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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 

ABERTURA DE PROCESSO  

 

Com o objetivo de facilitar a abertura e o correto andamento dos processos 

administrativos de “Aquisição de bens/materiais”, a CGA informa que os documentos 

necessários para a abertura do referido processo estão enumerados abaixo, disponíveis no 

sítio eletrônico https://www.ifrj.edu.br/rio-dejaneiro/documentos-e-informativos e 

deverão ser enviados para o e-mail processo.cmar@ifrj.edu.br:  

1. Formulário de Aquisição de bens 

a. É necessária a assinatura eletrônica (SIPAC) do Solicitante, do 

Responsável por controle (Almoxarifado, COSAAT ou Coordenação de 

Patrimônio), juntamente com a assinatura e aprovação da Chefia Imediata 

do Solicitante e do Diretor Geral.  

2. Termo de Referência  

a. Adotar o modelo de termo de referência para Aquisição de Materiais 

disponibilizado no site institucional. 

i Dentro do próprio modelo de termo de referência escolher as 

opções de acordo com as características da licitação, caso seja SRP 

(quando não for possível definir previamente o quantitativo a ser 

demandado, ou quando houver entrega parcelada, e/ou com 

participação de outros órgãos) ou Pregão convencional (entrega de 

forma integral). 

ii As notas explicativas deverão ser excluídas após o preenchimento 

do Termo de Referência. 

b. É necessária a assinatura eletrônica (SIPAC) do Solicitante e do Diretor 

Geral.  

3. Pesquisa de mercado 

a. Pesquisa de mercado via Painel de Preços 

(http://paineldeprecos.planejamento.gov.br) ou, justificadamente, 

mediante outros parâmetros da IN SLTI/MP nº 5, de 27 de junho de 2014 

(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instru
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coes-normativas/301-instrucao-normativa-n-5-de-27-de-junho-de-2014-

compilada). 

b. Planilha consolidada da pesquisa de mercado em caso de não ser adotado 

o Painel de Preços com a devida justificativa por ter sido adotado outros 

parâmetros e com assinatura eletrônica do solicitante (SIPAC). 

Com os documentos supracitados será feita a correta instrução do processo para o seu 

seguimento, caso aprovado pela Diretoria desta Instituição.  

Informamos que o processo deverá ser aberto com antecedência de 90 (NOVENTA) 

DIAS   

 

Informamos que essas instruções são SOMENTE relativas aos processos de 

AQUISIÇÃO DE BENS/MATERIAIS, em caso de contratação de serviços outro 

procedimento deverá ser adotado, a ser informado pela CGA. 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Além dos procedimentos necessários para abertura do processo, aproveitamos para 

informar quais serão os documentos necessários para a prestação de contas do processo. 

 

1. Atesto de Recebimento Provisório de Materiais (devidamente preenchido 

pelo solicitante) 

a. Quando o material for recebido provisoriamente para ser avaliado 

posteriormente em prazo estipulado no termo de referência. 

2. Formulário de Atesto De Nota Fiscal Para Pagamento (devidamente 

preenchido pelo solicitante), juntamente com a nota fiscal referente  

a. Quando o material for devidamente conferido e atestado pelo solicitante, 

obedecendo ao prazo estipulado em termo de referência. 

b. É importante atentar-se para o prazo de recebimento definitivo 

estipulado no termo de referência, tendo em vista que após o fim do 

mesmo, o material será considerado recebido e a empresa deverá ter a 

nota fiscal atestada, independente da verificação do solicitante, sendo 

qualquer ônus para a Administração oriundo desse recebimento da 

responsabilidade do solicitante. 

c. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e 

setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 

(três) membros, designados pela autoridade competente. 

Os documentos deverão ser enviados pelo solicitante ao e-mail 

pagamento.cmar@ifrj.edu.br. O setor financeiro incluirá os documentos no respectivo 

processo e solicitará a assinatura via SIPAC, que funcionará como atesto na prestação de 

contas do processo. 

Informamos que a prestação de contas deverá ser efetuada pelo solicitante 

imediatamente após a conferência completa do material. 

Observações importantes: É necessário que o solicitante se atente ao prazo de entrega 

do bem solicitado, tendo em vista que após a licitação o licitante deverá entregar o bem 

até o prazo máximo exigido no termo de referência previamente preenchido, nas 

condições e na forma solicitada, para posteriormente ser feito o atesto de nota fiscal para 

pagamento.  
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