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1. OBJETIVO 

 

Este manual visa padronizar os procedimentos realizados, e contribuir para 

ações mais eficientes na gestão do almoxarifado Central da UFES, baseado 

em recomendações dos órgãos de controle, e legislações relacionadas ao 

tema. As informações sobre as rotinas desenvolvidas na gestão de materiais 

disponibilizadas neste manual são fundamentais para orientar os 

usuários/cliente do Almoxarifado, bem como servir de referência a novos 

servidores que venham a ingressar no mesmo. 

 

2. QUEM SOMOS 

 

O Departamento de Administração (DA) é a instância responsável pelas 

contratações de bens e serviços, pelo recebimento, guarda e distribuição dos 

materiais adquiridos bem como do controle patrimonial dos bens móveis e 

imóveis da UFES.  

 

São setores do DA: Direção, divisões de Material, Patrimônio, Licitação, 

Importação, SICAF, Secretaria Administrativa, seções de Registro de Preço, 

Especificação, Compras, Almoxarifado, Movimentação de bens e relatórios 

contábeis, e controle Patrimonial. 

 

3. DEFINIÇÕES  

 

O Almoxarifado é o local destinado à guarda, localização, segurança e 

preservação do material adquirido, a fim de suprir as necessidades 

operacionais dos setores integrantes da estrutura organizacional da UFES. 

Sendo assim, o Almoxarifado tem como suas principais funções: 

 

 Receber e conferir os materiais adquiridos de acordo com o documento 

de entrega; 

 Receber, conferir, armazenar e registrar os materiais em estoque; 

 Registrar em planilha próprio as notas fiscais ou documento de entrega 

da remessa dos materiais recebidos; 
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 Elaborar estatísticas de consumo por materiais e centros de custos para 

previsão das solicitações por setores; 

 Preservar a qualidade e as quantidades dos materiais estocados; 

 Viabilizar o inventário anual dos materiais estocados; 

 Garantir a movimentação e retiradas dos materiais visando um 

atendimento ágil e eficiente; 

 Organizar e manter atualizado o registro de estoque do material 

existente; 

 Estabelecer as necessidades de aquisição dos materiais de consumo 

para fins de reposição de estoque, bem como solicitar sua aquisição e 

evitar que não ocorra a falta desses materiais. 

 

4. LEGISLAÇÃO  

 

A administração de Almoxarifados de órgãos públicos federais é regida pela 

Instrução Normativa Nº. 205 de 08 de abril de 1988 que tem como objetivo 

racionalizar, com minimização de custos, o uso de material através de técnicas 

modernas que atualizam e enriquecem essa gestão com as desejáveis 

condições de operacionalidade, no emprego do material nas diversas 

atividades. 

 

5. ROTINAS DO ALMOXARIFADO 

 

5.1. Controle:  

 

O setor responsável pelo recebimento dos materiais no âmbito da UFES 

será o Almoxarifado Central. Os materiais poderão ser entregues em 

locais diferentes excepcionalmente, por motivos justificados, o 

almoxarifado deve fornecer a qualquer momento as quantidades que se 

encontram à disposição de Cotas por Centros e Departamentos e vários 

setores da UFES, as devoluções que se fizerem necessárias e as 

solicitações recebidas e aceitas deverão ser feitas por processo. 
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5.2. Recebimento:  

 

Recebimento é a atividade que se efetiva a entrada do material no 

estoque. Sendo indispensável à conferência dos materiais. O 

recebimento abrange desde a recepção do material na entrega até a 

entrada nos estoques, Coordenar e controlar as atividades de 

recebimento e devolução de materiais, Analisar a documentação 

recebida, Controlar os volumes declarados em documentos para este fim 

e no Manifesto de Transporte com os volumes a serem efetivamente 

recebidos, Proceder à conferência visual, diante do responsável pelo 

transporte da mercadoria, verificando as condições da embalagem 

quanto a possíveis avarias na carga transportada e, se for o caso, entrar 

em contato com o setor  responsável pela a emissão da carga,  Proceder 

a conferência quantitativa e qualitativa dos materiais recebidos,  liberar o 

material desembaraçado para estoque no Almoxarifado.  

 

O recebimento compreende em três fases:  

 

5.2.1 Entrada de Materiais: A recepção dos veículos 

transportadores na UFES representa o início do processo de 

recebimento com a recepção dos veículos transportadores que 

realizam a vinda destas mercadorias, triagem da documentação 

suporte para o recebimento, recebimento e Aceitação. O veículo 

que está trazendo os materiais deverá esperar, caso não chegue 

no horário de expediente. O transportador deve entregar os 

materiais ao recebedor  responsável pelo almoxarifado devendo 

este receber o documento referente à entrega, conferir dados 

como quantidade e especificações e providenciar o arquivamento, 

devendo o responsável pelo almoxarifado indicar o local 

adequado para o material, o responsável pelo almoxarifado deve 

acompanhar o descarregamento e conferira quantidade de 

volumes entregues de acordo com o recibo do frete, no ato do 

recebimento, se o recebedor verificar que houve danos nas 

embalagens deverá entrar em contato com a coordenação 
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administrativa, finalizar o recebimento assinando e carimbando o 

canhoto da Nota Fiscal ou documento de comprovação da 

entrega. 

 

5.2.2 Conferência Quantitativa: É a atividade que verifica se a 

quantidade declarada pelo fornecedor corresponde efetivamente à 

recebida.  

 

5.2.3 Conferência Qualitativa: Esta atividade tem por objetivo 

garantir a adequação do material ao fim que se destina. A análise 

de qualidade efetuada pela inspeção técnica visa garantir o 

recebimento adequado do material. 

 

5.3. Armazenagem: 

 

A armazenagem dos materiais no Almoxarifado obedece a cuidados 

especiais, ou seja, organização de modo a garantir condições físicas que 

preservem a qualidade dos materiais, objetivando uma ordenação da 

arrumação que facilite a retirada do material, verificação das condições 

de recebimento do material, identificação do material, guarda na 

localização adotada, informação da localização física de guarda, 

verificação periódica das condições de proteção e armazenamento, 

separação para distribuição. 

 

5.4. Distribuição: 

  

A distribuição dos materiais estocados deve ser realizada mediante 

programação mensal de consumo ou necessidade dos vários setores da 

UFES, O prazo para solicitação dos materiais, ao setor de almoxarifado, 

para consumo mensal dos setores será até o vigésimo quinto dia útil de 

cada mês.  
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6. AQUISIÇÕES DE MATERAIS PARA O ESTOQUE 

 

Um dos objetivos principais do Almoxarifado é controlar a saída e aquisição 

dos materiais de consumo estocáveis para fins de reposição de estoque. O 

responsável pelo almoxarifado efetua o pedido ao constatar que os materiais 

mantidos em estoque atingiram a quantidade mínima para atender 

satisfatoriamente as necessidades dos setores requisitantes até a nova 

remessa, tradicionalmente, a aquisição de materiais para o Almoxarifado se faz 

a cada início de ano com previsão de consumo para 12 (doze) meses através 

de estudos em cima do consumo mensal dos setores requisitantes necessária 

para atender a demanda do estoque.  

 

Em todo processo de atendimento de pedido de material deve-se levar em 

consideração o histórico de consumo da unidade, de forma a se dimensionar 

racionalmente os ressuprimentos e evitar gastos desnecessários. 

Independentemente dos critérios racionais utilizados no planejamento das 

aquisições, todo pedido de material deve ser devidamente justificado pelo 

requisitante e criteriosamente especificado em seu termo de referência, a fim 

de ser licitado com qualidade e atender à finalidade a que se destina. Já os 

materiais de consumo específicos e materiais permanentes são 

requisitados pelos setores e recebidos pelo almoxarifado, sendo 

posteriormente distribuídos aos setores de destino. 

 

6.1. Material de consumo é aquele que, em decorrências de suas 

características e uso, perde sua identidade física ou tem sua utilidade 

limitada a dois anos (Portaria STN nº 448/2002). Exemplos de material 

de consumo são os de uso corrente, tais como: material de expediente 

(canetas, papel, borracha); material alimentício (café, açúcar, biscoito); 

material de processamento de dados (toners, cartuchos, conectores, 

cabos); entre outros.  

 

6.2. Material permanente é aquele que, em virtude do uso, não perde 

suas características e identidade física e tem sua durabilidade superior a 

dois anos. exemplos: móveis (mesa, cadeira), equipamentos de 
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tecnologia da informação (computadores, switches), equipamentos de 

uso domésticos (ar-condicionado, bebedouro). Esses materiais recebem 

tombamento e são distribuídos mediante assinatura do termo de 

responsabilidade.  

 

7. PERGUNTAS FREQUENTES 

 

7.1. Quais os materiais que podem ser requisitados ao 

Almoxarifado Central? 

 

Podem ser requisitados ao Almoxarifado Central materiais estocáveis, 

desde que estejam inclusos na cota mensal do setor. 

 

7.2. O que são itens estocáveis? 

 

São aqueles que devem existir em estoque e para os quais serão 

determinados critérios de ressuprimento, de acordo com a previsão de 

consumo. 

 

7.3. O que são itens não estocáveis?   

 

São aqueles não destinados à estocagem e que não são críticos para a 

operação da organização; Por isso, seu ressuprimento não é feito 

automaticamente. Sua aquisição se dá mediante solicitação dos setores 

usuários, e sua utilização geralmente é imediata. 

 

7.4. O que é a cota de material? 

 

É a quantidade de materiais que podem ser solicitados pelo setor. A 

relação de materiais a serem disponibilizados, bem como sua 

quantidade, é feita com base nas informações disponibilizadas pelo 

próprio setor. 

 

7.5. Posso pedir um material fora da cota de meu setor? 

 

Não. Por ser tratar de um sistema automatizado, não é possível 

requisitar um produto que não pertença à cota do setor. 

 

7.6. Quando se pode requisitar um material de estoque do 

Almoxarifado Central? 
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O período de solicitações de materiais estocáveis inicia-se no primeiro 

dia útil do mês estendendo-se até o dia 25 de cada mês. 

 

7.7. Como requisito um material junto ao Almoxarifado Central? 

 

As requisições são efetuadas através do Portal Administrativo 

www.portaladministrativo.ufes.br. 

 

7.8. Quanto posso solicitar em cada pedido de material estocável? 

 

A quantidade a ser solicitada de cada produto estocável está limitada a 

quantidade estimada e informada previamente pelo próprio setor. 

 

7.9. Posso devolver um material solicitado errado ou a mais? 

 

Sim. Caso um produto ou mais tenha sido solicitado de forma incorreta 

ou numa quantidade superior à necessidade do setor, deve ser feito um 

memorando, assinado pelo chefia do setor, solicitando seu recolhimento 

e posteriormente o seu estorno... 

 

7.10. Como procedo quando receber um material em desacordo 

com o solicitado? 

 

No ato da entrega dos materiais solicitados eles deverão ser conferidos, 

caso haja desacordo em um ou mais itens deverá ser feita uma 

observação na Nota de Fornecimento de materiais, informando a 

discrepância encontrada. Sendo que após o aceite do material pelo 

responsável pelo recebimento do setor, a responsabilidade passará a 

ser da pessoa que assinou a Nota de Fornecimento, não sendo aceitas 

reclamações posteriores. 

 

7.11. Como solicitar a inclusão de um item de material no estoque 

do Almoxarifado? 

 

Pode ser feita a solicitação de inclusão de material ao almoxarifado 

através de memorando direcionado à direção do Departamento de 

Administração, onde deverá constar justificativa para a inclusão. 

 

7.12. O que faço com materiais que estão sem uso no setor? 

 

Nesse caso deverá ser feito um memorando informando quais os 

materiais, bem como sua quantidade. A partir dessa informação serão 

feitas consultas ao setores da Universidade visando a transferência dos 

itens para um setor que esteja necessitando dos mesmos. Caso não 
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haja, no momento, nenhum setor necessitando do material, o 

Almoxarifado Central providenciará o recolhimento dos mesmos. 

 

7.13. Quais são os procedimentos para saber a localização de um 

material? 

 

Tratando-se de material estocável, os mesmo se encontrarão no 

almoxarifado, caso tratar-se de material de consumo imediato e/ou 

permanente a consulta poderá ser feita através do portal administrativo: 

www.portaladminisrativo.ufes.br. 

 

7.14. Qual prazo estipulado para entrega do produto? 

 

O prazo de entrega dos produtos estocáveis é de 02 (dois) dias úteis, 

contados a partir da aprovação da requisição a ser efetuada por servidor 

do Almoxarifado Central. 

 

7.15. Em caso de defeito do equipamento, como agir? 

 

Em caso de defeito em equipamento permanente o requisitante deverá 

entrar em contato com a Divisão de Patrimônio para que sejam dadas as 

orientações pertinentes. 

 

7.16. Qual o horário de entrega dos materiais? 

 

O material será entregue pelo almoxarifado nos diversos setores da 

UFES no horário de 09:00h as 16:00h. Sendo necessária a presença de 

um servidor no setor para recebimento dos mesmos. Caso não haja 

servidor habilitado para o recebimento, os materiais retornarão ao 

Almoxarifado Central e deverão ser retirados pelo requisitante. 

 

7.17. Poderá ser feito agendamento para entrega dos materiais? 

 

Sim. O setor requisitante poderá entrar em contato com o Almoxarifado 

Central, através dos ramais 2308 ou 2319, e solicitar o agendamento, 

com antecedência mínima de 48 horas. 

 

 

7.18. Posso solicitar materiais para evento? 

 

Sim. O pedido deverá ser feito com antecedência mínima de dois meses, 

mediante memorando encaminhado ao DA, onde será feita a análise do 

pedido. O valor referente a solicitação será descontado do limite 

orçamentário do setor requisitante. 
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7.19. Quantas requisições posso fazer dentro de um mês?  

 

Não há limites de requisições por mês, podem ser feitas quantas 

requisições forem necessárias. 

 

7.20. Porque não posso pedir material nos dia 25 a 30 de cada mês?  

 

O período compreendido entre o dia 25 a 30 de cada mês é reservado 

ao inventário mensal do almoxarifado, sendo assim, nesse período, o 

sistema estará bloqueado para novas requisições de materiais 

estocáveis. 

 

7.21. Onde e como consultar os materiais estocáveis? 

 

A relação de materiais estocáveis poderá ser consultado no Portal 

Administrativo – ambiente de produção – transparência Ufes – catálogo 

de materiais  

 

7.22. Qualquer servidor pode pedir material? 

 

Não, o gestor de cada unidade deverá encaminhar um memorando ao 

DA com a solicitação de senha para o servidor. 

 

7.23. Como fazer senha para solicitar material? 

 

O gestor da unidade deverá enviar um memorando para o DA, onde 

deverá constar o nome, CPF e matrícula do servidor.  

 

7.24. Terceirizado pode pedir ou receber material? 

 

Não, apenas servidores estão autorizados a pedir e receber materiais, 

mediante matrícula única Ufes. 

 

 

  



12 
 

8. PASSO A PASSO PARA SOLICITAÇÃO DE MATERIAL 

 

 

8.1. Colocar nome, sobrenome e senha. 

 

 
 

 

8.2. Clicar em Nova Solicitação. 
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8.3. Clicar em de Materiais ao Almoxarifado. 

 

 
 

 

 

8.4. Escolher a Unidade Solicitante. 
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8.5. Colocar o código do material ou nome e clicar em Buscar, depois 

ao clicar no sinal de + (em verde) aparecera quantidade e valor, e então, 

clicar em Enviar Solicitação.  

 

 
 

 

 

 

 


