
ORIENTAÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DOS 
EDITAIS DE APOIO DA PROEX 

Conforme definido em edital, não será realizado qualquer pagamento ou ressarcimento de compra 
efetuada diretamente pela equipe do projeto, devendo ser observados os procedimentos abaixo para o 
uso dos recursos concedidos no âmbito dos editais da ProEx. 

Todos os produtos ou serviços adquiridos devem estar em conformidade com os itens financiáveis descritos nos 
Editais ProEx correspondentes. Além disso, deve-se seguir a proposta original de orçamento de cada atividade 
previamente aprovada pelo Conselho de Extensão (CoEx), caso contrário, as solicitações de compras serão 
devolvidas ao coordenador responsável pela atividade. 

A Solicitação de Compra deve ser enviada à ProEx em 02 (duas) vias preenchidas e assinadas pelo coordenador 
da atividade. No preenchimento da Solicitação, o coordenador da atividade deve atentar para as seguintes 
orientações: 

 Encaminhar solicitações distintas para materiais ou serviços de natureza distinta, não utilizando uma 
mesma solicitação para a compra de materiais e de serviços. 

 Descrever o material ou o serviço com todos os detalhes necessários à sua perfeita identificação, 
utilizando anexos quando necessário.  

 Não mencionar marca nem modelo dos itens solicitados. Se for imprescindível, mencionar uma marca e 
anexar justificativa técnica muito bem fundamentada. Neste caso, a responsabilidade perante a lei será 
do requisitante; 

 O valor estimado da compra deve ser definido com base em pesquisa de mercado por meio da 
INCORPORAÇÃO DE AO MENOS 01 ORÇAMENTO (COTAÇÃO DE PREÇOS) À SOLICITAÇÃO; 

 Fornecedores podem ser indicados, entretanto outros fornecedores serão incluídos no processo de 
cotação de preços pela FAI●UFSCar, de forma que a indicação não garante que o item será adquirido do 
fornecedor indicado. 

 O termo de referência estabelece a conexão entre a Contratação e o Planejamento existente, expondo o 
alinhamento da contratação ao objeto do projeto. Observar a importância de seu completo e correto 
preenchimento. 

 As entregas serão efetuadas pelos fornecedores diretamente no local indicado na solicitação. 

Existem procedimentos diferentes para a realização de pagamentos de serviços prestados por pessoas físicas 
(OST-PF), refeições para palestrantes e passagens rodoviárias. Nestes casos, solicitamos que o coordenador 
da atividade entre em contato com o Departamento de Administração, Finanças e Contratos da ProEx 
(DeAFC/Ex) ou com a Coordenadoria de Apoio a Eventos Acadêmicos da ProEx (CAEv), no caso de atividades 
vinculadas ao Edital de Eventos, a fim de obter informações adequadas quanto aos formulários específicos para 
a compra/pagamento e o cálculo dos descontos (para serviços prestados por pessoas físicas). 

Transportes realizados com carro oficial da Universidade deverão ser solicitados por meio do e-mail do 
DeAFC/Ex (deafcproex@ufscar.br) com o envio de Formulário de Solicitação de Transporte devidamente 
preenchido (disponível no link http://www2.ufscar.br/administracao/pref.php?idNot=67), devendo ser informado o 
nome da atividade de extensão, o número do processo e o nome do coordenador da atividade. Horas-extras para 
motoristas da UFSCar não podem ser pagas com recursos distribuídos no âmbito dos editais da ProEx. 

Para a solicitação de transporte com carro da FAI●UFSCar, o coordenador da atividade deverá enviar um e-
mail para o DeAFC/Ex (deafcproex@ufscar.br) com os seguintes dados: data da viagem; tipo de solicitação (ou 
seja, se o pedido é para levar ou buscar o passageiro); destino da viagem; nome do passageiro; local de 
embarque e desembarque; horário de embarque; e telefone de contato do passageiro. 

Após conferir e atestar o recebimento do produto ou serviço, o coordenador da atividade deve assinar e 
informar o número de processo da atividade de extensão no verso da nota fiscal entregue juntamente 
com os produtos ou serviços pelo fornecedor e então encaminhar tal nota à ProEx em até 10 dias corridos. 

As Solicitações de Compra devem ser encaminhadas durante a vigência do projeto, até a data limite de 
11 de novembro de 2016. O saldo de recursos na atividade porventura remanescente não poderá ser gasto no 
ano subsequente, mesmo em casos de reoferta da atividade. 

Qualquer solicitação de alteração no orçamento deve ser encaminhada previamente para análise das 
coordenadorias de área da ProEx através do item “Alterações” de sua atividade no sistema ProExWeb e deve-se 
aguardar o deferimento da solicitação antes de encaminhar a solicitação de compra a esta Pró-Reitoria. 

Permanecem inalterados os procedimentos para pagamento de bolsas de extensão. 

Qualquer dúvida, favor entrar em contato com o DeAFC/Ex, no ramal 6547. Em se tratando do Edital de Eventos, 
o contato deve ser feito diretamente com a CAEv, no ramal 8116. 
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SOLICITAÇÃO DE COMPRA 
/ TERMO DE REFERÊNCIA 

Aquisição de: Materiais Serviços Nº SC/TR: 

Destinatário: Emissão: 

COMPRA E IMPORTAÇÃO – FAI•UFSCar / / 

Título do Projeto / Contrato na FAI•UFSCar 
(Não preencher - para uso da ProEx): 

Nº do Projeto / Contrato (Não 
preencher - para uso da ProEx): 

APOIO À GESTÃO DAS ATIVIDAD ES DE EXTENSÃO DA UFSCar.  

Nº da Conta Financeira (alínea) 
(Não preencher - para uso da ProEx): 

Título da Conta Financeira (alínea) 
(Não preencher - para uso da ProEx): 

Valor estimado da compra:     Valor por extenso: 

R$    

Indicação de fornecedores (nome fantasia, razão social, telefone): 

Nome do contato para assessorar o processo: Telefone / Ramal: E-mail:

(   )    

Local de entrega: 

Nome da atividade de extensão: 

Nome do coordenador da atividade de extensão: Nº do processo da atividade: Edital ProEx a qual a atividade está vinculada: 

23112.00 

PREZADO(A) SENHOR(A) COORDENADOR(A) / SOLICITANTE: 
PEDIMOS, POR GENTILEZA, QUE LEIA ATENTAMENTE AS ORIENTAÇÕES QUE ACOMPANHAM 

ESTE FORMULÁRIO ANTES DE PROSSEGUIR E ASSINAR ESTA 
SOLICITAÇÃO DE COMPRA / TERMO DE REFERÊNCIA.  

EM CASO DE DÚVIDAS, QUEIRA ENTRAR EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTRATOS DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (DEAFC/EX). 

I) OBJETO:

(Descrever de forma sucinta, precisa e clara o que se deseja adquirir ou contratar).

II) OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

Aquisição de material ou serviço previsto no projeto indicado nesta requisição, aprovado no âmbito
dos editais de fomento à extensão lançados pela ProEx/UFSCar no ano corrente.

III) JUSTIFICATIVA:

(Corresponde às razões pelas quais o material ou serviço deve ser adquirido/contratado. A justificativa deve

responder às seguintes perguntas: Por que executar a aquisição ou contratação do objeto? Qual a relação entre o

item solicitado e a atividade de extensão?).
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SOLICITAÇÃO DE COMPRA 
/ TERMO DE REFERÊNCIA 

IV) ESPECIFICAÇÕES:

(A assertividade da aquisição ou contratação está diretamente relacionada à descrição das especificações do

material ou serviço. Assim, neste item devem ser especificados todos os requisitos necessários e estritamente de

acordo com o desejado e/ou com o respectivo Plano de Trabalho. Para produtos, materiais e serviços tidos como

padrão de mercado – itens padronizados ou de prateleira – deve ser utilizada descrição indicada pelo próprio

fornecedor ou prestador de serviços).

Nº 
Item 

Qtde. 
Unid. 

Medida 
Descrição detalhada conforme catálogo e/ou especificação do fornecedor/mercado 

01 

02 

03 

04 

05 

V) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(Incluir outros itens julgados necessários para a aquisição ou contratação, considerando as especificidades do que

se pretende adquirir ou contratar. Descrever todos os requisitos técnicos e de segurança do trabalho e/ou
equipamentos necessários para execução dos trabalhos).

Após a confirmação desta compra, solicitamos ao Setor de Compras/Importação da FAI●UFSCar que 
envie os dados da mesma para o seguinte e-mail: deafcproex@ufscar.br. 

VI) ESTIMATIVA DE CUSTO
(Apresentar o valor total estimado da aquisição ou contratação. Anexar orçamento detalhado e/ou planilhas que

expressem a composição dos custos unitários e totais, ou respectivas fontes de informação que possam ser
verificadas, sempre que possível).

R$ 

VII) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

Até 15 dias após o recebimento desta Solicitação de Compra pela FAI●UFSCar.

AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR

  Autorizo adquirir pelo menor preço 

  Autorizo adquirir até o limite de R$    

  Solicito retorno do processo para parecer técnico antes da compra ou contratação. 

SOLICITANTE, NÃO SE ESQUEÇA DE IMPRIMIR ESTE FORMULÁRIO EM DUAS VIAS!!! 

 Assinatura sobre Carimbo Personalizado ou Nome Legível 

COORDENADOR DA 
ATIVIDADE DE EXTENSÃO 

AUTORIZAÇÃO / APROVAÇÃO 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

ÁREA DE PROJETOS 
FAI●UFSCAR 

COMPRA E IMPORTAÇÃO 
FAI●UFSCAR 

/      /  /      /  /      /  /      /  


	ORIENTAÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DOS EDITAIS DE APOIO DA PROEX
	Formulário de Solicitação de Compra - Termo de Referência - Final

	Grupo1: Off
	Data1: [Dia]
	Data2: [Mês]
	Data3: [Ano]
	Valor: 
	Valor_completo: 
	Fornecedor: 
	Contato: 
	Telefone: 
	ddd: [DDD]
	Email: 
	Entrega: 
	Atividade: 
	Coordenador: 
	Processo: 
	Edital: [Escolha o Edital:]
	Objetivo: 
	Justificativa: 
	Qtde01: 
	Unid Medida01: 
	Descricao1: 
	Qtde02: 
	Unid Medida02: 
	Descricao2: 
	Qtde03: 
	Unid Medida03: 
	Descricao3: 
	Qtde04: 
	Unid Medida04: 
	Descricao4: 
	Qtde05: 
	Unid Medida05: 
	Descricao5: 
	InfComplementares: 
	Estimativa: 
	Grupo2: Off
	Limite_preco: 
	Data4: [Dia]
	Data5: [Mês]
	Data6: [Ano]


