ORIENTAÇÕES PARA REQUISIÇÃO DE MATERIAIS OU
SERVIÇOS EM ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DA UFSJ

Inicialmente deverá o requisitante confirmar se a ata de registro de preço está
cadastrada

no

sistema

SIPAC

pelo

seguinte

caminho:

SIPAC/PORTAL

ADMINISTRATIVO/REQUISIÇÕES/MATERIAL-SERVIÇO/SOLICITAR

EM

UM

REGISTRO DE PREÇO/SOLICITAR MATERIAL EM UM REGISTRO DE PREÇO.
Na coluna licitação verificar se consta o número do pregão eletrônico referente à ata de
registro de preço.


Se constar: seguir as orientações da SITUAÇÃO 01 deste informativo.



Se não constar: seguir as orientações da SITUAÇÃO 02 deste informativo.

SITUAÇÃO 01 - Ata de Registro de Preço cadastrada no SIPAC
1) Para a requisição do material, o requisitante deverá seguir os passos conforme
demonstrado em https://ufsj.edu.br/dimap/setor_de_almoxarifado.php
SITUAÇÃO 02 - Ata de Registro de Preço não cadastrada no SIPAC
1) O requisitante deverá fazer um memorando dirigido à Pró-Reitoria de Planejamento
e Desenvolvimento solicitando o recurso no valor total necessário para a aquisição,
juntamente com uma justificativa expressa da compra. O memorando deverá conter,
ainda, as seguintes informações:


Número do pregão que originou o registro de preços;



Número do item baseado na ata de registro de preços;



Quantidade, unidade e descrição do item de acordo com o edital e a ata;



Preço unitário de acordo com o valor registrado na ata de registro de preços.

2) O Setor de Orçamento irá abater o recurso do centro de custo do solicitante no
sistema SIPAC e enviará ao SECOL, para controle de saldo.
3) Caberá ao SECOL encaminhar ao Setor de Contabilidade o pedido para a emissão
da nota de empenho.
4) O fornecedor estará apto para entregar o material ou prestar o serviço somente após
o envio da nota de empenho pelos setores competentes da UFSJ (nota fiscal deve ser
com data posterior à nota de empenho).
5) O requisitante deve estar atento quanto ao prazo de vencimento da ata, bem como a
quantidade total disponível para aquisição.
As Atas de Registro de Preços estão disponíveis no endereço eletrônico:
https://ufsj.edu.br/dimap/atas_de_registro_de_preco.php
Setor de Compras e Licitações

