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1. APRESENTAÇÃO

Padronização dos procedimentos para recebimento, conferência e aceitação dos materiais
adquiridos pelo Instituto Federal Catarinense - Campus Fraiburgo.
A  necessidade  de  garantir  o  recebimento  adequado  dos  materiais  de  acordo  com  a
Instrução  Normativa  SEDAP  n°  205,  de  08/04/1988,  demais  normas  legais  e  padrões
adotados pelo IFC- Campus Fraiburgo.
Estabelecer  os  procedimentos  a  serem  adotados  pelos  servidores  para  o  recebimento,
conferência e aceitação dos materiais adquiridos pelo IFC - Campus Fraiburgo.

2. DEFINIÇÕES

Almoxarifado: Local de recebimento dos materiais, onde serão conferidos e armazenados
para posterior distribuição aos setores solicitantes mediante requisições através do sistema
SIPAC;
Recebimento: Ato pelo qual o material  comprado é entregue ao Campus Fraiburgo,  não
implicando em aceitação. O recebimento do material se divide em provisório e definitivo. 
Recebimento Provisório:  Ocorre no momento da entrega do material ao Almoxarifado, não
constitui sua aceitação;
Recebimento  Definitivo: Se  dá  com  a  aceitação  do  material,  que  deverá  estar  em
conformidade com as especificações descritas na Nota de Empenho / Termo de Referência
do processo de aquisição. 

3. DA ORGANIZAÇÃO PRÉVIA PARA RECEBIMENTO

O servidor responsável pelo recebimento, deverá manter em arquivo o Termo de Referência
e Nota de Empenho, bem como planejar os espaços necessários para descarga do material
adquirido. 

4. DA CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS

Ao receber  a  Nota Fiscal  referente a entrega de materiais,  o  servidor  responsável  pelo
recebimento provisório (Coordenador de Materiais e Patrimônio – Setor de Almoxarifado),
deverá seguir os seguintes procedimentos: 

a) Ter em mãos a Nota de Empenho e o Termo de Referência para conferência;

b)  Conferir  os dados da Nota Fiscal referentes à natureza da operação (venda,  simples
remessa, remessa para troca, entre outros). Não poderão ser Atestadas Notas Fiscais de
simples remessa,  remessa para troca,  entre outros.  Deverão ser atestadas apenas cuja
natureza da operação consta VENDA;

c) Conferir se o CNPJ do Campus e o do Fornecedor que constam na Nota Fiscal são os
mesmos da Nota de Empenho;
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d) Verificar se o VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL está exatamente igual ao empenho, quando o
mesmo não for estimativo;

e) Conferir se o frete está a cargo do emitente da Nota Fiscal e se o local de entrega está de
acordo com a Nota de Empenho;

f)  Averiguar  se  o  NÚMERO  DE  VOLUMES da  Nota  Fiscal  é  igual  ao  QUE  ESTÁ  SENDO
ENTREGUE;

g) Constatar se os itens da Nota Fiscal e do Termo de Referência / Nota de Empenho são os
mesmos.

5. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Conferindo os dados acima, e estando de acordo com a Nota de Empenho /  Termo de
Referência, o Coordenador de Materiais e Patrimônio procederá o recebimento provisório do
material, seguindo os procedimentos abaixo:

a) Solicitar a descarga do material em área previamente destinada a recepção e conferência
dentro do Almoxarifado, ou outro local indicado;

b) Inspecionar o aspecto físico dos volumes e de seus conteúdos quanto à integridade e
violação;

c) Em caso de avarias nas embalagens que demonstrem comprometimento da integridade
dos materiais, informar a ocorrência no verso da Nota Fiscal, datar, assinar e devolver os
volumes à transportadora, relatando de forma escrita os fatos para o fornecedor;

d)  Para  conferência  dos itens,  deverá ser  observado se a quantidade da Nota Fiscal  é
mesma da Nota de Empenho. Também verificar  se o modelo e a descrição do material
correspondem ao que está descrito no Termo de Referência / Nota de Empenho;

e) Carimbar a Nota Fiscal com o carimbo ¨RECEBIDO EM¨, informar a data e assinar;

6. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO

Após proceder o recebimento provisório do material,  deve ser dado início a conferência
física do mesmo, a qual definirá se os materiais serão aceitos definitivamente ou dependem
de correções, conforme descrito abaixo: 

a) Em caso de recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no Art. 23,
da Lei n° 8.666/93, o mesmo deverá ser efetuado por no mínimo 03 (três) servidores, sendo
os fiscais o Coordenador de Materiais e Patrimônio, o Responsável Técnico e o Gestor de
Contratos (conforme o disposto no Art. 15, § 8°, da Lei 8.666/93);

b) Para o recebimento de materiais com valor acima de R$ 80.000,00, ou que possuem
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Contrato Administrativo, será preenchido o Termo de Recebimento Definitivo (anexo I).

c) Em caso de materiais que necessitem de avaliação técnica e que o valor seja inferior a
R$ 80.000,00, o fiscal designado será o responsável pelo pedido de compra, na qual será
realizada a devida avaliação e  Ateste da Nota Fiscal,  no prazo estipulado no termo de
referência ou contrato;

d) Em caso de materiais de uso comum, em que o Coordenador de Materiais e Patrimônio,
figura  como  fiscal,  proceder  o  ateste  da  Nota  Fiscal  dos  materiais  entregues  em
conformidade;

e) Em caso de divergências entre a Nota de Empenho / Termo de Referência com o material
entregue, o Coordenador de Materiais e Patrimônio ou os Fiscais responsáveis, deverão
encaminhar  memorando  por  escrito  ao  Gestor  de  Contratos,  informando  os  problemas
encontrados.  Nestes  casos,  será  encaminhada  notificação  com  ¨AR¨  ao  fornecedor
solicitando providências para sanar as desconformidades;

f) É dever do Fiscal de Contrato observar o cumprimento dos prazos previstos e providenciar
a conferência dos itens conforme o Termo de Referência / Nota de Empenho. 
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ANEXO I
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE MATERIAIS

Nota de Empenho: Valor:

Nota Fiscal: Valor:

Fornecedor: CNPJ n°:

Volumes Nota Fiscal:

Garantia: 

CONCLUSÃO DA ÁREA TÉCNICA:

Para fins de ACEITE DEFINITIVO, atesto que os bens relacionados na supracitada Nota Fiscal
estão em:

(    ) CONFORMIDADE TÉCNICA
(    ) INCONFORMIDADE TÉCNICA

_____________________________
Assinatura e carimbo do Servidor 

ÁREA TÉCNICA  

(    ) Para fins de ACEITE DEFINITIVO, a Comissão de Recebimento de Materiais, instituída
pela Portaria XX n° XXXXX, de XX de XXXXXXXXXXX de XXXX, em atendimento ao Art.
23, da Lei n° 8.666/93, atesta que foram recebidos os materiais nos termos discriminados na
Nota Fiscal, Nota de Empenho, Termo de Referência, Edital de Licitação, Ata de Registro de
Preço, Contrato Administrativo.

(    ) A Comissão de Recebimento de Materiais, instituída pela Portaria XX n° XXXXX, de XX
de XXXXXXXXXXX de XXXX, atesta o não aceite definitivo dos materiais pelos motivos: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fraiburgo/SC, XX de XXXXXXX de XXXX.
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