos) (dias) pessimista (minutos) pessimista (dias) provável (minutos) provável (dias) otimista (minutos) otimista (dias) esperado (minutos) esperado (dias) esperado (dias)

T1 30 1 180 5 60 1 30 1 75                             0                        2                        

T2 30 1 180 5 60 0,1 30 1 75                             0                        1                        

T3 30 1 180 5 60 2,4 30 1 75                             0                        3                        

T4 30 1 180 5 60 0 30 1 75                             0                        1                        

T5 30 1 180 5 60 1,1 30 1 75                             0                        2                        

T6 30 1 180 5 60 3 30 1 75                             0                        3                        

T7 64800 45 720000 500 110880 77 64800 45 204.720                    142                    142                    

T8 180 2 7200 20 480 7 180 2 1.550                        1                        8                        

T9 14400 10 43200 30 5760 4 14400 10 13.440                      9                        9                        

Lead Time 153                    171                    

89%

ATUAL (dias)

DEPOIS (minutos)

T7 processo externo, tempo que leva o fornecedor a entregar o material

T9 repasse do financeiro pelo governo federal
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T5 – Process Time entre Recebimento no Setor de Compras e o Envio ao Setor de Execução Orçamentária; 

T6 – Process Time entre o Recebimento e a Confecção da Nota de Empenho no Setor de Execução Orçamentária; 

T7 – Process Time entre a Confecção da Nota de Empenho e o Ateste de Recebimento do Material; 

T8 –Process Time entre o Ateste de Recebimento de Mercadoria e a Liquidação do Processo Administrativo; 

T9 –Process Time entre Liquidação a Execução do processo Administrativo. 
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Essa discrepância dos tempos nos gargalos (T7) e (T9), se dá por que o process time 

estão ligadas diretamente a tarefas que envolvem agentes externos a UFRN, como por exemplo 

o prazo de entrega do material requisitado ao fornecedor, esse majoritariamente ultrapassa o 

limite de tempo que a organização tem por prática estabelecer em edital de licitação expresso 

em ata. 

Esse prazo estabelecido pela UFRN é estabelecido devido a Lei 8.666/93 e a Lei 

10.520/02 não terem dispositivos que tratam dos prazos, máximos e mínimos, de entrega dos 

materiais adquiridos pela Organização, ficando a seu critério discricionário estabelecer o prazo 

conforme as suas necessidades13. 

Ainda assim, mesmo o (T7) e (T9) apresentando gargalos de difíceis soluções, após uma 

análise em todos os gargalos (Ts) e o estabelecimento de métricas comparativas nos process 

times e lead times desses, evidenciou-se que conforme simulação do modelo PERT, detalhado 

na Tabela 6: Process time e lead time para cada atividade (T), houve um ganho significativo de 

11% nesses tempos, deixando assim o processo mais célere. 

 

6.1.2 Mapeamento do Processo 

 

O mapeamento desse processo de compras seguiu o passo a passo das tarefas executadas 

pelos agentes da organização, a fim de conectar a melhor estratégia à execução, buscando 

recomendar ajustes nas lacunas de desempenho do processo. 

Tarefas mapeadas: 

i. No SIPAC o cliente escolhe o material disponível proveniente de pregão eletrônico 

que se encontra listado para aquisição no sistema; 

ii. Faz-se a requisição eletrônica e imprimi; 

iii. Por tratar-se de ato administrativo na administração pública, esse necessita de um 

processo administrativo para validá-lo, então o cliente através do SIPAC 

confecciona uma capa para processo que tem numeração padrão organizacional; 

iv. Junta-se a requisição mais a capa do processo e encaminha para aprovação do chefe 

do departamento; 

v. Aprovado, o processo é enviado eletrônico e fisicamente ao setor de compras; 

                                                            
13 A Lei 8.666/93 em seu art. 15, III, estabelece que as compras, sempre que possível, deverão submeter-

se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. 
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vi. O setor de compras recebe o processo, física e eletronicamente, e verifica se o 

fornecedor encontra-se em ordem com suas obrigações fiscais através do SICAF14; 

vii. Atestado que o fornecedor se encontra quites com suas obrigações, imprime-se nada 

consta e anexa ao processo administrativo, encaminhando fisicamente ao ordenador 

de despesa do Centro; 

viii. Após assinatura do ordenador de despesa, Diretor do Centro, o processo é 

encaminhado ao Setor de Execução Orçamentária - SEO; 

ix. O SEO recebe o processo eletrônico e fisicamente, a fim de confeccionar a Nota de 

Empenho; 

x. A Nota de Empenho é encaminhada fisicamente ao setor de compras e esse envia 

ao fornecedor via e-mail; 

xi. O fornecedor entrega o material e nota fiscal ao almoxarifado; 

xii. O almoxarifado entrega o material ao requisitante colhendo o ateste de recebimento 

na nota fiscal; 

xiii. A nota fiscal é encaminhada ao SEO para liquidação e execução, encerrando o fluxo 

do processo de compras de material de consumo via sistema de registro de preço. 

 

 

                                                            
14O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF constitui o registro cadastral do 

Poder Executivo Federal e é mantido pelos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Serviços 

Gerais – SISG (Decretos nº 1.094, de 23 de março de 1994 e nº 4.485, de 25 de novembro de 2002). 
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Figura 14: Processo de compras para material de consumo via SRP no Centro de Biociências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Após o mapeamento do processo de compras de material do consumo via SRP no CB, 

ficou evidenciado o quanto ele é complexo no seu entendimento e por vezes, redundante em 

suas tarefas, expondo os agentes envolvidos e suas tarefas, assim como preliminarmente, 

conseguiu-se identificar alguns gargalos ao longo do fluxo influenciam diretamente na 

eficiência do processo, como veremos no próximo capitulo. 

 

6.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

A área administrativa do Centro de Biociências composta por setores de estratégica 

importância para sua funcionalidade, têm como finalidade precípua suportar as atividades 

acadêmicas e administrativas, ordenados pelo seu gestor, a fim de promover um serviço de 

qualidade aos clientes. 

Os setores envolvidos nesse processo apresentam suas funções especificas e de 

respectivas finalidades, atualmente encontram-se em lugares distintos, suprimindo a 

possibilidade de segregação de função15, princípio derivado do princípio da Moralidade, 

inserido art. 37, caput, da Constituição Federal. 

No entanto, não necessariamente esses setores devem estar em salas distintas e distantes 

entre si, a obrigatoriedade da lei encontra-se na distinção dos agentes nas suas respectivas 

tarefas independente de localidade.  

Contudo, o centro no cenário que hoje se encontra, setores espalhados em salas e andares 

diferentes, contribuem de maneira direta para que o fluxo do processo tenha um process time 

de cada atividade não satisfatório, com desperdícios de deslocamento, uma vez que depende do 

despacho manual do processo administrativo impresso entre os setores (handoff), tanto na 

entrada como saída. 

Com isso, os agentes podem levar minutos ou dias, para despachar, entre um setor e 

outro, afinal não existe um controle sistemático automatizado no SIPAC que dispare um alerta 

de tempo para cada atividade do processo, ficando assim a critério e comprometimento de cada 

agente envolvido. 

Como podemos evidenciar em cada atividade do processo exposto na Tabela 7. 

  

                                                            
15Segregação de funções - princípio básico do sistema de controle interno que consiste na separação de 

funções, nomeadamente de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações. 

(TCU, Portaria n.º 63/96, Glossário) 
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Tabela 7: Analise e críticas das atividades (T) baseado nos desperdícios. 

ATIVIDADES DESCRIÇÃO CRÍTICAS 

T 1 

Process Time 

entre a Requisição 

e a confecção da 

Capa do Processo 

Administrativo 

Realizado normalmente pela secretaria dos 

departamentos, mas podendo ser por outro agente, por 

exemplo, o professor.  

A tarefa consiste em definir os itens a serem 

comprados via SRP, através do SIPAC, e impresso seu 

formulário para juntar ao processo administrativo. 

Normalmente, o agente ao criar a requisição, faz de 

imediato a capa do processo, por isso não haver muita 

perda nessa etapa. 

T 2 

Process Time entre 

a confecção do 

Processo 

Administrativo 

(capa + requisição) 

e a assinatura do 

chefe do 

departamento 

Por determinação legal, todo ato administrativo, 

enseja um processo administrativo e tem um número 

com formato padrão, fornecido pela União, para constar 

na capa do processo administrativo. 

Por isso a necessidade de confecção da capa do 

processo. 

Não muito comum, mas existe a possibilidade, por 

exemplo, de: se um professor criar uma requisição e 

posteriormente encaminhar a secretaria, para que essa, 

siga o fluxo processual, isso provocará um 

deslocamento; 

T 3 

Process Time entre 

a aprovação do 

Processo 

Administrativo e o 

Envio ao Setor de 

Compras 

Após a confecção processo administrativo de 

compras, esse passa pela aprovação do chefe do 

departamento, ou do setor requisitante, e é enviado 

eletronicamente via SIPAC e encaminhado fisicamente 

ao próximo setor (handoff) 

Aqui identifica-se o primeiro desperdício real, pois os 

departamentos sempre estarão distantes da área 

administrativa, fisicamente falando, obrigando a existir o 

deslocamento. 

T 4 

Process Time entre 

o Envio do 

Departamento e o 

Recebimento do 

Processo 

Administrativo no 

Setor de Compras 

Nessa fase, o setor de compras recebe o processo, 

eletrônica e fisicamente, para verificação das certidões 

negativas, retiradas no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, impressas e 

juntadas ao processo administrativo e após aprovação 

do Diretor do Centro, o processo é encaminhado ao 

SEO. 

Aqui observamos que não está havendo por parte dos 

agentes, o direcionamento eletronicamente do processo 

administrativo, a Direção de centro, com registro no 

SIPAC, havendo uma perda de controle temporal, 

indicando um processamento incorreto, uma vez que 

não se consegue mensurar exatamente o tempo que 

processo fica na direção para aprovação. 
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T 5 

Process Time entre 

Recebimento no 

Setor de Compras 

e o Envio ao Setor 

de Execução 

Orçamentária  

O SEO recebe o processo administrativo, eletrônico 

e fisicamente, para futuras providências; 

O recebimento do processo não implicada em 

significativa perda, uma vez que é feito no ato da entrega. 

T 6 

Process Time entre 

o Recebimento e a 

Confecção da Nota 

de Empenho no 

Setor de Execução 

Orçamentária 

Esse consiste no tempo que foi recebido o processo, 

e confeccionado a nota de empenho. 

Aqui mais uma vez observamos o processamento 

incorreto, uma vez que a nota de empenho volta ao setor 

de compras para envio ao fornecedor, contudo a data do 

empenho dá início a contagem de tempo nesse process 

time. 

Ou seja, a contagem que deveria iniciar a partir do 

recebimento da nota de empenho pelo fornecedor, 

devidamente documentado. 

T 7 

Process Time entre 

a Confecção da 

Nota de Empenho 

e o Ateste de 

Recebimento do 

Material 

Aqui verificamos o tempo entre a confecção da nota 

de empenho e a efetiva entrega do material ao 

requisitante. 

Certamente o maior gargalo do fluxo do processo, 

esse lapso de tempo envolve tarefas que deveriam constar 

seu registro no SIPAC também para esse processo, ou 

seja encontramos aqui mais um processamento 

incorreto. Pois aqui, envolvemos algumas tarefas que 

seu controle é feito em sistemas paralelos, tais como: 

envio a nota de empenho ao setor de compras (livro de 

protocolo), envio da nota de empenho ao fornecedor 

(Excel), registro de recebimento da nota de empenho pelo 

fornecedor (módulo de liquidação e despesa - SIPAC) e 

recebimento da mercadoria pelo almoxarifado (módulo 

almoxarifado - SIPAC), com isso perdemos a 

possibilidade de colocarmos indicadores de eficiência 

entre essas etapas e um controle efetivo do fluxo, gerando 

desperdícios. 

T 8 

Process Time entre 

o Ateste de 

Recebimento de 

O almoxarifado recebe a mercadoria do fornecedor, 

verifica se está em conformidade com a nota de 

Atualmente essa tarefa de liquidação da nota fiscal, 

erroneamente é feita pelo SEO, uma vez que deveria ser 

executada pelo almoxarifado, pois é ele que recebe a nota 
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Mercadoria e a 

Liquidação do 

Processo 

Administrativo 

empenho, e destina a mercadoria ao requisitante e colhe 

o ateste. 

Feito isso, envia a nota fiscal ao SEO, esse por sua 

recebe a nota e anexa ao processo administrativo, 

outrora arquivado no T5, para liquidação. 

Liquidação do processo, consiste em informar ao 

governo federal, via Sistema Integrado de 

Administração Financeira - SIAFI, a despesa para que 

ele providencie o repasse financeiro a organização. 

fiscal e colhe o ateste do requisitante do material, mais 

uma vez o processamento incorreto. 

O ateste nada mais é que a data e assinatura do 

requisitante, comprovando que recebeu a mercadoria 

solicitada. 

Esse registro deveria existir no SIPAC, ocasionando 

mais uma vez, a perda da possibilidade de inserirmos um 

indicador de eficiência nesse process time 

T 9 

Process Time entre 

Liquidação a 

Execução do 

processo 

Administrativo 

Aqui termina o fluxo do processo, pagamento ao 

fornecedor, no entanto seu process time depende do 

repasse do governo federal, conforme seu 

planejamento. 

Mais uma vez, fatores externos a organização, 

interferem no lead time do fluxo da compra, nesse caso, 

por influências: administrativas, política e econômica do 

governo federal. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.  
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Além disso, após o mapeamento do processo de compras de material de consumo via 

SRP, ficou evidenciado que ele obedece uma ordem sistemática e de validação legal, mas que 

apresenta um lead time,que na maioria das vezes, não atende à demanda dos clientes 

estabelecida em ata de licitação.  

Isso se dá, principalmente devido aos desperdícios de deslocamento e processamento 

incorreto, uma vez que os agentes que trabalham diretamente no processo, executam suas 

empiricamente e por vezes, sem a devida compreensão holística de todo fluxo, proporcionando 

assim, uma falta de interação entre os setores, pois esses erroneamente acreditam que sua tarefa 

acaba no próximo “handoff” conforme observações outroras feitas no período de pesquisa 

detalhado no capítulo 5. 

Entretanto, o gestor pode melhorar o modelo a fim de aumentar a celeridade e diminuir 

desperdícios, para isso algumas mudanças podem ser ofertadas de forma estrutural, utilizando 

uma das ferramentas do STP, visto capitulo 4.2.3.1.- o layout celular- da área administrativa 

composta pelos setores: compras, execução orçamentária e almoxarifado, podem estar no 

mesmo ambiente, “raia de piscina”, favorecendo melhor fluidez processual, uma vez que não 

haverá necessidade de deslocamento entre setores para encaminhamento do processo físico 

entre eles e portanto um ganho no transporte dentro fluxo, conforme simulação do novo modelo 

gráfico: 
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Figura 15 - Novo modelo do processo de compras para material de consumo via SRP no Centro de Biociências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Outra ferramenta do STP, o kanban, que aumentará a celeridade do processo, 

diminuindo os desperdícios ao longo desse, envolvendo a área administrativa, após a mudança 

conceitual e estrutural num ambiente único, o quadro visual de controle no fluxo de 

atividades apresentado na Figura 16, aliado a um escaninho, proporcionará que o processo 

administrativo físico siga juntamente o fluxo visual, ofertando aos agentes a possibilidade de 

acompanhar o andamento e interferir conforme prioridade estratégica de cada processo. 
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Figura 16: Quadro visual de controle no fluxo de atividades – modelo. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Nessa fase será contemplado pelos agentes a visualização de processo como um todo, 

deixando-o estrategicamente mais linear, uma vez que cada agente em suas respectivas 

funções acompanhará o fluxo, interagindo de forma indireta em cada atividade. 

Portanto, essas simples mudanças no cenário atual já implicarão num aumento da 

celeridade e eficiência do processo, conforme expresso na literatura, através da eliminação 

dos desperdícios categorizados pelo Sistema Toyota de Produção. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho de pesquisa teve por finalidade analisar e sugerir melhorias no 

processo de compras de material de consumo via Sistema de Registro de Preço, fluxo 

disposto no SIPAC, mas sem o controle feito por indicadores de desempenho para tornar sua 

gestão mais enxuta e eficiente.  Para tanto, utilizamos os princípios da gestão de processos – 

BPM – e algumas ferramentas do Sistema Toyota de Produção com o propósito de 

implementar a melhoria contínua dos processos institucionais, identificando suas perdas e 

propondo as melhores práticas ao longo do fluxo. 

Após o mapeamento do processo e de sua análise, foi possível concluir que seu lead 

time encontra-se insatisfatório considerando as exigências peculiares de trabalhos científicos 

do centro de biociências e formalidades legais licitatórias, mas que pode ser trabalhado e 

melhorado através de ferramentas de gestão de processos, previstos no arcabouço teórico 

abordado no presente trabalho, que possibilitam um ganho significativo na sua eficiência. 

O produto desse trabalho está descrito a partir das tabelas construídas, acerca dos 

dados e informações geradas pela aplicação da metodologia de pesquisa exploratória 

descritiva, baseada em uma adaptação da estratégia de pesquisa Pesquisa-Ação. A partir 

desse pressuposto, foi observado e mapeado o processo de compras de material de consumo, 

no qual foram detectadas algumas falhas no seu andamento tais como, processamento 

incorreto entre tarefas e um excessivo deslocamento da informação dentro do processo. 

Dessa forma, sugere-se como procedimento de melhoria uma readequação do layout 

da área administrativa do Centro de Biociências, a fim de diminuir o deslocamento entre os 

setores e a instalação do quadro visual de controle do fluxo de atividades que além de corrigir 

o processamento incorreto, esses apresentados na Tabela 7: Analise e críticas das atividades (T) 

baseado nos desperdícios.nos process times (T4, T6, T7 e T8), aumentará a celeridade do 

processo. 

Assim, sinteticamente apresentamos uma tabela demonstrativa na qual apresentamos 

os nossos objetivos propostos e os resultados alcançados: 
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Tabela 8 - Esquema relacional entre os objetivos específicos e os resultados alcançados 

Relação entre os objetivos específicos e os resultados alcançados no projeto 

Objetivos específicos Resultados alcançados / BPM 

Mapear/Explicitar o processo 

de compras de material de 

consumo do CB da UFRN; 

Por meio de pesquisa exploratória descritiva, foi 

possível identificar os agentes e suas tarefas, 

possibilitando a descrição desses elementos ao longo de 

todo fluxo do processo estudado. Assim, através do 

software BizAgi MODELER foi possível mapear o 

processo e explicitá-lo graficamente para melhor 

compreensão do seu fluxo/ (MODELAR PROCESSO). 

Analisar o processo de compras 

de material de consumo do CB 

da UFRN conforme a 

metodologia eleita a fim de 

entender todo processo. 

 

Com base no Gerenciamento de Processos de Negócio 

(BPM) e em alguns dos conceitos do Sistema Toyota de 

Produção, foi realizada uma análise do processo com a 

finalidade de melhor compreensão das tarefas inter-

relacionadas com seus resultados. /(ANÁLISE DE 

PROCESSO) 

 

Identificar desperdícios e 

desempenho temporal do 

processo de consumo do CB da 

UFRN; 

 

Através do uso de conceitos do Sistema Toyota de 

Produção foi analisado e identificado desperdícios ao 

longo do processo. 

Assim como, foi feita a compilação das coletas de dados 

efetuada, possibilitando a identificação dos elementos 

temporais envolvidos no processo e com isso foi 

possível mensurar o process time de cada tarefa e 

quantificar o lead time, com a finalidade de comparar o 

tempo ótimo com o executado. / (ANÁLISE DE 

PROCESSO) 

 

Propor sugestões de melhoria 

do processo de compras de 

Foi ofertado propostas de melhorias operacionais por 

meio de ferramentas do STP – layout celular e do 
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material de consumo do CB da 

UFRN baseado nas técnicas 

enxutas e de análise BPM. 

quadro kanban - que permitirão o aumento de 

produtividade e da eficiência do processo, tornando-o 

mais enxuto. 

Com isso, o novo modelo do processo de compras de 

material de consumo no CB foi desenhado com a 

finalidade de deixar fluxo mais célere. / (DESENHO 

DO PROCESSO). 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Além disso, a pesquisa mostrou no escopo desse trabalho que a UFRN está cada vez 

mais preocupada em oferecer à sua comunidade um serviço de qualidade, para isso constituiu 

alguns setores que buscam a melhoria continua dos serviços internos da organização, tais 

como a Diretoria de Gestão de Projetos, além de oferecer de cursos de qualificação aos seus 

servidores por meio de especializações e pós-graduações, que visam proporcionar maior 

eficiências dos serviços ofertados. 

Este projeto foi um passo importante para auxiliar na melhoria dos processos 

administrativos da UFRN, assim espera-se que ele redunde em novas iniciativas em outros 

centros, trazendo ganhos reais e significativos para a instituição. 

Este projeto técnico atingiu seu objetivo proposto, pois, além de conseguira anuência 

do Diretor do Centro para implantar as mudanças sugeridas, com base na mentalidade BPM 

e nas ferramentas no modelo enxuto, conseguiu identificar os desperdícios que influenciam 

diretamente no tempo de entrega dos itens requisitados pelo cliente final.  

Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se mapear os demais processos de 

compras - permanente e almoxarifado – analisá-los também sob a ótica do gerenciamento de 

processos de negócios – BPM – e do Sistema Toyota de Produção, além de implantar 

indicadores de eficiência ao longo dos fluxos, a fim de tornar os processos alinhados com as 

melhores práticas de gestão de processos. 
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ANEXOS  

 

Dados obtidos dos bancos de dados do SIPAC e através de consultas nos referentes 

processos administrativos: 



EMPENHO ANO NOTA FISCAL GRUPO DESCRIÇÃO Nº PROCESSO
UNIDADE DE ORIGEM 

[03]
REQUSIÇÃO (SM) [00]

DATA REQUISIÇAO 
(SM) 

T1
DATA CAPA DO 
PROCESSO

T2
DATA DE ENVIO A 

COMPRAS 
T3

DATA DE 
RECEBIMENTO EM 

COMPRAS
T4

DATA DE ENVIO AO 
SEO

T5
DATA DE 

RECEBIMENTO PELO 
SEO

T6 DATA DO EMPENHO  T7 DATA ATESTE ALMOX  T8 DATA NS  T9 DATA OB  LEAD TIME 

800313 2012 2777/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.028483/2012‐61 1713 22687/2012 25/6/2012 0,00 25/6/2012 0,00 25/6/2012 0,00 25/6/2012 0,00 25/6/2012 2,00 27/6/2012 6,00 3/7/2012 401,00 08/08/2013 1,00 9/8/2013 0,00 9/8/2013 410,00
800182 2012 1652/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.017681/2012‐07 1709 13951/2012 19/4/2012 0,00 19/4/2012 0,00 19/4/2012 1,00 20/4/2012 0,00 20/4/2012 0,00 20/4/2012 3,00 23/4/2012 450,00 17/07/2013 1,00 18/7/2013 0,00 18/7/2013 455,00
800323 2012 2127/2013 3006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 23077.030193/2012‐87 1708 23905/2012 5/7/2012 0,00 5/7/2012 0,00 5/7/2012 7,00 12/7/2012 0,00 12/7/2012 6,00 18/7/2012 0,00 18/7/2012 386,00 08/08/2013 1,00 9/8/2013 0,00 9/8/2013 400,00
800490 2013 1815/2013 3009 MATERIAL FARMACOLOGICO 23077.066236/2013‐43 1712 43090/2013 30/10/2013 0,00 30/10/2013 0,00 30/10/2013 2,00 1/11/2013 0,00 1/11/2013 3,00 4/11/2013 0,00 4/11/2013 44,00 18/12/2013 22,00 9/1/2014 4,00 13/1/2014 75,00

800491 2013
62785/2014 
63145/2014 
63146/2014

3009 MATERIAL FARMACOLOGICO 23077.066237/2013‐98 1712 43092/2013 30/10/2013 0,00 30/10/2013 0,00 30/10/2013 2,00 1/11/2013 0,00 1/11/2013 3,00 4/11/2013 0,00 4/11/2013 128,00 12/03/2014 6,00 18/3/2014 6,00 24/3/2014 145,00

800504 2013 1990/2014 3009 MATERIAL FARMACOLOGICO 23077.067895/2013‐05 1708 44433/2013 6/11/2013 0,00 6/11/2013 0,00 6/11/2013 0,00 6/11/2013 0,00 6/11/2013 1,00 7/11/2013 1,00 8/11/2013 150,00 07/04/2014 1,00 8/4/2014 27,00 5/5/2014 180,00
800507 2013 981615/2013 3009 MATERIAL FARMACOLOGICO 23077.067886/2013‐14 1708 44423/2013 6/11/2013 0,00 6/11/2013 0,00 6/11/2013 0,00 6/11/2013 0,00 6/11/2013 1,00 7/11/2013 1,00 8/11/2013 20,00 28/11/2013 8,00 6/12/2013 5,00 11/12/2013 35,00
800559 2013 1819/2013 3009 MATERIAL FARMACOLOGICO 23077.069675/2013‐16 1714 45816/2013  12/11/2013 1,00 13/11/2013 0,00 13/11/2013 1,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 4,00 18/11/2013 30,00 18/12/2013 22,00 9/1/2014 4,00 13/1/2014 62,00
800584 2013 1989/2014 3009 MATERIAL FARMACOLOGICO 23077.070738/2013‐79 1708 47201/2013 18/11/2013 0,00 18/11/2013 0,00 18/11/2013 2,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 138,00 07/04/2014 1,00 8/4/2014 27,00 5/5/2014 168,00
800585 2013 1987/2014 3009 MATERIAL FARMACOLOGICO 23077.071031/2013‐80 1708 47336/2013 18/11/2013 1,00 19/11/2013 0,00 19/11/2013 1,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 138,00 07/04/2014 31,00 8/5/2014 0,00 8/5/2014 171,00
800607 2013 6678/2013 3009 MATERIAL FARMACOLOGICO 23077.070888/2013‐82 1714 46855/2013 14/11/2013 5,00 19/11/2013 0,00 19/11/2013 1,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 28,00 18/12/2013 22,00 9/1/2014 0,00 9/1/2014 56,00
800562 2013 5415/2013 3010 MATERIAL ODONTOLOGICO 23077.069671/2013‐20 1714 45818/2013 12/11/2013 1,00 13/11/2013 0,00 13/11/2013 1,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 4,00 18/11/2013 51,00 08/01/2014 1,00 9/1/2014 0,00 9/1/2014 58,00
800062 2013 286233/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.019090/2013‐47 1713 13883/2013 18/4/2013 0,00 18/4/2013 0,00 18/4/2013 0,00 18/4/2013 0,00 18/4/2013 1,00 19/4/2013 0,00 19/4/2013 171,00 07/10/2013 2,00 9/10/2013 22,00 31/10/2013 196,00
800085 2013 1579/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.021259/2013‐29 1710 15208/2013 29/4/2013 0,00 29/4/2013 0,00 29/4/2013 1,00 30/4/2013 0,00 30/4/2013 2,00 2/5/2013 0,00 2/5/2013 110,00 20/08/2013 20,00 9/9/2013 0,00 9/9/2013 133,00

800104 2013
296246/2013 
309755/2014

3011 MATERIAL QUIMICO 23077.022177/2013‐00 1713 15902/2013 3/5/2013 0,00 3/5/2013 0,00 3/5/2013 0,00 3/5/2013 0,00 3/5/2013 3,00 6/5/2013 0,00 6/5/2013 325,00 27/03/2014 6,00 2/4/2014 1,00 3/4/2014 335,00

800105 2013 1572/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.022180/2013‐15 1713 15906/2013  3/5/2013 0,00 3/5/2013 0,00 3/5/2013 0,00 3/5/2013 0,00 3/5/2013 3,00 6/5/2013 0,00 6/5/2013 72,00 17/07/2013 1,00 18/7/2013 0,00 18/7/2013 76,00
800162 2013 3881/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.025037/2013‐85 1713 18278/2013 16/5/2013 0,00 16/5/2013 0,00 16/5/2013 0,00 16/5/2013 0,00 16/5/2013 4,00 20/5/2013 24,00 13/6/2013 13,00 26/06/2013 5,00 1/7/2013 0,00 1/7/2013 46,00
800181 2013 4676/2013 4409/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.025823/2013‐82 1713 18917/2013 21/5/2013 0,00 21/5/2013 0,00 21/5/2013 1,00 22/5/2013 0,00 22/5/2013 2,00 24/5/2013 0,00 24/5/2013 192,00 02/12/2013 4,00 6/12/2013 5,00 11/12/2013 204,00
800187 2013 1571/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.026284/2013‐07 1711 19201/2013 22/5/2013 0,00 22/5/2013 0,00 22/5/2013 1,00 23/5/2013 0,00 23/5/2013 5,00 28/5/2013 0,00 28/5/2013 50,00 17/07/2013 1,00 18/7/2013 0,00 18/7/2013 57,00
800213 2013 251192/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.028338/2013‐61 1713 20752/2013 3/6/2013 0,00 3/6/2013 0,00 3/6/2013 0,00 3/6/2013 0,00 3/6/2013 4,00 7/6/2013 0,00 7/6/2013 174,00 28/11/2013 8,00 6/12/2013 5,00 11/12/2013 191,00
800214 2013 60231/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.028567/2013‐85 1713 20755/2013 4/6/2013 0,00 4/6/2013 0,00 4/6/2013 0,00 4/6/2013 0,00 4/6/2013 3,00 7/6/2013 0,00 7/6/2013 19,00 26/06/2013 5,00 1/7/2013 0,00 1/7/2013 27,00
800222 2013 1228/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.029626/2013‐32 1713 21538/2013 7/6/2013 0,00 7/6/2013 0,00 7/6/2013 3,00 10/6/2013 0,00 10/6/2013 2,00 12/6/2013 0,00 12/6/2013 57,00 08/08/2013 1,00 9/8/2013 0,00 9/8/2013 63,00
800223 2013 4806/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.029479/2013‐09 1708 20951/2013 4/6/2013 2,00 6/6/2013 0,00 6/6/2013 6,00 12/6/2013 0,00 12/6/2013 0,00 12/6/2013 0,00 12/6/2013 14,00 26/06/2013 5,00 1/7/2013 0,00 1/7/2013 27,00
800226 2013 100045/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.030369/2013‐81 1708 22099/2013 11/6/2013 0,00 11/6/2013 0,00 11/6/2013 1,00 12/6/2013 0,00 12/6/2013 2,00 14/6/2013 0,00 14/6/2013 45,00 29/07/2013 2,00 31/7/2013 1,00 1/8/2013 51,00

800227 2013
249285/2013 
256706/2013 
257967/2013

3011 MATERIAL QUIMICO 23077.028628/2013‐12 1713 20887/2013 4/6/2013 0,00 4/6/2013 0,00 4/6/2013 8,00 12/6/2013 0,00 12/6/2013 2,00 14/6/2013 0,00 14/6/2013 115,00 07/10/2013 2,00 9/10/2013 22,00 31/10/2013 149,00

800229 2013 36186/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.028585/2013‐67 1713 19065/2013 4/6/2013 0,00 4/6/2013 0,00 4/6/2013 8,00 12/6/2013 0,00 12/6/2013 2,00 14/6/2013 0,00 14/6/2013 12,00 26/06/2013 5,00 1/7/2013 0,00 1/7/2013 27,00

800233 2013
30546/2013 
30975/2013

3011 MATERIAL QUIMICO 23077.028578/2013‐65 1713 19068/2013 4/6/2013 0,00 4/6/2013 0,00 4/6/2013 8,00 12/6/2013 0,00 12/6/2013 2,00 14/6/2013 0,00 14/6/2013 73,00 26/08/2013 4,00 30/8/2013 0,00 30/8/2013 87,00

800255 2013 30621/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.024514/2013‐95 1713 17907/2013 14/5/2013 0,00 14/5/2013 0,00 14/5/2013 1,00 15/5/2013 0,00 15/5/2013 0,00 15/5/2013 43,00 27/6/2013 20,00 17/07/2013 1,00 18/7/2013 0,00 18/7/2013 65,00
800258 2013 3551/2013 3662/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.024625/2013‐00 1713 18062/2013 15/5/2013 0,00 15/5/2013 0,00 15/5/2013 0,00 15/5/2013 0,00 15/5/2013 0,00 15/5/2013 47,00 1/7/2013 154,00 02/12/2013 4,00 6/12/2013 5,00 11/12/2013 210,00
800260 2013 2323/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.024619/2013‐44 1713 18092/2013 15/5/2013 0,00 15/5/2013 0,00 15/5/2013 0,00 15/5/2013 0,00 15/5/2013 0,00 15/5/2013 47,00 1/7/2013 38,00 08/08/2013 1,00 9/8/2013 0,00 9/8/2013 86,00
800261 2013 2321/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.021205/2013‐63 1713 15203/2013 29/4/2013 0,00 29/4/2013 0,00 29/4/2013 0,00 29/4/2013 0,00 29/4/2013 3,00 2/5/2013 60,00 1/7/2013 38,00 08/08/2013 1,00 9/8/2013 0,00 9/8/2013 102,00
800262 2013 2322/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.021197/2013‐55 1713 15206/2013 29/4/2013 0,00 29/4/2013 0,00 29/4/2013 0,00 29/4/2013 0,00 29/4/2013 3,00 2/5/2013 60,00 1/7/2013 38,00 08/08/2013 1,00 9/8/2013 0,00 9/8/2013 102,00
800279 2013 30702/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.037680/2013‐51 1714 25251/2013 6/7/2013 2,00 8/7/2013 0,00 8/7/2013 1,00 9/7/2013 0,00 9/7/2013 0,00 9/7/2013 1,00 10/7/2013 19,00 29/07/2013 2,00 31/7/2013 1,00 1/8/2013 26,00
800291 2013 2627/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.028597/2013‐91 1713 20869/2013 4/6/2013 0,00 4/6/2013 0,00 4/6/2013 55,00 29/7/2013 0,00 29/7/2013 0,00 29/7/2013 0,00 29/7/2013 70,00 07/10/2013 2,00 9/10/2013 2,00 11/10/2013 129,00
800304 2013 1377/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.044004/2013‐34 1709 28351/2013 31/7/2013 0,00 31/7/2013 0,00 31/7/2013 1,00 1/8/2013 0,00 1/8/2013 1,00 2/8/2013 0,00 2/8/2013 32,00 03/09/2013 6,00 9/9/2013 0,00 9/9/2013 40,00
800310 2013 1840/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.045383/2013‐80 1713 28756/2013 2/8/2013 4,00 6/8/2013 0,00 6/8/2013 0,00 6/8/2013 0,00 6/8/2013 1,00 7/8/2013 1,00 8/8/2013 78,00 25/10/2013 5,00 30/10/2013 1,00 31/10/2013 90,00
800318 2013 2626/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.034114/2013‐98 1708 23505/2013 21/6/2013 5,00 26/6/2013 0,00 26/6/2013 48,00 13/8/2013 0,00 13/8/2013 1,00 14/8/2013 0,00 14/8/2013 54,00 07/10/2013 2,00 9/10/2013 2,00 11/10/2013 112,00
800322 2013 2045/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.047984/2013‐27 1713 30625/2013 15/8/2013 0,00 15/8/2013 0,00 15/8/2013 0,00 15/8/2013 0,00 15/8/2013 1,00 16/8/2013 0,00 16/8/2013 54,00 9/10/2013 92,00 09/01/2014 6,00 15/1/2014 153,00
800327 2013 3671/2013 3710/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.048231/2013‐39 1713 30727/2013 15/8/2013 0,00 15/8/2013 0,00 15/8/2013 1,00 16/8/2013 0,00 16/8/2013 0,00 16/8/2013 0,00 16/8/2013 27,00 12/09/2013 1,00 13/9/2013 0,00 13/9/2013 29,00
800329 2013 250255/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.048294/2013‐95 1713 30747/2013 15/8/2013 0,00 15/8/2013 0,00 15/8/2013 1,00 16/8/2013 0,00 16/8/2013 0,00 16/8/2013 0,00 16/8/2013 18,00 03/09/2013 6,00 9/9/2013 0,00 9/9/2013 25,00
800346 2013 1416/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.047660/2013‐99 1711 32513/2013 27/8/2013 ‐13,00 14/8/2013 0,00 14/8/2013 15,00 29/8/2013 0,00 29/8/2013 4,00 2/9/2013 0,00 2/9/2013 37,00 09/10/2013 8,00 17/10/2013 14,00 31/10/2013 65,00
800362 2013 27/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.054647/2013‐96 1708 35224/2013 12/9/2013 0,00 12/9/2013 0,00 12/9/2013 0,00 12/9/2013 0,00 12/9/2013 1,00 13/9/2013 0,00 13/9/2013 118,00 09/01/2014 6,00 15/1/2014 0,00 15/1/2014 125,00
800363 2013 1507/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.054694/2013‐30 1708 35221/2013 12/9/2013 0,00 12/9/2013 0,00 12/9/2013 0,00 12/9/2013 0,00 12/9/2013 1,00 13/9/2013 0,00 13/9/2013 96,00 18/12/2013 21,00 8/1/2014 1,00 9/1/2014 119,00
800364 2013 9694/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.054682/2013‐13 1708 35220/2013 12/9/2013 0,00 12/9/2013 0,00 12/9/2013 0,00 12/9/2013 0,00 12/9/2013 1,00 13/9/2013 0,00 13/9/2013 35,00 18/10/2013 3,00 21/10/2013 10,00 31/10/2013 49,00
800365 2013 9704/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.054689/2013‐27 1708 35225/2013 12/9/2013 0,00 12/9/2013 0,00 12/9/2013 0,00 12/9/2013 0,00 12/9/2013 1,00 13/9/2013 0,00 13/9/2013 35,00 18/10/2013 3,00 21/10/2013 10,00 31/10/2013 49,00
800366 2013 661/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.054679/2013‐91 1708 35218/2013 12/9/2013 0,00 12/9/2013 0,00 12/9/2013 0,00 12/9/2013 0,00 12/9/2013 1,00 13/9/2013 0,00 13/9/2013 26,00 09/10/2013 8,00 17/10/2013 7,00 24/10/2013 42,00
800369 2013 5019/2014 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.052792/2013‐32 1713 33854/2013 4/9/2013 0,00 4/9/2013 0,00 4/9/2013 8,00 12/9/2013 0,00 12/9/2013 4,00 16/9/2013 0,00 16/9/2013 220,00 24/04/2014 5,00 29/4/2014 6,00 5/5/2014 243,00
800370 2013 4431/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.055346/2013‐80 1713 33853/2013 4/9/2013 12,00 16/9/2013 0,00 16/9/2013 0,00 16/9/2013 0,00 16/9/2013 0,00 16/9/2013 0,00 16/9/2013 23,00 09/10/2013 8,00 17/10/2013 14,00 31/10/2013 57,00
800374 2013 103/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.055343/2013‐46 1713 35695/2013 16/9/2013 0,00 16/9/2013 0,00 16/9/2013 0,00 16/9/2013 0,00 16/9/2013 1,00 17/9/2013 1,00 18/9/2013 71,00 28/11/2013 8,00 6/12/2013 5,00 11/12/2013 86,00
800379 2013 2649/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.053517/2013‐36 1714 34490/2013 9/9/2013 0,00 9/9/2013 0,00 9/9/2013 9,00 18/9/2013 0,00 18/9/2013 1,00 19/9/2013 0,00 19/9/2013 20,00 09/10/2013 8,00 17/10/2013 14,00 31/10/2013 52,00
800391 2013 9793/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.057338/2013‐78 1714 36664/2013 20/9/2013 4,00 24/9/2013 0,00 24/9/2013 0,00 24/9/2013 0,00 24/9/2013 0,00 24/9/2013 1,00 25/9/2013 30,00 25/10/2013 5,00 30/10/2013 1,00 31/10/2013 41,00
800392 2013 10066/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.057341/2013‐91 1714 36666/2013 20/9/2013 4,00 24/9/2013 0,00 24/9/2013 0,00 24/9/2013 0,00 24/9/2013 0,00 24/9/2013 1,00 25/9/2013 68,00 02/12/2013 3,00 5/12/2013 6,00 11/12/2013 82,00
800422 2013 10038/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.060048/2013‐10 1714 38848/2013 4/10/2013 0,00 4/10/2013 0,00 4/10/2013 3,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 56,00 02/12/2013 3,00 5/12/2013 6,00 11/12/2013 68,00
800465 2013 57545/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.061846/2013‐51 1711 39906/2013 10/10/2013 1,00 11/10/2013 0,00 11/10/2013 7,00 18/10/2013 0,00 18/10/2013 5,00 23/10/2013 1,00 24/10/2013 211,00 23/05/2014 5,00 28/5/2014 5,00 2/6/2014 235,00
800473 2013 9883/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.062155/2013‐74 1711 40013/2013 11/10/2013 3,00 14/10/2013 0,00 14/10/2013 4,00 18/10/2013 0,00 18/10/2013 5,00 23/10/2013 1,00 24/10/2013 15,00 08/11/2013 3,00 11/11/2013 0,00 11/11/2013 31,00
800513 2013 2800/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.067557/2013‐65 1710 44000/2013 5/11/2013 0,00 5/11/2013 0,00 5/11/2013 3,00 8/11/2013 0,00 8/11/2013 0,00 8/11/2013 0,00 8/11/2013 62,00 09/01/2014 6,00 15/1/2014 0,00 15/1/2014 71,00

800551 2013
10238/2013 
10332/2013

3011 MATERIAL QUIMICO 23077.069688/2013‐87 1714 45871/2013 13/11/2013 0,00 13/11/2013 0,00 13/11/2013 1,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 4,00 18/11/2013 88,00 14/02/2014 5,00 19/2/2014 15,00 6/3/2014 113,00

800557 2013 2803/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.069632/2013‐22 1714 45835/2013 12/11/2013 0,00 12/11/2013 0,00 12/11/2013 2,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 4,00 18/11/2013 88,00 14/02/2014 3,00 17/2/2014 17,00 6/3/2014 114,00
800558 2013 10330/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.069628/2013‐64 1714 45838/2013 12/11/2013 0,00 12/11/2013 0,00 12/11/2013 2,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 4,00 18/11/2013 51,00 08/01/2014 1,00 9/1/2014 0,00 9/1/2014 58,00
800604 2013 2772/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.070908/2013‐15 1714 46801/2013 14/11/2013 5,00 19/11/2013 0,00 19/11/2013 1,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 28,00 18/12/2013 22,00 9/1/2014 0,00 9/1/2014 56,00
800606 2013 10334/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.070912/2013‐83 1714 46767/2013 14/11/2013 5,00 19/11/2013 0,00 19/11/2013 1,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 49,00 08/01/2014 1,00 9/1/2014 0,00 9/1/2014 56,00
800609 2013 2805/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.070979/2013‐18 1714 46429/2013 14/11/2013 5,00 19/11/2013 0,00 19/11/2013 1,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 86,00 14/02/2014 3,00 17/2/2014 17,00 6/3/2014 112,00
800652 2013 3815/2013 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.070917/2013‐14 1714 47479/2013 19/11/2013 0,00 19/11/2013 0,00 19/11/2013 1,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 12,00 02/12/2013 3,00 5/12/2013 6,00 11/12/2013 22,00
800560 2013 8395/2013 3018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO 23077.069678/2013‐41 1714 45815/2013 12/11/2013 1,00 13/11/2013 0,00 13/11/2013 1,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 4,00 18/11/2013 30,00 18/12/2013 22,00 9/1/2014 4,00 13/1/2014 62,00
800064 2013 248/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.019103/2013‐88 1713 13880/2013 18/4/2013 0,00 18/4/2013 0,00 18/4/2013 0,00 18/4/2013 0,00 18/4/2013 1,00 19/4/2013 0,00 19/4/2013 129,00 26/08/2013 4,00 30/8/2013 0,00 30/8/2013 134,00
800121 2013 246/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.023177/2013‐19 1711 16676/2013 8/5/2013 0,00 8/5/2013 0,00 8/5/2013 0,00 8/5/2013 0,00 8/5/2013 0,00 8/5/2013 1,00 9/5/2013 203,00 28/11/2013 7,00 5/12/2013 6,00 11/12/2013 217,00
800140 2013 3845/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.024451/2013‐77 1710 17745/2013 14/5/2013 0,00 14/5/2013 0,00 14/5/2013 0,00 14/5/2013 0,00 14/5/2013 1,00 15/5/2013 0,00 15/5/2013 42,00 26/06/2013 5,00 1/7/2013 0,00 1/7/2013 48,00
800230 2013 3957/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.030859/2013‐88 1714 22418/2013 13/6/2013 0,00 13/6/2013 0,00 13/6/2013 0,00 13/6/2013 0,00 13/6/2013 0,00 13/6/2013 1,00 14/6/2013 33,00 17/07/2013 1,00 18/7/2013 0,00 18/7/2013 35,00
800249 2013 3911/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.033605/2013‐11 1713 23688/2013 25/6/2013 0,00 25/6/2013 0,00 25/6/2013 1,00 26/6/2013 0,00 26/6/2013 1,00 27/6/2013 0,00 27/6/2013 154,00 28/11/2013 7,00 5/12/2013 6,00 11/12/2013 169,00
800254 2013 3499/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.034108/2013‐31 1708 23507/2013 21/6/2013 5,00 26/6/2013 0,00 26/6/2013 0,00 26/6/2013 0,00 26/6/2013 1,00 27/6/2013 0,00 27/6/2013 60,00 26/08/2013 2,00 28/8/2013 2,00 30/8/2013 70,00
800259 2013 32982/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.024622/2013‐68 1713 18056/2013 15/5/2013 0,00 15/5/2013 0,00 15/5/2013 0,00 15/5/2013 0,00 15/5/2013 0,00 15/5/2013 47,00 1/7/2013 16,00 17/07/2013 1,00 18/7/2013 0,00 18/7/2013 64,00
800263 2013 4954/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.034102/2013‐63 1708 23511/2013 21/6/2013 5,00 26/6/2013 0,00 26/6/2013 2,00 28/6/2013 0,00 28/6/2013 0,00 28/6/2013 3,00 1/7/2013 50,00 20/08/2013 8,00 28/8/2013 2,00 30/8/2013 70,00
800295 2013 3501/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.043615/2013‐65 1709 28187/2013 30/7/2013 0,00 30/7/2013 0,00 30/7/2013 1,00 31/7/2013 0,00 31/7/2013 0,00 31/7/2013 1,00 1/8/2013 25,00 26/08/2013 2,00 28/8/2013 2,00 30/8/2013 31,00
800296 2013 3013/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.043199/2013‐03 1709 27928/2013 29/7/2013 0,00 29/7/2013 0,00 29/7/2013 2,00 31/7/2013 0,00 31/7/2013 0,00 31/7/2013 1,00 1/8/2013 56,00 26/09/2013 5,00 1/10/2013 0,00 1/10/2013 64,00
800300 2013 3498/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.042032/2013‐17 1708 27265/2013 23/7/2013 1,00 24/7/2013 0,00 24/7/2013 8,00 1/8/2013 0,00 1/8/2013 1,00 2/8/2013 0,00 2/8/2013 24,00 26/08/2013 2,00 28/8/2013 2,00 30/8/2013 38,00
800301 2013 3643/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.042026/2013‐60 1708 27263/2013 23/7/2013 1,00 24/7/2013 0,00 24/7/2013 8,00 1/8/2013 0,00 1/8/2013 1,00 2/8/2013 0,00 2/8/2013 32,00 03/09/2013 6,00 9/9/2013 0,00 9/9/2013 48,00
800302 2013 5687/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.043907/2013‐06 1708 27710/2013 26/7/2013 5,00 31/7/2013 0,00 31/7/2013 1,00 1/8/2013 0,00 1/8/2013 1,00 2/8/2013 0,00 2/8/2013 138,00 18/12/2013 21,00 8/1/2014 1,00 9/1/2014 167,00
800305 2013 3500/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.044170/2013‐31 1709 28440/2013 1/8/2013 0,00 1/8/2013 0,00 1/8/2013 0,00 1/8/2013 0,00 1/8/2013 1,00 2/8/2013 0,00 2/8/2013 24,00 26/08/2013 2,00 28/8/2013 2,00 30/8/2013 29,00
800308 2013 3538/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.045040/2013‐15 1709 28888/2013 5/8/2013 0,00 5/8/2013 0,00 5/8/2013 1,00 6/8/2013 0,00 6/8/2013 0,00 6/8/2013 1,00 7/8/2013 19,00 26/08/2013 2,00 28/8/2013 2,00 30/8/2013 25,00
800309 2013 3539/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.044975/2013‐84 1713 28839/2013 5/8/2013 0,00 5/8/2013 0,00 5/8/2013 1,00 6/8/2013 0,00 6/8/2013 0,00 6/8/2013 1,00 7/8/2013 19,00 26/08/2013 2,00 28/8/2013 2,00 30/8/2013 25,00
800319 2013 5537/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.047353/2013‐16 1714 30248/2013 13/8/2013 0,00 13/8/2013 0,00 13/8/2013 0,00 13/8/2013 0,00 13/8/2013 1,00 14/8/2013 0,00 14/8/2013 37,00 20/09/2013 12,00 2/10/2013 0,00 2/10/2013 50,00
800328 2013 3734/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.048293/2013‐41 1713 30748/2013 15/8/2013 0,00 15/8/2013 0,00 15/8/2013 1,00 16/8/2013 0,00 16/8/2013 0,00 16/8/2013 0,00 16/8/2013 41,00 26/09/2013 6,00 2/10/2013 0,00 2/10/2013 48,00
800347 2013 3750/2013 3861/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.051284/2013‐37 1709 32895/2013 29/8/2013 0,00 29/8/2013 0,00 29/8/2013 0,00 29/8/2013 0,00 29/8/2013 4,00 2/9/2013 0,00 2/9/2013 36,00 08/10/2013 1,00 9/10/2013 2,00 11/10/2013 43,00
800380 2013 3729/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.055687/2013‐55 1714 35909/2013 17/9/2013 0,00 17/9/2013 0,00 17/9/2013 1,00 18/9/2013 0,00 18/9/2013 1,00 19/9/2013 0,00 19/9/2013 27,00 16/10/2013 1,00 17/10/2013 7,00 24/10/2013 37,00
800390 2013 2022/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.057336/2013‐89 1714 36670/2013 20/9/2013 4,00 24/9/2013 0,00 24/9/2013 0,00 24/9/2013 0,00 24/9/2013 0,00 24/9/2013 1,00 25/9/2013 30,00 25/10/2013 5,00 30/10/2013 1,00 31/10/2013 41,00
800415 2013 2023/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.058979/2013‐40 1708 38092/2013 30/9/2013 0,00 30/9/2013 0,00 30/9/2013 0,00 30/9/2013 0,00 30/9/2013 1,00 1/10/2013 1,00 2/10/2013 23,00 25/10/2013 5,00 30/10/2013 1,00 31/10/2013 31,00



800424 2013 3802/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.059718/2013‐47 1708 38614/2013 2/10/2013 0,00 2/10/2013 0,00 2/10/2013 5,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 25,00 01/11/2013 5,00 6/11/2013 7,00 13/11/2013 42,00
800427 2013 166/2014 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.059725/2013‐49 1708 38618/2013 2/10/2013 0,00 2/10/2013 0,00 2/10/2013 5,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 171,00 27/03/2014 6,00 2/4/2014 1,00 3/4/2014 183,00
800428 2013 1142/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.059726/2013‐93 1708 38601/2013 2/10/2013 0,00 2/10/2013 0,00 2/10/2013 5,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 11,00 18/10/2013 3,00 21/10/2013 10,00 31/10/2013 29,00
800431 2013 1526/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.059380/2013‐23 1710 38289/2013 1/10/2013 0,00 1/10/2013 0,00 1/10/2013 1,00 2/10/2013 0,00 2/10/2013 5,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 110,00 25/01/2014 2,00 27/1/2014 0,00 27/1/2014 118,00
800454 2013 3803/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.061715/2013‐73 1713 39974/2013 11/10/2013 0,00 11/10/2013 0,00 11/10/2013 0,00 11/10/2013 0,00 11/10/2013 0,00 11/10/2013 3,00 14/10/2013 21,00 04/11/2013 2,00 6/11/2013 7,00 13/11/2013 33,00
800466 2013 3992/2013 4168/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.062162/2013‐76 1711 40030/2013 11/10/2013 3,00 14/10/2013 0,00 14/10/2013 4,00 18/10/2013 0,00 18/10/2013 5,00 23/10/2013 1,00 24/10/2013 55,00 18/12/2013 22,00 9/1/2014 4,00 13/1/2014 94,00
800467 2013 3910/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.062168/2013‐43 1711 40060/2013 11/10/2013 3,00 14/10/2013 0,00 14/10/2013 4,00 18/10/2013 0,00 18/10/2013 5,00 23/10/2013 1,00 24/10/2013 35,00 28/11/2013 8,00 6/12/2013 5,00 11/12/2013 61,00
800556 2013 4074/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.069630/2013‐33 1714 45837/2013 12/11/2013 0,00 12/11/2013 0,00 12/11/2013 2,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 4,00 18/11/2013 30,00 18/12/2013 22,00 9/1/2014 0,00 9/1/2014 58,00
800605 2013 4147/2013 4349/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.070910/2013‐94 1714 46790/2013 14/11/2013 5,00 19/11/2013 0,00 19/11/2013 1,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 86,00 14/02/2014 3,00 17/2/2014 17,00 6/3/2014 112,00
800612 2013 4141/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.070977/2013‐29 1714 46421/2013 14/11/2013 5,00 19/11/2013 0,00 19/11/2013 1,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 49,00 08/01/2014 1,00 9/1/2014 0,00 9/1/2014 56,00
800646 2013 4142/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.071306/2013‐85 1708 47637/2013 19/11/2013 1,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 49,00 08/01/2014 1,00 9/1/2014 0,00 9/1/2014 51,00
800647 2013 164/2014 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.071315/2013‐76 1708 47674/2013 19/11/2013 1,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 127,00 27/03/2014 6,00 2/4/2014 1,00 3/4/2014 135,00
800649 2013 152/2014 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.071299/2013‐11 1708 47632/2013 19/11/2013 1,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 222,00 30/06/2014 9,00 9/7/2014 0,00 9/7/2014 232,00
800650 2013 3232/2013 3035 MATERIAL LABORATORIAL 23077.071301/2013‐52 1708 47667/2013 19/11/2013 1,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 160,00 29/04/2014 0,00 29/4/2014 6,00 5/5/2014 167,00

800253 2013
55337/2013 
55379/2013

3036 MATERIAL HOSPITALAR 23077.034096/2013‐44 1708 23512/2013 21/6/2013 5,00 26/6/2013 0,00 26/6/2013 0,00 26/6/2013 0,00 26/6/2013 1,00 27/6/2013 0,00 27/6/2013 20,00 17/07/2013 1,00 18/7/2013 0,00 18/7/2013 27,00

800393 2013 58553/2013 3036 MATERIAL HOSPITALAR 23077.057343/2013‐81 1714 36667/2013 20/9/2013 4,00 24/9/2013 0,00 24/9/2013 0,00 24/9/2013 0,00 24/9/2013 0,00 24/9/2013 1,00 25/9/2013 12,00 07/10/2013 2,00 9/10/2013 22,00 31/10/2013 41,00
800405 2013 8232/2013 3036 MATERIAL HOSPITALAR 23077.058052/2013‐18 1712 36922/2013 23/9/2013 2,00 25/9/2013 0,00 25/9/2013 1,00 26/9/2013 0,00 26/9/2013 1,00 27/9/2013 0,00 27/9/2013 28,00 25/10/2013 6,00 31/10/2013 0,00 31/10/2013 38,00
800406 2013 107434/2013 3036 MATERIAL HOSPITALAR 23077.058056/2013‐98 1712 36926/2013 23/9/2013 2,00 25/9/2013 0,00 25/9/2013 1,00 26/9/2013 0,00 26/9/2013 1,00 27/9/2013 0,00 27/9/2013 28,00 25/10/2013 6,00 31/10/2013 0,00 31/10/2013 38,00
800414 2013 58879/2013 3036 MATERIAL HOSPITALAR 23077.058982/2013‐63 1708 38091/2013 30/9/2013 0,00 30/9/2013 0,00 30/9/2013 0,00 30/9/2013 0,00 30/9/2013 1,00 1/10/2013 1,00 2/10/2013 7,00 09/10/2013 8,00 17/10/2013 14,00 31/10/2013 31,00
800461 2013 111988/2013 3036 MATERIAL HOSPITALAR 23077.061960/2013‐81 1708 40241/2013 14/10/2013 0,00 14/10/2013 0,00 14/10/2013 1,00 15/10/2013 0,00 15/10/2013 2,00 17/10/2013 1,00 18/10/2013 41,00 28/11/2013 8,00 6/12/2013 5,00 11/12/2013 58,00
800465 2013 8496/2013 3036 MATERIAL HOSPITALAR 23077.061846/2013‐51 1711 39906/2013 10/10/2013 1,00 11/10/2013 0,00 11/10/2013 7,00 18/10/2013 0,00 18/10/2013 5,00 23/10/2013 1,00 24/10/2013 211,00 23/05/2014 5,00 28/5/2014 5,00 2/6/2014 235,00
800488 2013 5042/2013 3036 MATERIAL HOSPITALAR 23077.066234/2013‐54 1712 43088/2013 30/10/2013 0,00 30/10/2013 0,00 30/10/2013 2,00 1/11/2013 0,00 1/11/2013 3,00 4/11/2013 0,00 4/11/2013 24,00 28/11/2013 7,00 5/12/2013 6,00 11/12/2013 42,00
800492 2013 9781/2013 3036 MATERIAL HOSPITALAR 23077.066228/2013‐05 1712 43083/2013 30/10/2013 0,00 30/10/2013 0,00 30/10/2013 2,00 1/11/2013 0,00 1/11/2013 3,00 4/11/2013 0,00 4/11/2013 65,00 08/01/2014 1,00 9/1/2014 4,00 13/1/2014 75,00

800493 2013
62743/2014 
62776/2014

3036 MATERIAL HOSPITALAR 23077.066233/2013‐18 1712 43087/2013 30/10/2013 0,00 30/10/2013 0,00 30/10/2013 2,00 1/11/2013 0,00 1/11/2013 3,00 4/11/2013 0,00 4/11/2013 102,00 14/02/2014 5,00 19/2/2014 15,00 6/3/2014 127,00

800495 2013 62863/2014 3036 MATERIAL HOSPITALAR 23077.066231/2013‐11 1712 43086/2013 30/10/2013 0,00 30/10/2013 0,00 30/10/2013 2,00 1/11/2013 0,00 1/11/2013 3,00 4/11/2013 0,00 4/11/2013 102,00 14/02/2014 5,00 19/2/2014 15,00 6/3/2014 127,00
800505 2013 60146/2013 3036 MATERIAL HOSPITALAR 23077.067890/2013‐74 1708 44422/2013 6/11/2013 0,00 6/11/2013 0,00 6/11/2013 0,00 6/11/2013 0,00 6/11/2013 1,00 7/11/2013 1,00 8/11/2013 20,00 28/11/2013 8,00 6/12/2013 5,00 11/12/2013 35,00
800550 2013 60393/2013 3036 MATERIAL HOSPITALAR 23077.070022/2013‐71 1714 46156/2013 13/11/2013 0,00 13/11/2013 0,00 13/11/2013 1,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 4,00 18/11/2013 10,00 28/11/2013 8,00 6/12/2013 5,00 11/12/2013 28,00
800554 2013 44406/2013 3036 MATERIAL HOSPITALAR 23077.069169/2013‐19 1714 45384/2013 11/11/2013 0,00 11/11/2013 0,00 11/11/2013 3,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 4,00 18/11/2013 30,00 18/12/2013 23,00 10/1/2014 3,00 13/1/2014 63,00
800582 2013 60672/2013 3036 MATERIAL HOSPITALAR 23077.071029/2013‐19 1708 47334/2013 18/11/2013 1,00 19/11/2013 0,00 19/11/2013 1,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 28,00 18/12/2013 22,00 9/1/2014 5,00 14/1/2014 57,00
800583 2013 116998/2013 3036 MATERIAL HOSPITALAR 23077.071027/2013‐11 1708 47333/2013 18/11/2013 1,00 19/11/2013 0,00 19/11/2013 1,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 28,00 18/12/2013 22,00 9/1/2014 7,00 16/1/2014 59,00

800610 2013
60681/2013 
61099/2013

3036 MATERIAL HOSPITALAR 23077.070981/2013‐97 1714 46459/2013 14/11/2013 5,00 19/11/2013 0,00 19/11/2013 1,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 28,00 18/12/2013 22,00 9/1/2014 4,00 13/1/2014 60,00

800651 2013 7292/2013 3036 MATERIAL HOSPITALAR 23077.071311/2013‐98 1708 47670/2013 19/11/2013 1,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 0,00 20/11/2013 28,00 18/12/2013 22,00 9/1/2014 4,00 13/1/2014 55,00
800476 2013 1145/2015 3006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 23077.065098/2013‐85 1715 42310/2013 24/10/2013 0,00 24/10/2013 0,00 24/10/2013 0,00 24/10/2013 0,00 24/10/2013 1,00 25/10/2013 4,00 29/10/2013 616,00 07/07/2015 10,00 17/7/2015 17,00 3/8/2015 648,00
800040 2013 5750/2013 3007 GENEROS DE ALIMENTACAO 23077.015737/2013‐61 1712 11055/2013 2/4/2013 0,00 2/4/2013 0,00 2/4/2013 1,00 3/4/2013 0,00 3/4/2013 1,00 4/4/2013 0,00 4/4/2013 211,00 01/11/2013 5,00 6/11/2013 7,00 13/11/2013 225,00
800518 2013 3587/2013 3007 GENEROS DE ALIMENTACAO 23077.067927/2013‐64 1712 44477/2013 6/11/2013 0,00 6/11/2013 0,00 6/11/2013 2,00 8/11/2013 0,00 8/11/2013 0,00 8/11/2013 0,00 8/11/2013 10,00 18/11/2013 18,00 6/12/2013 7,00 13/12/2013 37,00
800519 2013 5351/2013 3007 GENEROS DE ALIMENTACAO 23077.067937/2013‐08 1712 44489/2013 6/11/2013 0,00 6/11/2013 0,00 6/11/2013 2,00 8/11/2013 0,00 8/11/2013 0,00 8/11/2013 0,00 8/11/2013 40,00 18/12/2013 22,00 9/1/2014 4,00 13/1/2014 68,00
800530 2013 942/2014 3007 GENEROS DE ALIMENTACAO 23077.068745/2013‐19 1712 45109/2013 8/11/2013 0,00 8/11/2013 0,00 8/11/2013 3,00 11/11/2013 0,00 11/11/2013 1,00 12/11/2013 0,00 12/11/2013 155,00 16/04/2014 22,00 8/5/2014 0,00 8/5/2014 181,00
800531 2013 335/2013 3007 GENEROS DE ALIMENTACAO 23077.068752/2013‐11 1712 45112/2013 8/11/2013 0,00 8/11/2013 0,00 8/11/2013 3,00 11/11/2013 0,00 11/11/2013 1,00 12/11/2013 1,00 13/11/2013 35,00 18/12/2013 22,00 9/1/2014 7,00 16/1/2014 69,00
800572 2013 12683/2014 3007 GENEROS DE ALIMENTACAO 23077.070618/2013‐71 1712 46812/2013 14/11/2013 4,00 18/11/2013 0,00 18/11/2013 0,00 18/11/2013 0,00 18/11/2013 1,00 19/11/2013 1,00 20/11/2013 113,00 13/03/2014 5,00 18/3/2014 8,00 26/3/2014 132,00
800574 2013 9082/2013 3007 GENEROS DE ALIMENTACAO 23077.070608/2013‐36 1712 46795/2013 14/11/2013 4,00 18/11/2013 0,00 18/11/2013 0,00 18/11/2013 0,00 18/11/2013 1,00 19/11/2013 1,00 20/11/2013 50,00 09/01/2014 6,00 15/1/2014 1,00 16/1/2014 63,00
800345 2013 6933/2013 3017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 23077.049528/2013‐11 1711 31743/2013 21/8/2013 0,00 21/8/2013 9,00 30/8/2013 0,00 30/8/2013 0,00 30/8/2013 3,00 2/9/2013 0,00 2/9/2013 18,00 20/09/2013 12,00 2/10/2013 0,00 2/10/2013 42,00
800429 2013 5731/2013 3017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 23077.059880/2013‐65 1712 38730/2013 2/10/2013 0,00 2/10/2013 0,00 2/10/2013 5,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 18,00 25/10/2013 6,00 31/10/2013 0,00 31/10/2013 29,00
800564 2013 2844/2013 3017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 23077.070170/2013‐96 1715 46333/2013 14/11/2013 0,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 0,00 14/11/2013 4,00 18/11/2013 66,00 23/01/2014 4,00 27/1/2014 0,00 27/1/2014 74,00
800497 2013 1856/2013 3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 23077.065993/2013‐08 1708 42897/2013 30/10/2013 0,00 30/10/2013 0,00 30/10/2013 2,00 1/11/2013 0,00 1/11/2013 0,00 1/11/2013 3,00 4/11/2013 4,00 08/11/2013 4,00 12/11/2013 1,00 13/11/2013 14,00
800377 2013 23410/2013 3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 23077.055582/2013‐04 1713 35844/2013 17/9/2013 0,00 17/9/2013 0,00 17/9/2013 1,00 18/9/2013 0,00 18/9/2013 0,00 18/9/2013 1,00 19/9/2013 18,00 07/10/2013 2,00 9/10/2013 22,00 31/10/2013 44,00
800420 2013 1532/20132 3024 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 23077.060034/2013‐98 1714 38831/2013 4/10/2013 0,00 4/10/2013 0,00 4/10/2013 3,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 32,00 08/11/2013 4,00 12/11/2013 1,00 13/11/2013 40,00
800426 2013 3521/2013 3026 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO 23077.059723/2013‐50 1708 38621/2013 2/10/2013 0,00 2/10/2013 0,00 2/10/2013 5,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 25,00 01/11/2013 5,00 6/11/2013 7,00 13/11/2013 42,00
800471 2013 1761/2013 3026 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO 23077.063377/2013‐12 1708 41232/2013 17/10/2013 0,00 17/10/2013 0,00 17/10/2013 0,00 17/10/2013 0,00 17/10/2013 6,00 23/10/2013 1,00 24/10/2013 35,00 28/11/2013 7,00 5/12/2013 6,00 11/12/2013 55,00
800108 2013 601/2013 3028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 23077.022136/2013‐13 1713 15889/2013 3/5/2013 0,00 3/5/2013 0,00 3/5/2013 0,00 3/5/2013 0,00 3/5/2013 3,00 6/5/2013 0,00 6/5/2013 87,00 01/08/2013 0,00 1/8/2013 0,00 1/8/2013 90,00
800123 2013 374/2013 3028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 23077.023061/2013‐80 1712 16606/2013 7/5/2013 0,00 7/5/2013 0,00 7/5/2013 2,00 9/5/2013 0,00 9/5/2013 0,00 9/5/2013 1,00 10/5/2013 90,00 08/08/2013 1,00 9/8/2013 0,00 9/8/2013 94,00
800148 2013 4815/2013 3028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 23077.024503/2013‐13 1711 17899/2013 14/5/2013 0,00 14/5/2013 0,00 14/5/2013 1,00 15/5/2013 0,00 15/5/2013 0,00 15/5/2013 1,00 16/5/2013 41,00 26/06/2013 5,00 1/7/2013 0,00 1/7/2013 48,00
800152 2013 1283/2013 3028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 23077.024481/2013‐83 1711 17875/2013 14/5/2013 0,00 14/5/2013 0,00 14/5/2013 1,00 15/5/2013 0,00 15/5/2013 0,00 15/5/2013 1,00 16/5/2013 119,00 12/09/2013 1,00 13/9/2013 0,00 13/9/2013 122,00
800232 2013 1925/2013 3028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 23077.030696/2013‐33 1713 22283/2013 12/6/2013 0,00 12/6/2013 0,00 12/6/2013 1,00 13/6/2013 0,00 13/6/2013 1,00 14/6/2013 0,00 14/6/2013 55,00 08/08/2013 1,00 9/8/2013 0,00 9/8/2013 58,00
800320 2013 752/2013 3028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 23077.047308/2013‐53 1714 30219/2013 13/8/2013 0,00 13/8/2013 0,00 13/8/2013 0,00 13/8/2013 0,00 13/8/2013 1,00 14/8/2013 0,00 14/8/2013 209,00 11/03/2014 7,00 18/3/2014 6,00 24/3/2014 223,00
800421 2013 55/2013 3042 FERRAMENTAS 23077.060033/2013‐43 1714 38829/2013 4/10/2013 0,00 4/10/2013 0,00 4/10/2013 3,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 0,00 7/10/2013 72,00 18/12/2013 21,00 8/1/2014 1,00 9/1/2014 97,00
800508 2013 76/2013 3042 FERRAMENTAS 23077.066077/2013‐87 1711 42763/2013 29/10/2013 1,00 30/10/2013 0,00 30/10/2013 7,00 6/11/2013 0,00 6/11/2013 0,00 6/11/2013 2,00 8/11/2013 62,00 09/01/2014 6,00 15/1/2014 0,00 15/1/2014 78,00
800408 2014 1196195/2014 3009 MATERIAL FARMACOLOGICO 23077.073975/2014‐72 1714 40670/2014 3/11/2014 3,00 6/11/2014 0,00 6/11/2014 1,00 7/11/2014 0,00 7/11/2014 0,00 7/11/2014 3,00 10/11/2014 17,00 27/11/2014 6,00 3/12/2014 7,00 10/12/2014 37,00
800039 2014 2927/2014 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.012452/2014‐50 17.10 6871/2014 26/2/2014 0,00 26/2/2014 0,00 26/2/2014 0,00 26/2/2014 0,00 26/2/2014 1,00 27/2/2014 0,00 27/2/2014 28,00 27/03/2014 5,00 1/4/2014 2,00 3/4/2014 36,00

800064 2014
250046/2014 
260695/2014

3011 MATERIAL QUIMICO 23077.013889/2014‐19 17.10 6661/2014 25/2/2014 10,00 07/03/2014 0,00 7/3/2014 3,00 10/3/2014 0,00 10/3/2014 1,00 11/3/2014 15,00 26/3/2014 162,00 04/09/2014 4,00 08/09/2014 9,00 17/9/2014 204,00

800099 2014 2586/2014 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.023857/2014‐13 17.14 10662/14 31/03/2014 15,00 15/04/2014 0,00 15/04/2014 0,00 15/04/2014 0,00 15/04/2014 0,00 15/04/2014 1,00 16/04/2014 103,00 28/07/2014 1,00 29/07/2014 3,00 01/08/2014 123,00
800102 2014 3073/2014 3011 MATERIAL QUIMICO 23077.023852/2014‐91 13211/14 15/04/2014 0,00 15/04/2014 0,00 15/04/2014 1,00 16/04/2014 0,00 16/04/2014 6,00 22/04/2014 1,00 23/04/2014 30,00 23/05/2014 5,00 28/05/2014 5,00 02/06/2014 48,00

MÉDIA 1,0 MÉDIA 0,1 MÉDIA 2,4 MÉDIA 0,0 MÉDIA 1,1 MÉDIA 3,0 MÉDIA 76,4 MÉDIA 7,2 MÉDIA 4,3 MÉDIA 95,5


