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COMUNICADO DAD Nº 01/2018 

 

1. A Diretoria de Administração divulga para a comunidade interna do IFSP Câmpus 

São Paulo o Cronograma e Procedimento para Solicitação de Compra de 

Materiais e Contratação de Serviços no Exercício 2018. 

 

2. Considerando a necessidade de um levantamento das demandas existentes para o 

adequado planejamento de aquisições de material de consumo e permanente e 

contratações de serviço junto aos departamentos do Câmpus São Paulo, 

solicitamos aos interessados o encaminhamento de suas Intenções de 

Compra/Contratação na Administração – DAD, mediante processo protocolado no 

SUAP, dentro do prazo do Cronograma e de acordo com as orientações do 

Procedimento (ANEXO) a seguir: 

Cronograma 

Etapa Prazo de envio Atendimento 

1º período 20/04/2018 Orçamento 2018 

2º período 22/06/2018 Extraorçamentário 

 

3. A compra de acervo bibliográfico terá procedimento distinto, com orientações 

próprias a serem divulgadas em comunicado posterior.  

 

4. A Administração – DAD oferecerá orientação em reuniões a serem agendadas junto 

a cada departamento do câmpus.  

 

5. Maiores informações e eventuais dúvidas serão tratadas junto à Diretoria de 

Administração - DAD. 

 

São Paulo, 05 de março de 2018. 

 

 

Roberto José dos Santos 

Diretor de Administração 
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ANEXO 

 PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL  

E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NO CÂMPUS SÃO PAULO 

 

PROCESSO FÍSICO CONTENDO: 

1. Abertura SUAP 
(Capa) 

Assunto: Intenção de Compra / Contratação 2018 

Destino: DAD-SPO 

2. Intenção de 
Compra / 
Contratação  

(Anexo 1) Formulário que trará a informação sucinta da Intenção 
de Compra / Contratação. 

3. Memorando  (Anexo 2) O memorando deverá apresentar de forma clara o objeto, 
o objetivo e a justificativa da compra/contratação. O documento 
deverá ser assinado pelo solicitante e pelo diretor da Diretoria 
correlata.  

4. Resumo da 
Descrição  

(Anexo 3) A tabela (.xlsx) deverá ser preenchida de forma sucinta, 
trazendo as informações básicas pedidas. O arquivo eletrônico 
deverá ser enviado em documento editável (documento Excel, cf. 
anexo). 

5. Especificação 
completa para o 
Termo de 
Referência 

(Anexo 4) A tabela (doc.) deverá ser preenchida de forma clara e 
completa, trazendo a correta especificação e detalhamento dos 
materiais/serviços. O arquivo eletrônico deverá ser enviado em 
documento editável (documento Word, cf. anexo). 

6. Mapa 
Comparativo de 
Preços  

(Anexo 5) O Mapa Comparativo impresso deverá ser preenchido e 
assinado pelo solicitante e diretor do departamento. O arquivo 
eletrônico deverá ser enviado em documento editável (planilha 
Excel, p.ex., cf. anexo). 

7. Pesquisa de 
Preços 

(Anexo 6) A Instrução Normativa Nº 5/2014 (alterada pela IN 
3/2017), orienta sobre as diretrizes que a Pesquisa de Preços deverá 
seguir. Enviar o arquivo eletrônico com, no mínimo, 3 orçamentos, 
em formato de fácil acesso, como .pdf, .jpeg, .doc ou outros. 

8. E-mail de envio 
dos arquivos 
eletrônicos 

Cópia do e-mail comprovando o envio dos arquivos eletrônicos 
(Resumo da Descrição, Especificação para o Termo de 
Referência, Mapa Comparativo e Orçamentos). 

9. Outros 
documentos 

O solicitante poderá encaminhar outros documentos que julgar 
necessários para o embasamento do pedido, como estudo de 
viabilidade, plantas espaciais, pareceres técnicos etc. 

IMPORTANTE: 

Entrega do processo físico – Na Diretoria de Administração (DAD) ou no setor de Protocolo do 
Câmpus São Paulo. 

Envio dos arquivos eletrônicos – E-mail: adm.spo@ifsp.edu.br . 

mailto:adm.spo@ifsp.edu.br



