
 

 

ATO Nº 04/2011 

 

SÚMULA: Define as normas para aquisição de materiais de uso, consumo e 

bens destinados ao ativo permanente. 

A Diretoria Executiva do SINDAFEP – Sindicato dos Auditores Fiscais da 

Receita do Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pelo 

parágrafo 2º do artigo 36, do Estatuto Social, 

RESOLVE: 

– Estabelecer as seguintes normas a serem observadas pelo Setor de 

Compras: 

1. DO PROCESSO DE COMPRA: 

1.1 - O processo de compra terá início com a Requisição que deverá ser 

formalizada pelo responsável do setor interessado, da qual constará a 

justificativa, posição do estoque no dia, descrição adequada do produto ou 

material e a sua destinação; 

1.2 - De posse da Requisição, o responsável pelo Setor de Compras deverá 

efetuar, no mínimo, 03 (três) cotações de preços e exclusivamente por 

escrito, isto é, via fax ou e-mail e serão submetidas ao Vice-Presidente de 

Administração; 

1.2.1 – As cotações poderão ser substituídas por impressões das telas em 

caso de empresa que efetue vendas diretamente no site. 

2. DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA: 

2.1 – O Vice-Presidente de Administração, antes de liberar a compra, deverá 

observar: a necessidade, a quantidade, a qualidade e o preço; 



2.2 – O Vice-Presidente de Administração manterá controle dos processos 

de compra em andamento, que se encerrará após a confirmação do 

recebimento da mercadoria pelo setor interessado; 

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

3.1 – Fica vedada a compra de material a qualquer momento, exceto em 

caso de comprovada emergência. 

3.2 – Cada setor deverá manter controle e se programar na requisição de 

seus materiais; 

3.3 – Fica dispensada a cotação de preços nas compras de valor inferior a 

R$ 500,00 (quinhentos reais); 

3.4 – O presente ato entra em vigor nesta data, ficando revogado o Ato nº 

02, de 03 de janeiro de 2.006. 

 

Curitiba, 1º de agosto de 2.011. 
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Vice-Presidente de Administração 


