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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

 

 

FORMULÁRIO DE DE JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE COMPRA Nº___/20__

 

DADOS DE RESPONSABILIDADE SOBRE O PEDIDO

Unidade Solicitante:  Setor Solicitante:  

Responsável pela Solicitação:  SIAPE:  CPF:  

Autorizador da Solicitação:  SIAPE:  CPF:  

 

 REFERENTE AO QUE ESTA SENDO PEDIDO INFORMO:
Há local para
instalação/armazenamento: SIM (    )         NÃO (    ) Há Condições no local para Instalação/armazenamento: SIM (    )         NÃO (    )

Há pessoa habilitada para
u�lização/manuseio: SIM (    )         NÃO (    ) Será Instalado/U�lizado visando preservar a

Garan�a/Validade do bem: SIM (    )         NÃO (    )

Declaramos que os itens do Pedido de
Compra são de natureza comum para
efeito de u�lização da modalidade
Pregão Eletrônico

SIM (    ) NÃO (    ) A compra observa critérios de sustentabilidade: SIM (    ) NÃO (    )

 

JUSTIFICATIVA DA COMPRA

 

 

 

Declaramos, para os devidos fins, ter conhecimento referente a Lei 8.666/93, Art. 3o que obriga a licitação a garan�r a observância do princípio
cons�tucional da isonomia possibilitando selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e que seja processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administra�va, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento obje�vo e dos que lhes são correlatos.

E que a mesma Lei, referente ao pedido de compras em seu Art. 15, § 7o diz que deverão ser observadas, ainda:

I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;

II - a definição das unidades e das quan�dades a serem adquiridas em função do consumo e u�lização prováveis, cuja es�ma�va será ob�da,
sempre que possível, mediante adequadas técnicas quan�ta�vas de es�mação;

III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material.

 

OBS.: O documento deve ser assinado pelo Responsável pela solicitação E por seu Autorizador.


