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SISTEMA DE 
COMPRAS 
SIMPLIFICADAS Sistema concebido para diminuir o prazo

de emissão das ordens de compras
realizadas pela gerência de compras com a
utilização da tecnologia da informação.
No caso da COPPETEC, a utilização do
COPPETEC ON LINE.



SISTEMA DE COMPRAS SIMPLIFICADAS

Acessando o sistema coppetec on line é possível solicitar, tanto para projetos oriundos
de convênio ou contrato, autorização de compra e ordenar o pagamento sem
necessidade de comparecer na sede da Fundação COPPETEC com documentos exigidos
para a compra. Com o novo sistema todo o processo é ágil, a autorização de
fornecimento é emitida pelo sistema, com QR code e pode ser consultada pelo
fornecedor no site da COPPETEC. O processo de compra fica arquivado no sistema,
possibilitando consulta aos documentos inseridos e relatórios para a Fundação
COPPETEC e para o projeto de pesquisa.



SISTEMA DE COMPRAS SIMPLIFICADAS

 Os projetos, solicitantes, podem realizar compras de materiais e equipamentos até
R$ 7.000,00 (sete mil reais) diretamente no sistema de compras simplificadas.

 Os projetos, solicitantes, podem contratar serviços de reparos e serviços
emergenciais até R$ 2.000,00 (dois mil reais) diretamente no sistema de compras
simplificadas.



Projeto solicita 
autorização de compras

Solicitação  é analisada 
pelo responsável do 

convênio

Após análise o sistema 
emite a autorização de 
compra com QR code

Projeto envia autorização 
para fornecedor e 
aguarda entrega

Após entrega dos 
produtos,  o solicitante 

faz ordenação de 
pagamento 

Após pagamento, a nota 
fiscal com atesto deve 

ser entregue no 
financeiro 

RECURSO DE CONVÊNIO
1 2 3

456



Projeto solicita 
autorização de 

compras

Tendo saldo no 
projeto é 
emitida 

autorização de 
compra com 

QR code

Projeto envia 
autorização 

para 
fornecedor e 

aguarda 
entrega

Após entrega 
dos produtos, 
faz ordenação 
de pagamento 

Após 
pagamento, a 

nota fiscal com 
atesto deve ser 

entregue no 
financeiro 

RECURSO DE CONTRATO

1 2 3 4 5
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SIMPLIFICADAS

 O solicitante deverá anexar no mínimo 03 orçamentos de
empresas com ramo de atuação compatível com objeto a
ser comprado e não podem ter o mesmo sócio,

 Fornecedor ou prestador de serviço deverá estar com
cadastrado no sistema de fornecedores da COPPETEC e
este deverá estar válido,

 Solicitante deverá declarar que desconhece quaisquer
irregularidades na solicitação e assume a responsabilidade
pelas informações cadastradas.

O que é necessário 
para cadastro da 
solicitação de compras.



SISTEMA DE 
COMPRAS 
SIMPLIFICADAS  O solicitante deverá anexar a nota fiscal com atesto que o

produto foi entregue ou serviço prestado,

 Na ausência do boleto os dados bancários do fornecedor
deverá ser informado, e

 Solicitante, projeto, deverá entregar a nota fiscal original
com atesto na gerência financeira da COPPETEC.

O que é necessário 
para ordenação de 
pagamento.



SISTEMA DE 
COMPRAS 
SIMPLIFICADAS

 Redução do prazo de emissão da autorização de compra de
30 dias para 3 dias ou menos,

 Diminuição de processo físico a ser arquivado,

 Agilidade para os projetos realizarem as compras e
consequentemente as pesquisas,

 Possibilita a gerência de compras maior agilidade nos
processos que envolvem recursos financeiros maiores, e

 Responsabilidade compartilhada com os projetos, gerando
conscientização e integração entre pesquisadores e
fundação de apoio.

Benefícios



“As únicas coisas que evoluem por vontade própria em uma 
organização são a desordem, o atrito e o mau desempenho.”

Peter Drucker

Obrigada
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