
REQUISIÇÃO AO COMPRAS

GERENCIAR – REQUISIÇÃO - COMPRA

CONSULTAR: consulta todas as requisições já emitidas 

INCLUIR REQUISIÇÃO: inclui nova requisição
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NÚMERO: o sistema gera automaticamente o número da requisição. 

DATA:  usar  a  data  sugerida  pelo  sistema  que  corresponde  a  data  do  dia  (não  deverá  ser
colocada data anterior à data da última requisição emitida).

CENTRO  DE  CUSTO:  no  campo  ao  lado,  destinado  para  digitação,  digitar  o  nome  da
secretaria requerente.

O centro de custo é definido de acordo com a respectiva Secretaria, por exemplo: Orçamento,
Finanças e Patrimônio (órgão  27), Secretaria de Educação (órgão 09), Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos (órgão 13), e assim por diante.

LOCAL DE ENTREGA:  no  campo  ao  lado,  destinado  para  digitação,  digitar  o  local  de
entrega do produto/serviço a ser adquirido.

FORNECEDOR: no campo específico, digitar o nome da empresa ou CNPJ.
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MOTIVO: Em caixa alta (CAPS LOCK), descrever os itens que se deseja adquirir indicando as
quantidades e um breve descritivo dos mesmos. Ao final, justificar o uso indicando “o porquê” e
“por quem” serão utilizados os mesmos. (ex: AQUISIÇÃO DE 02 CX LÁPIS HB N.º2, 10 UN
CANETA  AZUL  E  20  UN  BLOCO  DE  NOTAS,  NECESSÁRIOS  PARA  USO  NAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIRETORIAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES.).

PRAZO  DE  ENTREGA:  conforme  o  combinado  com  a  empresa.  Sugestões:  conforme
solicitado, em até 15 dias, imediato… PRÓXIMO.

Abre automaticamente a tela para inclusão do(s) item(ns).
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REQUISIÇÃO NÚMERO/ANO: corresponde ao número gerado pelo sistema para esta requisição.

LOTE: não é necessário preencher nesse caso.

PRODUTO: no campo destinado para digitação, pesquisar pelo nome do produto desejado ou clicar na
lupinha e pesquisar na tela de consulta.

Se,  durante  a  consulta  pelo  produto  nenhum  item  cadastrado  estiver  adequado  ao  que  se  deseja  é
necessário fazer uma SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE PRODUTO (ver passo-a-passo próprio).

UNIDADE: o sistema busca automaticamente a unidade de medida cadastrada no item. Se houver mais
de uma unidade de medida cadastrada para o mesmo item será necessário clicar na lupa ao lado para
escolher a unidade que se encaixa para a compra que se pretende fazer (ex: dúzia, quilo, unidade e assim
por diante).

COMPLEMENTO  DO PRODUTO:  não é  um campo  obrigatório.  Somente  deverá  ser  preenchido
quando é necessário incluir uma descrição mais detalhada ao produto que já está cadastrado, não havendo
necessidade de criar um novo item para tanto.

QUANTIDADE: indicar a quantidade que se deseja adquirir do referido item.

VALOR MÁXIMO UNITÁRIO:  corresponde ao  menor valor apresentado entre os três orçamentos
necessários.

VALOR MÁXIMO TOTAL:  resultado automático gerado pelo sistema  através  da  multiplicação da
quantidade com o valor máximo unitário. 
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CONFIRMAR.

Havendo necessidade de incluir novos itens, deve-se repetir o procedimento para inclusão.

Incluídos todos os itens, clicar em FECHAR.
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RECURSO: Não é necessário preencher estes campos.

METAS: Campo exclusivo para preenchimento pela Secretaria Municipal de Educação.

FINALIZAR.

CONFIRMAÇÃO DA IMPRESSÃO, SIM. 
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CONFIRMAR. 

IMPRIMIR E FECHAR A TELA. 
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CONFIRMAR.

OK
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PROCEDIMENTOS SEGUINTES À EMISSÃO DA REQUISIÇÃO:

Impressa a requisição e o cartão de CNPJ da empresa (link abaixo informado),  anexar os três
orçamentos  realizados  e,  após  assinatura  pelo  Secretário  requisitante,  encaminhar  para  a
Contabilidade  que  informará  a dotação  orçamentária  e  encaminhará  para  a  Diretoria  de
Compras que emitirá a ordem de compra.

 Quando  se  tratar  de  aquisição  de  material a  diretoria  de  compras  realizará  um 4º
orçamento: se este for de valor menor que os três já orçados, a requisição será devolvida para o
setor original, junto com o 4º orçamento mais barato, para ser efetivada a alteração necessária.

Quando se tratar de prestação de serviço, deve também serem encaminhadas as certidões
negativas da empresa (CND Federal, Estadual e Municipal, CNDT-Trabalhista, CR FGTS e CN
Falência, Concordata e Recuperação Judicial) e Contrato Social para formalização do Contrato
de Prestação de Serviços.

Após emitida, a ordem de compra será encaminhada por e-mail, ou entregue em mãos e caberá
ao solicitante o envio da ordem de compra ao fornecedor e gerenciamento quanto a entrega.

Entregue o produto ou executado o serviço, a nota fiscal original deve ser entregue no setor de
compras  (Lislei),  devidamente  carimbada  e  assinada  para  que  sigam  os  trâmites  para
pagamento, junto ao setor financeiro.

* Cartão de  CNPJ da empresa, a ser consultado no site da Receita Federal, conforme link a
seguir:

 (http://servicos.Receita.Fazenda.Gov.Br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.Asp)

PROCEDIMENTO FINALIZADO!
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