ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE
COMPRA/SERVIÇO

1- Se for projeto 1, o Centro de Despesa tem que ser Proj. Rec. e deve
constar o número do processo
2- Todos os itens devem ser encaminhados para compras, não enviar
requisições com itens parciais (alguns para compras outro para o
autorizador)
3- Analisar se o produto é realmente um bem permanente ou consumo,
verificando o número que vem antes do campo “Item de Despesa”.
Itens de consumo começam o nº 3 e bens permanentes começam
com o nº 4
4- Informar o número do patrimônio nas peças e serviços em
equipamentos
5- Na requisição de manutenção e consertos de equipamentos, informar a
localização do material (nº da sala, laboratório e bloco) e o defeito
apresentado
6- Informar a referência do cartucho, quando se tratar de reciclagem de
cartuchos
7- verificar se o item solicitado tem no almoxarifado antes de enviar a
requisição
8- verificar se o cartucho é original ou compatível
9- Informar nome do passageiro, data ida e volta em passagem aérea.
10- Informar voltagem (110v ou 220v) em equipamentos elétricos e
eletrônicos

11- Informar local de entrega para equipamentos de grande porte.
(geladeira, ar condicionado, refrigerador, freezer, estufa, autoclave etc)
12- Sempre sugerir CA quando se tratar de EPIs
13- verificar se o subitem está de acordo com grupo
14- Os itens da requisição devem ser separados por grupo de materiais,
não sendo permitido solicitar, por exemplo, Material de Escritório junto
com Material Elétrico.
15- Não requisitar item de patrimônio junto com item de consumo na mesma
requisição
16- Entre o complemento e a finalidade, não deve existir contradição
17- Conferir a coerência entre a unidade de compra e a apresentação do
produto
18- Quando se tratar de CO2 (gás carbônico) informar na finalidade se o gás
é para cultura de células ou comum, lembrando que o comum é cerca de
4 vezes mais barato que o para cultura de células

