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 Informativo do Departamento de Administração Nº 05/2020 12 de agosto de 2020. 

 
 PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE COMPRAS/CONTRATAÇÕES 

 
Informa procedimentos para solicitação de 
compras de materiais e contratação de serviços 
no Campus Pelotas.  

 

 
Considerando a Instrução Normativa nº 04/2018 do IFSul, a qual instrui o Sistema de Administração Pública - 

SUAP, como sistema oficial de adesão ao Processo Eletrônico Nacional - PEN, no âmbito do Instituto Federal Sul-rio-

grandense, e estabelece os procedimentos para uso do sistema nesta instituição, o Campus Pelotas determina os 

seguintes procedimentos internos para as solicitações de compras/contratações:  

De maneira geral, o pedido de compra/aquisição, seguirá o fluxo abaixo:  

1. Adicionar documento eletrônico no SUAP (Tipo de documento: Documentos – Administração PL; 

Modelo: COMPRAS - Pedido de compras/contratações), conforme figura 1. 
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Fig, 1  

 
2. Salvar e continuar editando. Editar texto, concluir, assinar e solicitar assinatura da chefia imediata como 

forma de autorização.  

3. Após assinatura da chefia, finalizar documento e criar processo eletrônico (Tipo de Processo: Licitação: 

Plano de Aquisições), conforme figura 2 e salvar: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 
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4. Adicionar documento eletrônico no SUAP (Tipo de documento: Documentos – Administração PL; Modelo: 

COMPRAS - Termo de Referência), conforme figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 

 
5. Editar texto, concluir, assinar, finalizar e incluir este documento no processo aberto anteriormente, utilizando 

o botão “Adicionar Documento Interno”.  

No endereço http://www.pelotas.ifsul.edu.br/administracao/administracao-e-planejamento/coordenadoria-de-

compras/documentos estão disponíveis os modelos de termo de referência da AGU os quais poderão servir como 

ponto de partida para sua elaboração.  

Recomenda-se que o texto seja redigido em um processador de texto, como por exemplo, o Word, e após seja 

copiado e colado no espaço destinado para edição de texto no documento eletrônico no SUAP.  

6. Incluir no mesmo processo as pesquisas de preço (mínimo três) utilizando o botão “Adicionar Documento 

Externo”. Esses documentos devem estar em formato PDF. Ressalta-se que a pesquisa de preço é um procedimento 

prévio e indispensável a qualquer compra/contratação, pois ela servirá para a verificação da disponibilidade de 

recursos necessários para cobrir a despesa assim como para balizar os valores máximos a serem aceitos nos 

processos licitatórios. A pesquisa de preços pode ser realizada através do Painel de Preços do Governo Federal, 

endereço http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ .  

7. Encaminhar o processo para a Diretoria de Administração e de Planejamento (PL-DIRAP).  

 

 

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos: 

Coordenadoria de Compras  

e-mail: compras@pelotas.ifsul.edu.br  

Fone: (53) 2123-1153 
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