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INFORMAÇÕES QUIOSQUE DE COMPRAS 2018 

A ferramenta Quiosque de Compras será utilizada para realizar pedidos de itens com 

pregões já finalizados, o que torna o atendimento mais célere e provê as necessidades atuais da 

Instituição. 

Assim que outros pregões forem finalizados, novos itens serão inseridos nos grupos e 

outros grupos serão disponibilizados para requisição. A disponibilidade dos itens e das atas está 

sujeita a variações de acordo com o saldo e a regularidade documental das empresas. 

Vale ressaltar que os pedidos devem obedecer ao cronograma de aquisições 2018, de 

acordo com a periodicidade e prazos estipulados. Além disso, os pedidos impressos devem ser 

entregues em até 2 (dois) dias após o fechamento do prazo.  

Os pedidos devem ser efetuados com moderação, tendo em vista que estarão 

disponíveis para consumo em vários períodos do ano e devem atender às demandas de todos 

os setores da UFRRJ. 

Os pedidos devem ser efetuados pelo Quiosque de Compras, com o devido 

preenchimento de todos os campos do pedmat (para facilitar o contato), e posteriormente 

impressos, assinados e entregues à Seção Integrada de Recebimento Especificações e 

Relacionamento com os Requerentes (SIRERR), de acordo com os prazos estipulados no 

cronograma de aquisições 2018.  

A título de conhecimento, segue o fluxo de tramitação dos pedmats: SIRERR recebe o 

pedmat → SSRP faz a consolidação dos pedmats → PROAF aprova a despesa → SSRP efetua o 

relatório de empenho → PROAF/DCF emite a nota de empenho → SSRP realiza anotações e 

conferências → Almoxarifado transmite a nota de empenho às empresas e agenda a entrega. 

 

 

 

 

 

http://institucional.ufrrj.br/dmsa/files/2017/05/CRONOGRAMA-DE-

AQUISI%C3%87%C3%95ES-2018-QUIOSQUE-DE-COMPRAS-5.pdf 

 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a equipe da SIRERR: 

especificacoes_dmsa@ufrrj.br 

Telefone: 2681-4722 - DMSA - Pavilhão Central – P1 – Sala 21 

Acesse o cronograma de aquisições do Quiosque de Compras 2018 
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