Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Brusque
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO/MATERIAL

ATENÇÃO! VERSÃO ABERTA DESTE DOCUMENTO ESTÁ NO
COMPARTILHAMENTOS/PÚBLICO
Nº ______/2011

SETOR / DEPARTAMENTO REQUISITANTE: Coordenação de xxxxxxxx

Encaminhamos a presente solicitação de compra conforme os itens constantes na tabela abaixo:
Item

1

Qtd

XXX

UN

Especificação

Und.

A descrição deve ser clara, sem direcionar à uma marca
única, deve conter a COR do objeto de se for importante,
composição, plastico, madeira, metal, as dimensões
Largura CM X Altura CM X Profundidade, Tempo de Garantia
se houver necessidade, Peso (KG) ou volume (Litros ou M²)
se houver necessidade, voltagem, selos de certificação se
houver necessidade (PROCEL, INMETRO, ENERGY STAR e
etc).
Exemplos abaixo:

2

XXX

KG

Arroz, cor branca, parbolizado, sem casca, acondicionado em
sacos plásticos de 5 kg, validade de 1 ano.

3

XX

ROLO

Fita adesiva plástica transparente, espessura 5 mm,
comprimento 50 metros, cor branca, selo de qualidade
INMETRO.

Und

Aparelho de som portátil com CD e MP3.Rádio portátil AM/FM,
CD, MP3, USB 4W RMS: Rádio estéreo com sintonia digital,
reproduz MP3, relógio digital e entrada USB que permite escutar
músicas do Pen drive no formato MP3 ou WMA
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: Rádio com reprodução de
arquivos MP3 e WMA, suporta CD-R e CD-RW, dando maior
liberdade para escolher sua mídia preferida. Além de contar com
display LCD, Rádio AM/FM com sintonia digital e maior
comodidade de programar as faixas que deseja escutar, repetir
uma música ou todo o CD, escutá-las de maneira aleatória.
Conta também com entrada USB que permite escutar músicas
do Pen Drive no formato MP3 ou WMA. 1. Reproduz: CD, CD-R,
CD-RW, MP3 e WMA. Display: LCD. Portátil. Número de discos:
1. Rádio AM/FM: estéreo com sintonia digital. Modos de
reprodução de discos: program, repeat e random. Reproduz CDs
musicais com a comodidade de programar as faixas que deseja
escutar, repetir uma música ou todo o CD, escutá-las de maneira
aleatória. Bivolt. Acompanhado de cabo. OBS: * Equipamento
deverá ter Garantia de no mínimo 1 ano e selo de consumo
Procel.

4

XX
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5

XX

LATA

6

XX

Serviço

Tinta branco polar, tipo acrílica, brilhante ou fosca, anti-fungo e
anti-mofo, acondicionado em lata de 20 litros, pintura lisa,
validade mínima 12 meses.
Instalação de pare

Justificativa da demanda:
A justificativa deverá contemplar os seguintes quesitos:
Finalidade: O porquê da utilização do material, quem irá beneficiar, com que frequência será usado, está
sendo adquirido este objeto ou serviço por alguma necessidade legal? Se sim, colocar o número da lei,
plano, normativa, projeto e etc. Qual a vinculação do material/serviço solicitado com as metas e objetivos
estratégicos da instituição.
Quantidade: Deve justificar a quantidade de aquisição, por que pediu aquele volume de material, foi
ponderada um percentual de quantitativo extra para emergencialidades, com base em que apurou-se aquele
quantitativo (número de alunos, aulas, servidores, de atendimentos e etc.
Qualidade: Deve se descrever o porquê da descrição daquele material com aquelas características, seguiu
algum padrão, manual, normativa, estudo anterior, primou-se pela sustentabilidade na escolha do material
pela sua durabilidade ou fácil descarte.

O setor requisitante declara ter descrito os itens de forma a não direcionar para determinada marca, modelo,
fabricante ou prestador dos serviços.
Brusque/ SC, 09 de maio de 2016.
Setor/Departamento Requisitante

DAP

Direção Geral

Nome do Solicitante
Coordenação/Direção do
Solicitante

Carimbo e Assinatura

Helio Maciel Gomes
Diretor Geral Pró Tempore
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