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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Memorando-Circular nº 2/2019/UFPR/R/PRA/DELOG

Ao(À) Sr(a).:
Diretores e Diretoras de Setor 
Diretores de Agência 
Gabinete do Reitor 
Superintendentes 
Pró-Reitores e Pró-Reitora
  

Assunto: Orientação sobre dois �pos de recebimento de material de consumo de uso comum nas unidades
setoriais. 

  

Considerando a necessidade de regulamentar o recebimento dos materiais de consumo pelos
almoxarifados setoriais e tendo por base a Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e o Manual de Gestão de Materiais da UFPR,
estabelecemos as seguintes orientações:

                                                                                   

1. Recebimento de materiais de consumo de uso comum entregues pela Seção de Almoxarifado da
Divisão de Suprimentos (DSupri):

 

1.1 O recebimento do material de consumo de uso comum transferido do Almoxarifado Central da
DSUPRI/DELOG/PRA, do mês vigente, deverá ser atestado no ato, pelo almoxarife ou servidor que o subs�tua,
mediante conferência de quan�dades, qualidades, validade e demais especificações.

1.1.1 O atesto de recebimento dos pedidos feitos ao Almoxarifado Central (153661) deverá ser feito
por escrito no formulário que acompanha a entrega dos produtos, indicando claramente o nome, setor e, em caso de
assinatura ilegível, de carimbo ou iden�ficação legível com nome da pessoa que recebeu o produto.

1.2 Caso haja divergência entre o material entregue e o solicitado, a unidade solicitante deverá
reportar a ocorrência ao Almoxarifado Central da Divisão de Suprimentos, pelo endereço eletrônico
almcentral@ufpr.br, em até 48 (quarenta e oito) horas.

1.3 Só deverão ser recebidos os materiais efe�vamente solicitados constantes da requisição
encaminhada ao Almoxarifado Central (153661) via módulo materiais do SIE AVMB.

1.4 Caso constatem-se defeitos nos materiais de consumo recebidos, estes deverão ser relatados à
Seção de Materiais da Divisão de Suprimentos através do endereço eletrônico alessandrag@ufpr.br e
laiscorassa@ufpr.br, detalhando-se:

a) Código estruturado do produto (SKU - Stock Keeping Unit) cadastrado no módulo materiais do SIE
AVMB referente ao produto com defeito;

b) Quan�dade do produto com defeito;

c) Descrição dos defeitos apresentados;

d) Número da requisição atrelada ao pedido do produto com defeito.

 

1.4.1 O produto com defeito será subs�tuído, quando possível, por outro de marca diversa se existente
no estoque do Almoxarifado Central (153661). Este procedimento dependerá do defeito apresentado, do
recolhimento do produto pela Divisão de Suprimentos - DSUPRI conforme item 1.4 acima e do tempo entre o
recebimento do produto e a reclamação devendo-se levar em consideração o tempo previsto no item 1.2 deste
documento.
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1.4.2 Os bens com defeito serão recolhidos de acordo com cronograma estabelecido pela Divisão de
Suprimentos - DSUPRI.

1.5 Os almoxarifados deverão reportar à Seção de Materiais da Divisão de Suprimentos através dos e-
mails alessandrag@ufpr.br e laiscorassa@ufpr.br quando os materiais de consumo forem de baixa qualidade para que
se possa verificar a possibilidade de troca com o fornecedor, bem como para que se possa melhorar a descrição do
item quando de nova aquisição.

1.5.1 A saída de materiais em cada Almoxarifado Setorial deve ser registrada como baixa simples
(devolução) com informações no campo observação do número do pedido no módulo materiais do SIE AVMB.

1.5.2 Após o prazo inicial para devolução, se o produto apresentar defeito no período de estocagem no
almoxarifado setorial deve ser registrada baixa simples por perda no módulo materiais do SIE AVMB para controles
internos.

1.5.3 Se o produto estocado no almoxarifado setorial es�ver vencido e sem condições de u�lização
deverá ser registrada baixa simples por perda no módulo materiais do SIE AVMB para controles internos.

1.6 A entrada dos materiais recebidos pelo Almoxarifado Central (153661) no estoque deverá ser por
retorno por devolução e será registrado somente após o recolhimento do produto pela Divisão de Suprimentos  -
DSUPRI.

 

2. Recebimento de materiais de consumo de uso comum adquiridos por empenho ou dispensa ou
inexigibilidade de licitação:

 

2 O recebimento do material de consumo adquirido por compra deverá ser atestado no ato, pelo
almoxarife ou servidor que o subs�tua, mediante conferência de quan�dades, qualidades, marcas, validades, demais
especificações, autorização de compra e controle de volumes declarados na Nota Fiscal;

2.1 Deverá ser realizada conferência visual dos volumes, verificando-se as condições das embalagens
quanto a possíveis avarias que possam ocorrer no transporte, ressalvando-se tais observações no ateste de
recebimento da nota ou documento similar.

2.1.1 Cada Almoxarifado Setorial deve estabelecer seus procedimentos internos designando
responsáveis pelo recebimento, haja vista que há setores distribuídos em diversos prédios pelos campi.

2.2 Caso, no ato da entrega, verifique-se divergência entre o material apresentado e o solicitado ou o
descrito na nota fiscal, deverá haver a recusa do mesmo com atesto das razões no documento e imediata devolução
para a transportadora.

2.2.1 Só deverão ser recebidos os materiais efe�vamente solicitados conforme nota de empenho, se
acompanhadas de suas respec�vas notas fiscais.

2.3 Os almoxarifados setoriais devem observar as condições �sicas do ambiente de guarda dos
materiais e a forma de estocagem para preservar sua qualidade, segurança e integridade.

2.4 As aquisições por notas de empenho deverão ser registradas no módulo materiais do SIE AVMB
como entrada simples por compra, indicando no campo observação o número da nota de empenho, processo
financeiro SEI, CNPJ e nome da empresa, nota fiscal, local de estocagem e outras informações de controles internos
pelo almoxarife.

2.4.1 No módulo materiais do SIE AVMB deve-se registrar informação apenas no campo observação,
haja vista que não há integração com outros módulos do sistema como orçamentário e compras. Demais campos não
devem ser preenchidos.

3 Caso constatem-se defeitos nos materiais de consumo recebidos por nota de empenho, o
almoxarifado setorial deverá abrir processo de no�ficação no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), para que a
empresa efetue a troca, com base no Código de Defesa do Consumidor, seguindo a Ordem de Serviço nº 008/2018
DELIC sobre Apuração de Responsabilidade de Fornecedores (PARF).

4 Todos os materiais de consumo recebidos por meio de Nota de Empenho deverão ser incorporados
nos respec�vos almoxarifados setoriais ou seja, devem ser registradas entradas simples por compra no módulo
materiais do SIE AVMB.

4.1 Todas as entradas simples por compra devem ser registradas no mês de competência, segundo os
princípios da contabilidade, para serem registradas no Relatório Mensal de Almoxarifados (RMA) da respec�va UGR.
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4.2 O registro das informações no campo observação do módulo materiais do SIE AVMB de entradas
simples por compra permite os controles internos pelo almoxarifado setorial.

5. Informações complementares poderão ser emi�das pela Divisão de Suprimentos - DSUPRI com o
obje�vo de o�mizar os processos de gestão de estoques nas unidades setoriais.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE REGINA ZANATTA COSTA, DIRETOR DO
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA, em 01/04/2019, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1689920 e o código CRC
73B1199F.

Referência: Processo nº 23075.020977/2019-93 SEI nº 1689920
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