MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CÂMPUS MATÃO
COMUNICADO CPI N 03/2017, DE 20 DE MARÇO DE 2017
A Coordenação de Pesquisa do Câmpus Matão estará disponibilizando para o programa
PIBIFSP - Edição 2017 apoio financeiro para o desenvolvimento aos Projetos de Pesquisa
contemplados com bolsas de pesquisa. Será disponibilizado por projeto o valor de R$300,00
reais. Em função da particularidade de cada projeto o docente proponente poderá alocar o
recurso em quatro processos (Reagentes, Equipamentos, Alimentos e Diversos) totalizando o
valor de R$300,00 reais.
O

docente

proponente

deverá

encaminhar

um

memorando

descrevendo

o

material/produto a ser adquirido (Reagentes, Equipamentos, Alimentos e Diversos), o título do
projeto, anexar três orçamentos do material/produto a ser adquirido e informar no memorando o
número do protocolo SUAP direcionado a CPI-MTO.
Quando o orçamento não é de sites da internet (ou seja, por e-mail e pessoalmente),
deve ser feito em documento formal da empresa, que conste logotipo, CNPJ, responsável,
assinatura e carimbo. Geralmente as empresas já possuem um modelo de orçamento nesse
estilo e compreendem o pedido (exemplos em anexo). Quando o orçamento é de sites da
internet, deve conter uma página que exiba o CNPJ e identificação da empresa, bem como
cabeçalho e rodapé com informações da página. Não devem ser usados sites de comparação
de preços, como Buscapé ou Zoom; (exemplos em anexo). A data dos orçamentos deve ser
recente, preferencialmente não mais que 30 dias corridos. Os valores dos orçamentos não
podem ser discrepantes, ex.: 2 orçamentos de 200 reais e um de mil reais. É importante observar
que a descrição da quantidade, ex.: 1 orçamento possuir preço em 10 litros, outro em 10 quilos,
outro em 15 quilos... complica o cálculo da média, pois a licitação é por menor preço unitário.
O prazo para envio da solicitação será 07/04/2017.
Todos os documentos deverão ser impressos e entregues junto a Coordenação de
Pesquisa do Câmpus Matão.
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