
Dados para NF:
Anexo 2

Tipo de produto 
(apenas itens 
de consumo)

Controlado pela PF

Processo de compras PROEX
PPGQ/UFPR  |  2021

Não controlado pela PF

Dados para NF:
Anexo 1

Tipo de 
pagamento

Pagamento direto à empresa

1º Entrega da NF por e-mail para a 
Secretaria.

2º Docente retira o cheque na Secretaria 
ou com a Coorrdenação para efetuar o 

pagamento.
*No caso de boletos, atentar à data de 
vencimento para que se adeque à data 

de disponibilização do cheque pela 
Coordenação.

Ressarcimento

1º Docente efetua o pagamento.
2º Entrega da NF e comprovante 
de pagamento por e-mail para a  

Secretaria.
3º Docente retira o cheque e 

assina documentação de 
ressarcimento na Secretaria ou 

Coordenação.
Recebimento: o recebimento dos 

materiais é de responsabilidade do 
docente que efetuou a compra. A 

Secretaria do PPGQ NÃO receberá 
encomendas, pois os materiais 

recebidos devem ser conferidos no 
ato da entrega pelo comprador.

Conferência de valor 
disponível de taxa de 
bancada na planilha 

disponibilizada no site do 
PPGQ

Saldo suficiente

Saldo insuficiente
Fim do 

processo

Negociação com a empresa sobre a 
entrega dos materiais, que deverá ser 
realizada diretamente nos laboratórios.

Comprovante de pagamento 
e NF entregues à Secretaria? NãoSim

Processo 
finalizado e 

nova compra 
liberada.

Nova compra 
bloqueada até 

apresentação da 
documentação 

pendente.

Os cheques de 
ressarcimento ou 
pagamento serão 
disponibilizados 
semanalmente, 

apenas às 
segunda-feiras. Ou 

seja, todas as 
compras informadas 

até sexta-feira da 
semana anterior 
terão os cheques 

emitidos pela 
Coordenação 

sempre às 
segundas-feiras da 
semana seguinte.



(ANEXO 1) DADOS PARA NOTAS FISCAIS – PRODUTOS NÃO CONTROLADOS PELA POLÍCIA 

FEDERAL:  

Marcelo Gonçalves Montes D’Oca/ CAPES – Auxílio Concessão Custeio PROEX – 2021 

Processo 23038.007909/2021-08 

CPF: CPF 587.347.590-34 

Endereço:  

Programa de Pós-graduação em Química 

Depto. de Química UFPR 

Centro Politécnico - Jardim das Américas  

81530-900, Curitiba, PR 

Telefone: (41) 3361-3006  

 

As informações “Auxílio Concessão Custeio PROEX – 2021” e “Processo 23038.007909/2021-

08” podem ser colocadas na razão social ou no campo "Observações" ou “Informações 

Complementares” da nota fiscal, mas para nós é obrigatório que elas estejam presentes num 

destes dois lugares da nota.  

Os pagamentos podem ser feitos através de cheque cruzado e nominal à empresa, ou através 

de boleto bancário, ou ainda de depósito em conta-corrente da empresa. No último caso, os 

dados para depósito devem constar da nota. 

Favor observar o preenchimento correto dos dados acima e o prazo para o pagamento de 

boleto ou de depósito, uma vez que o PROEX não permite o pagamento de multas por 

atraso. 

(ANEXO 2) NO CASO DE PRODUTOS CONTROLADOS: 

Quanto à aquisição de produtos controlados pela Polícia Federal, podemos fazê-la mas a nota 

fiscal deve ser emitida em nome da universidade (dados abaixo), sendo que os dados do 

PROEX devem também aparecer na nota, no campo "Observações": 

DADOS DA UFPR: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

RUA XV DE NOVEMBRO, 1299 – CENTRO 

80060-000 – CURITIBA / PR  

CNPJ: 75.095.679/0001-49 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  

Telefone: (41) 3361-3006.  

 

DADOS DO AUXÍLIO PROEX (para o campo "Observações” ou “Informações 

Complementares”):  

Marcelo Gonçalves Montes D’Oca / CAPES – Auxílio Concessão Custeio PROEX – 2021 

Processo 23038.007909/2021-08 

 

 


