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1. ASSUNTO 
 
1.1 Dispõe sobre as regras e procedimentos para aquisição de suprimentos (bens de 
consumo), bens permanentes e para contratação de serviços para o Instituto Sócrates 
Guanaes – ISG, incluindo as demandas decorrentes de relações contratuais, convênios 
ou outras avenças firmadas com órgãos públicos ou empresas privadas. 
 
2. OBJETIVO 
 
2.1 Orientar os setores envolvidos em relação aos procedimentos aplicáveis para 
aquisição de bens de consumo, bens permanentes e contratação de serviços 
necessários à operacionalização do Instituto Sócrates Guanaes – ISG e de seus 
projetos. 
 
3. RESPONSABILIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO 

3.1 As regras dispostas no presente regulamento se aplicam a todas as aquisições e 
contratações do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, submetendo os setores vinculados à 
referida atividade. 
 
4. DAS CLASSES E SUBCLASSES DAS DESPESAS 
 
4.1. As despesas com aquisições de bens de consumo e de contratação de serviços 
estão divididas nas seguintes classes e subclasses: 

 CLASSES SUBCLASSES 

   

 
 
 
 
 

01 

Despesas com aquisição de 
material de consumo 

5.Medicamentos 

  6. Materiais hospitalares 

  7. Gases medicinais 

  8. Material de higienização 

  9. Gêneros alimentícios 

  10. Material de expediente 

  11. Combustível 

  12. GLP 

  13. Material de lavanderia 

  14. Material de manutenção 

  15. Outros materiais 

   

 
 
 

02 

Despesas com contratação de 
serviços 

16. Serviços de manutenção 
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  17. Seguros 

  18. Telefonia 

  19. Água 

  20. Energia Elétrica 

  21. Serviços de Consultoria e Assessoria 

  22. Locações 

  23. Outros serviços – pessoa jurídica 

  24. Outros serviços – pessoa física (sem 
vínculo trabalhista) 

   

03 Despesas com material 
permanente 

25. Mobiliário 

  26. Equipamentos 

  26.1 Equipamentos de Informática 

  27. Outros bens permanentes. 

 
4.2 Consideram-se bens de consumo, para os fins deste Regulamento todo artigo, 
item, peça ou gênero que, em razão de uso, perca sua substância, sua identidade 
física, suas características individuais ou isoladas, ou que tenha uma durabilidade 
prevista limitada a dois anos, e aquele que possui, pelo menos, uma das seguintes 
características:  
 

I - descartabilidade - quando o material, após utilizado, torna-se 
inservível e é jogado fora; 

II - fragilidade - quando a estrutura do material é passível de 
modificação, quebra ou deformação, caracterizando-se pela irrecuperabilidade ou 
perda de sua identidade ou utilidade; 

III - incorporação - quando o material é agrupado a outro, não podendo 
ser retirado sem prejuízo das características ou condições de funcionamento do objeto 
principal; 

IV - perecibilidade - quando o material está sujeito à dissolução, 
deterioração, extinção ou modificação química, perdendo sua identidade ou 
característica normal de uso; 

V - transformabilidade - quando o material é destinado à transformação, 
composição ou fabricação de um outro material ou produto intermediário ou final. 
 
4.2.1 Serão classificados como material de consumo, independentemente do seu valor 
de aquisição, os instrumentos, ferramentas e utensílios que, adquiridos de forma 
unitária, sejam destinados à substituição ou recomposição de conjunto, aparelho. 
 
4.3 Consideram-se bens permanentes, para os fins deste Regulamento, todo item ou 
conjunto que possua, concomitantemente, as seguintes características: 
 

I - em razão de uso, não perde sua identidade física ou autonomia de 
funcionamento, mesmo quando adicionado a outro bem móvel; 

II - durabilidade prevista superior a dois anos; 
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III - valor unitário superior a R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). 
 

4.3.1 São classificados como material permanente, atendidas as características fixadas 
no artigo anterior: 
 

I - máquinas, motores, aparelhos, equipamentos e veículos; 
II - instrumentos, ferramentas e utensílios que formem um conjunto 

necessário ao desenvolvimento de determinado trabalho, atividade ou ofício; 
III - instrumentos musicais; 
IV - semoventes; 
V - jogos ou assemelhados e conjuntos; 
VI - mobiliário em geral; 
VII - acervo bibliográfico, objetos de arte e históricos, peças para 

coleções de bibliotecas, discotecas, mapotecas, filmotecas, museus e assemelhados. 
 

4.3.2 Os itens mencionados nos incisos VI e VII são classificados como material 
permanente, independente do valor mencionado no inciso III do artigo anterior. 
4.3.3 Os itens mencionados nos incisos I a V não são classificados como material 
permanente se o valor de aquisição for inferior ao mencionado no inciso III do artigo 
anterior.  
 
5. DA CODIFIDAÇÃO DAS DESPESAS 
 
5.1. Conforme procedimentos definidos no presente Regulamento, todas as despesas 
deverão ser identificadas por códigos de controle com base nos seguintes parâmetros: 
 
5.1.1 Regra geral da codificação: A.BB.CCC.DD.EE, sendo: 
 

CÓDIGO OBSERVAÇÃO 

A Composto de um único número identificando o ISG. 

BB Composto de dois números que identificarão a natureza da avença 
(convênio, contrato, contrato de gestão, outros). 

CCC Composto de três números que identificarão o número da avença 
firmada (do convênio, contrato, contrato de gestão, outros). 

DD Composto de dois números que identificarão a classe da despesa, 
conforme item 4 do presente Regulamento. 

EE Composto de dois números que identificarão a subclasse da despesa, 
conforme item 4 do presente Regulamento. 

 
5.1.2  BB = 10 para Convênios 
 BB = 20 para Contratos de Gestão 
 BB = 30 para Contratos comerciais 
 BB = 40 para outros tipos de avença. 
 



 

REGULAMENTO DE COMPRAS 
E CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

 

 4 

5.1.3 Codificações para a aquisição de material de consumo: 
 

COD  

A BB CCC    

1 XX XXX DD  

   01 Material de Consumo 

    EE DISCRIMINAÇÃO 

    05 Medicamentos 

    06 Materiais hospitalares 

    07 Gases medicinais 

    08 Material de higienização 

    09 Gêneros alimentícios 

    10 Material de expediente 

    11 Combustível 

    12 GLP 

    13 Material de lavanderia 

    14 Material de manutenção 

    15 Outros materiais 

 
5.1.4 Codificações para a contratação de serviços: 
 

COD  

A BB CCC    

1 XX XXX DD  

   02 Contratação de Serviços 

    EE DISCRIMINAÇÃO 

    16 Serviços de Manutenção 

    17 Seguros 

    18 Telefonia 

    19 Água 

    20 Energia Elétrica 

    21 Serviços de Consultoria e Assessoria  

    22 Locações 

    23 Outros serviços – pessoa jurídica 

    24 Outros serviços – pessoa física (sem vínculo trabalhista) 

 
6. REGRAS PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E 
CONTRATAÇAO DE SEVIÇOS. 
 
6.1 REGRAS GERAIS: 
 
a) A realização de procedimentos de compras e contratações serão abertos e 
acessíveis ao público, submetidos à ampla divulgação, para que participe do 
procedimento a maior quantidade de fornecedores interessados possível. 
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b) A destinação dos bens móveis e imóveis adquiridos com recursos públicos deve 
estar vinculada, exclusivamente, à execução da avença à qual se referir. 
c) Os bens adquiridos com recursos públicos são inalienáveis, a não ser na hipótese de 
autorização do Poder Público ao qual se vincule, com a obrigatoriedade de 
investimento dos recursos advindos de tais alienações no desenvolvimento de 
atividades da avença a qual se referir. 
 
6.2 REGRAS ALUSIVAS À CONDUTA DOS FUNCIONÁRIOS E DA INSTITUIÇÃO: 
 
a) Princípio da segregação de funções: quem executa não fiscaliza e quem fiscaliza 
não executa. Isto posto, é vedado aos órgãos fiscalizadores promoverem aquisições e 
contratações e, dentro dos setores responsáveis pelas compras e contratações 
haverão de estar segregadas as funções indicadas, a fim de que haja um controle 
interno efetivo sobre as atividades; 
b) é vedada a compra de materiais ou a contratação de serviços com fornecedores 
cujos representantes sejam parentes de Diretores, Conselheiros, Superintendentes e 
demais integrantes do primeiro escalão, que detenham poder decisório, ou 
empregados do ISG, pelo menos até o 2.º grau; 
c) deve ser perseguida a obtenção do valor final máximo (utilidade) para cada 
unidade monetária gasta; 
d) os operadores deverão conhecer os materiais e processos e estabelecer métodos 
práticos para conduzir o trabalho; e 
e) devem ser denunciadas todas as práticas que não sejam regulares; 
 
6.3 – ALUSIVAS ÀS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇOES DE SERVIÇOS: 
 
6.3.1 Os processos de aquisição e de contratação de serviços seguirão rotinas 
específicas a depender do tipo de consumo/serviço, do tipo de coleta e dos valores 
envolvidos, observadas as seguintes regras comuns e regras financeiras específicas: 
 
6.3.2. REGRAS COMUNS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E A 
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS. 

TABELA I 

TIPO DE 
CONSUMO/SERVIÇO 

CARACTERÍSTICAS 

a) Continuado 1. aquisição/contratação freqüente e repetida em períodos 
inferiores a dois meses; 

 2. possibilidade de compra/contratação com fornecimento 
parcelado durante longo período de tempo (pelo menos 
quadrimestral); 

 3. obrigatoriedade de formalização de contrato escrito. 

b) Eventual: 1. aquisição/contratação eventual, repetida em períodos 
superiores a dois meses; 

 2. desde quando não haja qualquer obrigação decorrente 
do fornecimento, não é necessária a formalização do 
contrato, bastando o processo de compra/contratação, a 
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proposta comercial e a ordem/autorizaçao de 
fornecimento/serviço. 

 

TABELA II 

TIPO DE COLETA CARACTERÍSTICAS 

a) Simples Pedido de orçamento/termo de referência encaminhado 
através de ofício, mediante entrega pessoal, ou de e-mail, 
a pelo menos 3 (três) fornecedores cadastrados ou não, 
dos quais decorram três cotações. 

b) Composta Pedido de orçamento/termo de referência encaminhado 
através de ofício, mediante entrega pessoal, ou de e-mail, 
a pelo menos 3 (três) fornecedores cadastrados ou não, 
dos quais decorram três cotações válidas. 

 2. Publicação de extrato de convocação no site do ISG. 

 
6.3.2 Observações: 
 

I. Os tipos de despesa de natureza continuada deverão utilizar a coleta 
composta; 

II. Os tipos de despesa de natureza eventual deverão utilizar a coleta simples; 
III. Deve ser repetida a tentativa de coleta de preços da qual resulte em propostas 

em quantidade inferior às exigidas neste Regulamento, pelo menos uma vez; 
IV. é vedado o fracionamento de despesas para simplificar, indevidamente, o 

procedimento de compra ou contratação de serviços, passível, o funcionário 
que der causa, das sanções legais. 

V. não estão submetidas às regras acima estabelecidas: 
 
a) a contratação dos serviços tarifados pelo Poder Público, tais como 

telefonia, energia elétrica e água, posto que obedecem padrões e regras 
específicos; 

b) a compra de materiais e a contratação de serviços que, comprovadamente, 
só tenham um único fornecedor ou prestador, situação em que o 
fornecedor exclusivo deverá demonstrar que o preço cobrado é o mesmo 
praticado no mercado, através da apresentação de notas fiscais de 
contratações com outros clientes. 

c) a contratação de serviços de consultoria e assessoria onde, além da 
especialização comprovada, o peso da confiança seja suficiente para 
formalizar o acordo, especificamente (numerus clausus): 

a. os serviços advocatícios; 
b. as consultorias e assessorias em gestão pública, contabilidade e 

correlatos; e 
c. as consultorias e assessorias de imprensa. 

d) a contratação emergencial, quando caracterizada urgência de atendimento 
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, estrutura física, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
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emergencial e para as parcelas de serviços que possam ser concluídas em 
curto prazo, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. 
 

VI. Os processos de compra de material permanente não segue as tabelas 
dispostas no item 6.3.2. 

 
6.3.3 Os setores responsáveis pelos suprimentos e pelas contratações de serviços 
devem manter atualizados os registros de aquisições e de contratações de serviços: 
períodos, datas, fornecedores, quantidades, valores unitários e globais, média de 
consumo, etc, com finalidades de controle interno e de planejamento de aquisições. 
 
 
6.4 REGRAS ALUSIVAS À FORMA: 
 
6.4.1 As compras e a contratação de serviços deverão ser previamente planejadas e 
seus documentos deverão estar reunidos em processos administrativos internos 
individualizados, protocolados nos setores responsáveis, datados e com número 
seqüencial. 
 
6.4.2 Os processos administrativos de compra (PAC) de material de consumo deverão 
ser identificados por capas de cor azul. 
 
6.4.3 Os processos administrativos de compra de material permanente (PACP) 
deverão ser identificados por capas de cor cinza. 
 
6.4. Os processos administrativos destinados à contratação de serviços (PAS) deverão 
ser identificados por capas de cor verde. 
 
6.5. Processo administrativo é a sucessão de atos, ordenados de forma cronológica, 
reunidos no mesmo volume, ou em volumes seqüenciais, destinado reunir todos os 
fatos e documentos que lastraram a aquisição do bem de consumo ou a contratação 
dos serviços. 
 
6. As compras e a contratação de serviços serão realizadas, preferencialmente, 
considerando o menor preço ofertado. 
 
7. DAS COLETAS 
 
7.1 As coletas serão processadas mediante envio de solicitação de orçamento via e-
mail ou de forma pessoal, observando-se que as coletas compostas deverão ter 
resumo publicado no site do ISG. 
 
7.2 A solicitação de orçamento deverá ir acompanhada do termo de referência, 
constando todos os dados necessários a formação do preço pelo consultado, acrescido 
dos campos valor unitário e valor total, observados os modelos que acompanham este 
Regulamento. 
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7.3 O pedido de orçamento deve ser enviado a pelo menos três 
fornecedores/prestadores cadastrados ou não, no caso da coleta simples e coleta 
composta, e devem ser enviados tantos pedidos quantos necessários até a obtenção 
de orçamentos completos, conforme o caso. 
 
7.4. Após duas tentativas frustradas de obter os orçamentos completos, desde que 
devidamente registrado no processo de compra, a coleta pode ser encerrada com o 
número de orçamentos obtidos. 
 
7.5 Os orçamentos deverão ser resumidos em um mapa de coleta. 
 
7.6. Todos os documentos referentes à coleta deverão conter o visto e a assinatura do 
funcionário responsável pela atividade e deverão compor o processo de compra e 
contratação de serviços. 
 
7.7. Após o mapa de coleta, o funcionário responsável emite despacho indicando o 
fornecedor e o valor e chefe do setor responsável encaminha o processo de compra 
para: 
 

a) a autoridade financeira, para que informe se há recurso financeiro e se o 
objeto está pertinente com a avença a que se referir (contrato de gestão, 
convênio, contratos comerciais) se for o caso; 

b) ao Diretor Presidente, ou, por delegação, aos Superintendentes, para autorizar 
a compra ou a contratação. 

 
7.8 No caso de contratação de serviços que imponham a formalização por escrito, o 
processo deve seguir para elaboração do respectivo termo de contrato pelo setor 
competente. 
 
8. DOS CONTRATOS 
 
8.1 Nos casos previstos neste Regulamento, onde seja obrigatória a formalização de 
contratos, os mesmos se regerão pelas seguintes regras: 
 

I. é competente para assinar os contratos correlacionados com as atividades 
aqui normatizadas, o Diretor Presidente, o Superintendente Técnico Científico 
ou o Superintendente Regional, no caso de projetos específicos. 
 
II. e os contratos deverão conter, minimamente: 

 
a) o objeto e seus elementos característicos; 
b) o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
c) o preço e as condições de pagamento; os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento de preços, se for o caso;  
d) os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de 

observação e de recebimento provisório ou definitivo, conforme o 
caso; 
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e) o sistema de fiscalização, indicando o nome do empregado responsável 
pelo acompanhamento da execução do contrato – FISCAL DO 
CONTRATO; 

f) os direitos e responsabilidades das partes, as sanções contratuais e o 
valor das multas; 

g) a vigência; 
h) os casos de rescisão; 
i) a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de paralisação do 

fornecimento; 
j) o foro judicial; 
k) a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos 

omissos; 
l) a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
 
9. DOS DOCUMENTOS FISCAIS 
 
9.1 O FISCAL DO CONTRATO é o responsável pela avaliação inicial das Notas Fiscais e 
outros documentos desta natureza apresentados pelo fornecedor/prestador, devendo 
observar: 
 

a) se estão no período de validade de emissão; 
b) se não há rasuras; 
c) se vem acompanhadas das notas eletrônicas, conforme legislação estadual, ou 

municipal, se for o caso; 
d) se vem acompanhado da medição ou outro documento que relate a atividade 

executada; 
e) se atende as exigências do contrato. 

 
9.2 Os documentos fiscais devem ser emitidos OBRIGATORIAMENTE em nome do 
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES e devem conter a confirmação de que o material foi 
fornecido ou que o serviço foi prestado, devidamente atestado pelo FISCAL DO 
CONTRATO. 
 
9.2.1 Na hipótese de a compra ou a contratação decorrerem da execução de avenças 
firmadas com entes públicos e privados, os documentos fiscais deverão ser emitidos 
em nome do INSTITUTO SÓCRATES GUANAES/(número do contrato/convênio). 
 
10 – DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO 
 
10.1 Caberá à Coordenação de Suprimentos/Almoxarifado, ou o nome que tenha o 
setor, a recepção, conferência, controle e guarda dos bens de consumo adquiridos 
pelo ISG. 
 
10.2 Caso haja qualquer tipo de discordância entre o documento fiscal apresentado 
pelo fornecedor no ato da entrega, a autorização de fornecimento emitida, e/ou o 
próprio material entregue ou serviço prestado, caberá à Coordenação de 
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Suprimentos/Almoxarifado, ou o nome que tenha o setor decidir se recebe 
parcialmente, com ressalva, identificada no verso na nota fiscal, ou se devolve todos 
materiais. 
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11 – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
11.1 Caberá à Coordenação/Setor responsável pelo objeto do serviço prestado o 
acompanhamento, a recepção e conferência deste. 
 
11.2 Caso haja qualquer tipo de discordância entre o serviço requerido e o 
efetivamente prestado, o documento fiscal respectivo não poderá ser atestado e o 
assunto deverá ser encaminhado, por escrito, à autoridade superior responsável pelo 
seu deslinde. 
 
12 – DOS MODELOS 
 
12.1 Os modelos (I a V) anexos ao presente Regulamento são exemplificativos e 
podem ser aperfeiçoados, desde que não sejam reduzidas as informações. 
 
12.2 A rotina, caso seja necessária, deve ser confeccionada pelo setor de gestão da 
qualidade no ISG, desde que não sejam reduzidas as informações ou alteradas as 
competências. As  
 
13 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. Os Setores de Compras/Suprimentos e de Contratação de Serviços ficam 
obrigadas a atualizar o cadastro de fornecedores, inclusive com o registro da atuação 
dos mesmos 

 

13.2. A inobservância do disposto neste Regulamento constitui omissão de dever 
funcional e será punido na forma prevista em Lei. 
 

13.3. Ficam aprovados os formulários que constituem os modelos e anexos deste 
Regulamento. 

 
13.4. Os bens permanentes adquiridos deverão obrigatoriamente ser registrados no 
Sistema Patrimonial. 
 
13.6. Na hipótese de o ISG optar pela utilização de plataforma de gerenciamento 
eletrônico de aquisições e contratações, todos os formulários, coletas, mapas, etc 
deverão ser impressos e juntados aos processos respectivos de compras ou de 
contratação de serviços. 
 
13.5 Periodicamente o controle interno do ISG promoverá uma auditoria interna de 
conformidade normativa/legal nos procedimentos de compra e contratação de serviços 
realizados pelo ISG 
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Anexo ao Regulamento de Compras e Contratação de Serviços 
 

MODELO I - REQUERIMENTO DE COMPRA/CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS 
 

REQUERIMENTO N.º _____/____ 

COMPRA RC __  CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS RS __ 

MATERIAL DE CONSUMO CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MATERIAL PERMANENTE 

1. COD. DESP:  1. COD. DESP:  1. COD. DESP:  

1.1 COD. DESP:  1.1 COD. DESP:  1.1 COD. DESP:  

 

PARA: ______________ 
DE: ________________ 

 
2. Requisitante: (nome)  
 

 

2.1. Função/Matrícula: (nome) 
 

 

3 – Descrição do objeto: 
(não havendo espaço suficiente, anexar termo de referência) 
 

 

4 – Fornecimento/Serviço 
 

a) Parcelado  Imediato    

 

b) Sem contrato (AF) Com contrato escrito 

 

 

5 – Prazo para entrega/execução 
(não havendo espaço suficiente, anexar termo de referência) 
 

 

6 – Local da entrega 
(não havendo espaço suficiente, anexar termo de referência) 
 

 

7 – Condições de entrega/execução 
(não havendo espaço suficiente, anexar termo de referência) 
 

 

8 – Valor inicialmente estimado 
 

 Valores sem registro prévio. Estimado em R$ ____________. 

 

 Valores com registro. Estimado em R$_______________ 

 
8.1 – Forma de coleta 
 

 Simples   Composta 

 

9 – Assinatura e data 
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INSTRUÇOES DE PREECHIMENTO DO REQUERIMENTO – RC/RS 

 

CAMPO 
DO RC 

DESCRIÇÃO 

1 Preencher o quadrado em branco com o código da despesa, conforme 
disposto no item 4.1 deste Regulamento. 

1.1 Preencher o segundo quadrado em branco, com o outro código da 
despesa, conforme disposto no item 4.1 deste Regulamento, no caso de 
fornecedor de mais de um material de consumo ou serviço. 

2 Preencher com nome completo do servidor responsável pelo 
preenchimento do RC. 

2.1 Informar com o nome da função e o número da matrícula do servidor 
responsável pelo preenchimento do RC.  

3 Descrever o objeto da compra ou do serviço com todos os detalhes 
necessários à sua identificação. Não havendo espaço suficiente, fazer 
remissão ao Termo de Referência e anexá-lo ao RC/RS. 

4 Informar sobre as características do fornecimento: se parcelado ou 
imediato e se exige, ou não, a formalização de contrato. 

5 Informar, com precisão, os prazos de entrega ou execução. 

6 Informar, com precisão, o local da entrega ou do serviço. 

7 Informar todas as condições de entrega, como acondicionamento, tipo de 
volume, etc, ou as condições dos serviços. 

8 Informar o valor estimado. 
No caso de ser a primeira compra e não haver registro de preços prévio, 
o requerente deve informar valor estimado mediante cotações informais. 
No caso de já haver registro de preços, informar o valor estimado com 
base neste. 

8.1 Sugerir a forma de coleta, observando as condições dispostas neste 
Regulamento. 

9 O requerente deve assinar, de forma legível (não rubricar) e datar. 
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MODELO II - TERMO DE REFERÊNCIA (OU PROJETO BÁSICO) 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO AO RC/RS N.º ____/2010 

 
 

1 – JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO: 

 
(consignar as justificativas para a aquisição do material ou para a contratação dos serviços)  

 
2 – DESTINAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO: 

 

(consignar a destinação do material) 
 

3 – DESCRIÇAO MINUCIOSA DO OBJETO: 
 

Informar:  
a) características técnicas e todas os itens que permitam identificação inequívoca do 

bem/serviço 

b) indicação da marca, se for o caso, devidamente justificada, primando pela padronização 
c) forma de acondicionamento do bem e outras informações necessárias. 

 
4 – QUANTIDADES E MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

(neste item o requerente deve estabelecer as quantidades justificada por uma memória 
matemática vinculada ao consumo periódico e às utilizações prováveis) 

 
4.1 - LOTES 

 
(caso seja necessário, dividir os serviços/materiais em lotes, pela similaridade de objetos ou 

pela quantidade) 

 
5 – FORNECIMENTO 

 
Informar: 

5.1. Cronograma (mediante AF ou segundo cláusulas contratuais) 

5.2. Local de entrega 
5.3. Condições da entrega 

5.4. Condições de guarda e armazenamento 
5.5. Prazos 

 

6 – PAGAMENTO 
 

(informar as condições de pagamento (TED/DOC, cheque, etc), prazos, etc) 
 

7 – OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

(informar todas as demais informações auxiliares, inclusive as exigências quanto à qualificação 

mínima do fornecedor/prestador do serviço) 
 

8 – DATA E ASSINATURA (IDENTIFICAÇÃO) DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇAO 
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MODELO III 
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO 

PARA A HIPÓTESE DE FORNECIMENTO IMEDIATO, NÃO PARCELADO1
 

 
Local, Data 

 
RC n.º ____/10 
Processo de compra n.º _____/10 
Solicitação de Orçamento 
 

À  
(nome da empresa) 
(endereço da empresa) 
 
Prezados Senhores, 
 
Encarecemos seja-nos enviado, em até ___ horas/dias do recebimento da presente solicitação, o 
orçamento dos materiais (hospitalares, medicamentos, etc) abaixo listados, preenchendo os campos em 
branco, e considerando as condições arroladas a seguir:  
 
Lote I (se for o caso) 

N.º Descrição  Apresentação Quantidade Valor unitário Valor total 

1 (preenchido) (preenchido) (preenchido)   

2 (preenchido) (preenchido) (preenchido)   

... .... ... ....   

 
Lote II (se for o caso) 

N.º Descrição  Apresentação Quantidade Valor unitário Valor total 

1 (preenchido) (preenchido) (preenchido)   

2 (preenchido) (preenchido) (preenchido)   

... ... ... ...   

 
Condições:  
1. Aprovado o orçamento, o material acima deverá ser entregue até o dia ____/____/____, no 
____________________, situado na Rua _______________, em _______________, no horário das ____h 
às _____h, acompanhado do documento fiscal respectivo indicando o número do banco e da conta 
corrente da empresa. 
 
2. O material deverá ser entregue acondicionado _____(indicar condições de entrega). 
 
2.1 O documento fiscal deve ser preenchido em nome do Instituto Sócrates Guanaes/(número do 
contrato/convênio), CNPJ (do ISG)__________________, endereço ____________________. 
 
3 – O pagamento será efetuado mediante transferência bancária, em até ___ dias após a entrega do 

material (ou mediante boleto emitido pelo fornecedor). 
 
 
(nome) 
(matrícula) 

                                                 
1
  Caso a quantidade de materiais não caiba no corpo deste modelo, deve seguir anexado ao mesmo. 
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MODELO IV 
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO 

PARA A HIPÓTESE DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARCELADO2
 

 
Local, Data 

RC n.º ____/10 
Processo de compra n.º _____/10 
Solicitação de Orçamento 
 
À  
(nome da empresa) 
(endereço da empresa) 
 
Prezados Senhores, 
 
Encarecemos seja-nos enviado, em até ___ horas/dias do recebimento da presente solicitação, o 
orçamento dos materiais (hospitalares, medicamentos, etc) abaixo listados, preenchendo os campos em 
branco, e considerando as condições arroladas a seguir:  
 
Lote I (se for o caso) 

N.º Descrição  Apresentação Quantidade Valor unitário Valor total 

1 (preenchido) (preenchido) (preenchido)   

2 (preenchido) (preenchido) (preenchido)   

... .... ... ....   

 
Lote II (se for o caso) 

N.º Descrição  Apresentação Quantidade Valor unitário Valor total 

1 (preenchido) (preenchido) (preenchido)   

2 (preenchido) (preenchido) (preenchido)   

... ... ... ...   

 
Condições:  
1. Aprovado o orçamento, fica o proponente ciente que deverá se dirigir à sede do Hospital Estadual da 
Criança, até 72h após a aprovação, para assinar o contrato de fornecimento, onde estarão constando 
todas as regras. 
 
2 - O material deverá ser entregue conforme necessidade do CONTRATANTE, mediante envio de 
AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO – AF, nas datas indicadas, no _______________, situado na Rua 
_______________, em _________________, no horário das ____h às _____h, acompanhado do 
documento fiscal respectivo indicando o número do banco e da conta corrente da empresa. 
 
2.1 O documento fiscal deve ser preenchido em nome do Instituto Sócrates Guanaes/(número do 
contrato/convênio), CNPJ (do ISG)__________________, endereço ____________________. 
 
3. O material deverá ser entregue acondicionado _____(indicar condições de entrega). 
 
4 – O pagamento será efetuado mediante transferência bancária, em até ___ dias pós a entrega do 
material (mediante boleto emitido pelo fornecedor, ou conforme cláusulas contratuais) 
 
(nome)/(matrícula) 

                                                 
2
  Caso a quantidade de materiais não caiba no corpo deste modelo, deve seguir anexado ao mesmo. 
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MODELO V 
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

IMEDIATO OU CONTÍNUO3
 

 

Local, Data 
RS n.º ____/10 

Processo de CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM n.º _____/10 
Solicitação de Orçamento 

 

À  
(nome da empresa) 

(endereço da empresa) 
 

Prezados Senhores, 
 
Encarecemos seja-nos enviado, em até ___ horas/dias do recebimento da presente solicitação, o 
orçamento para realização do serviço abaixo listado, considerando as condições arroladas a seguir:  
 
1 – O objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços jardinagem no 
________________, situado em ______________, na Avenida ____________, bem como o plantio de 
mudas e recuperação de áreas degradadas.  
 
2 – Descrição: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UN Qde/mês 

01 Horas/homem de Serviços com máquina para corte de grama. Hrs 40 

02 Horas/homem para prestação de serviços jardinagem. Hrs 120 

03  
Horas/homem para serviços de recuperação e reflorestamento de 
áreas degradadas. Hrs 120 

 
2.1 Os serviços a serem executados são: aparar, plantar, limpar e repor grama, plantio de flores, poda de 
árvores, plantio e reposição de árvores, pinturas de muros e cercas e recuperação e reflorestamento de 
áreas degradadas. 
 
3. Aprovado o orçamento, fica o proponente ciente que deverá se dirigir à sede do Hospital Estadual da 
Criança, até 72h após a aprovação, para assinar o contrato de prestação de serviços, onde estarão 
constando todas as regras. 
 
3.1. No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos, taxas e obrigações, de qualquer 
natureza, incluindo os custos com o descarte e transporte de sobras. 
 
3.2. O contrato terá vigência inicial de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado a critério das partes. 
 
4 - O serviço deverá ser prestado conforme contrato e o pagamento será efetuado no mês posterior á sua 
prestação, mediante depósito bancário, até 10 dias após a apresentação da Nota Fiscal. 
 
4.1. Atrasos no pagamento dos serviços por erro na emissão do documento fiscal, por culpa do 
contratado, não serão computados na contagem do prazo de pagamento acima indicado. 
 

                                                 
3
  Caso a quantidade de materiais não caiba no corpo deste modelo, deve seguir anexado ao mesmo. 
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5. O documento fiscal deve ser preenchido em nome do Instituto Sócrates Guanaes/(número do 
contrato/convênio), CNPJ (do ISG)__________________, endereço ____________________. 
 
6. A empresa deverá comprovar que mantém em seus quadros um profissional paisagista. 
 
(nome) 
(matrícula) 
 


