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Prazos
• Solicitações de Compra – Materiais, Serviços (conserto de equipamentos,

assinatura de periódicos, publicação em revistas etc: até 30/05/2022.

• Preenchimento da planilha com a demanda de materiais de uso geral
(Material de Laboratório, Material Hospitalar, Material de Escritório e
Cartuchos de Impressoras): até 10/06/2022;

• Link para Acesso: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vgYBUmtLHih5I4mcR4kN7UBNXFLAFROI/edit?usp=sharing&ouid=115326060416319202850&rt
pof=true&sd=true

OBS.: Em caso de dúvida no preenchimento da planilha, encaminhar email para 
materiais.csp@unifesp.br ou compras.csp@unifesp.br

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vgYBUmtLHih5I4mcR4kN7UBNXFLAFROI/edit?usp=sharing&ouid=115326060416319202850&rtpof=true&sd=true
mailto:materiais.csp@unifesp.br
mailto:compras.csp@unifesp.br


Prazos

• Solicitação de Compras das Atas de Registo de Preços do Campus São Paulo: 
até 15/09/2022; 

• Inscrições em eventos: até 15/09/2022 (mínimo de 15 dias de antecedência 
do evento). 



Diárias e Passagens

• Lembramos que está em vigor a Instrução Normativa n. 21/2020,
que suspende viagens nacionais e internacionais no âmbito do
governo federal, enquanto perdurar o estado de emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19). No caso de inscrição em evento online, não
se aplica a concessão de auxílio financeiro e passagens.

• Lembramos ainda que a Portaria Capes n. 156/2014 veda a
realização de despesas para execução nos exercícios seguintes.
Desta forma, não é possível reservar os recursos para eventual
utilização no ano seguinte.



Contato

• Compras de Materiais, Serviços e Inscrições em cursos: compras.csp@unifesp.br ou envie uma
mensagem para o Whatsapp da Divisão de Compras: (11) 91178-3751.

• Atendimento via chat google – Equipe e Compras(consultar no site da Divisão de Compras
email´s)

• Acompanhamento da entrega e distribuição dos materiais: materiais.csp@unifesp.br

• Limites orçamentários, utilização dos recursos, remanejamento de
rubricas: controladoria.csp@unifesp.br

mailto:compras.csp@unifesp.br
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Plantão de Dúvidas 

•
Prezados (as) Senhores (as),

Informamos que, a Divisão de Compras - CSP irá realizar um Plantão de Dúvidas para 
procedimentos - Verba Capes com a participação da Coordenadoria Controladoria. 

• Plantão de Dúvidas - Verba Capes
Quinta-feira, 26 de maio · 10:00 até 11:00am

• Informações de participação do Google Meet

• Link da videochamada: https://meet.google.com/vwc-poig-foc

• Ou disque: (US) +1 984-355-1368 PIN: 157 292 289#



Equipe de Compras - CSP

• Francisco Pereira dos Santos Neto

• Aline Christian Andrade

• Claudia Regina Esteves

• Claudia Marcolino da Silva

• Mariana Konyosi Miyashiro

• Reinildo Bispo dos Santos

• Rodrigo Mariano de Souza

• Vanessa Iorio

• Márcia Lumi – HU – (Treinamento)

• Vania Simões Lopes – Chefe de Compras (Licença)



Compras - CSP


