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DEMANDA DE MATERIAL PERMANENTE
Utilizar um formulário por item.

Servidor(a) requerente Siape    Ramal

      

Local de instalação e uso

Descrição detalhada do material necessário (Utilize um formulário por item).

Há item igual ou similar no campus para referência?

     

Razões da demanda

O(a) servidor(a) requerente declara que:
• Verificou previamente a existência de bens ociosos na Universidade que pudessem atender à demanda;
• Está ciente de que, havendo necessidade de compra de materiais, este pedido será incluído em banco de demandas

para  ser  analisado  e  considerado  no  próximo  processo  de  compras  da  Universidade,  conforme  calendário
estabelecido pelo DCOM;

• Está ciente de que o pedido, em qualquer caso, não é garantia de atendimento da demanda, especialmente quando
houver necessidade de nova compra de materiais;

• Está ciente de que a disponibilização de bens leva em conta, nessa ordem: a existência de bens ociosos nos diversos
setores e ambientes do campus, bem como em outros Centros da UFSC, que deverá ter seu uso priorizado em
relação à aquisição de bens novos (IN 205/1988 – SEDAP); a existência de bens ociosos em estoque no Setor de
Patrimônio e no Setor de TI, que não sejam decorrentes de compras específicas para determinado fim; a aquisição
de bens novos,  que,  nesse caso,  seguirá o  calendário  oficial  de compras  estabelecido pelo Departamento de
Compras (DCOM);

• Está ciente de que, em todos os casos supracitados, o fornecimento está sujeito à prévia análise e aprovação da
Direção Administrativa ou Direção Geral do campus, conforme o caso (Portaria Normativa nº. 7/GR/2007, artigo 70,
caput e Parágrafo Único).

Esse formulário segue as datas impressas nas assinaturas eletrônicas.

   ___________________________               ___________________________
         Assinatura do Requerente                   Diretor(a) Geral do Campus ou delegado(a)

                Agente Patrimonial Nato
                          Autorizo a disponibilização do item ou

           inclusão em banco de demandas

Tramitação exclusivamente digital – v. 2020-08

A responsabilidade patrimonial será registrada em nome do requerente.

Exemplo: LAB-427-Laboratório de Combustão e Catálise-LAC (Térreo)

Número de 6 dígitos.Não Sim, código de barras patrimonial é


	Caixa de texto 1: 
	Caixa de texto 2: 
	Caixa de texto 3: 
	Caixa de texto 5: 
	Caixa de texto 7: 
	Caixa de texto 4: 
	Bot#C3#A3o de op#C3#A7#C3#A3o 1: Off
	Bot#C3#A3o de op#C3#A7#C3#A3o 2: Off
	Caixa de texto 6: 


