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1 – Introdução 

O presente Manual tem como objetivo, orientar sobre o procedimento de acesso ao Portal 

Solicitação de Material de Expediente, um importante instrumento de aprimoramento da 

Fundação da Universidade Federal do Paraná. 

 

Trata-se, portanto, de um instrumento para que sejam garantidas todas as etapas 

necessárias. As tramitações seguem as normativas e sanções administrativas. 

 

Importante salientar que, este processo é assinado eletronicamente mediante o 

fornecimento de “login” e senha para acesso, bem como a assinatura de termo de 

responsabilidade pelo uso e guarda de senhas. 

 

2 – Apresentação 

O Manual Portal Solicitação de Material Expediente foi elaborado com auxílio de 

colaboradores envolvidos em atividades relacionadas às licitações e a gestão e fiscalização 

de contratos, apresentando-se como um “guia” ao abordar questões dos processos de 

compras e licitações. 

 

Com uma linguagem acessível e informal, nesta edição apresenta uma introdução do 

procedimento no Portal de Compras, incluindo o fluxo do processo, alguns “passo a passo”, 

formulários de “check-list”, a fim de que o usuário saiba qual o seu papel em cada uma das 

fases desse processo. 

 

O procedimento que envolve a validação do controle interno, engloba teste de observância 

(obtenção efetiva que o colaborador esteja executando as atividades conforme 

procedimentos) e teste substantivo (obtenção de dados produzidos no sistema Protheus e 

das demais informações de controles paralelos), que permitem obter comprovações 

suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações. 

 

Esperamos que este Manual se torne instrumento útil e facilitador de trabalho e contribua 

para o aprimoramento das boas práticas na gestão administrativa, em observância à 

legislação e às orientações da FUNPAR. 

 

2.1 – Objetivos e Características 

O objetivo principal do Manual de Material Expediente, disponibiliza os contratos firmados 

entre FUNPAR e fornecedores, para itens diretamente selecionados pelos coordenadores 

dos projetos e/ou convênios. 
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Importante 

Este processo atende solicitações que tenha origem a partir de um contrato estabelecido, 

considerando a eliminação de formulários em papel, evitando trânsito desnecessários de 

pessoas neste tempo de isolamento.  

 

Destacamos ainda alguns outros atributos: 

 Dispor os Procedimentos de Compras e Licitações: Auxiliar aos usuários e demais 

interessados quanto aos procedimentos internos para execução dos processos de 

compras e licitações; 

 Padronização, Agilidade e Segurança Jurídico-Contratual: a uniformização de 

procedimentos confere maior celeridade e segurança jurídico-contratual, reduz 

inconsistências, mitiga contingências judiciais e impactos negativos, decorrentes de 

atrasos ou de não atendimento as áreas demandantes; 

 Boas práticas de planejamento e controle: reforça a cultura e as boas práticas de 

planejamento e de controle de rotinas licitatórias no intuito de evitar que 

inconsistências identificadas se repitam; 

 Dinamismo e Espírito colaborativo: o caráter dinâmico da legislação exige a consulta 

de normas e doutrinas vigentes à época da contratação, e por essa razão este 

Manual estará em constante construção. 

Nesse âmbito, contamos com sua colaboração! 

Envie suas sugestões e críticas pelo e-mail funpar@funpar.ufpr.br para que possamos 

evoluir. 

 

2.2 – Fluxo básico do processo de compras 

Nas páginas a seguir, descreveremos cada etapa do processo e suas funcionalidades: 

 

 Como solicitar compras pelo Portal do Coordenador; 

 Preenchendo formulário de compras: 

 Finalizando a digitação do formulário; 

 Importação da planilha: 

 Layout da planilha de importação; 

 Análise da gestão, e 

 Fluxo do formulário dentro do sistema. 

2.2.1 – Como solicitar compras pelo Portal do Coordenador   

Após efetuar o login e senha ao Portal do Coordenador, o usuário (obrigatório ter assinado 

termo de responsabilidade junto a gestão de projetos), terá seu acesso validado para 

Formulário de Compras. 

 

mailto:funpar@funpar.ufpr.br
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Nota: Caso não tenha assinado termo de responsabilidade junto a gestão de projetos, não 

aparecerá essa opção, gentileza procurar o Gestor Focal designado após assinatura 

contratual com a FUNPAR. 

 

Acessar> http://www.funpar.ufpr.br/coordenador/    

 

 
 

Informar o código do Projeto em Pesquisa e Detalhar Projeto.  

No menu em Solicitações, selecionar Mat. Expediente: 

 
 

Para criar uma nova solicitação, clicar no botão Nova Solicitação: 

 

http://www.funpar.ufpr.br/coordenador/
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Ao selecionar Nova Solicitação, escolher o Tipo de Solicitação que corresponde ao produto 

e preenche-la corretamente. 

 

Nota: O preenchimento incorreto invalidará sua solicitação. 

Tipo de Contrato: 

 

 
 
Selecione o Tipo de Contato, conforme Plano de Aplicação (orçamento). 
 
Ao selecionar o contato, aparecerá a lista de produtos que compõem este contrato e o 
saldo restante de cada um deles (não será permitido adquirir produtos maiores do saldo 
ou fora da lista de itens cadastrados, conforme Plano de Aplicação/ orçamento). 
 
Selecione os itens informando e a quantidade desejada, além da data de entrega, local, 
responsável pelo recebimento e informações adicionais. 
 
Nota: O preenchimento incorreto invalidará sua solicitação 
 
Lembre-se, conforme termo de aceite, a solicitação é de sua responsabilidade. Cuidado 
com sua senha. 
 

Com todos os campos preenchidos, clicar em Salvar (ao selecionar salvar, o pedido ficará 
pendente, para incluir ou excluir item), somente após clicar em Enviar para Análise do Dep. 
Projetos (não será permitido inclusão, exclusão de itens após submetido a análise) é que 
ocorrerá o tramite de aquisição. 
 

2.2.2 – Como consultar ordem de compra 

Na tela inicial, conseguirá consultar Status do pedido. 

 Status Orçamento Criado: itens não submetido a análise, portanto, não ocorrerá a 
aquisição, clicar na Lupa e rever os itens e submeter a análise. Nessa fase, poderá 
ser excluído o orçamento criado, clicando na lixeira (ao lado da lupa). 

 Status Aguardando Entrega: itens submetido a análise, tramitando aquisição 

Para conferir o arquivo, ao clicar na Lupa, abrirá a solicitação 
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No campo Itens, aparecerá a descrição dos itens selecionados. 

 

Ao selecionar Consulta Protocolo, acompanhará as tramitações do protocolo dentro da 

FUNPAR. 

 

No campo Ord. Fornecimento, ao selecionar Abrir arquivo, gerará a Ordem de 

Fornecimento – Material Expediente, com dados do solicitante, itens, etc. 

 
Lembre-se, conforme termo de aceite, a solicitação é de sua responsabilidade. Cuidado 
com sua senha. 
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2.2.3 – Acompanhamento da demanda 

O status das demandas poderão ser acompanhadas pelo solicitante na tela Portal do 

Coordenador: 

 
Ao selecionar a “Lupa”, abrirá o processo de aquisição e toda a tramitação dentro da 

FUNPAR, no campo 8- Da Veracidade dos Orçamentos. 
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2.2.4 – Encerramento da demanda 

Usuário. Ao final do processo, após receber o serviço/produto, obrigatoriamente, deverá 

retornar na demanda da aquisição e anexar cópia da Nota Fiscal (legível) acusando o 

recebimento do produto/serviço. Os logs serão atualizados e o protocolo novamente 

encaminhado. 

 

Somente após esse processo, que ocorrerá o tramite para pagamento da Nota Fiscal. 

Neste momento o status da solicitação será novamente alterado e o processo com a cópia 

da Nota Fiscal. Os logs serão atualizados e o protocolo novamente encaminhado. 

 

Lembre-se, conforme termo de aceite, a solicitação é de sua responsabilidade. Cuidado 

com sua senha. 

 

3 – Entenda o fluxo do processo na FUNPAR 

 

Após o envio do formulário de material expediente para análise, os procedimentos passam 

a acontecer internamente na FUNPAR. 

 

1. Protocolo: Um protocolo será criado no momento da solicitação e na medida em que o 

processo for circulando pelas unidades de gestão, a movimentação do protocolo será 
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automaticamente atualizada. 

2. Compras: No ato da aprovação da compra, o sistema emitira uma ordem de 

fornecimento e enviará ao fornecedor.  Um pedido de compras será criado no módulo 

de compras e uma medição será incluída no contrato com os itens e valores enviados 

na OF. 

3.  Portal do Fornecedor: No portal do Fornecedor será possível visualizar as ordens de 

fornecimento emitidas, bem como os status de pagamento das notas fiscais emitidas. 

4. Todos estes procedimentos irão atualizar o status do portal. Bem como assim que a 

ordem de fornecimento for emitida, será enviada ao fornecedor de forma automática 

para que este providencie a entrega das mercadorias. 

5. Como o processo não envolve o manuseio de papel. No momento de efetuar o 

pagamento o departamento financeiro terá a oportunidade de imprimir os 

comprovantes na tela de contas a pagar, onde serão impressos todos os anexos e os 

logs de aprovação do processo que servirão como assinatura eletrônica. Exemplo da 

impressão do formulário de comprovação de assinaturas que sairá no final do processo 

para pagamento: 

 

4 – Sustentabilidade 

 

A Lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos, teve alterações 

importantes em 2010 no que tange a sustentabilidade.  

 

Com essa alteração, a licitação destina-se à promoção do desenvolvimento sustentável, 

além de selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e de garantir a 

observância do princípio da isonomia. 

 

Com a substituição de formulários em papel por formulário eletrônico, 

essa ação “sustentável” causará menos impacto ao meio ambiente. 


