
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

INSTITUTO DE ODONTOLOGIA DA UFES - IOUFES 
 
 

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
 
 
Ao Diretor Geral do IOUFES, 

 

 

Eu,________________________________________________________________, SIAPE 

nº: __________. Venho por meio deste solicitar à diretoria do IOUFES a aquisição do(s) 

seguinte(s) produto(s) que não se encontram em estoque no almoxarifado do setor: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

O produto será utilizado na disciplina/setor de:______________________________. 

Sob a justificativa de: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Declaro-me ciente de que caso a presente requisição seja aprovada, seus  efeitos entrarão em 
vigor a partir do próximo processo de compras. 
 
 

 
Vitória, ___, de ________ de 20___ 

 
 

 
 

 
___________________________________________ 

Assinatura do requisitante 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
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________________________________ 

Assinatura do requisitante 
 

 

 
ANEXO I  

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS REQUISITADOS 
 
 

Descrição detalhada do material 
 

Qt. 
(por semestre)  

Marcas de referência 

  1. 
2. 
3. 

  1. 
2. 
3. 

  1. 
2. 
3. 

 
Importante: 

● A descrição do produto preservará o princípio da ampla concorrência, ou seja, não é possível 
determinar a aquisição de determinada MARCA e nem a criação de qualquer outro elemento 
que direcione a compra ou restrinja a competição. 

● Os seguintes elementos técnicos devem ser ressaltados: durabilidade, desempenho, estrutura, 
formato, cor, composição, capacidade, resistência, dentre outras características que 
qualifiquem o produto desejado. 

● Uma especificação muito simplória ou vaga pode acarretar a compra de um produto de 
baixa qualidade. 

● A responsabilidade da realização da pesquisa de preços é do requisitante do material, que 
deverá fazê-la de forma muito criteriosa, com três fornecedores. 

● Admite-se pesquisa de preço utilizando os seguintes parâmetros: 

○ Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico 
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br; 

○ pesquisa publicada em mídia especializada, sites especializados ou de domínio amplo, 
desde que contenha a data e hora de acesso; 

○ pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem 
em mais de 180 (cento e oitenta) dias. 

● Não serão admitidas estimativas de preços obtidas em sítios de leilão ou de 
intermediação de vendas. Exemplo: Mercado Livre, OLX, ou qualquer outro 
marketplace. 


