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APRESENTAÇÃO 
 

Este Guia tem por objetivo auxiliar o servidor (demandante ou área requente) 
em procedimento de pré-compra, demonstrando de forma prática o rito adequado 
para a elaboração e formalização de um pedido de compras/contratação de um 
serviço. A observância deste documento é de suma importância para a eficiência e 
eficácia dos processos de aquisição de bens e serviços.  

 
 

Esclarecimentos prévios necessários 
 

A obrigatoriedade de licitar é princípio constitucional 
estampado no art. 37, XXI, da Constituição Federal, aplicável a todo 
ente federativo e a toda administração pública, direta ou indireta, devendo a 
Administração observar a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 - Lei Geral de Licitações e 
Contratos, entre outros dispositivos legais.   

 
“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na 

administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 
só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “pode fazer 
assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim””. (Meirelles, 2000, p. 82, 
grifo nosso). 

 
A regra na administração pública é licitar. As hipóteses de Dispensa e 

Inexigibilidade de licitação, reguladas pelos artigos 24 e 25 da lei 8.666/1993, são 
exceções no ordenamento jurídico, devendo ser utilizadas apenas nos casos restritos 
previstos em lei. Cabe explicitar que a ausência de licitação não isenta a observação de 
formalidades prévias: 

 
“...os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação envolvem, na verdade, um 

procedimento especial e simplificado para seleção do contrato mais vantajoso para a 
Administração Pública. Há uma série ordenada de atos, colimando selecionar a melhor 
proposta e o contratante mais adequado. Ausência de licitação não significa 
desnecessidade de observar formalidades prévias. Devem ser observados os princípios 
fundamentais da atividade administrativa, buscando selecionar a melhor contratação 
possível, segundo os princípios da licitação”. (FILHO, 2000, p.295, grifo nosso).  

 
 
A necessidade de planejar as contratações  
 

O tempo de reposição do setor público é maior do que o do  setor privado. 
Costa (2000) estimou o tempo mínimo em uma licitação em cenário otimista: sem 
considerar a complexidade do objeto, as ineficiências administrativas das 
organizações, possíveis ações judiciais e que a administração conduz vários processos 
simultaneamente, em cerca de 90 (noventa) dias. 

 
O planejamento das aquisições no setor publico é uma exigência legal, disposta 

na legislação de licitações e contratos, na Lei de Responsabilidade Fiscal (que dedica 
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um capítulo inteiro ao planejamento das contas públicas) e em reiteradas decisões do 
Tribunal de Contas da União, devendo observar o princípio da anualidade do 
orçamento. 

 
TCU. Acórdão 745/2011 Segunda Câmara – Planeje adequadamente as contratações que 
realizar, de forma a evitar situações de fracionamento indevido de despesas com fuga à 
modalidade licitatória correspondente, incluindo situações em que, isoladamente, as 
contratações se refiram a dispensas, mas no conjunto, comportem outra modalidade 
licitatória, observando-se o disposto nos arts. 23, § 5o, e 24, inciso II, da Lei 8.666/1993. 
(grifo nosso). 
 

Esclarecidos estes pontos, passaremos a orientação passo-a-passo de como 
formalizar um pedido de compra. 
 
 
O que comprar?  
 

Antes de qualquer ação para a compra é importante responder às seguintes 
perguntas: 

 
1) O material que necessito está disponível no Almoxarifado do Câmpus? Para 

responder é necessário entrar em contato com a Coordenadoria de 
Patrimônio e Almoxarifado. 
 

2) Há ata de pregão vigente no Câmpus, que possibilite a solicitação/compra 
imediata do material? Para responder é necessário entrar em contato com a 
Coordenadoria de Compras. 

 
3) O material/serviço é necessário para uma ação específica? Serão necessárias 

outras compras/contratações do mesmo item/serviço no mesmo ano? Para 
responder é necessário planejar/prever o uso durante todo o ano. 

 
Respondidas as questões acima, o que pode ser comprado e/ou contratado? 
 
Qualquer bem lícito, seja material de consumo ou permanente, como também 

qualquer serviço de pessoa física ou jurídica, desde que estejam em consonância com 
a finalidade da instituição e com os objetivos e metas do Plano de Ação e do Plano 
Plurianual de Desenvolvimento Institucional (PDI).  

 
 

Quem pode comprar? 
 

Qualquer área do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça pode requerer um bem 
ou serviço, desde que formalizado pela respectiva Coordenadoria e com aceite da 
Chefia imediatamente superior.  

  
O DEPLAN solicita que cada unidade demandante indique um servidor 

representante para o qual o Departamento reportará sobre os processos de aquisição. 
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Calendário de Compras 
 
O Calendário de Compras é um instrumento de planejamento adotado pelas 

instituições públicas e tem por fim estimular as unidades requerentes a planejar sua 
demanda e submeter seus pedidos sempre no mesmo período do ano, racionalizando 
as aquisições agrupando, em uma mesma licitação, solicitações de diferentes setores 
e que sejam do mesmo grupo de materiais ou serviços, garantindo a disponibilidade 
de insumos/serviços ao longo do ano, necessários ao bom desempenho institucional.  

 
O Calendário propicia a Administração conduzir processos com maior celeridade, 

maior economia processual, maior economia para a instituição através de compras 
com volumes mais significativos, o que provoca maior concorrência entre 
fornecedores, redução dos preços dos produtos, e maior chances de sucesso das 
aquisições de bens e serviços, diminuindo assim o alto índice de retrabalho e a 
ocorrência de contratações frustradas decorrentes da falta de planejamento.  

 
O Calendário de Compras está disponível na página do Câmpus, na aba 

“DEPLAN”.  Link: http://cavg.ifsul.edu.br/deplan.html 
 
 
 

Pedido de Compra 
 
Os requisitantes deverão planejar sua demanda e encaminhar seus pedidos de 

compra/contratações em conformidade com as datas definidas no Calendário de 
Compras.  

 
A formalização do Pedido de Compras é composta por um formulário padrão 

(ANEXO I), que deve ser acompanhado do Termo de Referência (ANEXO II), da Pesquisa 
de Preços de Mercado (ANEXO III) e do Mapa Comparativo de Preços (ANEXO IV).   

 
Todos os formulários estão disponíveis na página do Câmpus, na aba 

“DEPLAN”.  Link: http://cavg.ifsul.edu.br/deplan.html 
 
Os formulários devem ser protocolados no Deplan devidamente 

assinados/rubricados. Os arquivos editáveis devem ser enviados ao e-mail 
compras@cavg.ifsul.edu.br para elaboração do edital de licitação. 

 
Em caso de compra de MATERIAL, o primeiro passo a ser efetuado pelo 

requerente é buscar no Catálogo de Materiais do Governo Federal - CATMAT a 
descrição desejada do produto a ser adquirido. O catálogo traz uma lista de descrições 
padronizadas utilizadas pela Administração Pública para aquisição de materiais, com 
finalidade de auxiliar o requerente a escolher as características detalhadas do material 
desejado. Havendo a descrição detalhada, o fornecedor terá certeza de qual material 
fornecer, facilitando a recusa pelo requerente do material que não atender as 
necessidades da instituição. O código CATMAT informado no Pedido de Compras é 
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obrigatório no cadastro da compra no sistema, devendo corresponder a descrição 
desejada pelo requerente.   

 
Acesse o Catálogo de Materiais no link: 

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/Catmat/Conitemmat1.asp 
 
 

Antes da formalização do pedido, havendo necessidade, os servidores 
requerentes poderão sanar dúvidas na Coordenadoria de Compras/DEPLAN, de tal 
forma que a elaboração do pedido seja mais bem conduzida. 

 
 

Compras Sustentáveis 
 

Nas aquisições e contratações governamentais, deve ser dada prioridade para 
produtos reciclados e recicláveis e para bens, serviços e obras que considerem critérios 
compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis. Nesse 
sentido pode ser consultado o Guia Prático de Licitações Sustentáveis do CJU/SP 
(http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/238679) para uma lista de 
objetos abrangidos por disposições normativas de caráter ambiental. 

 
O Guia de Compras Sustentáveis do Instituto Federal Sul-rio-grandense dispõe 

em seu item 3.2: 
 

3.2 O trabalho em conjunto dos setores: 
Para que a sustentabilidade nas compras se efetive, é necessário planejá-la desde a origem e 
envolver todas as áreas pertinentes. Dessa forma, a área requerente, antes de realizar o 
pedido, deve verificar algumas questões relativas ao ciclo de vida do produto, desde a matéria-
prima utilizada, o processo de industrialização e certificação, a vida útil dentro da instituição, a 
geração de resíduos chegando ao destino final. Para isso foi elaborado um Formulário 
(integrante do pedido de compras), que visa orientar a observação de algumas informações 
importantes pelo requerente na elaboração do termo de referência e, assim, verificar a 
possibilidade de especificação do produto e/ou serviço com critérios de sustentabilidade. O 
referido formulário deverá ser preenchido e anexado à solicitação de compra e será requisito 
para aceitação do pedido pelas áreas administrativas responsáveis. Para preenchimento do 
formulário a área requerente poderá solicitar auxílio ao setor de compras e ao Núcleo de 
Gestão Ambiental Integrada (NUGAI) no âmbito Câmpus, e à Coordenadoria de Gestão 
Sustentável e à Pró-Reitoria de Administração e de Planejamento em âmbito Institucional.  

 
 
Termo de Referência 
 

É documento obrigatório, feito pela área requerente, o qual contém a descrição 
detalhada do objeto e/ou serviço a ser adquirido/contratado, bem como condições 
preestabelecidas que sirvam de base para o edital da licitação. Assim, é obrigatório em 
qualquer modalidade de compra/contratação. 

 
Quanto mais complexo for o material a ser adquirido e ou tipo de serviço que 

for contratado, mais preciso e detalhado deverá ser redigido o termo de referência. 
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O fundamento legal para o documento está descrito no Decreto nº 5.450, de 31 

de maio de 2005:  
 
Art. 9o  Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte: 
 I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto 
de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização;  
 

A partir de 2018, a Coordenadoria de Compras passa a disponibilizar aos 
requerentes modelos de Termo de Referência, baseados nos modelos padronizados 
da Advocacia Geral da União, de acordo com o objeto da contratação 
(material/serviço), em atendimento a Instrução Normativa 05/2017 do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Os modelos possuem diversas notas 
explicativas, que visam orientar a elaboração do Termo de Referência pelas áreas 
demandantes.  

 
Todos os modelos de Termo de Referência estão disponíveis na página do 

Câmpus, na aba “DEPLAN”. Link: http://www.cavg.ifsul.edu.br/deplan.html 
 
 
 

Para um melhor entendimento, dividiremos o processo de pedido de compras 
em três etapas: 

 
 

1) Definição do objeto: 
 

É relevante destacar o seguinte artigo da Lei 8.666/1993: 
 

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e 
indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato 
e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 
 
 

A grande maioria dos fracassos em aquisições está relacionada com essa etapa!! 
 

É necessária uma boa descrição do objeto, de tal forma que apenas as 
informações descritas sejam suficientes para que o fornecedor entenda exatamente a 
necessidade da instituição. Pode parecer lógico, mas na prática é comum o fornecedor 
telefonar ou enviar um e-mail perguntando informações complementares, por não 
entender claramente o objeto. Se isso aconteceu, é sinal de que a descrição não está 
objetiva.  

 
Pense: Pela descrição, há como o fornecedor enviar um objeto em que não seja 

o esperado pela área requente? Ou o serviço a ser contratado? 
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Quando se tratar da compra de material, o objeto deve ser descrito, sempre 
que possível, com as seguintes informações mínimas: material utilizado; dimensões 
aproximadas; peso aproximado; forma de apresentação (embalagem), etc.

 
Importante: não estabelecer 
justificadamente necessário. Tais discriminações frustram a competitividade. Devem 
ser utilizadas as expressões “aproximado(as)”. 
 
Exemplo: Garrafa térmica, em aço inoxidável, capacidade 1,5 litros, ampola de v
dimensões aproximadas 15 cm de diâmetro x 40 cm de altura. 
 

Por outro lado, não se pode pela descrição, 
fornecedor(*) para determinado produto ou serviço, pois, por força de lei, é necessário 
garantir uma isonomia de direit
 
(*) salvo quando, justificadamente, através de laudos técnicos, houver a necessidade de uma marca 
específica. 
 
 
1.1 - Condições de entrega:

 
É necessário informar, no termo de referência, as condições 

de entrega. Note que isso também faz parte da definição do objeto 
a ser licitado. 

 
Desta forma é preciso avaliar se a entrega deve ser parcelada, bem como o lote 

mínimo a ser pedido a cada solicitação de empenho, pois essa organização pode tornar 
interessante para os fornecedores, atraindo mais participantes à licitação.

 
Exemplo: Dez toneladas de farinha de trigo, divididas em sacos de 25 kg entregues em 
até cinco parcelas, sendo o lote mínimo de 500 kg. 
 

Se forem feitos quatro pedidos de 500 kg, o quinto pedido, ob
será do saldo total a ser empenhado. No entanto, se o pregão for pelo Sistema de 
Registro de Preços (SRP) não é necessário empenhar todo o valor estimado, apenas 
respeitar o lote mínimo. 
 
 
São perguntas importantes a serem feitas:
 
a) Quanto do material é necessário para suprir as necessidades do ano?

 
b) A entrega parcelada é vantajosa? 

Lembre: da validade do produto; espaço para armazenamento; 
risco para a continuidade de um projeto, se ocorrer a falta do 
produto/serviço; entre outros 
 

c) Qual seria o lote mínimo demandado? 
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Quando se tratar da compra de material, o objeto deve ser descrito, sempre 
que possível, com as seguintes informações mínimas: material utilizado; dimensões 
aproximadas; peso aproximado; forma de apresentação (embalagem), etc.

não estabelecer cor, nem tamanho ou peso exato, salvo quando 
justificadamente necessário. Tais discriminações frustram a competitividade. Devem 
ser utilizadas as expressões “aproximado(as)”.  

Exemplo: Garrafa térmica, em aço inoxidável, capacidade 1,5 litros, ampola de v
dimensões aproximadas 15 cm de diâmetro x 40 cm de altura.  

Por outro lado, não se pode pela descrição, restringir a uma marca ou 
para determinado produto ou serviço, pois, por força de lei, é necessário 

garantir uma isonomia de direitos e uma maior competitividade na licitação. 

(*) salvo quando, justificadamente, através de laudos técnicos, houver a necessidade de uma marca 

Condições de entrega: 

É necessário informar, no termo de referência, as condições 
Note que isso também faz parte da definição do objeto 

Desta forma é preciso avaliar se a entrega deve ser parcelada, bem como o lote 
mínimo a ser pedido a cada solicitação de empenho, pois essa organização pode tornar 

fornecedores, atraindo mais participantes à licitação.

: Dez toneladas de farinha de trigo, divididas em sacos de 25 kg entregues em 
até cinco parcelas, sendo o lote mínimo de 500 kg.  

Se forem feitos quatro pedidos de 500 kg, o quinto pedido, ob
será do saldo total a ser empenhado. No entanto, se o pregão for pelo Sistema de 
Registro de Preços (SRP) não é necessário empenhar todo o valor estimado, apenas 

São perguntas importantes a serem feitas: 

do material é necessário para suprir as necessidades do ano?

A entrega parcelada é vantajosa?  
Lembre: da validade do produto; espaço para armazenamento; 
risco para a continuidade de um projeto, se ocorrer a falta do 
produto/serviço; entre outros aspectos. 

Qual seria o lote mínimo demandado?  
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Quando se tratar da compra de material, o objeto deve ser descrito, sempre 
que possível, com as seguintes informações mínimas: material utilizado; dimensões 
aproximadas; peso aproximado; forma de apresentação (embalagem), etc. 

, salvo quando 
justificadamente necessário. Tais discriminações frustram a competitividade. Devem 

Exemplo: Garrafa térmica, em aço inoxidável, capacidade 1,5 litros, ampola de vidro, 

restringir a uma marca ou 
para determinado produto ou serviço, pois, por força de lei, é necessário 

os e uma maior competitividade na licitação.  

(*) salvo quando, justificadamente, através de laudos técnicos, houver a necessidade de uma marca 

Desta forma é preciso avaliar se a entrega deve ser parcelada, bem como o lote 
mínimo a ser pedido a cada solicitação de empenho, pois essa organização pode tornar 

fornecedores, atraindo mais participantes à licitação. 

: Dez toneladas de farinha de trigo, divididas em sacos de 25 kg entregues em 

Se forem feitos quatro pedidos de 500 kg, o quinto pedido, obrigatoriamente, 
será do saldo total a ser empenhado. No entanto, se o pregão for pelo Sistema de 
Registro de Preços (SRP) não é necessário empenhar todo o valor estimado, apenas 

do material é necessário para suprir as necessidades do ano? 

Lembre: da validade do produto; espaço para armazenamento; 
risco para a continuidade de um projeto, se ocorrer a falta do 
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Lembre: muitas vezes o frete pode ser mais caro que o produto em si; a falta de 
informações torna a licitação desinteressante para o fornecedor, e isso interfere 
no sucesso das compras/contratações. 
 
 

2) Justificativa da aquisição: 
 

É fundamental que sejam demonstrados os motivos, a necessidade da 
aquisição dos materiais e/ou contratação dos serviços.  

 
A justificativa deverá ser apresentada tanto no formulário do pedido de 

compras (de forma sucinta no modelo padrão), quanto no termo de referência (de 
forma mais detalhada). 
 
 
Pesquisa de Preço de Mercado 
 

A pesquisa de preços deve ser feita de acordo com a Instrução Normativa Nº 
05, de 27 de junho de 2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O Caderno de Logistica de Pesquisa 
de Preços (Secretaria de Gestão/SEGES) elenca as fontes de pesquisa de preços que 
poderão ser utilizadas, conforme abaixo: 

 
 

1) Painel de Preços:  
 

O Painel de Preços disponibiliza informações de compras públicas efetuadas 
pelo governo federal, com o objetivo de facilitar a pesquisa de preços pelas unidades 
administrativas.  
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Acesse o Painel de Preços e o seu Manual de Utilização no link: 
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 
 

2) Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos 
nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços: 

 
Trata-se da utilização de outros sites governamentais ou documentos físicos 

que comprovem que a contratação se deu por ente público, desde que demonstrem 
que estejam em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à 
data da pesquisa de preços.  

 
 

3) Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou 
de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso. 
 

a) Mídia especializada: Portal na Internet, jornais, revistas, estudos, etc. desde 
que haja notório e amplo reconhecimento no âmbito que atua. Cita-se como 
exemplo a Tabela de Preço Médio de Veículos - Tabela FIPE. 
 

b) Site especializado: Portal na Internet com a utilização de ferramentas de 
busca de preços ou tabela com listas de preços, atuando de forma exclusiva 
ou preponderante, na análise de preços de mercado, desde que haja um 
notório e amplo reconhecimento no âmbito de sua atuação. Exemplos:  

 
• Site especializado em pesquisa de preço de veículos: www.webmotors.com.br 
• Site especializado em pesquisa de preço de imóveis: www.wimoveis.com.br 
 

c) Site de domínio amplo: Site presente no mercado nacional de comércio 
eletrônico ou de fabricante do produto, detentor de boa credibilidade no 
ramo de atuação, desde que seja uma empresa legalmente estabelecida. Não 
esquecer de fazer constar o frete junto a valor do produto pesquisado. 
Exemplo: www.americanas.com.br,  www.submarino.com.br 
 

 
4) Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se 

diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias. 
 

Este método mais tradicional deve ser adotado como última opção, na 
impossibilidade de realizar a pesquisa de outra forma.  

 
Uma boa prática é realizar pesquisa junto aos fornecedores participantes da 

última licitação desse objeto no órgão ou em contratações semelhantes de outros 
órgãos cujo ramo de atuação seja compatível com o objeto pesquisado.  

 
Tratando-se de orçamento coletado com fornecedor não habituado a fornecer 

para o serviço público, é importante informá-lo a forma de contratação permitida à 
Administração Pública: Emissão de Nota de Empenho, com entrega dos materiais sem 
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custo de frete no Almoxarifado do Câmpus, acompanhado de nota fiscal. O pagamento 
será feito por ordem bancária na conta indicada pelo fornecedor somente após o 
ateste da Nota Fiscal pela área requerente.  

 
É importante lembrar que: a pesquisa de preços é necessária para 

demonstrar o valor médio e não o menor valor do mercado. Se forem obtidos preços 
em ofertas, em promoções, a média resultante será muito baixa e será grande o risco 
de licitação fracassada por falta de licitantes interessados. 

 
As propostas de preços podem ser obtidas em formulários de acordo com 

modelo disponível no ANEXO III deste Guia. É indispensável que a proposta contenha o 
preço do material e/ou serviço, a validade da proposta, o CNPJ da empresa, nome e 
assinatura do responsável. 

 
 

Mapa Comparativo de Preços 
 

O Mapa Comparativo de Preços tem o fim de identificar o servidor/equipe 
responsável pela pesquisa de mercado. A partir dos preços pesquisados, o 
servidor/equipe responsável pelo pedido de compra deverá preencher e assinar a 
planilha onde serão registrados os preços obtidos e calculado(s) o preço(s) médio(s) 
para cada item a ser adquirido/contratado. O preço médio resultante passará a ser o 
preço de referência, o qual balizará toda a efetivação do processo de 
compra/contratação.  

 
O Mapa Comparativo de Preços está disponível para download na página do 

Câmpus, na aba “DEPLAN”. Link: http://www.cavg.ifsul.edu.br/deplan.html 
 

 
 

Este documento foi elaborado pela Coordenadoria de Compras (CCOM) e 
equipe do Departamento de Planejamento e de Administração (DEPLAN). Sempre que 
outras informações sejam necessárias para a realização das etapas de pré-compra, 
entre em contato com: 

 
 

Setor e-mail Telefone 
Coordenadoria de Compras compras@cavg.ifsul.edu.br 3309.5588 
Chefia do DEPLAN deplan@cavg.ifsul.edu.br 3309.5570 
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ANEXOS 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE 
CAMPUS PELOTAS – VISCONDE DA GRAÇA 

 
 

(ANEXO I - MODELO PADRÃO PARA PEDIDO DE COMPRA/CONTRATAÇÃO  
– DISPONÍVEL NO PORTAL IFSUL/CAVG/DEPLAN) 

 
Link: http://www.cavg.ifsul.edu.br/deplan.html 

PEDIDO Nº _______/_______ 

ÁREA REQUISITANTE: 

DATA: 

(    ) MATERIAL DE CONSUMO (    ) MATERIAL PERMANENTE (     ) SERVIÇO 

Item Descrição Und Qtd 
Cód. 

CATMAT 

1     

2     

3     

1. Justificativa da aquisição: 

2. Área de utilização (disciplina ou setor): 

3. Aprovações (assinatura e carimbo dos responsáveis pela solicitação) 

 

 

Carimbo e assinatura          Carimbo e assinatura              Carimbo e assinatura 

 

4. Despacho do coordenador de compras - DATA ____/____/______. 

Fundamento legal:___________________________________________ 

__________________________________________________________ Carimbo e assinatura 

____________________________________________________________________________ 

5. Análise orçamentária feita pelo DEPLAN - DATA ____/____/______. 

(    ) Deferido 

(    ) Indeferido 

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: ____________________________ 

ELEMENTO DE DESPESA: _____________________________ 

FONTE: ______________     Carimbo e assinatura 

____________________________________________________________________________ 

6. Despacho do ordenador de despesas - DATA ____/____/______. 

(    ) Autorizo a abertura do processo. 
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(    ) Não autorizo a abertura do processo.   Carimbo e assinatura 

Objeto  

Uso  

1. Verificação de 
disponibilidade 

Sim  

Não  

2. Transporte 
Especial  

Convencional  

3. Licença específica 
Sim  

Não  

4. Critérios de 
sustentabilidade/ 
CATMAT 

Sim  

Não  

5. Legislações/Normas 
específicas 

Sim  

Não  

6. Responsabilidade 
técnica 

Sim  

Não  
7. Ficha de Segurança 

de Produto Químico 
(FISPQ) 

Sim  

Não  

8. Certificação de 
qualidade 

Sim  

Não  

9. Manutenção 

Interna   

Externa  

Não se aplica  

10. Geração de resíduos 

Sim  

Não  

Se afirmativo, 
descreva 

 

11. Justificativa (caso não seja possível observar critérios de sustentabilidade): 

1. Verificação de disponibilidade – verificar a disponibilidade do produto no almoxarifado ou 
outro setor do câmpus/reitoria. 

2. Transporte – verificar se o produto necessita de transporte especial. 
3. Licença específica – verificar se o produto necessita de alguma licença específica a ser 

exigida do fornecedor.  
4. Critérios de Sustentabilidade/CATMAT – verificar se o produto a ser adquirido pode atender 

a algum critério de sustentabilidade e/ou utilização do Sistema de Cadastro de Materiais 
(CATMAT) para verificação de descrição de itens sustentáveis já cadastrados. 

5. Legislação/Normas Específicas – verificar se o produto necessita respeitar alguma 
legislação específica. 

6. Responsabilidade Técnica – verificar se o produto necessita de responsável técnico. 
7. FISPQ- verificar a ficha de segurança do produto que fornece informação sobre diversos 

aspectos dos produtos químicos, quanto à segurança, saúde, proteção e meio ambiente. 
8. Certificado de qualidade – verificar se o produto exige algum tipo de controle de qualidade 

e a sua comprovação. 
9. Manutenção – verificar se o produto a ser adquirido necessita de serviço de manutenção. 
10. Geração de resíduos – verificar se o produto a ser adquirido gera resíduos e como deve 

ser descartado. 
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(ANEXO II - MODELOS PADRÃO PARA TERMO DE REFERÊNCIA) 
 
 

FAÇA O DOWNLOAD DOS MODELOS DISPONÍVEIS NO PORTAL IFSUL/CAVG/DEPLAN 

DE ACORDO COM O OBJETO DA CONTRATAÇÃO. 

 
 

Link: http://www.cavg.ifsul.edu.br/deplan.html 
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(ANEXO III - MODELO PADRÃO PARA PESQUISA DE PREÇOS – 

DISPONÍVEL NO PORTAL IFSUL/CAVG/DEPLAN) 

Link: http://www.cavg.ifsul.edu.br/deplan.html 

PROPOSTA COMERCIAL 

Para: Instituto Federal Sul-rio-grandense / Câmpus Pelotas Visconde da Graça 
1 - Identificação do Proponente: 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Fone/Fax: 

E-mail: 

Responsável pelas informações: 
2 - Objeto: 

 

 
3 - Condições gerais de prestação do serviço e/ou fornecimento do material: 

 

 
4 - Preço do serviço e/ou do material: 
Grupo Item Descrição Quantidade  Valor unit. (R$) Valor Mensal (R$) Valor Anual (R$) 

 

      
      
      
      
      
      
      

 
Data: ____/_____/______ 
 
 
Entrega: Prazo para entrega do material de, no máximo, 21 (vinte e um) dias, a contar da data de recebimento da 
Nota de Empenho.  
Os materiais deverão ser entregues sem custo de frete no Almoxarifado do Câmpus. 
 
Pagamento: O pagamento será feito por meio de ordem bancária na conta indicada pelo fornecedor, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, contados do ateste da Nota Fiscal. 
A Nota Fiscal deverá ser emitida com o CNPJ apresentado na Proposta de Preços. 
No momento do pagamento serão aplicadas eventuais retenções e recolhimentos legalmente instituídos. 
 
Validade da proposta: 
 
Carimbo e assinatura da empresa: 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE 
CAMPUS PELOTAS – VISCONDE DA GRAÇA 

 
 

 (ANEXO IV - MODELO PADRÃO PARA MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS –  

DISPONÍVEL NO PORTAL IFSUL/CAVG/DEPLAN) 

Link: http://www.cavg.ifsul.edu.br/deplan.html 

 

 
 
 
 
 
 

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS 

Grupo Item Especificação 
Cód. 

CATMAT 
Und Qtd   Orç.1 Orç.2 Orç.3 

MÉDIA 
UNIT. 

MÉDIA 
TOTAL 

  

1         

Valor Unit:       

  
  Empresa:       

  CNPJ:       

  Data:       

  

2         

Valor Unit:       

  
  Empresa:       

  CNPJ:       

  Data:       

  

3         

Valor Unit:       

  

  Empresa:       

  CNPJ:       

  
Data:       

  

4         

Valor Unit:       

  
  Empresa:       

  CNPJ:       

  Data:       

 
Data da Elaboração: __/__/____ 

            

Carimbo e assinatura do 
responsável pela pesquisa de 

preços 

Carimbo e assinatura do 
responsável pela pesquisa de 

preços 

Carimbo e assinatura do 
responsável pela pesquisa de 

preços 



Guia prático de pré

 

 

(ANEXO V 

DISPONÍVEL NO PORTAL IFSUL/CAVG/DEPLAN 

Guia prático de pré-compra – Câmpus Pelotas-Visconde da Graça – versão 3 – fevereiro de 2018. 

(ANEXO V – FLUXOGRAMA DOS PEDIDOS DE COMPRAS) 

DISPONÍVEL NO PORTAL IFSUL/CAVG/DEPLAN - Link: http://www.cavg.ifsul.edu.br/deplan.html
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