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Orientações para o pedido de material no Almoxarifado 2019 

 

ENVIO DA REQUISIÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – E-MAIL DO SETOR: 

1. Preencher no arquivo digital a Requisição de Materiais (ANEXO), nos campos abaixo, de 

acordo com a necessidade do requisitante: 

a. Marcar se é requisição ou devolução de materiais; 

b. Data da requisição; 

c. Setor requisitante; 

d. Número da requisição, na sequência do setor por ano. Ex. 01/2019; 

e. Código do material solicitado, conforme Consulta no Setor 

f. Descrição do material solicitado, conforme; e  

g. Quantidade solicitada. 

 

2. Enviar a requisição para o e-mail almoxarifado.ire@ifba.edu.br e indicar previsão do dia e 

horário para retirada do material no Almoxarifado. 

 

ENVIO DA REQUISIÇÃO PESSOALMENTE (Em caso de indisponibilidade de internet ou e-mail): 

1. Vide Item 1 da Requisição por meio eletrônico 

2. Imprimir; 

3. Assinar no local apropriado e carimbar; 

4. Entregar pessoalmente na Coordenação de Almoxarifado e 

5. Indicar previsão do dia e horário para retirada do material no Almoxarifado. 
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OBSERVAÇÕES: 

 

 Deverá ser utilizado para o envio da requisição de materiais o e-mail institucional do setor, caso 

não tenha, utilizar e-mail pessoal responsável pelo setor; 

 Conforme memorando nº 138/2015/DEPAD/CAMPUS IRECÊ, apenas o servidor responsável 

pelo setor poderá requisitar os materiais, mediante assinatura e carimbo no Formulário de 

Requisição de Materiais; 

 Os recebimentos das requisições de materiais feitas pessoalmente serão nos seguintes dias e 

horários: segunda-feira à sexta-feira, de 08:00h às 12:00h na  COPAM sala ADM 04 e de 

13:00h às 17:00h no Almoxarifado; 

 Os dias e horários de retirada do material serão: segunda-feira à sexta-feira, de 13:00h às 

17:00h; 

 A solicitação feita pessoalmente na Coordenação de Almoxarifado não garante a entrega 

imediata dos materiais; 

 Não serão aceitas requisições feitas verbalmente e preenchidas de forma incorreta (rasuras, 

campos sem preenchimento, etc); 

 Os pedidos feitos serão atendidos de acordo com a disponibilidade dos itens, com exceção dos 

materiais específicos solicitados anteriormente para determinado setor, através de pedido de 

aquisição na Coordenação de Compras e Licitações;  

 As entregas de materiais poderão ter um prazo de processamento de 48 horas, a contar do 

recebimento correto da requisição. Este prazo poderá ser postergado, dependendo das 

demandas do setor;  

 A requisição de material ENTREGUE PESSOALMENTE deverá ser emitida em (02) duas 

vias, quais terão a seguinte destinação: a primeira via será para arquivamento no almoxarifado 

e a segunda via para arquivamento do setor requisitante; e 

 Para as requisições feitas por MEIO ELETRÔNICO poderão ser utilizada a assinatura digital 

(opcional). Já a confirmação da entrega, deverá ser feita eletronicamente em resposta ao mesmo 

e-mail de solicitação. 

 

 

Herick Leite Oliveira 
COPAM – Coordenação de Patrimônio e Materiais 

IFBA - Campus Irecê 

74 3668-6709/6729 

copam-irece@ifba.edu.br 

 https://portal.ifba.edu.br/irece 
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