
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO 

COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO 

 

Orientações para o pedido de material de expediente  

 

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

1. Preencher os campos abaixo de acordo com a necessidade do requisitante: 

a. Se é requisição ou devolução de materiais; 

b. Data da requisição; 

c. Setor requisitante; 

d. Número da requisição; 

e. Descrição do material solicitado e 

f. Quantidade solicitada. 

2. Enviar a requisição para o e-mail almox-reitoria@ifba.edu.br e indicar melhor 
dia (segunda, quarta e sexta) e horário para recebimento dos materiais e 

3. Aguardar a entrega do material. 

 

ENVIO DA REQUISIÇÃO PESSOALMENTE: 

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. Aguardar a entrega do material. 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

✓  É o documento pelo qual os usuários requisitam os materiais no Almoxarifado. 
Toda RM tem que ser bem objetiva, oferecendo ao usuário, Almoxarifado e a 
contabilidade de todos os dados necessários para um perfeito controle dos 
materiais e dos gastos. 

✓ O e-mail que deve ser utilizado para o envio da requisição de materiais será o e-
mail institucional do setor; 

✓ Apenas servidor poderá requisitar e receber os materiais, mediante assinatura e 
carimbo no Formulário de Requisição de Materiais; 

✓ O recebimento das requisições de materiais serão realizados diariamente no 
horário de 09h às 11h30min e entre 13h30min às 16h; 

✓ Os dias de entrega do material serão: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira 
no horário de 09h às 11h30min e entre 13h30min às 16h; 

✓ Não serão mais aceitas requisições feitas verbalmente e preenchidas de forma 
incorreta (rasuras, campos sem preencher, etc); 

✓ Qualquer servidor é parte legitima para solicitar qualquer material constante no 
Catálogo de Materiais de Expediente; 

✓ A solicitação feita pessoalmente na Coordenação de Almoxarifado não garante 
a entrega imediata dos materiais; 

✓ Os pedidos feitos serão atendidos de acordo com a disponibilidade dos itens e 

✓ A referida requisição de material deve ser emitida em (02) duas vias que terão a 
seguinte destinação: a primeira via será para arquivamento no almoxarifado e a 
segunda via para arquivamento do setor requisitante. 


