
COMO FAZER PEDIDOS DE COMPRA DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS

1) O primeiro passo que o solicitante/interessado deverá fazer é verificar se o 
material/equipamento que está procurando adquirir possui disponibilidade em pregão da 
universidade (com ata válida e quantidade disponível).

Caso o solicitante não saiba como realizar este procedimento, deve verificar com o 
Setor de Compras como fazer ou solicitar a este a verificação, presencial ou através do e-
mail compras@bage.unipampa.edu.br

2) Após a verificação acima, existem duas possibilidades:

2.1) O material está disponível em pregão: Neste caso o solicitante deve fazer o 
pedido de empenho através do e-mail coordenacaoadministrativa@bage.unipampa.edu.br 
indicando o pregão, a ata, o item, a quantidade e principalmente a origem do recurso para 
aquisição.

2.2) O material não está disponível em pregão: Neste caso o solicitante será orientado
pelo setor de compras sobre como proceder com o pedido (podendo ser através de pregão, 
dispensa de licitação ou inexigibilidade de licitação, de acordo com a Lei 8.666/93).
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COMO MONTAR O PEDIDO DE COMPRA

1) O solicitante deverá preencher o Formulário de Pedido de Compra   (  Clique para download  )  
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2) O solicitante deverá preencher o Formulário de Justificativa (anexo ao Formulário de 
Pedido de Compra).



3) O solicitante deverá preencher a Planilha de Pesquisa de Preço (anexo ao Formulário de 
Pedido de Compra).

4) Este formulário preenchido deve ser enviado ao Setor de Compras 
(compras@bage.unipampa.edu.br) para conferência e preenchimento das demais 
informações.

5) Após o preenchimento correto, o Setor de Compras irá imprimir o formulário para 
assinaturas do solicitante e do autorizador da unidade, em seguida, tramitará o processo via 
sistema GURI para a Divisão de Compras (localizada na Pró-reitoria de Administração – 
PROAD).
Outras informações sobre processo (andamento e trâmites) ou qualquer dúvida durante sua 
realização devem ser encaminhadas ao Setor de Compras que auxiliará em todas as etapas.
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