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PLANO INSTRUCIONAL

OBJETIVO DA CAPACITAÇÃO:

Capacitar os servidores que atuam com tarefas
relacionadas a compras e aquisições quanto a:

• Realização pedidos de compras para suas respectivas
unidades;

• Realização da pesquisa de preços;

• Atuação como equipe de apoio nos certames licitatórios;

• Execução da compra após finalização do processo licitatório;

• Sanções administrativas aplicadas a fornecedores;

• Alterações contratuais.



PLANO INSTRUCIONAL

Dias de curso
1, 2, 3, 9, 10, 11 de julho

Horário: das 8h às 12h

• Atenção com os horários!



DINÂMICA DO CURSO

• Aulas expositivas

• Webconferência: perguntas ou inscrição para perguntas pelo bate-
papo

• Quando chamado, levantar a mão

• Atividades práticas

• Curso será gravado



DINÂMICA

APRESENTAÇÃO ;-)

• Nome
• Lotação
• Há quanto tempo trabalha na UFSC?
• Já trabalha com compras?
• Por que decidiu fazer o curso? 

(expectativa)



AULA 1

Objetivo: Apresentar ao aluno o conteúdo geral do 
curso, como será conduzido, estrutura e equipe 
atual do Departamento de Compras da UFSC, bem 
como introduzi-lo aos aspectos básicos do 
processo de compras conforme legislação e 
normativas internas.

Avaliação: Atividade prática de inserção das 
demandas para licitação na planilha



AULA 1

Ministrantes: 
• Guilherme Krause

• Juliane de Oliveira

• Bernardo Della Giustina

Tópicos:
• Abertura;

• Classificação orçamentária da despesa, tipos de compra e documentos 
necessários para cada tipo de licitação;

• Nova metodologia para envio das demandas de compras de materiais;

• Catálogo de materiais e inserção das demandas nas planilhas.



ESTRUTURA E EQUIPE DO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Principais atribuições do DCOM:
• Planejamento e condução dos processos de compras de materiais 

permanentes e de consumo da UFSC;

• Fase interna da licitação;

• Análise dos processos;

• Emissão do Termo de Referência;

• Condução dos processos de compras por dispensa ou inexigibilidade de 

licitação;

• Emissão das solicitações de nota de empenho de material;

• Controle dos produtos químicos controlados;

• Compra, recebimento e distribuição de materiais de Almoxarifado;

• Condução e acompanhamento dos processos de importação e exportação de 

materiais.



ESTRUTURA DA PROAD
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ESTRUTURA E EQUIPE DO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Direção do 
DCOM

Coordenadoria Geral 
do Almoxarifado 
Central (CAC)

Serviço de 
Armazenamento e 

Distribuição de 
Materiais

Coordenadoria de 
Análise e Planejamento 

de Compras (CAPL)

Serviço de Produtos 
Químicos 

Controlados
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Acompanhamento e 
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(CAEX)

Serviço de Emissão e 
Análise de Termos de 

Referência

Serviço de Compras, 
Emissão e Controle 

de Empenhos

Coordenadoria de 
Importação e 

Exportação (CIE)

Setor de Apoio 
Administrativo (SAA)



ESTRUTURA E EQUIPE DO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Total de servidores do DCOM: 20

• SAA: 2

• CAPL: 7

• CAEX: 5

• CIE: 2

• CAC: 3



INTRODUÇÃO

• COMPRAR COM RECURSO PÚBLICO É FÁCIL?

• DE QUEM É O RECURSO, AFINAL?

• A QUEM DEVO SATISFAÇÃO (PARA QUEM 
INSTRUO O PROCESSO)?

• LEGISLAÇÃO? DOUTRINA? JURISPRUDÊNCIA?



INTRODUÇÃO

Princípios da Administração Pública:

• Legalidade

• Impessoalidade

• Moralidade

• Publicidade

• Eficiência

(Art. 37 da CF)



INTRODUÇÃO

Objetivos da Licitação

• Garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia

• Seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração

• Promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável

(Art. 3º da Lei nº 8.666/1993)



INTRODUÇÃO

Princípios da Licitação

• Legalidade

• Impessoalidade

• Moralidade

• Igualdade

• Publicidade

• Probidade administrativa

• Vinculação ao instrumento convocatório

• Julgamento objetivo

• Dos que lhe são correlatos
(Art. 3º da Lei nº 8.666/1993)



INTRODUÇÃO

Princípio da Legalidade

“O princípio da legalidade significa estar a Administração
Pública, em toda a sua atividade, presa aos
mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob
pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu
autor. Qualquer ação estatal sem o correspondente calço
legal, ou que exceda ao âmbito demarcado pela lei, é
injurídica e expõe-se a anulação. Seu campo de ação,
como se vê, é bem menor que o do particular”
(GASPARINI, 2001, p. 7).



INTRODUÇÃO

Aplica-se ao Direito Administrativo o princípio de que 
“ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não 
a conhece” (Formulação-DASP nº 73. Erro de direito; Lei 
de Introdução às normas do Direito Brasileiro - DL 
4.657/1942)

A ignorância da lei não é cláusula excludente da 
punibilidade
(Parecer-DASP. Abandono de cargo - Ignorância da lei) 



INTRODUÇÃO

dcom.proad.ufsc.br



DÚVIDAS?



CLASSIFICAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA DA 
DESPESA



Setor Responsável: 

Departamento de Contabilidade e Finanças –

DCF/SEPLAN

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DA DESPESA



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DA DESPESA

• Material de consumo, aquele que, em razão de
seu uso corrente e da definição da Lei nº
4.320/1964, perde normalmente sua identidade
física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos;

• Material permanente, aquele que, em razão de 
seu uso corrente, não perde a sua identidade 
física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois 
anos. 

Material Permanente x Consumo



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DA DESPESA

• Um material é considerado de consumo caso atenda um,
e pelo menos um, dos critérios a seguir:

• Critério da Durabilidade
Se em uso normal perde ou tem reduzidas as suas condições 
de funcionamento, no prazo máximo de dois anos; 

Material Permanente x Consumo



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DA DESPESA

• Critério da Fragilidade
• Se sua estrutura for quebradiça, deformável ou

danificável, caracterizando sua irrecuperabilidade e perda
de sua identidade ou funcionalidade;

• Critério da Perecibilidade
• Se está sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou se 

deteriora ou perde sua característica pelo uso normal; 

Material Permanente x Consumo



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DA DESPESA

• Critério da Incorporabilidade
• Se está destinado à incorporação a outro bem, e não pode ser

retirado sem prejuízo das características físicas e funcionais do
principal. Pode ser utilizado para a constituição de novos bens,
melhoria ou adições complementares de bens em utilização (sendo
classificado como 4.4.90.30), ou para a reposição de peças para
manutenção do seu uso normal que contenham a mesma
configuração (sendo classificado como 3.3.90.30)

• Critério da Transformabilidade

Material Permanente x Consumo

Quero incluir no meu pedido um HD SATA para meu 

computador do trabalho. Como devo classificá-lo?



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DA DESPESA

• Na classificação da despesa de material por encomenda, a
despesa orçamentária só deverá ser classificada como
serviços de terceiros se o próprio órgão ou entidade
fornecer a matéria-prima. Caso contrário, deverá ser
classificada no elemento de despesa 52, em se tratando de
confecção de material permanente, ou no elemento de
despesa 30, se material de consumo.

• Exemplos:
• Confecção de placas de sinalização;

• Mobiliário Sob Medida.

Serviços de terceiros x Material de Consumo



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DA DESPESA

• Prestação de serviço com fornecimento de peças, sem
conhecimento do valor das peças ou com conhecimento
do valor das peças necessárias.

• Verificar fator preponderante (serviço ou material).

• Compra de material com serviço específico de
instalação.
• Ar-condicionado com instalação: material

• Cortinas com instalação: material

• Peça de reposição com instalação ultracomplexa: serviço

Casos específicos

Como devo incluir no pedido? Itens separados para material e serviço?



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DA DESPESA

• Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 
Público (MCASP):

• Parte I – Procedimentos Contábeis 
Orçamentários;

• Parte VI – Perguntas e Respostas.

• Site

• http://www.tesouro.fazenda.gov.br/mcasp1

Material para Consulta

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/mcasp1


TIPOS DE COMPRA E 
DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA CADA 
TIPO DE LICITAÇÃO



DÚVIDAS?



MODALIDADES DE COMPRA E 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

• Após a realização da licitação é realizado o empenho visando 
adquirir o objeto de uma única vez.

Pregão – Pronta entrega

• Conjunto de procedimentos para registro formal de preços 
relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para 
contratações futuras.

• Principal Prática da UFSC.

SRP – Sistema de Registro de Preços



MODALIDADES DE COMPRA E 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

• “Orientação nº 14 PF/UFSC – As compras deverão ser realizadas, prioritariamente,
por meio de sistema de registro de preços” (art. 15, II da lei nº 8666/93);

• Deve haver justificativa;

• Os preços são lançados em uma “ata de registro de preços” visando as
contratações futuras, obedecendo-se as condições estipuladas no ato convocatório
da licitação;

• Disponibilidade de contratação durante a vigência;

• Ausência de obrigação de contratação;

• Redução de estoques;

• Agilidade na contratação;

Pregão - Sistema de Registro de Preços



MODALIDADES DE COMPRA E 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

• Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas
seguintes hipóteses:

• I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade
de contratações frequentes;

• II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de
entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por
unidade de medida ou em regime de tarefa;

• III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de
serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a
programas de governo; ou

• IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

Hipóteses SRP – Art. 3o, D7892/2013



MODALIDADES DE COMPRA E 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

• RDC;

• Concorrência;

• Tomada de Preços;

• Convite;

• Concurso;

• Leilão.

Outras modalidade de Licitação



DÚVIDAS?



DOCUMENTAÇÃO BÁSICA DE UM PEDIDO DE 
LICITAÇÃO

Oficío de Justificativa
• “De acordo” do ordenador de despesa;

• Assinado pela chefia máxima do setor requerente;

• Justificativa: motivo/finalidade; para quê/quando/onde/por quanto

tempo os materiais serão utilizados; beneficiários diretos;

• Pronta-entrega ou SRP (Inciso do art. 3º do Decr. 7.892/2013);

• Agrupamento em lotes ou não (justificar em caso positivo);

Formulário de Equipe de Apoio

• Assinado pela Equipe de Apoio;

• Uma equipe por pedido;

Assinatura “colada”

não é válida.

Servidores da UFSC que

possuem token podem utilizar

suas assinaturas digitais.



DOCUMENTAÇÃO BÁSICA DE UM PEDIDO DE 
LICITAÇÃO

Declaração de não-direcionamento
• Assinado pela Equipe de Apoio (todos);

Check-list (sempre atualizado, consultar site do DCOM)
• Assinado por servidor;

Relatório de pesquisa de preços
• Indicação de servidor(es) responsável(veis) pela pesquisa de preços;

• Período da pesquisa;

• Relato sobre pesquisa (justificativas, etc);

• Assinado por servidor;

Assinatura “colada” 

não é válida.

Servidores da UFSC 

que possuem token

podem utilizar suas 

assinaturas digitais.



DOCUMENTAÇÃO BÁSICA DE UM PEDIDO DE LICITAÇÃO

Orçamentos
• Inseri-los orçamento por orçamento, identificando de qual item se trata

através do título do documento;

• Não podem estar todos os orçamentos um único anexo;

Mapa comparativo de preços
• Produto das informações inseridas pelo requerente na etapa de “pesquisa de

preço”;

• Inserção automática pelo sistema quando da geração do pedido. Se tiver que

retificá-lo posteriormente, deve ser inserido pelo requerente;

Outros documentos possíveis
• E-mails, declarações, relatórios, etc...



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

OFÍCIO DE JUSTIFICATIVA

Pontos a observar

• 1 – A justificativa será utilizada na redação do Termo de 

Referência (TR)!

• 2 – Não esquecer de informar o Inciso. Apenas um!

• 3 – Carimbar (ou identificar) a assinatura do ordenador de 

despesas!



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – OFÍCIO DE JUSTIFICATIVA

Informar Lotes

Informar SRP e 

Inciso!

Finalidade: pra quê,  

quando, onde, por 

quanto tempo

Lista Fechada e 

Lista Aberta

De acordo!

Ordenador de 

despesas!



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – EQUIPE DE APOIO

Títular

Suplente

Atribuições da 

Equipe de Apoio



DECLARAÇÃO DE NÃO DIRECIONAMENTO DE MARCAS

Equipe de Apoio

Campos Obrigatórios



MODALIDADES DE COMPRA E 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

CHECKLIST DE LICITAÇÃO



DEFINIÇÕES BÁSICAS SOBRE 
PEDIDO DE LICITAÇÃO

• Seguir o Calendário de Compras;

• Respeitar prazo de devolução dos pedidos (5 dias úteis);

• Pedidos separados entre permanente (077) e consumo
(099);

• Separados por família de material (077.12 – utensílios
doméstico; 077.32 – máq. equip. gráfico; ...);



DEFINIÇÕES BÁSICAS SOBRE 
PEDIDO DE LICITAÇÃO

• No máximo, 50 itens por pedido;

• Para SRP, quantitativo de 2 unidades ou mais;

• Para Pronta-entrega, comprovar reserva orçamentária (em que
momento?).



MODALIDADES DE COMPRA E 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

TODOS OS FORMULÁRIOS ESTÃO 

DISPONÍVEIS EM 

dcom.proad.ufsc.br/formularios

Baixe sempre a última versão disponível!



DÚVIDAS?



NOVA METODOLOGIA PARA 
ENVIO DAS DEMANDAS DE 
COMPRAS DE MATERIAIS



NOVA METODOLOGIA: OBJETIVOS

• Histórico: o movimento já vinha ocorrendo

• Melhorar a organização das demandas recebidas das unidades de toda 

a UFSC, provenientes de seus distintos campi

• Possibilitar o estudo, planejamento estratégico e aprimoramento dos 

itens e processos licitatórios de aquisições de materiais de uso 

comum

• Melhora qualitativa na análise dos processos e, por consequência, na 

instrução processual



• Evitar falhas processuais que ocasionam compras por meio 

de dispensa, adesão, ou mesmo a falta do material, 

prejudicando o desenvolvimento das atividades para as 

quais os materiais se destinariam (28% de itens 

fracassados em 2018)

• Evitar repetição de itens que poderiam ser consolidados, 

previamente distribuídos em processos licitatórios distintos

• Melhorar a organização dos itens nos processos licitatórios

NOVA METODOLOGIA: OBJETIVOS



• Redução do número de processos licitatórios

• Ganho de celeridade nos processos

• Evitar a consecução de tarefas redundantes 

como, por exemplo, a realização da pesquisa de 

preço por vários requerentes para o mesmo 

material

NOVA METODOLOGIA: OBJETIVOS



O QUE MUDA?

ANTES

• Encaminhamento individual 
dos pedidos pelas Unidades

• Pedidos fragmentados

• Itens semelhantes

• Atividades repetidas 
(orçamento, por ex.)

AGORA

• Encaminhamento único das 
demandas (pela planilha)

• Direcionamento para 
especificações padronizadas

• Otimização das tarefas

• Exceções tratadas como 
exceção



O QUE MUDA?

NÃO SERÁ POSSÍVEL A CONCESSÃO 
DE PRORROGAÇÃO DE PRAZOS!



DEMANDA – EXPECTATIVA COM A 
MUDANÇA

Indicador 2018
2019 (projeção, 

sem mudança)

2019 (expectativa, 

com mudança)

Pedidos de compra nacional tratados 

(exceto adesões)
869 1164 ?

Processos de compra nacional tramitados 

(exceto adesões)
482 507 376

Redução do número de processos em 

relação aos pedidos recebidos
387 657 624

Economia para a UFSC pela redução do 

número de processos
R$ 6.579.000,00 R$5.984.000,00 R$8.211.000,00

Itens encaminhados para licitação 7537 8058 5400





PLANEJAMENTO E CALENDÁRIO DE COMPRAS



PLANEJAMENTO E CALENDÁRIO DE COMPRAS



PROCEDIMENTOS – Fluxo



DÚVIDAS?



PROCEDIMENTOS - Definição 
das listas fechadas de itens

• Fase realizada pelo Departamento de Compras

• O DCOM criará planilhas online com uma lista 

fechada contendo os itens disponíveis para 

licitação para cada uma da famílias de 

materiais pertinentes às Etapas do Calendário 

de Compras



PROCEDIMENTOS - Inserção das demandas nas listas 
fechadas e abertas pelas Unidades requerentes

• Nesta fase do Cronograma de cada Etapa 

do Calendário, as Unidades requerentes 

já devem ter bem definida a relação de 

toda a demanda correspondente à Etapa 

em questão



PROCEDIMENTOS – Autorização de acesso às planilhas

• Para autorização do acesso restrito e exclusivo às células e 

abas específicas para registro das demandas de cada Unidade, 

deve ser enviado e-mail para capl@contato.ufsc.br contendo:

• sigla da Unidade requerente no Sistema SOLAR;

• no máximo duas contas do Google (setor@gmail.com, por 

exemplo). O DCOM não liberará acesso para contas pessoais do 

Google, da UFSC ou de qualquer outro provedor.

mailto:capl@contato.ufsc.br


PROCEDIMENTOS – Autorização de acesso às planilhas

Qualquer e-mail pode ser utilizado para criar uma 

conta do Google. Assim, sugerimos a criação de tal 

conta utilizando o e-mail "@contato.ufsc.br" do setor.

Prazo para solicitar autorizações: até o 5º dia útil 

anterior ao início do prazo da fase de 'Inserção das 

demandas nas listas fechadas e abertas pelas 

Unidades requerentes' do Cronograma de Atividades 

de cada Etapa.



PROCEDIMENTOS - Definição 
das listas fechadas de itens



PROCEDIMENTOS - Definição 
das listas fechadas de itens



PROCEDIMENTOS - Inserção das demandas nas listas 
fechadas e abertas pelas Unidades requerentes

Na lista fechada da planilha online de cada 

grupo/família, cada Unidade requerente 

conseguirá digitar as quantidades apenas na 

coluna identificada com sua sigla



PROCEDIMENTOS - Inserção das demandas nas listas 
fechadas e abertas pelas Unidades requerentes

E na prática?



PROCEDIMENTOS - Definição 
das listas fechadas de itens

Nas listas fechadas os totais serão somados, 

para que se obtenha o total a licitar para cada 

item, de modo a atender todas as Unidades 

requerentes.



PROCEDIMENTOS - Definição 
das listas fechadas de itens

ATIVIDADE PRÁTICA



CATÁLOGO DE MATERIAIS 
NO SISTEMA SOLAR

Setor Responsável: 
CMS – Catalogação de  Materiais de Serviços

Pró-Reitora de Administração (PROAD)

Ramal 6070

proad.ufsc.br



CATÁLOGO DE MATERIAIS NO SISTEMA 
SOLAR

proad.ufsc.br



CATÁLOGO DE MATERIAIS 
NO SISTEMA SOLAR



CATÁLOGO DE MATERIAIS NO 
SISTEMA SOLAR
• Ao efetuar o planejamento das aquisições, verificar se o item 

desejado já existe no catálogo de materiais da UFSC.

Tipos de Relatório: 

✓ Conta contábil; 

✓ Descrição do material; 

✓ Grupo; 

✓ Marca/modelo.



CATÁLOGO DE MATERIAIS NO 
SISTEMA SOLAR

• Caso exista, verificar:
• se atende plenamente à necessidade do setor ou se possui descrição

genérica que possa ser complementada apenas no detalhamento;

• se há inconsistências de conteúdo, direcionamento, dentre outros
fatores;

• se foi cancelado/deserto em pregões anteriores
• Compras&Licitações -> Consultas e Relatórios -> Licitações -> Apagar campo “ano” -> Materiais -> Inserir código ou

descrição -> Buscar



CATÁLOGO DE MATERIAIS NO 
SISTEMA SOLAR

“Encontrei, mas precisa de ajustes”
• Buscar item genérico (título igual à especificação técnica)

• Não encontrou o genérico correspondente, seguir conforme abaixo.

Casos de alteração de item catalogado
• CORREÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO

• Quando há erros gramaticais ou de conteúdo;

• Quando é recomendada a exclusão de informação para torná-lo mais genérico.

• NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO

• Se determinada característica de um item mostra-se obsoleta ou faltante;

• MELHORIA DE ESPECIFICAÇÃO

• Quando um item pode ser complementado de forma a ter uma especificação com maior qualidade.



CATÁLOGO DE MATERIAIS NO SISTEMA 
SOLAR

• Item registrado no catálogo da UFSC constará no processo, Termo de Referência (TR), 
Edital e empenhos, portanto atenção redobrada!

• Orientação PROAD: item genérico e as especificações deverão constar no 
detalhamento!



CATÁLOGO DE MATERIAIS NO 
SISTEMA SOLAR

Caso real - Acórdão 4063/2015 - TCU - 1ª Câmara

• Constatou-se “a ausência de justificativas para a própria exigência, em

edital, do padrão Ultra HD 4K na produção do vídeo institucional. Ademais,

o produto realmente entregue pela contratada referiu-se a vídeo em

formato Full HD, o qual foi considerado satisfatório para atender às

necessidades da entidade”;

• “a exigência do padrão 4K mostrou-se impertinente, haja vista que no

formato Full HD também atenderia ao fim proposto”;

• “a entidade sequer possuía equipamento de reprodução de vídeo que

suportasse o padrão Ultra HD 4K”;



CATÁLOGO DE MATERIAIS NO 
SISTEMA SOLAR

Caso real - Acórdão 4063/2015 - TCU - 1ª Câmara (continuação)

• “o padrão exigido em edital certamente restringiu indevidamente a

participação de mais empresas no certame, e induziu as participantes,

especialmente aquelas cujos preços foram bastante elevados se

comparados à licitante vencedora, a formularem seus preços tendo por

base um custo mais elevado para esse padrão”;

• “Ao estabelecer exigência impertinente ou irrelevante ao objeto da

contratação e, posteriormente, aceitar receber produto de qualidade inferior

ao que deveria ser entregue, em não conformidade com as especificações

do Edital, a responsável incorreu na prática de ato antieconômico,

sujeitando-se, portanto, à apenação pelo TCU”;



CATÁLOGO DE MATERIAIS NO 
SISTEMA SOLAR

Caso real - Acórdão 4063/2015 - TCU - 1ª Câmara (continuação)

Resultado:

• Multa capitulada no art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/92;

• Determinação ao Sest que promova, no prazo de sessenta dias, “as

medidas administrativas necessárias para quantificação e ressarcimento

do dano aos cofres da entidade, decorrente de, no Edital do Pregão

Eletrônico 1/2014, haver sido inserida especificação exagerada e

desnecessária de formato de produção do vídeo mais oneroso do que veio

a ser, de fato, entregue e aceito, informando a este Tribunal sobre as

providências adotadas ao final do referido prazo, sob pena de instauração

da devida tomada de contas especial”.



DÚVIDAS?



PROCEDIMENTOS - Inserção das demandas nas listas 
fechadas e abertas pelas Unidades requerentes

• Assim, como no caso das listas fechadas, o 

requerente conseguirá informar materiais apenas 

em sua lista aberta, também devidamente 

nomeada.

• Caso os requerentes encontrem erros nos itens 

das listas fechadas, poderão solicitar ao DCOM 

correções cabíveis nos textos.



PROCEDIMENTOS - Inserção das demandas nas listas 
abertas pelas Unidades requerentes



PROCEDIMENTOS - Inserção das demandas abertas 
pelas Unidades requerentes
.



PROCEDIMENTOS - Inserção das demandas nas listas 
fechadas e abertas pelas Unidades requerentes

• Em sua lista aberta específica na planilha online de cada 

grupo/família, cada Unidade requerente deverá

obrigatoriamente justificar cada item solicitado e seu 

detalhamento (caso haja)



PROCEDIMENTOS - Consolidação das 
demandas solicitadas

Nas listas abertas os itens e justificativas informados serão analisados pelo 

DCOM, que verificará a possibilidade de:

• Aceitar integralmente os itens das listas abertas (desde que sejam realmente 

diferentes dos relacionados na lista fechada e a compra seja justificável), 

acrescentando-os na LISTA FINAL;

• Agrupar (consolidar) itens de listas abertas de Unidades distintas em um 

único item (quando se tratar do mesmo material detalhado por cada 

requerente de maneira distinta), acrescentando-os na LISTA FINAL;

• Recusar um pedido de item e sugerir que a demanda seja atendida por algum 

item da lista fechada, que terá o quantitativo aumentado de acordo;

• Recusar integralmente um pedido de item, pois entendeu-se que a 

Justificativa informada não é válida.



PROCEDIMENTOS - Inserção das demandas nas listas 
fechadas e abertas pelas Unidades requerentes

Ao término do prazo estabelecido no cronograma, todas as 

listas serão bloqueadas e não será mais permitida nenhuma 

alteração nos itens. Após esta fase, não será mais possível a 

inserção de demandas por partes das Unidades requerentes 

para a Etapa do Calendário em questão.



PROCEDIMENTOS – Fluxo



EXCEÇÕES À REGRA (envio dos pedidos 
pelo procedimento usual)

• Dispensas e inexigibilidades de licitação

• Licitações para fornecimento imediato (pronta entrega)

• Adesões a ARPs de outros órgãos

• Materiais exclusivos da CAC, PU, RU e IU

• Raras exceções previamente autorizadas pela Direção do DCOM



dcom.proad.ufsc.br



DÚVIDAS?



AULA 2

Objetivo: Capacitar o aluno a realizar a atividade de

pesquisa de preços, que compreende a busca de preços

conforme a IN 5/2014/MPOG (e suas atualizações) e a

inserção de fontes (fornecedores) e preços no sistema

SCL.

Avaliação: Atividade prática de consulta de preços no

Painel de Preços e inserção dos resultados no sistema

SCL/SOLAR.



AULA 2

Ministrantes: 
• Juliane de Oliveira

• Bernardo Della Giustina

Tópicos:
• Divisão das tarefas das planilhas;

• Realização da Pesquisa de preços;

• Atividade prática de criação da pesquisa de preços e cadastro 
e inserção de fontes;

• Inserção dos preços no módulo Compras e Licitações 
(SCL/SOLAR).



DÚVIDAS 

AULA ANTERIOR ?



PROCEDIMENTOS – Fluxo 
prévio para licitações SRP



PROCEDIMENTOS - Consolidação das 
demandas solicitadas

Neste fase, os quantitativos e justificativas

informados pelas Unidades requerentes nas listas

fechadas e abertas serão analisados pelo DCOM

para serem consolidados em uma LISTA FINAL



Lista de Análise



PROCEDIMENTOS – Fluxo 
prévio para licitações SRP



PROCEDIMENTOS - Ciência e aprovação 
das demandas consolidadas

Neste fase, as Unidades requerentes tomarão ciência dos resultados das 

análises da fase de 'Consolidação das demandas solicitadas' e poderão 

consultar os itens

• aprovados;

• consolidados com outros itens de listas fechadas, ou com itens de 

outras listas abertas e/ou

• recusados.

Caso a Unidade requerente não concorde com algum resultado divulgado 

na LISTA DE ANÁLISE, deverá encaminhar uma Solicitação Digital via 

SPA/SOLAR para o Setor CAPL/DCOM conforme instruções do Manual.



PROCEDIMENTOS - Ciência e aprovação 
das demandas consolidadas

A partir dessa fase não é mais possível nenhuma 

alteração nos itens por parte das Unidades requerentes.



DÚVIDAS?



PROCEDIMENTOS - Geração dos 
processos

Nessa fase do Cronograma de cada Etapa do Calendário, os

processos de compra (23080.000000/2019-00) serão criados pelo

DCOM a partir do agrupamento dos itens das LISTAS FINAIS de

cada família (consolidadas a partir das listas fechadas e abertas)

Esses serão os ‘processos-mãe’ que receberão todos os pedidos

enviados pelas Unidades na etapa seguinte



PROCEDIMENTOS - Divisão das tarefas de 
orçamentação

Com base nas demandas informadas por cada Unidade requerente

nas listas fechadas e abertas, o DCOM determinará as

responsabilidades de cada uma delas em relação à orçamentação

(Pesquisa de Preços) de todos os materiais a licitar

A planilha online com a LISTA FINAL do grupo/família em questão

apresentará uma coluna específica para identificar para cada um

dos itens listados, a Unidade responsável por sua Pesquisa de

Preço



PROCEDIMENTOS - Divisão das 
tarefas de orçamentação

E se a Unidade requerente tiver sua demanda distribuída em mais de

um processo de compra?

Na fase de 'Execução das tarefas conforme divisão', cada Unidade requerente deverá

localizar os processos 23080 onde seus itens foram distribuídos e realizar as

Pesquisas de Preço conforme a 'Divisão das tarefas de orçamentação' realizada pelo

DCOM. Assim, pode ser que ela precise criar mais de um pedido.

• Unidades que não precisarem realizar Pesquisa de Preços deverão enviar uma solicitação

digital do SPA estritamente conforme as instruções da seção 'Execução das tarefas conforme

divisão'.



PROCEDIMENTOS - Divisão das tarefas 
de orçamentação



PROCEDIMENTOS - Divisão das 
tarefas de orçamentação

As Unidades requerentes sempre realizarão a Pesquisa de preço para os

itens aprovados de suas listas abertas, então já podem realizar essas

Pesquisas antes da fase de 'Divisão das tarefas de orçamentação’;

Os itens da lista fechada comuns a mais de uma Unidade requerente

serão distribuídos entre elas, sem repetição. Ou seja: cada item terá sua

Pesquisa de preço realizada por uma única Unidade requerente, que deverá

obrigatoriamente cotar o 'Quantitativo Total' do item, informado na LISTA

FINAL.



PROCEDIMENTOS - Divisão das tarefas 
de orçamentação



DÚVIDAS?



PROCEDIMENTOS - Execução das tarefas 
conforme divisão

Não há mudanças na criação de uma pesquisa de preços e nem no 

encaminhamento de um pedido de compra (incluindo a 

documentação correlata)

A diferença é que agora as Unidades requerentes não precisarão 

mais criar uma Pesquisa de preço e nem criar e encaminhar um 

pedido de compra contendo todos os itens que precisam licitar,

mas apenas daqueles que o DCOM solicitar na fase de 'Divisão das 

tarefas de orçamentação'



PROCEDIMENTOS - Execução das tarefas 
conforme divisão

Assim, nas datas previstas no Calendários de Compras para essa 

fase em cada Etapa, as Unidades requerentes criarão as Pesquisas 

de preço e encaminharão à CAPL os pedidos de compra conforme 

a distribuição realizada pelo DCOM na fase de 'Divisão das tarefas 

de orçamentação’

Os pedidos serão analisados pela equipe da CAPL e, uma vez 

aprovados, serão ajuntados aos processos de compra pertinentes, 

previamente criados na fase de 'Geração dos processos'



PROCEDIMENTOS - Execução das tarefas 
conforme divisão

Caso alguma Unidade não envie a documentação necessária ao 

andamento do processo nos prazos estabelecidos, sua demanda 

será desconsiderada do processo licitatório pertinente e as tarefas 

serão redistribuídas para outras Unidades solicitantes do mesmo 

material. Caso tenha sido a única Unidade a solicitar os materiais 

que não orçou, tais itens serão excluídos do pedido.



DÚVIDAS?



PESQUISA DE PREÇOS



Parâmetros para composição da pesquisa de preços:

- No mínimo 3 preços por item (IN 5/2014, Art. 2º, §2º)

I - Painel de Preços;

II - Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos

180 dias anteriores à data da pesquisa de preços

III - Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados

ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

IV - Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se

diferenciem em mais de 180 dias.

PESQUISA DE PREÇOS IN 5/2014 E IN 3/2017



Jurisprudência do TCU
Acórdão 718/2018 - Plenário

As instituições federais devem se abster de realizar a “(...) pesquisa

de preços com base unicamente na solicitação de 3 (três)

propostas de fornecedores, com inobservância, assim, à

orientação dada pela então IN 5/2014 do Ministério do

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão no sentido de que, na

realização da pesquisa de preços com vistas à formulação do

orçamento estimado, sejam priorizados os parâmetros

disponíveis no Painel de Preços e as contratações similares

realizadas pelos demais entes públicos, dando ênfase,

principalmente, às anteriores contratações similares no próprio órgão

ou entidade."



• Antes de buscar os preços no Painel, buscar o item em sites de 
vendas na internet. 

• Precisamos evitar preços destoantes do mercado que acarretam 
em licitações desertas.

• Licitação deserta: Perda de tempo e dinheiro público!

• Retrabalho.

PESQUISA DE PREÇOS



PESQUISA DE PREÇOS



PESQUISA DE PREÇOS

PAINEL DE PREÇOS

paineldeprecos.planejamento.gov.br

• Vídeo Introdutório

• Exemplo de Consulta

• Atividade Prática:

Item sugerido

(caneta esferográfica) 

+

Item alocado para cada

aluno.



ATIVIDADE PRÁTICA
paineldeprecos.planejamento.gov.br

1. FILTROS:

▪ ANO DA COMPRA: 2018/2019

▪ NOME DO MATERIAL (PDM):

CANETA ESFEROGRÁFICA

▪ DESCRIÇÃO DO ITEM

CANETA ESFEROGRÁFICA

▪ UNIDADE DE FORNECIMENTO:

UNIDADE, UND, UN, UND.

2. LAÇO: R$ 0,70 a 1,40

3. GERAR RELATÓRIO RESUMIDO

4. SALVAR O ARQUIVO PDF

JUÍZO CRÍTICO

PAINEL DE PREÇOS



• Realizar o filtro do material 
pretendido, preferencialmente nos 
ícones: 
“Ano da Compra”
“Nome do Material” e  
“Descrição do Material”, 

• Clicando no item buscado, e, em 
seguida, no botão “Confirmar 
Seleção”:

PAINEL DE PREÇOS



• Escolha uma “Unidade de 
Fornecimento”, clicando, 
em seguida, no botão 
“Confirmar Seleção”:

PAINEL DE PREÇOS



• Clicar em “Avançar Análise”, filtrando os valores dentro do gráfico com a
ferramenta de seleção de laço, quantas vezes for necessário, considerando as
quantidades e valores mais próximos da realidade da futura contratação,
clicando, em seguida, no botão “Confirmar Seleção”:

PAINEL DE PREÇOS

LAÇO
Obs: é 
preciso 
clicar 
dentro do 
gráfico para 
o ‘laço’ ficar 
ativo.

Note que com 
o laço é 
possível 
reduzir a 
discrepância 
dos valores 
encontrados



Nesta página podemos avaliar os resultados obtidos e, se necessário,
excluir resultados/pregões.

PAINEL DE PREÇOS

Para visualizar 

resultados

Ao final, Gerar 

Relatório Resumido

Caso o resultado 
possua três ou mais 
itens, poderá ser 
utilizada a média ou a 
mediana resultante 
como preço de 
referência



• Em seguida,“Exportar em PDF”:

PAINEL DE PREÇOS



• Inserir, no Mapa Comparativo de Preços do Sistema Solar/SCL da UFSC, a média ou

a mediana resultante, utilizando como fornecedor de referência o Ministério da
Economia, CNPJ 00.394.460/0001-41;

• Inserir na pesquisa de preços:
valor: média / mediana

• Inserir relatório resumido (PDF) no pedido (passo 5 do pedido). 

• Informar, no relatório de pesquisa de preços, que foi utilizada “tal” metodologia para
a definição do valor de referência e justificar a escolha da média ou da mediana para
cada item.

PAINEL DE PREÇOS



• 1- Caso seja necessário informar preços provenientes de outras fontes de preços,
esses deverão ser inseridos no Mapa Comparativo de Preços do Sistema Solar/SCL da
forma regular, preço a preço, inclusive preços obtidos por meio de consulta ao Painel
de Preços. Os dados completos dos fornecedores poderão ser obtidos por meio da
geração do Relatório Detalhado:

Mesmo neste caso, o relatório
a ser anexado ao processo
deverá ser apenas o
resumido.

PAINEL DE PREÇOS

Esta página pode ser gerada
somente para captar mais
informações da Ata (no caso
citado em “1”).



• Sempre deve ser realizada a análise crítica dos preços obtidos no Painel de Compras
ou por qualquer outra fonte, de modo que não sejam inexequíveis ou
excessivamente elevados, prejudicando seriamente o resultado da licitação.

• É preciso justificar as desclassificações (D) do Mapa Comparativo no Relatório da
Pesquisa de Preços (a justificativa informada no SCL não é visualizável por auditores).

§ 5º Para desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados, deverão ser adotados 
critérios fundamentados e descritos no processo administrativo. (Art. 2º, IN 5/14)

Para mais informações, consultar:

• Sítio do Painel de Preços:  paineldeprecos.planejamento.gov.br

• Manual disponibilizado pelo MP: paineldeprecos.planejamento.gov.br

• Vídeos e tutoriais: paineldeprecos.planejamento.gov.br/videos.html

• Manual de Compras do DCOM: compras.wiki.ufsc.br

PAINEL DE PREÇOS

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/videos.html
https://compras.wiki.ufsc.br/


PESQUISA DE PREÇOS

Orçamentos para Licitação: 

• Vigência dos orçamentos:
• Resultados do Painel de Preços

• Pregão: 540 dias = 1 ano e 6 meses (a partir da “data da compra”);

• Dispensa: 180 dias = 6 meses (a partir da “data da compra”).

• Resultados de fornecedores (quaisquer):

• 180 dias

• Critério de julgamento (no Mapa Comparativo)
• média dos valores unitários (licitação).

Enviar o pedido, no mínimo, 2 meses antes do prazo 

vencer (não usar resultados quase vencidos)!



PESQUISA DE PREÇOS
Não pode:

• Orçamento vencido e/ou prestes a vencer;

• Variação entre os preços acima de 100% (sem justificativa);

• UFSC NÃO PAGA FRETE:

• Orçamentos de sites – não pode cotar o frete;

• Orçamentos diretamente com o fornecedor – frete sempre CIF (por conta do fornecedor)

• Para o mesmo item, ter fornecedores com mesmos sócios;

• Sites de leilão e intermediação de venda (OLX, Mercado Livre);

• Sites estrangeiros;

• Cotação em moeda estrangeira;

• Orçamento obtido via WhatsApp.



PESQUISA DE PREÇOS
Orçamentos para Licitações:

• Dados gerais:

• CNPJ/Razão Social;

• Data (ou data e hora para resultados de sites);

• Descrição do objeto;

• Preço unitário e total (sem desconto);

• Sem frete (licitações)/Frete CIF (dispensas/inexigibilidades).

• Dados específicos para cada tipo de orçamento:

• Painel de Preços: vigência suficiente, média/mediana, não pode itens da mesma licitação;

• Internet: data/hora (Mozilla Firefox), preço sem desconto/frete, CNPJ (quando não houver → anexar

cartão do CNPJ);

• E-mail: e-mail da UFSC solicitando o orçamento e arquivo com especificações (se houver), servidor

responsável, data/hora, atendente, todos os dados da empresa;

• Presencial ou por telefone: servidor responsável, data/hora da consulta, nome do atendente, todos

os dados da empresa e características dos itens cotados (nome, especificação técnica, unidade de

medida etc.).



Orçamento Sítio Eletrônico



PESQUISA DE PREÇOS
IN 5/2014 E IN 3/2017

Orçamentos (MEM C 5/2017/DCOM/PROAD)



Parâmetros para composição da pesquisa de preços:

- No mínimo 3 preços por item (IN 5/2014, Art. 2º, §2º)

I - Painel de Preços;

II - Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos

180 dias anteriores à data da pesquisa de preços

III - Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados

ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

IV - Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se

diferenciem em mais de 180 dias.

PESQUISA DE PREÇOS IN 5/2014 E IN 3/2017



Relatório de Pesquisa de Preços

• Nota Técnica nº 376/2013/PF-UFSC/PGF/AGU  e IN 5/2014 (Art. 2º §1)

§1º Os parâmetros previstos nos incisos deste artigo poderão ser utilizados de forma
combinada ou não, devendo ser priorizados os previstos nos incisos I e II e
demonstrada no processo administrativo a metodologia utilizada para obtenção do preço
de referência.

• Média ou mediana obtida no Painel de Preços do MP de ao menos
três resultados, ou no mínimo três preços válidos de fontes distintas;

• Justificativa para ausência de preço do Painel: discriminada no
Relatório de Preços;

• Variação de valores: informar preço no Mapa, desclassificar (D) e
justificar no Relatório.

PESQUISA DE PREÇOS: Nota Técnica nº 376/2013/PF-UFSC/PGF/AGU



A partir da IN nº 3, de 20 de abril de 2017:

►Para coleta dos preços devem ser priorizadas as pesquisas no Painel de Preços (Art. 2º, § 1º);

► Fontes distintas (Painel, sites, orçamentos de fornecedores): 

• Preço do Painel: nome do fornecedor vencedor do pregão em questão (o Ministério da 
Economia não é informado como fornecedor no Mapa);

• Justificar ausência de preço do Painel no Relatório de Preços (item a item).

PESQUISA DE PREÇOS IN 5/2014 E IN 3/2017



► Ao utilizar a média ou a mediana do Painel de Preços (de no mínimo três resultados):

► Informar Ministério da Economia como fornecedor no Mapa Comparativo;

► Uso correto do Ministério da Economia como fornecedor no Mapa Comparativo de Preços:

PESQUISA DE PREÇOS IN 5/2014 E IN 3/2017



PESQUISA DE PREÇOS

Relatório de Pesquisa de Preços 
(Nota Técnica nº 376/2013/PF-UFSC/PGF/AGU e IN 5/2014)

Metodologia Utilizada na obtenção dos orçamentos.

❖ Variação mais de 100% nos itens > Buscar outro orçamento, ou

justificar a discrepância.



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

Servidor Responsável

Conclusões a 

partir da 

análise

Metodologia, Filtros 

(Desclassificações), 

Período e Servidor

Parâmetros IN 

SLTI/MPOG nº 5

Identificação do Setor e do 

Pedido que motivou a pesquisa

Declarar que todos os preços informados refletem o valor de 

mercado.



DÚVIDAS?



CRIAÇÃO DA 
PESQUISA DE PREÇOS



CRIAÇÃO DA PESQUISA DE 
PREÇOS

ATIVIDADE PRÁTICA

➢ Cadastro da pesquisa

➢ Inserção de Itens

➢ Local de Entrega

➢ Atividade prática de realização de pesquisa de preços

solar.egestao.ufsc.br



CRIAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

➢ITENS A SEREM ADICIONADOS:

Itens constantes na Planilha enviada por e-mail (link).



CRIAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS
➢ Inserindo  os Itens:

1

2

3



CRIAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

Nome da Pesquisa, que será 

também o nome que 

identificará o pedido.

Adicionar itens

Aquisição para o processo 23080.000000/2019-00

➢ Inserindo  os Itens:



CRIAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

Se já possui o código Se só possui a descrição

➢ Inserindo  os Itens:



CRIAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

Descrição em 

Palavra-chave

Ao passar o mouse há mais descrição.

Após, selecionar o tipo desejado.

➢ Inserindo  os Itens:



CRIAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

Copiar detalhamento da LISTA FINAL (se houver), ou informar detalhamento (ver ‘exceções à 

regra’ no Manual).

➢ Inserindo  os Itens:



CRIAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS
➢Buscando o Código dos Itens para as Exceções à Regra do Fluxo prévio (dispensas etc.)



CRIAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

Palavra-chave!

➢Buscando o Código dos Itens:



CRIAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

Buscar o tipo 

pretendido e 

copiar o código 

do Material!

➢Buscando o Código dos Itens:



INSERÇÃO DE FONTES



INSERÇÃO DE PREÇOS MANUAL

Inserir os preços dos itens para cada fornecedor.

Após, salvar.



DECLARAÇÃO DE NÃO DIRECIONAMENTO DE MARCAS

Equipe de Apoio

Campos Obrigatórios



MODALIDADES DE COMPRA E 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

CHECKLIST DE LICITAÇÃO



DÚVIDAS?



AULA 3

Objetivo: Oferecer ao aluno uma visão de como é

realizada a atividade de revisão do resultado da pesquisa

de preços pelos servidores do DCOM, bem como orientá-lo

acerca da importância da correta instrução processual e

dos meios para resolução de possíveis inconsistências

apontadas pela equipe responsável pela avaliação dos

pedidos.

Avaliação: Atividade prática de geração de resultado da

pesquisa e do pedido de compra.



AULA 3
Ministrantes:

• Guilherme Krause

• Juliane de Oliveira

• Bernardo Della Giustina

Tópicos:

• Geração do resultado da pesquisa de preços e avaliação do resultado;

• Geração do pedido, inserção de peças e encaminhamento;

• Avaliação da conformidade do pedido e importância da pesquisa de preços;

• Devolução para resolução de inconsistências e reenvio do pedido.



DÚVIDAS 

AULA ANTERIOR ?



GERAÇÃO E AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA PESQUISA

Média dos valores unitários

Menor valor unitário

Menor valor global

Licitações

Dispensas

Buscar a pesquisa realizada ontem no menu “Compras e
Licitações” > “Pesquisa de Preços”



GERAÇÃO E AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA PESQUISA

Fornecedores 

Cadastrados

Itens com suas 

respectivas médias

(1)

Não é necessário 

conferir aqui

(2)

(3)



GERAÇÃO E AVALIAÇÃO DO RESULTADO DA PESQUISA

(1) Salvar Resultado

(2) Visualizar Relatório (Mapa Comparativo)

Atividade:

Conferência e discussão sobre o resultado
obtido por meio do Mapa Comparativo



DÚVIDAS?



GERAÇÃO DO PEDIDO, 
INSERÇÃO DE PEÇAS E 

ENCAMINHAMENTO



GERAÇÃO DO PEDIDO

Número do 

Pedido Gerado

Inserir o número do 
pedido e ‘consultar’

Abrir o pedido



“7 Passos”

Inserir breve 
justificativa (ex. “conf. 
Ofício de Solicitação 

XX em anexo)

Seguir “Passo a 
Passo”

GERAÇÃO DO PEDIDO

É SRP?



“Passo 2 - Lotes”

Nada a Alterar > Próxima etapa

“Passo 3 - Entrega”

Local já Informado 
> Próxima etapa

GERAÇÃO DO PEDIDO



“Passo 4 - Amostras”

Nada a Alterar > Próxima etapa

Inserir Documentos
Sequência checklist

GERAÇÃO DO PEDIDO

“Passo 5 - Anexos”

Salvar > Próxima Etapa



DOCUMENTAÇÃO DOS 
PEDIDOS DE LICITAÇÃO

• Ofício de Justificativa

• Formulário de Equipe de Apoio

• Declaração de não-direcionamento

• Check-list

• Relatório de pesquisa de preços

• Orçamentos / Relatórios resumidos

• Mapa Comparativo de preços

• Outros documentos possíveis

• E-mails, declarações, relatórios, etc...

Atenção!

Sem assinatura 

colada!



“Passo 6 - Documentos”

Nada a Alterar > Próxima etapa

Enviar (para Aprovação)

GERAÇÃO DO PEDIDO

“Passo 7 - Concluir”

Anotar Protocolo



GERAÇÃO DO PEDIDO

Para fins de entendimento:

“Protocolo”
“Solicitação Digital (SD)”

Se referem ao mesmo número.



GERAÇÃO DO PEDIDO E 
ENCAMINHAMENTO

• APROVAR (atribuição da CHEFIA IMEDIATA)
*Porém há servidores que já possuem “perfil de aprovação”.

• PEDIDO SEGUE AO DCOM

(será agrupado com outros pedidos e criado um processo 
23080.000000/2019-00 – atribuição do DCOM)



DÚVIDAS?



AVALIAÇÃO E 
IMPORTÂNCIA DA 

PESQUISA DE PREÇOS



Inconsistências comuns:

• Três preços distintos;

• Distorção de preços;

• Alteração indevida de documentos.

AVALIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA 
PESQUISA DE PREÇOS



AVALIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA 
PESQUISA DE PREÇOS
Inconsistências comuns

Avaliação das fontes: três preços distintos

Acórdão 304/2006 – Plenário – TCU

► Faça constar do processo licitatório, em caso de orçamento estimado por pesquisa de preços, os
comprovantes da pesquisa (propostas das empresas), conforme dispõe o art. 38, inciso XII, da
Lei no 8.666/1993, de forma a permitir a verificação da data de sua realização, as empresas
consultadas e os preços fornecidos.

Acórdão 1547/2007 – Plenário – TCU

► Proceda, quando da realização de licitação, a consulta de preços correntes no mercado, ou
fixados por órgão oficial competente ou, ainda, constantes do sistema de registro de preços,
em cumprimento ao disposto Art. 43, inc. IV, da Lei nº 8.666/1993, consubstanciando a pesquisa
no mercado em, pelo menos, três orçamentos de fornecedores distintos, os quais devem ser
anexados ao procedimento licitatório.



AVALIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA 
PESQUISA DE PREÇOS
Inconsistências comuns

Avaliação das fontes: três preços distintos

NT nº196/ASB/CINLCC/PF/UFSC/2013

► [...] e) Constatação: pesquisa de preços de mercado realizada há mais de seis meses, contendo
propostas de duas pessoas jurídicas com idêntica razão social para um mesmo item (fls. 146).
Recomendação: refazer a pesquisa de preços, a considerar, no mínimo, orçamentos fornecidos
por três pessoas jurídicas distintas e desvinculadas, bem como coletar dados mais recentes, de
modo a refletir mais adequadamente a situação conjuntural do mercado.

Acórdão nº 3195/2017 - TCU - 2ª Câmara

► Recomendar que, nos procedimentos licitatórios, ao realizar pesquisas de preços de
referência, verifique o quadro societário e o endereço das empresas consultadas, a fim de
evitar que empresas que possuem sócios em comum, relações de parentesco ou endereços
idênticos participem de um mesmo levantamento, garantindo, dessa forma, a lisura do
procedimento.



AVALIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA 
PESQUISA DE PREÇOS

Três fontes distintas: casos reais

Acórdão 1445/2015 - TCU - Plenário
• A unidade técnica apontara, dentre outras irregularidades, que a pesquisa de

preços efetuada pelo Ministério da Justiça [...] se mostrou deficiente, “haja vista
que só foram utilizados dados fornecidos por apenas duas empresas, sendo
considerado o menor valor apresentado para cada um dos itens componentes do
objeto”;

• O MJ alegou, dentre outros aspectos, que a falta de similaridade do objeto
impossibilitara o comparativo com outras atas de registro de preços e pesquisas
em sítios eletrônicos;

• Alegou também que a pesquisa realizada “observou as regras da IN SLTI/MPOG
5/2014” a qual “permite excepcionalmente pesquisa de mercado com menos de
três preços ou fornecedores, bem como a adoção do menor valor obtido em vez da
média aritmética”;



AVALIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA 
PESQUISA DE PREÇOS

Três fontes distintas: casos reais

Acórdão 1445/2015 - TCU – Plenário (continuação)
• O relator rejeitou as justificativas apresentadas;

• A mesma modelagem do objeto licitado “já foi adotada em editais de outros órgãos
da administração pública”;

• Apesar de cada órgão estabelecer as especificações do objeto conforme sua
necessidade, “o que de certo modo dificulta a comparação dos respectivos
objetos”, algumas especificações dos veículos eram semelhantes;

• Resultou em recomendação ao MJ para adoção dos procedimentos corretos.



AVALIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA 
PESQUISA DE PREÇOS

Três fontes distintas - implicações: anulação?

“Representação noticiou ao Tribunal possíveis irregularidades[...] Ao examinar os fatos [...]
evidências que o orçamento estimativo [...] teria sido elaborado de forma irregular.

[...] para o relator, “é forçoso concluir que a pesquisa empreendida pela UFSC não pode
ser considerada válida, mormente quando se constata que das três empresas que
cotaram, uma não possui nenhuma evidência de que seja do ramo, quanto que as outras
duas são, a rigor, uma só, entre outras razões, por possuírem o mesmo sócio administrador
e mesmo endereço comercial.”

Por conseguinte [...] determinar à UFSC a anulação dos atos relativos ao Pregão
Eletrônico nº 62/2011.”

► Acórdão n. 2531/2011 - Plenário



AVALIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA 
PESQUISA DE PREÇOS

Três fontes distintas - implicações: multa?

“[...] (O outro setor) havia apontado a ausência de ampla pesquisa de mercado [...] o
Coordenador, e também pregoeiro, assumiu o risco de responder pelas
consequências [...]

O relator destacou, também, que a jurisprudência do TCU é no sentido de que [...] há
que se fazer pesquisa de preço para obtenção de, no mínimo, três orçamentos
de fornecedores distintos. [...] julgar irregulares as suas contas, sem prejuízo da
aplicação de multa”

► Acórdão nº. 3026/2010 - Reproduzido no ILC/TCU - 042/2010



AVALIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA 
PESQUISA DE PREÇOS

Três fontes distintas - implicações: valor da multa? 

Lei:



AVALIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA 
PESQUISA DE PREÇOS

Três fontes distintas - implicações: valor da multa? 



AVALIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA 
PESQUISA DE PREÇOS

Inconsistências comuns

Distorção de preços

Deve ser estabelecido procedimento padronizado de pesquisa de preços, em que seja

exigido o mínimo de três propostas e completo detalhamento da proposta pelo fornecedor,

em conformidade com o solicitado e deve haver vinculação entre o valor indicado na

proposta e o efetivamente contratado.

Acórdão 127/2007 - Plenário (Sumário) – TCU 

“Empreenda, quando da realização de contratações, pesquisa de preços no mercado, com

a juntada de orçamentos capazes subsidiar a fixação de um parâmetro de preço

aceitável ou a justificativa, de maneira fundamentada, da impossibilidade de fazê-lo.

Acórdão 1100/2008 – Plenário – TCU 



AVALIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA 
PESQUISA DE PREÇOS
Inconsistências comuns:

Distorção de preços

Estabeleça procedimentos internos de contratação dos quais constem exigência, na
requisição de materiais e serviços, de realização de pesquisa de preços de mercado, de
modo a permitir a aferição da adequação das propostas, nos termos do art. 43, inciso IV, da
Lei no 8.666/1993.
Acórdão 1573/2008 – Plenário – TCU 

Avalie, de forma crítica, a pesquisa de preço obtida junto ao mercado, em especial quando
houver grande variação [...] Não é admissível que a pesquisa de preços de mercado feita
pela entidade seja destituída de juízo crítico acerca da consistência dos valores levantados,
máxime quando observados indícios de preços destoantes dos praticados no mercado
Acórdão 403/2013 – Primeira Câmara – TCU 



AVALIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA 
PESQUISA DE PREÇOS
Inconsistências comuns:

Distorção de preços

Os licitantes, sob risco de responderem por superfaturamento em solidariedade com os agentes

públicos, têm a obrigação de oferecer preços que reflitam os paradigmas de mercado, ainda

que os valores fixados pela Administração no orçamento-base do certame se situem além daquele

patamar.

A equipe de fiscalização apurou excesso de preços de R$ 306.689,72, o que equivaleria a 89,7% do

preço total de referência [...] sendo, portanto, adequada a aplicação da multa.

Acórdão 183/2019 – Plenário – TCU



AVALIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA 
PESQUISA DE PREÇOS

Distorção de preços: Implicações?

Representação de unidade técnica do Tribunal apontou irregularidades na elaboração do orçamento [...]a

estimativa de preços que integrou o projeto básico da licitação revelou-se inconsistente, visto que os

valores pesquisados apresentaram grandes variações de preços, “suficientes para se afirmar que a

média desses preços não se presta para representar os preços praticados no mercado” [...]

Tal fragilidade teria ficado patente a partir da verificação de que a proposta vencedora (R$ 3.292.668,90)

apresentou valor muito menor do que o estimado pela COGRL/MF e que constou do edital (R$

6.423.490,12)

[...]

O Tribunal, então, ao acolher proposta do relator, decidiu apenar os responsáveis com multa do art. 58

da Lei nº 8.443/1992.”

Acórdão 403/2013-Primeira Câmara

Neste caso a diferença de preços julgada inconsistente e merecedora de penalização de multa era da 

ordem de 95,08%

As variações encontradas na fase inicial dos processos demonstrados nos exemplos chegaram a superar 

em 10 vezes aquela considerada incabível pelo TCU.



AVALIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA 
PESQUISA DE PREÇOS

Distorção de preços: 

Legislação pertinente

• Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário

• Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação 
ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial (...), ou dilapidação dos bens ou 
haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

• V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior 
ao de mercado;

• VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;

• [...]

• Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação 
específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem 
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

• II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos 
ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor 
do dano [...]

Lei 8.429/1992 – Improbidade Administrativa



AVALIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA 
PESQUISA DE PREÇOS

Inconsistências comuns:

Alteração indevida de documentos – implicações?

• Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a
realização de qualquer ato de procedimento
licitatório:

• Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa.

8666/1993 – Lei Geral das Licitações



AVALIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA 
PESQUISA DE PREÇOS

Inconsistências comuns:

Alteração indevida de documentos – implicações?

• Falsificação de documento

• Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular 
verdadeiro:

• Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

• Falsidade ideológica

• Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

• Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três 
anos, e multa, se o documento é particular.

• Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 
ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta 
parte.

Decreto Lei 2848/1940 – Código Penal



AVALIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA 
PESQUISA DE PREÇOS



AVALIAÇÃO E IMPORTÂNCIA
DA PESQUISA DE PREÇOS

➢Edição das Orientações Normativas do MPOG: nºs 5 e 7 de 2014 e nº

3 de 2017, regulamentando e formalizando aqueles entendimentos que

antes eram esparsos;

➢Edição da Nota Técnica nº 376/2013/PF-UFSC/PGF/AGU e seu anexo;

➢Orientações do DCOM (Manual de Compras, Checklists, cursos,

memorandos, ofícios etc.);

➢Melhoria significativa na instrução dos processos.



DÚVIDAS?



DEVOLUÇÃO PARA 
RESOLUÇÃO 

INCONSISTÊNCIAS E 
REENVIO



Mapa de Preços:

Inconsistências e

Casos Recorrentes 



➢ Informações contraditórias no DETALHAMENTO do item:

No campo DETALHAMENTO, é possível incluir informações adicionais ao material.
Entretanto, essas informações não poderão modificar ou contradizer a
especificação do produto. Além disso, esse campo não deve ser utilizado para
indicação de marca nem para incluir informações que já constem na especificação
técnica.

Mapa de Preços: Casos RECORRENTES



➢ Informações contraditórias no DETALHAMENTO do item:

Mapa de Preços: Casos RECORRENTES



Correção: foi mudado o Detalhamento para “Caixa com 30 ovos in 

natura, tamanho único, coloração característica (rajado)”.

Todos os preços eram de pacote de 500g

Preços por dúzia!!

Mapa de Preços: Casos RECORRENTES



Todos os frascos eram de 10ml.

Correção: foi mudada a especificação para frascos de 10ml.

Responsabilidade do 

agente de compra!!

Mapa de Preços: Casos RECORRENTES



➢ Divergências entre orçamento do fornecedor e especificação

técnica do item:

Item: 099.13.292058 - PRANCHETA PORTÁTIL - MODELO OFÍCIO UNIVERSAL

Esp. Técnica PRANCHETA PORTÁTIL, PRANCHETA ACRILÍCA OFÍCIO UNIVERSAL, 

COM PRENDEDOR WIRE CLIP, COM 2 RÉGUAS LATERAIS ( RÉGUA EM 

CENTÍMETROS E EM POLEGADAS), MEDINDO 340x240x4,1 MM, NA COR FUMÊ.

Orçamento enviado

Mapa de Preços: Casos RECORRENTES



Preenchimento da pesquisa de preço de acordo com a 
UNIDADE DE MEDIDA:

A inserção dos preços no sistema deve ser feita de acordo com a 
UNIDADE DE MEDIDA do item catalogado.

099.02.290488 – MEIO DE CULTURA – CALDO DE URÉIA DE CHRISTENSEN PÓ – FRASCO 250 GRAMAS

UNIDADE DE MEDIDA: GRAMAS

Esp. Técnica: MEIO DE CULTURA,CALDO DE URÉIA DE CHRISTENSEN, PÓ. APRESENTAÇÃO FRASCO 

DE 250 GRAMAS

099.02.292203- MEIO DE CULTURA- TIPO CALDO VERDE BRILHANTE- FRASCO 250 GRAMAS

UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO

Esp. Técnica: MEIO DE CULTURA, CALDO VERDE BRILHANTE, PÓ. APRESENTAÇÃO FRASCO 250 

GRAMAS.

Mapa de Preços: Casos RECORRENTES



DEVOLUÇÃO PARA RESOLUÇÃO 
INCONSISTÊNCIAS E REENVIO

MEM CIRC 5/DCOM/2014:

➢ Compete ao DCOM, no que diz respeito à pesquisa de preço, a análise

restrita aos seguintes pontos:

a)  Conferência da presença de informações necessárias mínimas à 

individualização dos orçamentos e sua data de validade;

b) Conferência, diretamente no Mapa Comparativo de Preços, da presença de

ao menos três cotações para cada um dos itens ou das devidas justificativas

para a ausência que serão analisadas posteriormente pela Procuradoria

Federal da UFSC;

c) Conferência, diretamente no Mapa Comparativo de Preços, da inexistência

de variações superiores a 100% entre os valores considerados para cada item.



O QUE PODE SER APONTADO?

1. Código dos itens (categorias distintas no mesmo pedido);

2. Nenhum item pode ser atendido pelo Almoxarifado Central?

3. Possui Ofício com solicitação e justificativa, assinado pelo
ordenador de despesas, informando a modalidade da compra?

4. Demais itens do CHECKLIST

DEVOLUÇÃO PARA RESOLUÇÃO 
INCONSISTÊNCIAS E REENVIO



O QUE PODE SER APONTADO?

1. CÓDIGO DOS ITENS

DEVOLUÇÃO PARA RESOLUÇÃO 
INCONSISTÊNCIAS E REENVIO



O QUE PODE SER APONTADO (LICITAÇÃO)?

1. Possui formulário de Indicação de Equipe de Apoio
assinado?

2. Possui planilha de divisão por lotes, quando for o 
caso?

DEVOLUÇÃO PARA RESOLUÇÃO 
INCONSISTÊNCIAS E REENVIO



Em qual fila aparece o pedido quando devolvido?

DEVOLUÇÃO PARA RESOLUÇÃO 
INCONSISTÊNCIAS E REENVIO



Em qual fila aparece o processo quando devolvido?

DEVOLUÇÃO PARA RESOLUÇÃO 
INCONSISTÊNCIAS E REENVIO



Inserir peças na pasta digital

DEVOLUÇÃO PARA RESOLUÇÃO 
INCONSISTÊNCIAS E REENVIO



Inserir peças na pasta digital

DEVOLUÇÃO PARA RESOLUÇÃO 
INCONSISTÊNCIAS E REENVIO



DÚVIDAS?



AULA 4

Objetivo: Oferecer ao aluno uma visão geral da tramitação dos

processos de compras pelos diversos setores da UFSC, capacitá-lo

a construir, em conjunto com a equipe do DCOM, o documento

termo de referência, para atuar como equipe de apoio nos processos

que motivar, e oferecer uma visão geral quanto ao agrupamento em

lotes, além dos procedimentos necessários para solicitação de

empenho do material licitado.

Avaliação: Atividades práticas de emissão de pedido de Autorização 
de Fornecimento e análise de documentos.



AULA 4
Ministrantes:

• Guilherme Batista
• Guilherme Krause
• Luciana Raimundo
• Mariana Santos da Rosa

Tópicos:

• Prosseguimento do processo de acordo com a modalidade;

• Elaboração do Termo de Referência;

• Papel da Equipe de Apoio;

• Compatibilidade de itens que compõem o mesmo processo e agrupamento de itens;

• Exigência de amostra, visita ao local, capacidade técnica, certificados e documentos de 

sustentabilidade;

• Finalização do processo, instrumentos contratuais e solicitação de empenho (Parte 1);



DÚVIDAS 

AULA ANTERIOR ?



PROSSEGUIMENTO DO 
PROCESSO DE ACORDO COM A 
MODALIDADE



PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE
ACORDO COM A MODALIDADE

REQ • Pesquisa de Preço

REQ • Pedido (7 Passos)

REQ • Aprovação Chefia

DCOM • Triagem

DCOM • Conferência do Mapa Comparativo de Preços

DCOM • Termo de Referência

DPC • Elaboração da Minuta do Contrato (havendo obrigações futuras)

PROAD • Aprovação do TR

DGO • Alocação de recursos (quando Pregão Tradicional)

DPL • Início da fase externa (minuta do edital, portaria)

PF • Parecer Jurídico

DPL • Continuação fase externa (agendamento, publicação, certame)

PROAD • Homologação

DCOM • Elaboração Atas R.P. (quando SRP)

DCOM • Emissão da Solicitação de Nota de Empenho (quando Pregão Tradicional)

DCOM • Acompanhar Processo (quando SRP)
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FLUXO LICITAÇÃO: SRP E PREGÃO TRADICIONAL (PRONTA ENTREGA)



INDICADORES | UFSC EM NÚMEROS - 2018

Indicador UFSC

Alunos matriculados 41.555

Servidores docentes 2.649

Servidores técnicos 3.165

Cursos oferecidos (graduação e pós-

graduação)
273



PRINCIPAIS INDICADORES DO DCOM 
RELACIONADOS

Indicador 2017 2018
% de diferença 

entre 2017 e 2018

Pedidos de compra nacional tratados 

(exceto adesões)
574 869 51%

Processos de compra nacional tramitados 

(exceto adesões)
457 482 5%

Redução do número de processos em 

relação aos pedidos recebidos
117 387 231%

Economia para a UFSC pela redução do 

número de processos
R$ 1.989.000,00 R$ 6.579.000,00 231%

Itens encaminhados para licitação 7016 7537 7%

Processos de adesão a ARPs de outros 

órgãos
101 65 -36%

Número de solicitações de empenho 

emitidas
2200 2957 34%

Valor de empenhos registrados R$ 12.401.037,32 R$ 15.772.920,95 27%



PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE
ACORDO COM A MODALIDADE
FLUXO AQUISIÇÃO DIRETA (24 II)

REQ • Pesquisa de Preço

REQ • Pedido (7 Passos)

REQ • Aprovação Chefia

DCOM • Triagem

DCOM • Aprovação da dispensa

DCOM • Conferência do Mapa Comparativo de Preços

DCOM • Emissão da Solicitação de Nota de Empenho

DCF • Registro do Empenho

DCOM • Envio ao Fornecedor

DGP / 
REQ

• Envio do processo para acompanhamento da entrega pelo DGP ou REQ.



PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE
ACORDO COM A MODALIDADE
FLUXO DISPENSA (24 XXI) E INEXIGIBILIDADE (25 I)

REQ • Pesquisa de Preço

REQ • Pedido (7 Passos)

REQ • Aprovação Chefia ou PROPG

DCOM • Triagem

DCOM • Aprovação da dispensa

DCOM • Conferência do Mapa Comparativo de Preços

PF • Parecer Jurídico (se compra acima de R$ 8.000,00)

PROAD • Ratificação do Parecer (se compra acima de R$ 8.000,00)

DCOM • Publicação no DOU (se compra acima de R$ 8.000,00)

DCOM • Emissão da Solicitação de Nota de Empenho

DCOM • Divulgação no SIASG (se compra abaixo de R$ 8.000,00)

DCF • Registro do Empenho

DCOM • Envio ao Fornecedor

DGP / 
REQ

• Envio do processo para acompanhamento da entrega pelo DGP ou REQ.



DÚVIDAS?



ELABORAÇÃO DO TERMO DE 
REFERÊNCIA



DEFINIÇÃO

O Termo de Referência (TR) é a condensação de informações
diversas levantadas em torno de um dado objeto que, traduzido num
documento, servirá de fonte para guiar a aquisição.

ELABORAÇÃO DO TERMO DE 
REFERÊNCIA

SANTANA, Jair Eduardo. Coleção 10 anos de Pregão. Curitiba:Negócios Públicos, 2008, p.11

MOMENTO DA ELABORAÇÃO

O Termo de Referência é elaborado na fase interna ou preparatória
da licitação, sistematizando informações essenciais sobre o objeto de
interesse da Administração Pública.



ELABORAÇÃO DO TERMO DE 
REFERÊNCIA

REQ • Pesquisa de Preço

REQ • Pedido (7 Passos)

REQ • Aprovação Chefia

DCOM • Triagem

DCOM • Conferência do Mapa Comparativo de Preços

DCOM • Termo de Referência

DPC • Elaboração da Minuta do Contrato (havendo obrigações futuras)

PROAD • Aprovação do TR

DGO • Alocação de recursos (quando Pregão Tradicional)

DPL • Início da fase externa (minuta do edital, portaria)

PF • Parecer Jurídico

DPL • Continuação fase externa (agendamento, publicação, certame)

PROAD • Homologação

DCOM • Elaboração Atas R.P. (quando SRP)

DCOM • Emissão da Solicitação de Nota de Empenho (quando Pregão Tradicional)

DCOM • Acompanhar Processo (quando SRP)
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ELABORAÇÃO DO TERMO DE 
REFERÊNCIA

• A ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA É OBRIGATÓRIA
EM PROCESSOS LICITATÓRIOS - Projeto Básico (8666/93) X
Termo de Referência (TR) (Pregão Presencial e Eletrônico- Lei
10.520/02, Decretos 3555/00 e 5450/05);

• Materializa o objeto a ser contratado;

• “DNA” DA LICITAÇÃO.

CONSIDERAÇÕES



5W2H – Who, When,  Where, What, Why, How, How much

O que é preciso para adquirir papel A4 para a UFSC?

FINALIDADES

ELABORAÇÃO DO TERMO DE 
REFERÊNCIA

Quem precisa do papel? Qual papel é necessário? Qual a qualidade do papel? Qual a

quantidade necessária de papel no período de abastecimento? Qual o valor de mercado

do papel? É mais vantajoso receber parceladamente? Quem irá gerenciar o contrato?

Quem irá fiscalizá-lo? Quem irá receber o objeto? Quais os deveres do contratado e as

condutas passíveis de sanção?

Dessa maneira, o TR irá:

o Consolidar informações obtidas através dos vários levantamentos;

o Orientar e direcionar o andamento do certame e a fase contratual;

o Fornecer informações que irão subsidiar as propostas dos fornecedores;

o Fornecer informações úteis à Comissão de licitações ou Pregoeiro.



OBSERVAÇÃO

ELABORAÇÃO DO TERMO DE 
REFERÊNCIA

Lei 8.666/1993, Art. 7º, § 5º É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e

serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas,

salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento

de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e

discriminado no ato convocatório.

O Campus Joinville possui câmeras fotográficas da marca NIKON e

está instruindo processo licitatório para a compra de lentes para

estes equipamentos. É possível? Como proceder?



CUIDADO!

ELABORAÇÃO DO TERMO DE 
REFERÊNCIA

o A definição do objeto deverá ser precisa, suficientemente clara e objetiva;

o Não incluir, caso constarem modelos de referência, a expressão “OU SIMILAR”;

o Evitar especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou

frustrem a competição ou a realização do fornecimento;

o Cuidado ao descrever medidas. Procurar utilizar expressões “no mínimo”, “tolerância

de” entre outras, para não restringir a competição;

o Cores que direcionam para catálogo de um fornecedor específico e apelos

comerciais.

CONSEQUÊNCIAS
o Aquisições com preços elevados;

o Compra de material de péssima qualidade (fama da licitação);

o Esgotamento prematuro do estoque (retrabalho, morte de paciente);

o Aquisição de itens de menor prioridade em detrimento dos essenciais

(exemplo: capas de chuva em época de seca - PM/GDF - Copa de 2014 –

reserva de R$ 5,35 milhões);



QUEM ELABORA?

ELABORAÇÃO DO TERMO DE 
REFERÊNCIA

Setor requisitante EM CONJUNTO com a área de compras, preferencialmente

por técnico com qualificação profissional pertinente às especificações do objeto

(Decretos 3555/00 e Decreto 5450/05);

O Pregoeiro, dentre os servidores, é o menos indicado para a confecção do TR.

QUEM APROVA O TR?

A aprovação do termo de referência é realizada pela autoridade competente (Art. 9º,

Decreto 5.450/2005).

Como posso ter certeza de que aquilo que solicitei consta precisamente 

no TR?



EXEMPLO DE TERMO DE REFERÊNCIA

ELABORAÇÃO DO TERMO DE 
REFERÊNCIA



ELABORAÇÃO DO TERMO DE 
REFERÊNCIA

PARA RECAPITULAR



DÚVIDAS?



PAPEL DA EQUIPE DE APOIO



Lei 10.520/2002, Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a
competição;

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade
promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição
inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua
aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do
objeto do certame ao licitante vencedor.

§ 1º A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores
ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente
pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do
evento.

QUEM PODE COMPOR A EQUIPE DE APOIO?

PAPEL DA EQUIPE DE APOIO



PAPEL DA EQUIPE DE APOIO

Art. 9º As atribuições do pregoeiro incluem: VII - a condução dos trabalhos da equipe
de apoio;

Art. 10º A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores
ocupantes de cargo efetivo ou emprego da Administração, preferencialmente
pertencentes ao quadro permanente do órgão ou da entidade promotora do
pregão, para prestar a necessária assistência ao pregoeiro.

Decreto 5.450/2005

Art. 10. § 1o A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, por servidores ocupantes de cargo

efetivo ou emprego da administração pública, pertencentes, preferencialmente, ao quadro permanente

do órgão ou entidade promotora da licitação.

Art. 11. Caberá ao pregoeiro, em especial: X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

Art. 12. Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo

licitatório.

Decreto 3.555/2000



o Analisar especificações e preço estimado de cada item do TR;

o Checar e-mail informado no TR diariamente;

o Responder eventuais pedidos de esclarecimentos e impugnações dentro do

prazo informado pelo pregoeiro;

o Acompanhar a licitação (presencial ou remotamente);

o Analisar as propostas em relação à especificação (pedir catálogo virtual, link

para visualizar produto, etc.);

o Avaliar amostras, realizando testes OU encaminhando para laboratório /

setor responsável / técnico qualificado;

o Analisar documentos de aceitação ou de habilitação técnica.

ATRIBUIÇÕES

PAPEL DA EQUIPE DE APOIO



o As atividades desempenhadas pela equipe de apoio, embora relevantes,
são acessórias, destinadas a auxiliar o pregoeiro na condução do certame e
a garantir a agilidade do procedimento;

o A equipe de apoio trabalha sob a condução do pregoeiro;

o Os atos administrativos são formalmente imputados ao pregoeiro, ao qual
incumbe formalizar as decisões e por elas responder;

o Inexiste responsabilidade solidária da equipe de apoio quanto aos atos
praticados pelo pregoeiro, ainda que os membros dessa equipe aponham
suas assinaturas ou rubricas em documentos e atas;

o Admite-se a responsabilização do integrante da equipe de apoio que, em
razão de sua formação profissional (informática, contabilidade etc.) e da
emissão de parecer técnico, venha a induzir o pregoeiro a erro.

CONSIDERAÇÕES

PAPEL DA EQUIPE DE APOIO



RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE APOIO

PAPEL DA EQUIPE DE APOIO

Acórdão 2341/2012 - Segunda Câmara

Entidade: Hospital Universitário da Universidade 
Federal do Maranhão - HUUFMA

Sumário

(...) Responsabilidade da equipe de apoio que se
afasta, tendo em vista a sua atuação apenas auxiliar,
sem poder decisório. Peculiaridade que a distingue da
comissão de licitação, conforme amplamente reconhecido
pela doutrina e jurisprudência. Extensão ao pregoeiro dos
mesmos fundamentos invocados pelo acórdão recorrido
para isentar de responsabilidade a diretora-geral, em
exercício, signatária do ato impugnado.

VOTO DO MINISTRO RELATOR

Quanto à responsabilidade dos membros da equipe de
apoio, acolho a manifestação (...), pois, (...) tanto a
legislação quanto a doutrina e a jurisprudência deste
Tribunal são uníssonas acerca da distinção entre
membros de comissão de licitação e membros de
equipe de apoio, quanto à responsabilidade dos
primeiros, haja vista que participam das decisões tomadas
pela comissão, e da ausência de responsabilidade dos
segundos, justificada pelo fato de que as decisões são
tomadas unicamente pelo pregoeiro, delas não
participando a equipe de apoio que, como o próprio nome
diz, apenas apoia o pregoeiro, nada mais.

ACÓRDÃO Nº 4696/2018 – TCU – SEGUNDA CÂMARA
Responsabilidade. Licitação. Comissão de licitação. Superfaturamento. Orçamento estimativo.
Sobrepreço.

Membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou
superfaturamento decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, salvo se
houver prova de que tenham participado da elaboração do orçamento.



o Conforme item 4 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, os únicos ajustes
permitidos na fase de elaboração do Termo de Referência relacionam-se
a documentos para aceitação e habilitação técnica, solicitações de amostra,
prazos de entrega, garantias e obrigações da contratada, devendo ser
encaminhados dentro do prazo informado no e-mail.

o Ainda, cita-se o item 5 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, in
verbis: "[...] caso seja necessário o ajuste fora destas regras, o item em
questão será excluído do processo de modo a não prejudicar o
andamento do processo como um todo e, por consequência,
as necessidades de todas as Unidades Universitárias e Administrativas
cujas demandas estiverem ali incluídas, além dos demais processos que
teriam os seus fluxos prejudicados".

o Cada membro, considerando o titular e o suplente deve responder com sua
“ciência”, conforme modelo enviado por e-mail.

OBSERVAÇÕES

PAPEL DA EQUIPE DE APOIO



DÚVIDAS?



COMPATIBILIDADE E 
AGRUPAMENTO DE ITENS



COMPATIBILIDADE E 
AGRUPAMENTO DE ITENS

o O agrupamento de vários itens num mesmo lote não pode comprometer a

competitividade do certame;

o Expectativa de que o desconto oferecido pelas empresas licitantes devido ao ganho

de escala no fornecimento de todos os equipamentos licitados seja maior;

o A gestão do contrato de serviço de garantia e assistência técnica fica facilitado e

otimizado, por estar a cargo de um único administrador;

o A formação de um padrão de estilo, cores e ergonomia é objetivada quando uma

única empresa fornece vários itens;

o Observância dos prazos de entrega, concentração da responsabilidade pela

execução do objeto em uma só empresa e concentração da garantia dos

resultados.

OBSERVAÇÕES



COMPATIBILIDADE E 
AGRUPAMENTO DE ITENS

EXEMPLO



COMPATIBILIDADE E 
AGRUPAMENTO DE ITENS

Licitação em lotes ou grupos, deve ser vista com

cautela pelo agente público, porque pode afastar

licitantes que não possam habilitar-se a fornecer a

totalidade dos itens especificados nos lotes ou

grupos, com prejuízo para a Administração.

ATENÇÃO

Em determinada licitação que contempla 50 itens num único lote, qual 

o impacto do cancelamento de apenas um item?



COMPATIBILIDADE E 
AGRUPAMENTO DE ITENS

Adote a aquisição por itens como regra para seus procedimentos licitatórios,
deixando de utilizá-la somente mediante a devida justificativa, em obediência ao
disposto no artigo 15, inciso IV, “ser subdivididas em tantas parcelas quantas
necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando
economicidade” c/c o artigo 23, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.

ACÓRDÃO 3667/2009 – TCU – SEGUNDA CÂMARA

1.7. Ciência:

1.7.1. à Base de Administração do Quartel General do Exército das seguintes impropriedades identificadas
(...), com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes:

1.7.1.4. ainda que fosse possível a realização do pregão por lote (ou grupo) de itens (Acórdão 5.301/2013 - 2ª
Câmara), não restou comprovado que este critério, sobretudo no que diz respeito às razões para o
agrupamento dos itens, garantiria a seleção da proposta mais vantajosa por parte da
Administração, o que não se coaduna com a jurisprudência desta Corte (Acórdão 1680/2015 - Plenário);

ACÓRDÃO Nº 3545/2018 - TCU – PRIMEIRA CÂMARA



COMPATIBILIDADE E 
AGRUPAMENTO DE ITENS

Nas licitações para registro de preços, a modelagem de aquisição por
preço global de grupo de itens é medida excepcional que precisa ser
devidamente justificada, a ser utilizada apenas nos casos em que a
Administração pretende contratar a totalidade dos itens do grupo,
respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame.
Apesar de essa modelagem ser, em regra, incompatível com a
aquisição futura de itens isoladamente, admite-se tal hipótese
quando o preço unitário ofertado pelo vencedor do grupo for o
menor lance válido na disputa relativa ao item.

ACÓRDÃO Nº 1347/2018 - TCU – PLENÁRIO



COMPATIBILIDADE E 
AGRUPAMENTO DE ITENS

Não será justificável o agrupamento de materiais tendo como
base apenas o entendimento de que o agrupamento poderá
gerar economia de escala no lote como um todo.

É necessário pressupor que, cada compra (geração de
empenhos) deverá obrigatoriamente conter todos os itens do
lote, em quantitativos proporcionais. Dessa forma, o Ofício
de Justificativa de Compra deverá conter justificativa
fundamentada (por necessidade de compatibilidade ou
interoperabilidade, por exemplo) e declaração de que a
compra (empenho) será futuramente realizada em lote.

EXIGÊNCIA ATUAL PARA LOTES 



DÚVIDAS?



AMOSTRA, VISITA, 
CAPACIDADE TÉCNICA E 
CERTIFICADOS 



AMOSTRAS

POLÍTICA INTERNA DE AMOSTRA

A REGRA, A PRIORI, É NÃO SOLICITAR AMOSTRA.

Objetivo: Verificar se o item está de acordo com o Edital

Problemas: Forte tendência ao subjetivismo (prejuízo aos princípios
licitatórios) e tumulto ao certame

Solução: Adoção de critérios objetivos para avaliá-las, conforme tela a
seguir. Além disso, será necessário aprovação prévia das Direções do
DPL e DCOM.



AMOSTRAS

Caso seja imprescindível solicitar amostra, deve-se inserir no processo:

1. Critérios objetivos para avaliação da amostra e como será avaliado. Ex1: cortinas

serão avaliadas pelo Laboratório XXX, sob responsabilidade do Prof. YYYY, e será

realizado estudo para verificar se o material é ZZZ;

2. Responsável pela avaliação/emissão do Parecer;

3. Substituto formal para o caso de que a amostra necessite de avaliação em

período de ausência do titular;

4. Data e Local onde será realizada a avaliação (deverá ser informado para que os

fornecedores interessados possam comparecer);

Importante: Prazo máximo de avaliação: 5 dias úteis.



VISITA TÉCNICA

POLÍTICA INTERNA DE VISITA TÉCNICA

A REGRA, A PRIORI, É NÃO SOLICITAR VISITA.

Objetivo: Exigir que o fornecedor venha até o local averiguá-lo

Problemas: Forte tendência à restrição de competitividade (custos
adicionais e privilégio dos conhecedores do local)

Solução: Opção pela Declaração de Visita, ficando à critério do
fornecedor efetuar a visita ou não. Além disso, será necessário aprovação
prévia das Direções do DPL e DCOM.



CAPACIDADE TÉCNICA

APTIDÃO PARA 
EXECUÇÃO OBJETO

• Compatível em 
características, 
quantidades e 
prazos

CAPACITAÇÃO 
TÉCNICA

• Instalações e 
Aparelhamento

• Pessoal técnico 
adequado

• Registro CREA, 
ART

Cuidados

• Atestado fornecido 
por pessoa jurídica 
de Direito Público 
ou Privado

• Vedada limitação de 
época ou tempo

• Se exigir 
quantidade, máximo 
é 50% do solicitado

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



CERTIFICADOS

Somente podemos solicitar os certificados respaldados por lei ou jurisprudência;

Podemos pedir o certificado no momento da habilitação ou aceitação ou ainda na própria 
especificação do material.



CERTIFICADOS

• Selo PROCEL
• Apenas Eficiência Energética, sem selo!

• Certificações ISO - International Organization for Standardization

• Certificados ABNT - Normas Recentes e Não Compulsórias

• Compulsórias vigentes sim!

Abstenha-se de solicitar:



CERTIFICADOS 

ABNT 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

Normas Compulsórias (obrigatórias)

LEI Nº 4.150, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1962.

Normas Não Compulsórias 

DISCRICIONARIEDADE DO GESTOR

Acesso às normas no sítio da Biblioteca Universitária <bu.ufsc.br>



CERTIFICADOS

ACREDITAÇÃO

Quando um organismo independente, especializado em normas técnicas daquele
setor, reconhece formalmente que uma instituição atende a requisitos previamente
definidos e demonstra ser competente para realizar suas atividades com segurança.

No Brasil, o INMETRO (Instituto Brasileiro de Normas Técnicas) acredita
laboratórios para realizarem testes específicos em materiais e emitirem laudos
ou Certificados de Conformidade.



CERTIFICADOS 

http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp



SUSTENTABILIDADE

CERTIFICAÇÃO RELATIVA À SUSTENTABILIDADE

RESPALDO LEGAL 

LEI Nº 8.666 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção 
da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável...

INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 01, DE 19/01/2010

Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

DECRETO Nº 7.746, DE 05/06/2012

Regulamenta o art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável



SUSTENTABILIDADE

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

Consideram os processos de extração ou fabricação, utilização e 
descarte dos produtos e matérias-primas.

Devem estar objetivamente definidos no instrumento convocatório.

Constarão na especificação técnica do objeto ou nas obrigações da 
contratada.

Deverão ser justificados nos autos.

Deverão preservar o caráter competitivo do certame.



SUSTENTABILIDADE

CONSULTA AO CATMAT – CATÁLOGO DE MATERIAIS – ITEM SUSTENTÁVEL



SUSTENTABILIDADE

DIRETIVA ROHS

RoHS (Restriction of Certain 
Hazardous Substances, Restrição 
de Certas Substâncias Perigosas) 

é uma diretiva européia que 
proíbe que certas substâncias 

perigosas sejam usadas em 
processos de fabricação de 

produtos: cádmio (Cd), mercúrio (H
g), cromo hexavalente (Cr(VI)), 
bifenilos polibromados (PBBs), 

éteres difenil-polibromados 
(PBDEs) e chumbo (Pb).

Exigência respaldada pela 

IN 01/2010

• Grandes eletrodomésticos

• Pequenos eletrodomésticos

• Equipamentos informáticos e 
de telecomunicações

• Equipamentos de consumo

• Equipamentos de iluminação 
(incluindo lâmpadas elétricas e 
aparelhos de iluminação de uso 
doméstico)

• Ferramentas 
elétricas/eletrônicas

• Brinquedos e equipamento de 
desporto e lazer

• Aparelhos médicos

• Instrumentos de monitorização 
e controle

• Distribuidores automáticos 



SUSTENTABILIDADE

CERFLOR E FSC

Sistemas de certificação voluntários, são processos realizados por terceiros (e não
pelo governo) de verificação in loco dos procedimentos de manejo florestal de áreas cujo
corte de madeira foi autorizado, que realizam um plano de manejo de acordo com as regras
específicas da respectiva entidade. O Selo ou Certificação FSC ou Cerflor (implantado e
gerenciado pelo INMETRO) indicam qualidade de manejo, ou seja, da maneira como a
madeira foi extraída da floresta, além de incluir a exigência da legalidade inerente a essa
exploração.

A recente jurisprudência já respalda a exigência destes certificados, desde que não
restrinja a competitividade do certame.

Exemplos UFSC: mobiliário corporativo, resma papel A4



SUSTENTABILIDADE

CERFLOR - Programa Nacional de Certificação 

Florestal

FSC - Forest Stewardship Council E CERFLOR



SUSTENTABILIDADE

• IN nº 10/2012/MPOG - estabelece a 
necessidade das Instituições Públicas 
Federais elaborarem o Plano de 
Gestão e Logística Sustentável –
PLS;

• PLS da UFSC lançado em agosto de 
2017;

• DCOM participa de 52 das 435 ações 
do PLS da UFSC (12%).



SUSTENTABILIDADE

Exemplos de ações do DCOM no PLS:

• Adquirir copos biodegradáveis para utilização dos 

visitantes;

• Exigir a logística reversa, sempre que cabível e trouxer 

economicidade, nas licitações de materiais de consumo 

e permanentes aplicáveis;

• Priorizar nas licitações de compras, quando possível e 

vantajoso, a contratação de ME e EPP;

• Incluir, quando possível, pelo menos um critério 

sustentável em cada licitação de compras realizada.



SUSTENTABILIDADE

ufscsustentavel.ufsc.br



DÚVIDAS?



FINALIZAÇÃO DO 
PROCESSO, 
INSTRUMENTOS CONTR. E 
SOLICITAÇÃO DE 
EMPENHO



FINALIZAÇÃO DO PROCESSO,
INSTRUMENTOS CONTR. E SOL. EMP.

REQ • Pesquisa de Preço

REQ • Pedido (7 Passos)

REQ • Aprovação Chefia

DCOM • Triagem

DCOM • Conferência do Mapa Comparativo de Preços

DCOM • Termo de Referência

DPC • Elaboração da Minuta do Contrato (havendo obrigações futuras)

PROAD • Aprovação do TR

DGO • Alocação de recursos (quando Pregão Tradicional)

DPL • Início da fase externa (minuta do edital, portaria)

PF • Parecer Jurídico

DPL • Continuação fase externa (agendamento, publicação, certame)

PROAD • Homologação

DCOM • Elaboração Atas R.P. (quando SRP)

DCOM • Emissão da Solicitação de Nota de Empenho (quando Pregão Tradicional)

DCOM • Acompanhar Processo (quando SRP)

R
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D
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DPL

PROAD

PF

DPL

DGO

PROAD

DPC



DPL
PROAD
Homologação 

pelo Pró-Reitor

DCOM

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
INSTRUMENTOS CONTR. E SOL. EMP.

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO



FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
INSTRUMENTOS CONTR. E SOL. EMP.

Publicação 
Resultado da 
Licitação no 

D.O.U.

Ata de Registro 
de Preços

• Confecção da Ata

• Envio para assinatura do Fornecedor

• Informação da Vigência no sistema e 
disponibilização da ata no site do 
DCOM

Solicitação de 
Nota de 

Empenho (SNE)

• DCOM emite a SNE, conforme
solicitado na Autorização de
Fornecimento (AF), emitida
pelo requerente.



FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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Pregão Eletrônico  SRP (Sistema de Registro de Preços)

• 1º Fase (inicial): Demandas iniciais das Unidades para composição
do processo licitatório;

• 2º Fase (final e acompanhamento): Somente a partir do momento em
que as informações do Pregão estiverem disponíveis no site do DCOM,
verifica-se o que será possível solicitar de fato (empenhar) de
tudo aquilo que foi previsto e consolidado na fase inicial,
conforme necessidade e disponibilidade orçamentária da
Unidade.

• Empenho NÃO é automático, deve ser solicitado
através da AF (Autorização de Fornecimento)



FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
INSTRUMENTOS CONTR. E SOL. EMP.

Outras formas de Contratação/Compra:

• DISPENSA DE LICITAÇÃO

• INEXIGIBILIDADE

• ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

• PREGÃO TRADICIONAL (PRONTA-ENTREGA)

• Empenho é automático



✓ Verificar se o Pregão está vigente;

✓ Verificar disponibilidade orçamentária:

a) Material de consumo: Acompanhamento contínuo do duodécimo por parte da Unidade -> MATL -
> Centro de Custo -> Consulta Saldo de Cotas -> Cota: Divisão de Material -> Preencher
Centro de Custo -> Consultar -> Ver coluna “Saldo”;

b) Material permanente: Solicitar à SO/SEPLAN Nota de Dotação para compra de material
permanente (há fluxo disponível no próprio pedido de AF). O número sequencial da Nota de
Dotação deve ser informado no último despacho (no momento do encaminhamento “ao gestor de
solicitações para emissão de empenho”).

✓ Levantamento dos itens e quantitativos pretendidos, bem como se pertencem ao
requisitante ou não;

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
INSTRUMENTOS CONTR. E SOL. EMP.

PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DA AF:



Como consultar os itens e quantitativos solicitados

previamente por cada Unidade solicitante da UFSC para

composição da licitação?

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
INSTRUMENTOS CONTR. E SOL. EMP.

• Pregão com vencimento até Julho/2020 –

metodologia anterior

• Pregão com vencimento a partir de

Agosto/2020 – Nova Metodologia: Planilha de

demanda Unificada



• Pregão com vencimento até Julho/2020 – metodologia anterior
1. Consultar o processo no SOLAR → Pasta Digital → buscar peça intitulada “Relatório Resumo da

Licitação” (última delas)

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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• Pregão com vencimento até Julho/2020 – metodologia anterior:

2. Consultar o processo no SOLAR → Pasta Digital → buscar peça intitulada “Edital” → localizar

Anexo I (TR)→ verificar item que versa sobre prorrogação do prazo de entrega.

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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• Pregão com vencimento a partir de Agosto/2020 – Nova 

Metodologia:
1. Módulo do Sistema: SPA → Consulta de Processos/Solicitações → Número do 

Processo Licitatório → Consultar:

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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• Pregão com vencimento a partir de Agosto/2020 – Nova 

Metodologia:

2. Peças → Localizar arquivo “ Controle de Saldo” – Neste arquivo é

possível verificar os itens e a quantidade inicial dos centros

requisitantes:

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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1. Formulário para Solicitação de Nota de Empenho e Ficha de Tombamento

DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DA AF:

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
INSTRUMENTOS CONTR. E SOL. EMP.

2. Formulário INDICAÇÃO DE FISCAIS DE CONTRATOS TERCEIRIZADOS (Somente para os 

casos em que o item exigir contrato)

3. Em caso de pedido de AF que contemple itens oriundos da demanda para licitação de 

requerente diverso (adesão interna), haverá necessidade de solicitar e inserir como 

peça(s):

a) Justificativa,  contemplando: 

I. necessidade 

II. não encaminhamento nos prazos do Calendário de Compras;

b) Autorização para empenho à Unidade requisitante;

c) Autorização ao fornecedor para entrega em localidade distinta do TR, se aplicável.



Disponível em: dcom.proad.ufsc.br/formularios1. Formulário e Ficha de Tombamento

• Tabela 1: Informar número do pregão, número

dos itens, número do centro de custo e o valor

total do pedido;

• Tabela 2: Preencher somente no caso de

material permanente – deve ser carimbada e

assinada pelo servidor que ficará responsável

pelo bem;

O Formulário deve ser carimbado e

assinado pelo ordenador de

despesas de cada centro (ou

assinado digitalmente pelo

ordenador).

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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Dúvidas sobre o preenchimento:

Entrar em contato com 

Departamento de Projetos, Contratos e Convênios 

DPC/PROAD

2. INDICAÇÃO DE FISCAIS DE CONTRATOS TERCEIRIZADOS (Somente nos casos em que o

item exigir contrato)

O contrato é exigido quando há Obrigações futuras por parte do fornecedor:

1. Prazo de Entrega superior a 30 dias corridos

2. Garantia estendida, superior a 12 meses

Como conferir se há contrato ? Consultar o processo licitatório  no SOLAR → Pasta Digital → buscar 

peça intitulada Minuta de Contrato → verificar itens lá presentes.

Disponível em: dpc.proad.ufsc.br

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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ATENÇÃO

• Ao encaminhar a AF para solicitar a compra, informar no despacho:

➢ Local de entrega, Responsável pelo Recebimento, Telefone e e-mail, Nota de

dotação (quando houver ou for material permanente).

• Em cada AF, deve constar apenas um único Pregão;

• O valor mínimo por item deve ser respeitado (R$ 50,00 ou R$ 80,00 – de acordo com o

respectivo Termo de Referência), com exceção daqueles os quais o valor total

registrado ou o saldo remanescente seja abaixo deste. Neste caso, deverá ser

solicitada a quantidade total registrada;

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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ATENÇÃO

• O prazo geral para atendimento das AFs é de 05 (CINCO) dias úteis a partir de quando

a AF estiver devidamente instruída (com documentação completa e exigências

atendidas);

• O prazo final para o envio dos pedidos é até o final de setembro de cada ano;

• Em casos de pedidos encaminhados próximos ao vencimento da ata, é necessário

encaminhar e-mail para caex@contato.ufsc.br, informando o número da AF e a

situação.

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
INSTRUMENTOS CONTR. E SOL. EMP.

mailto:caex@contato.ufsc.br
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ATIVIDADE PRÁTICA

Emissão de Autorização de Fornecimento (AF) 

(Solicitação de Empenho)

• Dados: PE 353/2016 – ITEM 8 – 4 unidades

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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ATIVIDADE PRÁTICA

• SOLAR -> Menu -> Pedidos -> Pedido de Autorização de Fornecimento -> Novo

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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➢ Cadastro de Pedidos de Autorização de Fornecimento – Instruções:

ETAPA 1 - DADOS

1. Interessado: Requerente ou ordenador de despesas;

2. Categoria: 4 (Material de Consumo) ou 5 (Material Permanente)

3. Objeto: TESTE CURSO DCOM XXX - PE 353/2016 

4. Justificativa – Exemplos: Material para uso nas aulas de xxx; Material de expediente para uso na 

coordenadoria de apoio administrativo;

5. Salvar → Próxima etapa

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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• ETAPA 1 - Dados

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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• ETAPA 2 – Lotes/itens

Botão “Adicionar” para inclusão de Itens

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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✓ Campos principais:

• Edital

• PE000 +
• Nº PE (03 dígitos) +

• Ano do PE

• Nº Item

✓ Atentar...

✓ ao Saldo

✓ Utilizar somente um

Pregão por AF

✓ Botão “Selecionar”

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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• Inserir quantitativos dos

itens

• Não associar coluna

“Item” com o número dos

itens do Pregão

• Botões “Salvar” e 

“Próxima Etapa”

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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• ETAPA 3 – Entrega:
Locais de entrega – Preencher imóvel e setor → aplicar para todos

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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• ETAPA 4 – Concluir:

Enviar e anotar o número do protocolo – Este número corresponde ao número da solicitação da AF

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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• Fila de Trabalho → Compras e Licitações → Pedido de Autorização de Fornecimento → Emitir AF 

→ Receber o pedido:

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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• Pasta Digital – Anexar formulário de solicitação de empenho e demais documentos, quando exigidos.

➢ Para a atividade prática, anexar arquivo “

Pedido AF – Formulário de Empenho”,

disponível em: http://dcom.proad.ufsc.br/ -
→Manual de Compras do DCOM→ URSO
DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE
PROCESSOS DE COMPRAS NA UFSC →

Links e materiais do curso em andamento
• Tipo de documento: 70 – Anexo

• Nome: Formulário Solicitação Empenho

✓ Término da atividade prática

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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http://dcom.proad.ufsc.br/
https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Links_e_materiais_do_curso_em_andamento


• Botão “Gerar”

• Data: Preencher //

• Botões “Salvar” e “Voltar”

• Repetir com os demais fornecedores.

• Emissão de AF  → Itens

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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• Coluna AF deve estar validada para prosseguir com o encaminhamento

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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• Após validar AF e anexar todos os documentos na pasta digital : Encaminhar

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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➢ Encaminhar ao DGO para realizar dotação orçamentária

• Material permanente: regra

• Material de consumo: quando não sair do duodécimo
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Ação
• Encaminhar ao gestor de

solicitações para emissão de

empenho

Despacho

1) LOCAL DE ENTREGA

2) RESPONSÁVEL RECEBIM.

3) TELEFONE COMPLETO

4) E-MAIL

5) RECURSO (COTA DA UNIDADE ou

NOTA DE DOTAÇÃO)

6) DEMAIS OBSERVAÇÕES

• Botão “Encaminhar”
• Após, pedido seguirá para a fila

de trabalho da CAEX.
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Despachos incompletos ensejam devolução do

pedido:

“Para emissão de empenho”

“Para emitir empenho”

“Para providências”

“Segue”

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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DÚVIDAS?



AULA 5

• Objetivo: Explanar sobre a solicitação de empenho
do material licitado e finalização dos processos de
compra, bem como atividades relativas a pagamento
e tombamento e procedimentos básicos para
instrução de processos de dispensa e inexigibilidade,
capacitando o aluno para execução das atividades.

• Avaliação: Atividades práticas de emissão de pedido
de Autorização de Fornecimento (continuação) e
análise de documentos.



AULA 5

• Ministrantes: 
• Bernardo Della Giustina

• Luciana Raimundo

• Mariana Santos da Rosa

• Tópicos:
• Finalização do processo, instrumentos contratuais e 

solicitação de empenho (Parte 2)

• Recebimento e tombamento de materiais;

• Emissão da solicitação de pagamento;

• Procedimentos para dispensa e inexigibilidade.



DÚVIDAS 

AULA ANTERIOR ?



FINALIZAÇÃO DO 
PROCESSO, INSTRUMENTOS 
CONTRATUAIS E 
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 
(PARTE 2 )



Revisão do Pedido

Quando retorna ao requerente para ajustes em “Emitir AF”

A. Documentação faltante ou inconsistente

• Retificar despacho;

• Incluir arquivos na Pasta Digital do Pedido, que está em Pedido de

Autorização de Fornecimento -> "Emitir AF“. Após encaminhar para

"Encaminhar ao gestor de solicitações para emissão de empenho“.
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Revisão do Pedido

Quando retorna ao requerente para ajustes em “Emitir AF”

B. Ajuste de Itens

• Não atingiu valor mínimo total por item de R$ 80,00;

• Quantitativo solicitado maior que de direito, sem autorização das

Unidades motivadoras;

• Valor da solicitação está diferente do valor do formulário;

• Itens solicitados não condizem com os registrados no formulário

assinado pelo Ordenador de Despesas;

• Impedimento com a União.

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
INSTRUMENTOS CONTR. E SOL. EMP.



Revisão do Pedido
Quando retorna ao requerente para ajustes em “Emitir AF”

• O pedido de empenho (AF) constará na fila "Emitir AF". Após recebê-la, aparecerá lista de

fornecedores com os ícones de "lápis" ao lado de cada um. Será necessário clicar somente no "lápis"

relacionado ao fornecedor do item a ser alterado. Abaixo imagem que ilustra a situação:
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Revisão do Pedido
Quando retorna ao requerente para ajustes em “Emitir AF”

• Assim que clicar no "lápis", aparecerá a seguinte tela, com os itens do respectivo fornecedor. Clicar

em "Cancelar AF", em seguida "OK" e aparecerá mensagem dizendo que a operação fora realizada

com sucesso.
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Revisão do Pedido
Quando retorna ao requerente para ajustes em “Emitir AF”

• Próxima etapa: clicar na aba "Ajustar pedido" e, em seguida, "Itens". A partir de agora é

possível alterar os quantitativos dos itens ou mesmo excluí-los do processo, bem

como inserir novos itens.

• Após ajustes, clicar em "Salvar".

• Em seguida, será necessário incluir novamente os locais de entrega, aba "Entrega", da mesma

forma que já é feito no início do pedido de empenho por parte do requerente. Assim que a
coluna "Situação" estiver validada , devemos voltar à aba "Emissão de AF".

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
INSTRUMENTOS CONTR. E SOL. EMP.



Revisão do Pedido
Quando retorna ao requerente para ajustes em “Emitir AF”
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Revisão do Pedido
Quando retorna ao requerente para ajustes em “Emitir AF”
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Revisão do Pedido
Quando retorna ao requerente para ajustes em “Emitir AF”
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Revisão do Pedido
Quando retorna ao requerente para ajustes em “Emitir AF”

• Na aba "Emissão de AF" devemos fazer novamente o procedimento de Validação da AF clicando na

Coluna Itens→ .
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Revisão do Pedido
Quando retorna ao requerente para ajustes em “Emitir AF”
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Revisão do Pedido
Quando retorna ao requerente para ajustes em “Emitir AF”
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Revisão do Pedido
Quando retorna ao requerente para ajustes em “Emitir AF”

→ Pasta Digital: atualização e inclusão de novas documentações, caso necessário.

→ Encaminhar: Após a conclusão dos ajustes, realizar o encaminhamento pelo fluxo "ao gestor de

solicitações para emissão de empenho"
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• Emitir AF
• Instrução Pedido

• Revisão/Ajuste Pedido

• Compra Realizada

• Indica que a SNE foi devidamente emitida.

• Cabe ao requerente arquivar o pedido de AF.

Panorama das Filas de Trabalho

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
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ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO: RESTOS A PAGAR E EMPENHOS DO ANO 

CORRENTE

Cada Unidade deve realizar o acompanhamento contínuo dos restos a pagar e empenhos do ano corrente, 

conforme orientação disponível em:  

➢ http://dcom.proad.ufsc.br/ → Restos a Pagar                              Atenção aos prazos!

Emissão da SNE
Notificação do 

Fornecedor

Encaminhamento à 
Unidade para 

Recebimento dos 
Materiais

Acompanhamento 
Contínuo por parte da 

Unidade (Restos a Pagar)

Material não entregue dentro prazo: 

A) Justificativa para inscrição em 
restos a pagar

B) solicitação de anulação.

http://dcom.proad.ufsc.br/


EMPENHO

Fase em que a administração pública se

compromete a reservar o valor para cobrir

despesas com a aquisição de bens e

serviços contratados.

Garantia para o credor de que há recurso

orçamentário para pagar a despesa.

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 

PREGÃO SRP
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NOTA DE DOTAÇÃO

Utilizada para registrar as dotações

orçamentárias referentes aos valores

consignados no orçamento e nos seus

créditos adicionais, bem como para detalhar

fonte de recursos, plano interno ou Unidade

Gestora Responsável.

Regra para materiais permanentes.



SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE PREGÃO SRP

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
INSTRUMENTOS CONTR. E SOL. EMP.

Pedido de 
AF

Verificação 
legitimidade e 
emissão das 

SNEs
DCF *DPC Contato com 

fornecedor

Remessa ao 
requerente 

ou DGP 

Empenho NÃO é automático!!



Geração e Impressão 
do Empenho

Emissão e Impressão 
SICAF / 

4 CNDs

Assinatura da Direção

Montagem do 
Processo Físico 

(capinha)

Impressão da 
Etiqueta

Encaminhamento ao 
DCF para registro do 

Empenho

Retorno ao DCOM

Empenho é 
encaminhado ao 

Fornecedor com cópia 
para requerente

Confirmação com o 
fornecedor (telefone 

ou e-mail)

Processo físico é 
encaminhado ao 

requerente/DGP/Campi para 
aguardar recebimento do 

material

Após recebido o material, o 
requerente/DGP/Campi 

encaminha o processo físico 
ao DCF para PAGAMENTO

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, 
INSTRUMENTOS CONTR. E SOL. EMP.



DÚVIDAS?



RECEBIMENTO E 
TOMBAMENTO DE 
MATERIAL



150.162.3.195/solar

RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

RECEBIMENTO E TOMBAMENTO 
DE MATERIAL

• Os produtos/materiais serão recebidos PROVISORIAMENTE
no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade do item com as especificações constantes no
Edital e na proposta comercial.

• Os produtos/materiais poderão ser rejeitados, no todo ou
em parte, quando em desacordo com as especificações,
devendo ser substituídos às expensas do fornecedor no
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
notificação.



RECEBIMENTO E TOMBAMENTO 
DE MATERIAL

RECEBIMENTO

• Os produtos/materiais serão recebidos 
DEFINITIVAMENTE no prazo de 5 (cinco) dias, contado a 
partir da data da entrega, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação.



RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

✓Unidade Administrativa recebe o 
material;

✓Confere de acordo com o Empenho;

✓Solicitação de pagamento
MATL → DCF (Entrega única ou 
parcelada)

✓NF deve ser atestada pelo servidor 
responsável.

✓ DGP/Campi recebe o material;

✓ Tombamento conforme Formulário 

específico;

✓ Após entrega, encaminha-se ao 

solicitante  para emissão da 

solicitação de pagamento e 

posterior envio ao DCF;

✓ NF deve ser atestada pelo servidor 

responsável.

MATERIAL DE 

CONSUMO

MATERIAL

PERMANENTE

RECEBIMENTO E TOMBAMENTO 
DE MATERIAL



RECEBIMENTO E TOMBAMENTO DE 
MATERIAL

TOMBAMENTO

Definição: processo de registro do bem permanente próprio ou de
terceiros no sistema de controle patrimonial da UFSC;

Para efeito de identificação, os bens móveis permanentes recebem
números próprios de registro patrimonial;

A indicação do servidor que ficará responsável pelo bem tombado é feita
através do preenchimento da formulário para solicitação de empenho de
material;

A portaria que regula as atividades do Agente Patrimonial é a Portaria-
Normativa-007-GR-2007;



EM NOME DE QUEM TOMBAR?

• Bens de uso pessoal: próprio servidor que utiliza o bem

• Bens de uso comum: chefia imediata ou Diretor(a)

RECEBIMENTO E TOMBAMENTO DE 
MATERIAL



Constatação da necessidade de acionar a garantia

Requerente, com o auxílio do Agente Patrimonial da respectiva Unidade Administrativa/Depto./Centro e em posse
do código de barras do item, deverá entrar no SOLAR → Menu → Patrimônio Bens Móveis → Bens Móveis
→ Materiais Permanentes→ Inserir Código de Barras→ Consultar (apenas para material permanente)

Buscar Nº da Solicitação da Nota Empenho, Data do Ateste da Nota Fiscal, Contatos do Fornecedor,
Garantia do Item (quando não constar, verificar no Edital, através de consulta ao Nº do processo que motivou o
pregão).

Caso ainda estiver na garantia, solicitar à empresa, formalmente e através de e-mail, o acionamento da
garantia e providências, anexando a Solicitação da Nota de Empenho e a Nota Fiscal e estabelecendo um prazo
para retorno (Art. 18º, § 1°, CDC: 30 dias para fornecer solução completa). Se a empresa não retornar no prazo,
criar solicitação digital e encaminhar ao SAA/DCOM para abertura de processo administrativo contra fornecedor.

Caso não estiver na garantia, verificar se a UFSC dispõe de serviços de manutenção para o item. Exemplo: 
Móveis (Carpintaria), Refrigeração, Elétrica e Hidráulica (PU), etc.

ACIONAMENTO DA GARANTIA



DÚVIDAS?



EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO 
DE PAGAMENTO



EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO 
DE PAGAMENTO

Os materiais de consumo geralmente

são recebidos diretamente nas unidades

administrativas, ao passo que os

materiais permanentes são entregues

no Departamento de Gestão Patrimonial

(DGP) no Campus de Florianópolis, ou

diretamente no Campus de Ararangua,

Joinville, Curitibanos e/ou Blumenau.

FLUXO DO RECEBIMENTO DE

MATERIAIS E ENVIO DE NOTA

FISCAL PARA PAGAMENTO



EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO 
DE PAGAMENTO

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

Os documentos obrigatórios e que devem acompanhar qualquer
solicitação de pagamento de uma compra são:

• Solicitação de pagamento;

• Documento fiscal;

• Certidão emitida pelo SICAF*. Caso não possua acesso ao SICAF,
providenciar: Certidão Negativa FGTS, Certidão Negativa Trabalhista e
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União;

• Certidão negativa Estadual e Municipal do Fornecedor;

• Declaração do simples nacional, se for o caso.

Sempre consultar o site do DCF para

verificar os documentos necessários.

http://dcf.proplan.ufsc.br

O acesso ao SICAF deverá ser solicitado ao Departamento de Projetos, Contratos e Convênios - DPC/UFSC

Certidão Positiva ou vencida não

impede pagamento.

Nesse caso deve ser seguido o

protocolo da IN 02/2010/MPOG em

seu Art. 3º § 4º



EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO 
DE PAGAMENTO

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS: Certidão emitida pelo SICAF

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 11 DE OUTUBRO DE 2010.

Art. 3º A habilitação dos fornecedores em licitação, dispensa, inexigibilidade e nos contratos administrativos pertinentes à

aquisição de bens e serviços, inclusive de obras e publicidade, e a alienação e locação poderá ser comprovada por meio de

prévia e regular inscrição cadastral no SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados.

§ 4 º A cada pagamento ao fornecedor a Administração realizará consulta ao SICAF para verificar a manutenção das

condições de habilitação.

I - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua

advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de cinco (5) dias úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no

mesmo prazo, apresente sua defesa;

(...)

V - Havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão realizados

normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua situação junto ao

SICAF; (...)



EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO 
DE PAGAMENTO

EMITINDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO: Acesso ao SARF e/ou ao MATL

O acesso deve ser solicitado à SeTIC por meio do link http://setic.ufsc.br/permissoes/

A emissão da Solicitação de Pagamento poderá ser

realizada por meio do sistema SARF, acessado

através do IdUFSC.

A emissão da Solicitação de Pagamento também

poderá ser realizada por meio do sistema MATL,

acessado através do IdUFSC.

Para emissão através do SARF a opção está

disponibilizada em: Finanças → Ordens Bancárias

→ Solicitações de Pagamento

Para emissão através do MATL a opção está

disponibilizada em: Empenho → Ordens Bancárias

→ Solicitações de Pagamento

Para a continuidade desta explicação, utilizaremos o MATL como exemplo

http://setic.ufsc.br/permissoes/


EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO 
DE PAGAMENTO

EMITINDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO: MATL



EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO 
DE PAGAMENTO

EMITINDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO: MATL



EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO 
DE PAGAMENTO

EMITINDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO: MATL



EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO 
DE PAGAMENTO

EMITINDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO: MATL

1 2

3 4 5 6 7

1 - Solicitação: Preencher com número da 

Solicitação de Nota de Empenho;

2 - Valor: Inserir o valor do Documento Fiscal;

3 - Tipo: Tipo de Documento Fiscal (geralmente 

Nota Fiscal);

4 - Documento: Número do Documento Fiscal;

5 - Emissão: Data de emissão do Documento 

Fiscal;

6 - Valor: Inserir o valor do Documento Fiscal;

7 - Ateste: Data em que foi Atestado o 

Documento Fiscal.



EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO 
DE PAGAMENTO

EMITINDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO: MATL

Após a impressão, não

esquecer a assinatura e

o carimbo!



EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO 
DE PAGAMENTO

DÚVIDAS CORRIQUEIRAS

Solicitei uma Autorização de Fornecimento (AF) com diversos itens.

Na Solicitação de Nota de Empenho (SNE) emitida, encontram-se

todos os itens listados do mesmo fornecedor. No entanto, quando o

fornecedor fez a entrega, trouxe uma Nota Fiscal para cada um dos

itens. Como deve proceder na Solicitação de Pagamento?

Quando a Solicitação de Pagamento for feita contendo mais de um

Documento Fiscal, todos devem ser registrados, um por linha, mesmo

que utilizando a mesma Solicitação de Nota de Empenho. Nesse caso,

teremos várias linhas com a mesma Solicitação de Nota de Empenho.



EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO 
DE PAGAMENTO

DÚVIDAS CORRIQUEIRAS

Solicitei Autorização de Fornecimento (AF) com diversos itens de um

mesmo fornecedor. Como fiz as AFs em períodos diferentes, algumas

Solicitações de Nota de Empenho (SNE) foram emitidas. O fornecedor,

ao fazer a entrega, juntou todos os itens em um mesmo Documento

Fiscal. Como deve proceder na Solicitação de Pagamento?

Quando a Solicitação de Pagamento for feita usando como fonte mais

de uma Solicitação de Nota de Empenho para um mesmo Documento

Fiscal, uma linha para cada empenho com seu respectivo valor deverá

ser incluída. Nesse caso teremos várias linhas de Solicitação de Nota

de Empenho contendo o mesmo Documento Fiscal.



EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO 
DE PAGAMENTO

ENCAMINHAMENTO

Para o encaminhamento do processo existem três hipóteses:

I - Pagamento total de um Empenho;

II - Pagamento parcial de um Empenho;

III - Pagamento com vários Empenhos.

Caso I - Pagamento total de um Empenho: A Solicitação de Pagamento e os documentos exigidos

devem ser incluídos no processo físico do empenho. Após, encaminhar o processo físico e sua versão no

Solar ao DCF/SEPLAN. Recomenda-se a digitalização dos documentos e sua inclusão na versão do Solar.

Casos II e III - Pagamento parcial de um Empenho e Pagamento com vários Empenhos: Abrir um novo

processo físico e anexar a Solicitação de Pagamento e os demais documentos exigidos. Após, encaminhar

o processo físico e sua versão no Solar ao DCF/SEPLAN. Os processos de empenho devem permanecer

no setor solicitante até seu saldo findar para depois serem encaminhados ao DCF para arquivamento.



EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO 
DE PAGAMENTO

ENCAMINHAMENTO

Assunto: 1248



EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO 
DE PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES

o Os materiais são entregues conforme conveniência e necessidade do requerente. Da mesma

forma que ocorre quando há entrega total, é imprescindível que o requerente faça uma

solicitação de pagamento no MATL a cada entrega.

o Os Programas de Pós-graduação deverão consultar a PROPG sobre os procedimentos

necessários para encaminhar o pagamento ao DCF.

o Nunca retenha o Documento Fiscal. Sem ele, o DCF não pode realizar o pagamento ao

fornecedor

Passo a passo para solicitação de pagamento no MATL disponível no Manual de Compras:

https://compras.wiki.ufsc.br → RECEBIMENTO DE MATERIAIS E ENVIO DE NOTA FISCAL PARA

PAGAMENTO

https://compras.wiki.ufsc.br/


DÚVIDAS?



PROCEDIMENTOS PARA 

DISPENSA E 

INEXIGIBILIDADE



“Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XXI - Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o 

qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações.

- Casos previstos na Lei 8.666/93

- Relação com o princípio da Eficiência, amparado pelo princípio da Legalidade.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL



DISPENSA DE LICITAÇÃO

- Quando a lei autoriza a não realização de procedimento licitatório dizemos que esta é 

dispensável. 

- As hipóteses previstas (35 ao todo, rol taxativo) estão localizadas no Art. 24 da Lei 8.666/93.

- Existe a possibilidade de competição entre os participantes, mas por expressa previsão 

em lei e por motivo de conveniência e/ou oportunidade, o Administrador Público pode optar

por não realizá-la.

- No caso da Licitação dispensada (Art. 17 da Lei 8.666/93, rol taxativo), existe a 

possibilidade de competição, mas o Administrador Público não pode realizar o procedimento 

licitatório.

- Ocorre nos casos de alienação/doação de bens móveis/imóveis para outros órgãos e 

entidades da Administração Pública.



DOCUMENTAÇÃO PADRÃO (24 II)

- Ofício de Justificativa

- Mapa Comparativo de preços (critério: menor valor unitário)

- Orçamentos válidos (incluindo trocas de emails)

- Relatório da Pesquisa de Preços

- Certidões negativas dos fornecedores (links diretos no checklist)

- Checklist preenchido e assinado



ART. 24 INC. II – AQUISIÇÕES DE 

BAIXO VALOR

Art. 24.  É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por

cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para

alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a

parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que

possa ser realizada de uma só vez;

R$ 17.600,00 – Por Natureza de Despesa para a UFSC por Ano!



DISPENSA – ART. 24 INC. IV (emergência ou 

calamidade pública)

• Art. 24, IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, 

quando caracterizada urgência de atendimento de situação que 

possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 

pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 

públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 

serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 

dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;



Documentos Necessários: 
• Caracterização da emergência;
• Mesmos documentos da aquisição por meio do art. 24, inc. II.

• RESPONSABILIZAÇÃO!!

DISPENSA – ART. 24 INC. IV (emergência ou 

calamidade pública)



Acórdão 347/1994 - Plenário: 
• [...] quanto à caracterização dos casos de emergência ou de calamidade pública, em tese:

• a) que, além da adoção das formalidades previstas no art. 26 e seu parágrafo único da Lei nº 8.666/93, são 

pressupostos da aplicação do caso de dispensa preconizado no art. 24, inciso IV, da mesma Lei:

• a.1) que a situação adversa, dada como de emergência ou de calamidade pública, não se tenha 

originado, total ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão 

dos recursos disponíveis, ou seja, que ela não possa, em alguma medida, ser atribuída à culpa ou dolo do 

agente público que tinha o dever de agir para prevenir a ocorrência de tal situação;

• a.2) que exista urgência concreta e efetiva do atendimento a situação decorrente do estado emergencial 

ou calamitoso, visando afastar risco de danos a bens ou à saúde ou à vida de pessoas;

• a.3) que o risco, além de concreto e efetivamente provável, se mostre iminente e especialmente 

gravoso;

• a.4) que a imediata efetivação, por meio de contratação com terceiro, de determinadas obras, serviços ou 

compras, segundo as especificações e quantitativos tecnicamente apurados, seja o meio adequado, efetivo 

e eficiente de afastar o risco iminente detectado;

DISPENSA – ART. 24 INC. IV (emergência ou 

calamidade pública)



DISPENSA – ART. 24 INC. V (em virtude de 

licitação deserta)

Art. 24.  É dispensável a licitação:

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e

esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a

Administração, mantidas, neste caso, todas as condições

preestabelecidas;



Documentos Necessários: 

• Comprovante de três tentativas de licitações que deram 

desertas;

• Licitação deserta ≠ Licitação fracassada.

DISPENSA – ART. 24 INC. V (em virtude de 

licitação deserta)



DISPENSA – ART. 24 INC. XVII 
(manutenção de equipamentos durante o período 

de garantia técnica)

Art. 24.  É dispensável a licitação:

XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou

estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos

durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor

original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for

indispensável para a vigência da garantia;



Documentos Necessários: 

Mesmos documentos da Aquisição Direta (Art. 24 II) além de:

• Comprovação de que o equipamento está em garantia e de que 

é indispensável a aquisição para a continuidade para a garantia.

DISPENSA – ART. 24 INC. XVII 
(manutenção de equipamentos durante o período 

de garantia técnica)



Art. 24 Inc. XXI - Aquisição para Pesquisa 

Científica

Art. 24. É dispensável a licitação:

XXI - para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e

desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, a 20% (vinte

por cento) do valor de que trata a alínea “b” do inciso I do caput do art. 23;



DISPENSA – AQUISIÇÃO PARA 

PESQUISA CIENTÍFICA – Art. 24 Inc. XXI

Documentos Necessários: 

• Declaração com Justificativa Técnica assinada pelo orientador 

do projeto;

• Projeto de pesquisa contendo os materiais do pedido; 

• Carta de Aprovação da PROPG e Nota de Crédito CAPES;

• Nota de Dotação Orçamentária (Recursos de outras fontes para 

pesquisa)



INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
- A licitação é inexigível quando há inviabilidade de competição entre licitantes.

- A inexigibilidade decorre da singularidade do produto ou serviço que a Administração Pública 

deseja contratar.

- As hipóteses de licitação inexigível formam um rol exemplificativo

previsto no Art. 25 da Lei 8.666/93:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos 

por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 

marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido 

pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o 

serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 

equivalentes;

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 

singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para 

serviços de publicidade e divulgação;

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 

empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.”



ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE

EXEMPLOS



INEXIGIBILIDADE – Art. 25 Inc. I
(Fornecedor Exclusivo)

Documentos Necessários: 
• Ofício ou Nota Técnica com justificativa do material;

• Atestado de exclusividade - Sindicato/órgão de classe – com 

Firma Reconhecida;

• 3 Notas Fiscais comprovando o preço de fornecimento;

• Projeto de pesquisa contendo os materiais do pedido; 

• Carta de Aprovação da PROPG e Nota de Crédito CAPES (se for 

de Recurso para pesquisa);

• Nota de Dotação Orçamentária (Recursos de outras fontes para 

pesquisa).



INEXIGIBILIDADE – Art. 25 Inc. I
(Fornecedor Exclusivo)

ACÓRDÃO Nº 3613/2018 - TCU - 1ª Câmara

• 1.7. Com fundamento no art. 208, § 2º, do RI/TCU, dar ciência ao 

Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. acerca das seguintes 

impropriedades, com vistas à prevenção de outras ocorrências 

semelhantes: (...);

• 1.7.3. compra com fundamento em inexigibilidade de licitação 

sem justificativa formal para o preço: o processo eletrônico da 

Inexigibilidade de Licitação (...) não foi instruído com justificativa 

quanto ao preço praticado pelo mercado (...).



INICIANDO A INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL

Primeiros passos

Itens da mesma modalidade de compra
Não misturar itens de dispensa com itens de inexigibilidade, 24 II com 24 XXI, etc.

Itens da mesma natureza de material (consumo ou permanente);



OFÍCIO DE JUSTIFICATIVA

LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos 

e dos fundamentos jurídicos, quando:

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

- Deve expor motivo e finalidade da aquisição (para 

quê/quando/onde/por quanto tempo os materiais serão utilizados, 

beneficiários diretos.

- Assinatura, data e carimbo da chefia máxima do setor requerente e 

“De acordo” do ordenador de despesas da Unidade do setor 

requerente.

- Deve justificar o porquê da aquisição via dispensa/inexigibilidade

- Conciso e objetivo

- Exemplo de ofício de justificativa (24 II)



PESQUISA DE PREÇOS
ORÇAMENTOS 

- Solicitar orçamentos de empresas que a administração pública  possa 

vir a comprar diretamente;

- Orçamentos de fornecedores com CNPJ ativo perante a Receita 

Federal;

- Empresas distintas e desvinculadas entre si.

Orçamentos (prints) de sites não são válidos

para dispensas!



- Mínimo 3 orçamentos (por item) perfeitamente legíveis, em consonância com os 

preços médios praticados pelo mercado;

- Compatibilidade com os itens solicitados no processo (especificação e quantidades e 

unidades de medidas);

- Compras de baixo valor (Art. 24 Inciso II): Orçamentos preferencialmente de ME e EPP.

Se necessário, alterar catalogação do item ou inserir 

detalhamento.

Obs: nos processos de inexigibilidade (Art. 25 Inciso I), considerar apenas um orçamento

na pesquisa de preços.

PESQUISA DE PREÇOS



ORÇAMENTOS

Devem ter informações mínimas como:

- Razão social da empresa, CNPJ, endereço completo, telefone, e-mail;

- Data de emissão do documento e seu prazo de validade;

- Condições de recebimento por empenho; 

- Frete por conta do fornecedor (frete CIF);

- Dados bancários do fornecedor com a melhor proposta.

PESQUISA DE PREÇOS



ORÇAMENTOS

- IN 5/2014 Art. 3º Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores,

estes deverão receber solicitação formal para apresentação de cotação.

- Relatório de Pesquisa de Preços (anexo da Nota Técnica nº 376/2013/PF-

UFSC/PGF/AGU)

- Incompatibilidade com preços de mercado e aplicação de multa 

pelo TCU (https://canalabertobrasil.com.br/incompatibilidade-com-precos-de-mercado-e-

aplicacao-de-multa-pelo-tcu/)

Orçamentos:

❖ Se obtidos presencialmente > assinados;

❖ Se obtidos virtualmente > comprovação de e-mail

solicitando, assinatura é dispensável.

PESQUISA DE PREÇOS



MODALIDADES DE COMPRA E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

CHECKLIST DE DISPENSA DE LICITAÇÃO



MODALIDADES DE COMPRA E 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

TODOS OS CHECKLISTS ESTÃO 

DISPONÍVEIS EM

dcom.proad.ufsc.br/formularios

Baixe sempre a última versão disponível!!



PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE
ACORDO COM A MODALIDADE
FLUXO AQUISIÇÃO DIRETA (24 II)

REQ • Pesquisa de Preço

REQ • Pedido (7 Passos)

REQ • Aprovação Chefia

DCOM • Triagem

DCOM • Aprovação da dispensa

DCOM • Conferência do Mapa Comparativo de Preços

DCOM • Emissão da Solicitação de Nota de Empenho

DCF • Registro do Empenho

DCOM • Envio ao Fornecedor

DGP 
/ REQ

• Envio do processo para acompanhamento da entrega pelo DGP ou REQ.



PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE
ACORDO COM A MODALIDADE
FLUXO DISPENSA (24 XXI) E INEXIGIBILIDADE (25 I)

REQ • Pesquisa de Preço

REQ • Pedido (7 Passos)

REQ • Aprovação Chefia ou PROPG

DCOM • Triagem

DCOM • Aprovação da dispensa

DCOM • Conferência do Mapa Comparativo de Preços

PF • Parecer Jurídico (se compra acima de R$ 17.600,00)

PROAD • Ratificação do Parecer (se compra acima de R$ 17.600,00)

DCOM • Publicação no DOU (se compra acima de R$ 17.600,00)

DCOM • Emissão da Solicitação de Nota de Empenho

DCOM • Divulgação no SIASG (se compra abaixo de R$ 17.600,00)

DCF • Registro do Empenho

DCOM • Envio ao Fornecedor

DGP / 
REQ

• Envio do processo para acompanhamento da entrega pelo DGP ou REQ.



DÚVIDAS?



AULA 6

Objetivo: Capacitar o aluno acerca dos
procedimentos básicos para instrução de
processos de adesão à ata de registro de preços,
além de debater com os alunos quanto à
necessidade de planejamento por parte dos
requerentes e apresentação do Calendário de
Compras do DCOM. Será ainda explanado quanto
aos procedimentos para instrução de Processos
Administrativos contra fornecedores, bem como
pedidos de Reequilíbrio Econômico-Financeiro e
Troca de Marca.



AULA 6

Ministrantes: 
• Guilherme Krause

• Luciana Raimundo

• Vilmar Michereff Junior

Tópicos:
• Procedimentos para Adesão;

• Processo Administrativo, Reequilíbrio e Troca de Marca;

• Planejamento e calendário de compras.



DÚVIDAS 

AULA ANTERIOR ?



ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

A adesão à Ata de Registro de Preços pode ser definida

como um ato, por meio do qual um órgão ou entidade da

Administração Pública adere à ata elaborada mediante

licitação e promovida por outro órgão.



Autorização de fornecimento (AF)

Adesão de Órgãos Externos em Atas da UFSC

Adesão da UFSC em Atas externas

ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS

UFSC

BNU

UFSC

ARA

OUTRA UASG 
UFPR

UFSC      
CBS

UFSC       
JOI

OUTRA UASG 
UFFS

COMPREENDENDO AS DIFERENÇAS

A Administração Pública Federal pode recorrer à modalidade Adesão 

à Ata de Registro de Preços apenas de outros órgãos federais. 



ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

A regra para a realização de compras na administração pública é
a licitação. A Adesão à Ata de Registro de Preços trata-se de
uma excepcionalidade. Para que a Adesão se efetive, esta
deve ser amplamente justificada no Ofício de Justificativa,
considerando-se, inclusive, a possibilidade de indeferimento em
casos onde a argumentação revele situação não emergencial
e/ou de não acompanhamento do Calendário de Compras.

D7892/2013 (alterado pelo D9488/2018) - Art. 22. Desde que devidamente justificada a

vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer

órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.



ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

O Decreto nº 9.488/2018, introduzindo novas regras para as aquisições realizadas
por meio da modalidade de compras Adesão à Ata de Registro de Preços, institui,
sob a responsabilidade do demandante/requerente, a necessidade de realização de
um estudo contemplando a viabilidade, a eficiência e a economicidade da aquisição
via Adesão. Segundo o Art. 22. § 1º-A "A manifestação do órgão gerenciador de que
trata o § 1º fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas
entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da
utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário
de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão".

Ainda que o decreto não especifique o formato e o conteúdo do estudo, este deve conter, de forma clara e

objetiva, as seguintes informações:

• O ganho de eficiência (adequação da Adesão à necessidade);

• A viabilidade (disponibilidade financeira para o atendimento da necessidade) e

• A economicidade (melhor aproveitamento dos recursos).



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS
Ainda, segundo o Decreto nº 9.488/2018:

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.

§ 4º O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de
registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços do IFSUL (15/2018) prevê a aquisição de

100 unidades de um único item. A UFSC pretende aderir à Ata do

IFSUL, solicitando 80 unidades deste mesmo item. Segundo o

Decreto nº 9.488/2018, é possível solicitar esse quantitativo?



ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

FLUXO DA ADESÃO



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS

ANTES DE INSTRUIR UM PROCESSO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

• Verifique se há disponibilidade orçamentária;

• Faça um amplo levantamento de necessidades excepcionais às licitações

em curso;

• Verifique a existência de Ata vigente na UFSC. Acesse o sítio eletrônico

do DCOM. No menu “Atas de Registro de Preços” será possível localizar

os pregões, as empresas, as datas de vigência e os produtos, conforme

será exibido adiante.



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

01. Ofício contendo ampla justificativa e estudo de eficiência, viabilidade e 

economicidade da aquisição via Adesão; 

02. Ofício enviado ao fornecedor; 

03. Carta de resposta do fornecedor; 

04. E-mails trocados com o fornecedor; 

05. Certidão negativa emitida pelo SICAF; 

06. Certidões CEIS, CNJ e TCU; 

07. Certidão negativa estadual e municipal do fornecedor; 

08. Edital do Pregão, Termo de Referência e Termo de Homologação; 

09. Ata de Registro de Preços assinada; 

10. 03 (três) orçamentos do Painel de Preços e Mapa Comparativo de Preços; 

11. Relatório da Pesquisa de Preços assinado; 

12. Checklist/Lista de verificação assinada; 

13. Indicação da fonte orçamentária; 

14. Formulário para Solicitação de Empenho de Material, se for o caso.



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Ofício contendo ampla justificativa e estudo de eficiência,

viabilidade e economicidade da aquisição via Adesão

O Ofício de justificativa deve conter os seguintes pontos:

• Argumentação que expresse uma situação emergencial; e/ou

• Descreva a situação em que a universidade poderá ser onerada; e

• O não descumprimento dos prazos estipulados no Calendário de Compras.

O Ofício de justificativa, caso seja utilizado para o estudo mencionado no Decreto nº 9.488/2018, deverá

contemplar:

• O ganho de eficiência (adequação da modalidade Adesão à necessidade, em detrimento de outras

modalidades para compras);

• A viabilidade (disponibilidade financeira para o atendimento da necessidade) e

• A economicidade (melhor aproveitamento dos recursos).



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Ofício enviado ao fornecedor; Carta de resposta do fornecedor

e E-mails trocados com o fornecedor

O ofício ao fornecedor deve conter o pleito de requerimento de autorização de

Adesão, o número do item e a indicação do local de entrega do(s) material(is). Para

obter o modelo do Ofício acesse o sítio eletrônico do DCOM no link:

<http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/>

Imprescindível haver anuência do fornecedor, por meio da Carta de Aceite assinada e

contendo o CNPJ. Os e-mails trocados também devem ser incluídos no processo.

http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/


ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Certidão negativa emitida pelo SICAF; Certidões CEIS, CNJ e

TCU e Certidão negativa estadual e municipal do fornecedor

• SICAF: Caso não possua acesso ao SICAF, solicitar ao Departamento de Projetos,

Contratos e Convênios (DPC/UFSC).

• CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas), CNJ (Certidão

Negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça) e TCU (Certidão

Negativa de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União);

• Certidão negativa Estadual e Municipal do fornecedor;

No sítio eletrônico do DCOM você encontra o link direto para cada uma das certidões

solicitadas, exceto para as estaduais e municipais. Acesse o link:

http://dcom.proad.ufsc.br/consulta-certidoes-negativas

http://dcom.proad.ufsc.br/consulta-certidoes-negativas


ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Edital do Pregão, Termo de Referência e Termo de

Homologação

No Painel de Preços, após localizar a Ata e consultar o

fornecedor sobre a entrega do item, salvar o Edital, o

Termo de Referência e o Termo de Homologação,

disponíveis no Painel de Preços, conforme abaixo:



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: . Ata de Registro de Preços assinada

Incluir a Ata de Registro de Preços assinada pelo

gerenciador e pelo fornecedor. Importante não

confundir com a Ata de realização do Pregão,

documento onde são registrados os lances dos

fornecedores. Solicitar a Ata assinada diretamente

ao fornecedor ou ao órgão gerenciador.



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 03 (três) orçamentos do Painel de Preços e Mapa Comparativo

de Preços;

Os orçamentos deverão ser realizados de acordo com a IN nº 5/2014/MPOG (alterada pela Instrução Normativa

nº 3, de 20 de abril de 2017): Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes

parâmetros:

• Painel de Preços disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;

• contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias

anteriores à data da pesquisa de preços;

• pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde

que contenha a data e hora de acesso; ou (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017)

• pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180

(cento e oitenta) dias.

§1º Os parâmetros previstos nos incisos deste artigo poderão ser utilizados de forma combinada ou não,

devendo ser priorizados os previstos nos incisos I e II e demonstrado no processo administrativo a metodologia

utilizada para obtenção do preço de referência.

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/


ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 03 (três) orçamentos do Painel de Preços e Mapa Comparativo

de Preços;

Filtros:



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Mapa Comparativo de Preços

No Mapa Comparativo de Preços deverá constar os três orçamentos e os três fornecedores

obtidos segundo Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017, além do orçamento e do

fornecedor da Ata de Registro de Preços que se pretende realizar a Adesão.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Relatório da Pesquisa de Preços assinado

O relatório de pesquisa de preços deve informar a metodologia utilizada para o

levantamento dos três orçamentos solicitados e para a escolha da Ata que se pretender

realizar a Adesão. Deve constar qualquer dificuldade emergida durante a instrução do

processo e estar assinado pelo responsável pela instrução do processo.



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Checklist/Lista de verificação assinada

O Checklist/Lista de Verificação deve auxiliar na instrução processual, guiando o requerente

para a inserção dos documentos necessários ao pedido de Adesão. Para obter o Checklist/Lista

de Verificação, acesse o link: http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Indicação da fonte orçamentária

Deverá ser verificada a disponibilidade orçamentária, imprescindível para cobrir a despesa com a contratação

pretendida. Mesmo não havendo iniciado o processo, recomenda-se trabalhar com projeções e médias de

valores de mercado para os itens desejados.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Formulário para Solicitação de Empenho de Material

O formulário para solicitação de empenho de material deverá ser incluído aos autos quando o pedido se tratar

da compra de material permanente.

http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/


ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS
ABERTURA DO PROCESSO

No sistema Solar, acesse o módulo compras & licitações→ compras &

licitações→ pesquisa de preços.

Clicar em Novo → Adicionar e, no ícone da lupa na linha Item procurar

por “adesão”.

Observação: a) serão aceitos somente os itens de código

077.99.000023 (caso seja material permanente) ou 099.24.000223 (caso

seja material de consumo).



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS
ABERTURA DO PROCESSO

Ainda, quanto aos itens deve-se inserir nos

seus respectivos “detalhamentos”:

Inserir o Número do Pregão e UASG;

Inserir o Número do Item;

Inserir Nome do Item;

Inserir Descrição Detalhada.

Tais dados constam no Termo de Referência

do Edital do órgão gerenciador.



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS
ABERTURA DO PROCESSO: Inserção dos Preços

o O valor da ARP que motivou o processo de adesão também deverá
constar no Mapa Comparativo de Preços;

o O critério da pesquisa deverá ser “Menor Valor Unitário”, assim como
utilizado nos processos de dispensa e inexigibilidade.



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS
ABERTURA DO PROCESSO: Assunto

Após a etapa de Pesquisa de Preços, o pedido deverá ser complementado,
conforme demonstração de preenchimento do campo “Assunto”:



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

o Convém frisar que o pregão do Órgão Gerenciador, nesse caso, deverá estar
vigente por, no mínimo, mais um mês, a partir da data de encaminhamento do
pedido à respectiva coordenadoria, de forma a permitir a análise e a conclusão do
processo em tempo hábil;

o É necessário instruir apenas um processo por Ata de Registro de Preços;

o Utilizar formulários atualizados;

o Utilizar sempre a última versão do Checklist/Lista de verificação disponível no sítio
eletrônico do DCOM.



Informações complementares 

Diferenciar o tipo de material

Informações técnicas do processo



Preencher os campos:

“Sim” ou “Não” e/ou “Justificativa/Obs”

Informações técnicas dos itens



Orçamentos

Recurso destinado à pesquisa científica

Lista de verificação

Assinatura do responsável



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS
MANUAL DE COMPRAS



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS
MANUAL DE COMPRAS



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS
ACÓRDÃO Nº 3092/2014 - TCU – Plenário

Excerto - Voto:

25. Contudo, não foi possível encontrar a justificava da UFPB para a adoção do SRP neste caso concreto
(...)

26. Em minha opinião, o assunto merece atenção especial. É que um dos principais riscos associados à
utilização do SRP, dentre tantos outros, é a indevida alimentação do famigerado “mercado de atas”. Sem
dúvidas, a substituição do antigo regulamento pelo recente Decreto 7.892/2013 representou uma evolução
para o sistema, certamente derivada da atuação desta Corte (...)

27. Não obstante a isso, ainda é de se salientar a lição do jurista Joel de Menezes Niebuhr no sentido de
que o “mercado de atas” expõe os princípios licitatórios a risco excessivo e despropositado, abrindo
as portas da Administração a todo tipo de lobby, tráfico de influência e favorecimento pessoal. É por
isso que o SRP somente deve ser adotado nas estritas hipóteses previstas nas normas legais e
regulamentadoras e mediante escorreita fundamentação técnica, o que deveria ter sido evidenciado pela
Universidade.



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS
ACÓRDÃO Nº 3545/2018 - TCU - 1ª Câmara

1.7. Ciência:

1.7.1. à Base de Administração do Quartel General do Exército das seguintes impropriedades
identificadas (...), com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de
outras semelhantes:

1.7.1.1. não foi justificada a admissão, ou não, de adesões tardias (caronas) na licitação,
o que afronta o princípio da motivação dos atos administrativos (art. 50, Lei 9.784/1999), bem
com a jurisprudência desta Corte (Acórdão 1.297/2015 - Plenário);



ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS
ACÓRDÃO Nº 3545/2018 - TCU - 1ª Câmara

1.7.1.2. não se observou a Instrução Normativa/MPDG 5/2014, que orienta a elaboração das
pesquisas de preços e tampouco a jurisprudência desta Corte de Contas, de acordo com a qual os
procedimentos realizados deveriam ter contemplado pelo menos os seguintes aspectos:

1.7.1.2.1. identificação da fonte de informação e do agente responsável pela elaboração da pesquisa
(Acórdão 2.451/2013 - Plenário);

1.7.1.2.2. identificação do servidor responsável pela cotação (Acórdão 909/2007 - 1ª Câmara);

1.7.1.2.3. empresas pesquisadas integrantes do ramo pertinente (Acórdão 1.782/2010 - Plenário);

1.7.1.2.4. empresas pesquisadas não vinculadas entre si (Acórdão 4.561/2010 - 1ª Câmara);

1.7.1.2.5. caracterização completa das fontes consultadas (Acórdão 3.889/2009 - 1ª Câmara);

1.7.1.2.6. indicação fundamentada e detalhada das referências utilizadas (Acórdão 1.330/2008 - Plenário);

1.7.1.2.7. data e o local de expedição (Acórdão 3.889/2009 - 1ª Câmara).



DÚVIDAS?



SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

ROTEIRO DO TÓPICO:

• Definição e motivações do Processo Administrativo

• Sanções Administrativas aplicáveis

• Etapas do Processo Administrativo

• Exercício prático



DEFINIÇÃO E MOTIVAÇÕES DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO

O QUE É O PROCESSO ADMINISTRATIVO?

É um instrumento pelo qual a Administração Pública exerce seu

poder-dever para apurar as infrações funcionais e aplicar

penalidades aos seus agentes públicos e àqueles que possuem

uma relação jurídica com a administração.



DEFINIÇÃO E MOTIVAÇÕES DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO

POR QUE UM PROCESSO ADMINISTRATIVO?

É um instrumento norteador para que sejam garantidas todas as 
etapas necessárias e exigidas por lei para ambas as partes.

As tramitações seguem as normativas da Lei nº 9.784/99 para 
aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis 8.666/93 e 
10.520/2002.



DEFINIÇÃO E MOTIVAÇÕES DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO

FINALIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Preventiva 

• Atua antes da prática do descumprimento da lei, do edital ou do contrato;

• Baseia-se na previsão legal, editalícia e contratual das sanções;

• Busca prevenir a prática do descumprimento da lei e do edital;

• Busca evitar a reincidência do licitante/contratado já punido. 

Repressiva 

• Atua depois da prática do descumprimento da lei, do edital ou do contrato; 

• Baseia-se na sanção aplicada concretamente; 

• Busca retribuir o mau causado.



DEFINIÇÃO E MOTIVAÇÕES DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO

O PROCESSO ADMINISTRATIVO É OBRIGATÓRIO?

Acórdão Plenário TCU nº 754/2015 

9.5 Determinar ao MP, CNJ, CNMP, Senado, Câmara e TCU que: 

9.5.1 orientem os gestores das áreas responsáveis por conduzir licitações, inclusive os dos
órgãos sob seu controle de atuação administrativa e financeira, para que autuem
processo administrativo com vistas à apenação das empresas que praticarem,
injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 e alertem-nos de
que tal dispositivo tem caráter abrangente e abarca condutas relacionadas não apenas à
contratação em si, mas também ao procedimento licitatório e à execução da avença.



DEFINIÇÃO E MOTIVAÇÕES DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO

O PROCESSO ADMINISTRATIVO É SIGILOSO?

Lei nº 9.784/99

Art. 9º “São legitimados como interessados no processo administrativo:

I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses 
individuais ou no exercício do direito de representação”.

Lei nº 12.527/2011

§ 3º “O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados 
como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a 
edição do ato decisório respectivo.” 

Se o fornecedor desejar, ele pode ter uma cópia do processo?



IRREGULARIDADES MAIS COMUNS

• Atraso na entrega

• Irregularidade na entrega

• Inexecução da garantia

• Certidões vencidas no SICAF

• Não assinatura da Ata de Registro de Preços

• Existência de outra penalidade vigente



SANÇÕES APLICÁVEIS

QUAIS SÃO AS SANÇÕES APLICÁVEIS?

→ Princípio da legalidade: só existe sanção prevista em lei.

Lei nº 8.666/93 – Arts. 86, 87 e 88 Lei nº 10.520/2002 – Art. 7º

Advertência Impedimento de licitar e contratar

Multa Descredenciamento do SICAF

Suspensão temporária Multa

Declaração de inidoneidade



SANÇÕES APLICÁVEIS

ADVERTÊNCIA

Esta penalidade está prevista para casos mais brandos, para descumprimentos de menor 
lesividade e culpabilidade. Trata-se de um registro no SICAF.

• Base legal: Lei 8.666/93, Art. 87

• Abrangência: Órgão aplicador

E-mail, notificação ou ofício podem ser considera-

dos como advertência?



SANÇÕES APLICÁVEIS

MULTA

Inexecuções totais ou parciais do contrato e do Edital: atraso na entrega, recusa em 
assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de apresentar os documentos exigidos, 
rescisão/anulação do contrato/nota de empenho motivado por culpa da Contratada, 
irregularidades mantidas no SICAF entre outros.

• Base legal: Lei 8.666/93, Art. 86 e 87, Lei nº 10.520/2002, Art. 7º 

• Abrangência: Órgão aplicador



SANÇÕES APLICÁVEIS

TIPOS DE MULTA

Multa moratória Multa compensatória

Art. 86 da Lei nº 8.666/93 Art. 87 da Lei nº 8.666/93

• O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o 

contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no contrato;

• Atraso = mora;

• Administração ainda tem interesse em receber a 

obrigação atrasada;

• Pagamento da multa não exime o cumprimento da 

obrigação e vice-versa.

• Pela inexecução total ou parcial do contrato a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 

contratado as seguintes sanções: II - multa, na forma prevista 

no instrumento convocatório ou no contrato;

• Art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

• Administração não tem mais interesse em receber a 

obrigação não cumprida;

• Objetivo é compensar/indenizar a Administração pelo

material que não receberá.



TIPOS DE MULTA

Exemplo de Multa Moratória Exemplo de Multa Compensatória

“1% sobre o valor do item pelo atraso na entrega do bem, 

limitado a 15 dias”

“25% do valor do item pelo atraso na entrega superior a 15 

dias”

0,5% do valor mensal do contrato, por dia de atraso para o 

início da prestação do serviço,

até o limite de 30 dias”

“30% sobre o valor do contrato, em caso de rescisão unilateral 

do contrato por

culpa da contratada”

O valor da multa aumenta conforme a extensão do atraso O valor da multa é fixo

Finalidade de obrigar o particular ao cumprimento da 

obrigação

Finalidade de compensar, indenizar a Administração pelo dano 

sofrido em razão do

não recebimento da obrigação

Os tipos de multa podem ser combinados?

SANÇÕES APLICÁVEIS



SANÇÕES APLICÁVEIS

TIPOS DE MULTA (editais da UFSC)

18.2. Se o licitante deixar de celebrar a Ata de Registro de Preços, ficará sujeito às seguintes penalidades, 

conforme o caso:

a) Recusar-se ou deixar de enviar documento(s) necessário(s) à comprovação de capacidade para assinatura da 

Ata de Registro de Preços, de acordo com o solicitado: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer 

órgãos/entidades da União pelo prazo de 1 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor 

total de sua proposta.

b) Recusar-se ou deixar de assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de validade da sua proposta: 

impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de 1 (um) ano e 

multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta.

c) Recusar-se ou deixar de receber a Nota de Empenho referente à Ata de Registro de Preços: impedimento de 

licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de no mínimo 1 (um) ano, 

limitado a 3 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total do empenho.

MULTA COMPENSATÓRIA

MULTA COMPENSATÓRIA

MULTA COMPENSATÓRIA



SANÇÕES APLICÁVEIS

TIPOS DE MULTA (editais da UFSC)

18.3. Se o licitante tentar fraudar, fraudar ou falhar na execução da Ata de Registro de Preços, ou ensejar 

retardamento de sua execução, ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso:

a) Recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens registrados: impedimento de licitar e de contratar com 

quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) 

em relação ao valor global atualizado da Ata de Registro de Preços.

b) Atrasar a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior a 30 (trinta) dias: cancelamento da Ata 

de Registro de Preços, impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo 

prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, além de multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global 

atualizado da Ata de Registro de Preços.

MULTA COMPENSATÓRIA

MULTA COMPENSATÓRIA



SANÇÕES APLICÁVEIS

TIPOS DE MULTA (editais da UFSC)

18.10. Além do exposto nos itens precedentes, a adjudicatária ficará sujeita a sanções de advertência e multa, de 

acordo com o estabelecido nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicadas suplementarmente pela

inobservância das condições estabelecidas para o fornecimento ou prestação de serviço ora contratado.

a) Advertência, nos casos de menor gravidade.

b) Multa de mora de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento), calculada sobre o total devido, por dia 

de atraso na entrega do objeto, sendo que a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, este será 

considerado como inexecução total da Ata de Registro de Preços, implicando as sanções mencionadas

no item 18.3.

MULTA MORATÓRIA



SANÇÕES APLICÁVEIS

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA

Em casos graves em que o fornecedor demonstra conduta inapropriada que possa 
prejudicar o órgão comprador, há a possibilidade da aplicação de uma suspensão 
temporária, com prazo não superior a 2 (dois) anos. 

• Base legal: Lei 8.666/93, Art. 87

• Abrangência: Órgão aplicador



IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Em infrações mais graves, poderá ser deferido o impedimento de licitar e contratar, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos e possuindo a amplitude de abrangência nas 
esferas da União, uma vez que esse critério é atrelado à natureza da Unidade 
sancionadora.

• Base legal: Artigo 40, §3º IN/MP nº 2/2010; Lei nº 10.520/2002, Art. 7º

• Abrangência: No caso da UFSC, toda a esfera pública federal

SANÇÕES APLICÁVEIS

Como o Impedimento de Licitar e Contratar aplicado por outro         

órgão pode afetar também os nossos pregões?



DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Esta modalidade, por ser considerada a mais severa dentre as previstas em lei, 
impede o fornecedor de participar de quaisquer processos de compra com todas as 
esferas do Estado por prazo indeterminado e apenas pode ser aplicada por um 
Ministro de Estado.

• Base legal: Lei 8.666/93, Art. 87, inciso IV; Art. 88

• Abrangência: Toda a esfera pública

SANÇÕES APLICÁVEIS



PRINCÍPIOS NORTEADORES

A aplicação da sanção deve obedecer ao previsto em Edital e no contrato e 
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao julgar-se o caso, 
deve-se levar em consideração a gravidade da infração, o prejuízo 
causado, a vantagem auferida ou pretendida, a consumação ou não da 
infração, a reincidência etc.

Registrar todas as ocorrências é de suma importância 

para que haja a criação de um histórico de comportamento 

do fornecedor.

SANÇÕES APLICÁVEIS



Apenas a multa pode ser aplicada conjuntamente com outra penalidade. Assim:

- Advertência isolada OU advertência + multa; 

- Suspensão isolada OU suspensão + multa;

- Declaração de inidoneidade isolada OU declaração + multa; 

- Impedimento de licitar e contratar isolado OU impedimento + multa.

Fundamentos: Lei nº 8.666/93, art. 87, §2º; Lei nº 10.520/2002, parte final do 
artigo 7º.

SANÇÕES APLICÁVEIS

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO



SANÇÕES APLICÁVEIS

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO

Existe uma ordem para a aplicação das sanções?

1ª infração = advertência;

2ª infração = multa; 

3ª infração = suspensão; 

4ª infração = impedimento de licitar e contratar 

Se o fornecedor já possui sanção aplicada por outro 

órgão, o qual impediu a geração de empenho para 

aquisição de item na UFSC, devo motivar outro processo?



ETAPAS DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

FASE INVESTIGATÓRIA

Notícia de irregularidade, levantamento de dados comprobatórios, instauração do 
processo 

FASE PROCESSUAL

Notificação ao fornecedor, direito de defesa prévia e defesa recursal, análise da 
comissão do processo administrativo, sentença

FASE EXECUTÓRIA

Aplicação das penalidades, ciência das partes envolvidas, arquivamento do 
processo 



ETAPAS DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

• Registro dos fatos a serem apurados em processo

• Cadastro realizado pelo setor requerente

• Devem ser adicionadas todas as informações pertinentes

FASE INVESTIGATÓRIA

Registro da Solicitação Digital Setor requerente

e/ou denunciante



ETAPAS DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

CNPJ do 

fornecedor

222 – Processo

807 – Processo Administrativo

Texto inicial padrão

FASE INVESTIGATÓRIA

Registro da Solicitação Digital Setor requerente

e/ou denunciante



ETAPAS DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

• Elaboração do Relatório de Notícia de Irregularidade

Adicione o máximo de informações referentes ao 

caso. Quanto mais detalhada a solicitação estiver, 

com mais eficiência o processo será conduzido. 

FASE INVESTIGATÓRIA

Registro da Solicitação Digital Setor requerente

e/ou denunciante



ETAPAS DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

FASE INVESTIGATÓRIA

Vinculação da Solicitação Digital

Opção no 

menu para 

vinculação

Informar a 

solicitação recém 

cadastrada

Informar os processos 

de empenho e do 

pregão relacionados

Setor requerente

e/ou denunciante



ETAPAS DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

FASE INVESTIGATÓRIA

Vinculação da Solicitação Digital

Conferir os dados 

dos processos 

vinculados

Salvar

Setor requerente

e/ou denunciante



ETAPAS DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

• Encaminhamento da solicitação para a fila SAA/DCOM/PROAD

Quando o fornecedor já possui algum processo aberto pela 

UFSC, devo motivar outro?

FASE INVESTIGATÓRIA

Encaminhamento da Solicitação Digital

Se o fornecedor cumprir a obrigação que é objeto de 

investigação em um processo, devo manter a denúncia? 

Setor requerente

e/ou denunciante



ETAPAS DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

FASE PROCESSUAL

• Varredura de outras ocorrências

• Elaboração do Relatório Inicial

• Envio ao fornecedor da Notificação Inicial

Primeira Notificação e Defesa Prévia

• Prazo legal de 5 dias úteis – direito de ampla defesa 

(Lei 9.784/99)

Setor de Apoio

Administrativo (DCOM)



ETAPAS DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

FASE PROCESSUAL

• Resposta é pré-avaliada pela Direção do DCOM

• Direção do DCOM solicita indicação de nomes para compor a Comissão do 
Processo Administrativo

• Sugestões são encaminhadas à PROAD, que emite a portaria de 
designação da Comissão

• Realiza uma reunião presencial e registra o
Termo de Instalação da Comissão de 
Processo Administrativo

• Analisa todo o processo e sugere as sanções

• Elabora o Relatório Conclusivo

Departamento de

Compras (DCOM)

Comissão do

Processo Administrativo



ETAPAS DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

FASE PROCESSUAL

Segunda Notificação e Alegações Finais

• A Comissão notifica a empresa apresentando seu Relatório Conclusivo

• Fornecedor possui 10 dias corridos para a apresentação de alegações 
acerca da decisão da comissão

• A Comissão adiciona as alegações da empresa aos autos do processo

• Logo após, encaminha o processo à PROAD

Comissão do

Processo Administrativo



ETAPAS DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

FASE PROCESSUAL

• A PROAD recebe o processo com o parecer 
da Comissão e as alegações finais da empresa

• A PROAD analisa os pareceres da Comissão e da empresa e toma a 
decisão

Terceira Notificação e Defesa Recursal

• A PROAD notifica o fornecedor de sua decisão e das sanções a serem 
aplicadas

• Fornecedor novamente possui 5 dias úteis para defesa

Pró-Reitoria de

Administração (PROAD)



ETAPAS DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

FASE PROCESSUAL

• A PROAD analisa a defesa recursal

• O Pró-Reitor decide se manterá ou alterará a decisão

➢ Em caso de manutenção, o Processo é encaminhado ao Reitor (Portaria nº 
1.186/GR/97, Art. 8)

➢ Em caso de alteração, o Pró-Reitor emite o Despacho Conclusivo

• A PROAD notifica o fornecedor da sua decisão final através da Notificação 
da Decisão Recursal

Pró-Reitoria de

Administração (PROAD)



ETAPAS DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

FASE EXECUTÓRIA

• A PROAD anexa aos autos do processo a
memória de cálculo da multa, quando for o caso

• A PROAD realiza a aplicação das penalidades determinadas no Despacho 
Conclusivo (envio da GRU para recolhimento da multa e/ou registro da 
sanção no SICAF, CINEP e CEIS), assim como efetuará a publicação das 
penalidades no Boletim Oficial da UFSC e no Diário Oficial da União

• O processo é encaminhado ao DCOM para ciência, anulação de empenhos 
e demais providências

• O SAA/DCOM elabora o Termo de Encerramento do Processo e o arquiva

Pró-Reitoria de

Administração (PROAD)



ETAPAS DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO



A comissão deverá atentar-se a todo o conteúdo do 

Edital correspondente ao Processo Administrativo, 

principalmente no que tange obrigações, prazos e 

sanções administrativas. As ações deverão pautar-se 

nas legislações vigentes aplicáveis.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

É a comissão quem penaliza o fornecedor?



DÚVIDAS?



SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

EXERCÍCIO PRÁTICO

Quais sanções devem ser aplicadas?

Caso 1

A empresa BETA LTDA venceu a licitação para fornecimento de arroz para o 
Restaurante Universitário. Sem possuir ocorrências anteriores, atrasou em 15 
dias a entrega do material solicitado na nota de empenho. 



SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

EXERCÍCIO PRÁTICO

Quais sanções devem ser aplicadas?

Caso 1

A empresa BETA LTDA venceu a licitação para fornecimento de arroz para o 
Restaurante Universitário. Sem possuir ocorrências anteriores, atrasou em 15 
dias a entrega do material solicitado na nota de empenho. 

Sugestão de sanção: MULTA MORATÓRIA prevista no edital

18.10. b) Multa de mora de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento), calculada sobre o total 
devido, por dia de atraso na entrega do objeto, sendo que a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia 
de atraso, este será considerado como inexecução total da Ata de Registro de Preços, implicando 
as sanções mencionadas no item 18.3.



SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

EXERCÍCIO PRÁTICO

Quais sanções devem ser aplicadas?

Caso 2

A empresa MÓVEIS DOLAR LTDA venceu a licitação para fornecimento de 
mesas para a Biblioteca Central. Sem possuir ocorrências anteriores, não 
assinou a Ata de Registro de Preços. 



SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

EXERCÍCIO PRÁTICO

Quais sanções devem ser aplicadas?

Caso 2

A empresa MÓVEIS DOLAR LTDA venceu a licitação para fornecimento de 
mesas para a Biblioteca Central. Sem possuir ocorrências anteriores, não 
assinou a Ata de Registro de Preços.

Sugestão de sanção: IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR e
MULTA COMPENSATÓRIA prevista no edital

18.2. b) Recusar-se ou deixar de assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de validade 
da sua proposta:

impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de 1 
(um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta



SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

EXERCÍCIO PRÁTICO

Quais sanções devem ser aplicadas?

Caso 3

A empresa JOÃO DA SILVA ME venceu a licitação para fornecimento de 
reagentes para um Laboratório de Química. Ela já sofreu a penalidade de 
advertência + multa moratória relacionado a outro pregão um ano atrás. 
Atualmente, ela atrasou a entrega dos materiais em 45 dias. 



SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

EXERCÍCIO PRÁTICO

Quais sanções devem ser aplicadas?

Caso 3

A empresa JOÃO DA SILVA ME venceu a licitação para fornecimento de 
reagentes para um Laboratório de Química. Ela já sofreu a penalidade de 
advertência + multa moratória relacionado a outro pregão um ano atrás. 
Atualmente, ela atrasou a entrega dos materiais em 45 dias. 

Sugestão de sanção: MULTA COMPENSATÓRIA prevista no edital + 
IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

18.3. b) Atrasar a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior a 30 (trinta) dias: 

cancelamento da Ata de Registro de Preços, impedimento de licitar e de contratar com quaisquer 

órgãos/entidades da União pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, além de multa de 20 (vinte por 

cento) em relação ao valor global atualizado da Ata.



ALTERAÇÕES CONTRATUAIS



ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

ROTEIRO DO TÓPICO:

• Reequilíbrio econômico-financeiro

• Substituição de marca

• Cancelamento de item ou ARP



REEQUILÍBRIO ECONÔMINO-
FINANCEIRO

QUANDO PODE SER SOLICITADO?

Quando os preços do mercado sofrem grandes alterações com relação ao 
valor adjudicado ao fornecedor, a fim de ajustá-lo de acordo com os preços 
praticados e corrigindo uma possível discrepância monetária, desde que 
comprovada.

Base legal: Lei 8.666/93, Art. 65.



REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

• Carta de solicitação contendo o relato dos fatos pelos quais solicita 

o reequilíbrio. A carta deverá conter, obrigatoriamente:
o Data de emissão;

o Razão social e CNPJ;

o Número do pregão correspondente ao assunto;

o Número da Ata de Registro de Preços correspondente ao assunto;

o Indicação do(s) item(ns) a ser(em) revisado(s);

o Número dos empenhos que possuem relação com os fatos;

o Assinatura do responsável pela empresa.

• Cópia de notas fiscais relacionadas;

• Cópia de empenhos relacionados;

• Documentações comprobatórias das alegações;

• Declarações pertinentes à comprovação de impossibilidade de fornecimento.

O processo somente será registrado com a apresentação de todos os devidos documentos relacionados.



REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO

A data da formalização do pedido é muito importante para 

garantir o direito ao reforço (em caso de deferimento).

• O fornecedor deverá ser orientado a encaminhar toda a documentação por correio 

eletrônico ao SAA, através do endereço saa.dcom@contato.ufsc.br (não são aceitas 

cópias físicas, a não ser que sejam expressamente solicitadas). 

• O SAA anexa as peças em um processo digital, que é encaminhado para análise pela 

Direção do DCOM, pela PROAD e pela Comissão Permanente de Repactuação de 

Contratos.

PROCEDIMENTOS

mailto:saa.dcom@contato.ufsc.br


REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO

FLUXOGRAMA

• Envia a documentação

FORNECEDOR

• Confere a documentação

• Abre o processo

• Pré-analisa o processo

• Analisa o processo

• Emite o parecer

CPRC

DEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

• Valida as alterações

• Procede com aos ajustes

PROAD

• Providencia os ajustes 

documentais e sistêmicos

• Notifica o fornecedor e o 

setor requerente

• Notifica o fornecedor e o 

setor requerente



REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO

Durante a análise do pedido de reequilíbrio os prazos de 

entrega ficam congelados?



REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO

Durante a análise do pedido de reequilíbrio os prazos de 

entrega ficam congelados?

Instrução Normativa nº 001/2016, do Tribunal Superior Eleitoral

Art. 60. 

O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato deverá ser formalizado por meio de 

termo aditivo, previamente justificado do ponto de vista técnico e jurídico. 

Parágrafo único. A tramitação do pedido de que trata o caput deste artigo não 

interrompe ou suspende o contrato, cabendo ao contratado prestar o serviço, fornecer o 

produto ou realizar a obra e, à Administração, efetuar o pagamento, enquanto perdurarem os 

estudos e cálculos, sob pena de configurar infração contratual.



SUBSTITUIÇÃO DE MARCA

QUANDO PODE SER SOLICITADA?

No momento do certame, ou seja, da negociação entre a Administração e os 
fornecedores durante o processo do pregão, as propostas enviadas devem 
apresentar a indicação do fabricante, marca e modelo do item cotado, 
sendo que a ausência destas informações pode acarretar na desclassificação 
do licitante. 

Contudo, em determinadas situações, o fornecedor poderá solicitar a 
substituição da marca adjudicada, alegando problemas no fornecimento 
e fabricação do produto pela marca ganhadora no momento do certame, ou 
até mesmo a descontinuidade da oferta do produto pela marca indicada.



SUBSTITUIÇÃO DE MARCA

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

• Carta de solicitação, contendo o relato dos fatos pelos quais solicita a substituição de marca. A carta 

deverá conter, obrigatoriamente:
o Data de emissão;

o Razão social e CNPJ;

o Número do pregão correspondente ao assunto;

o Número da Ata de Registro de Preços correspondente ao assunto;

o Indicação do(s) item(ns) a ser(em) substituído(s);

o Número dos empenhos que possuem relação com os fatos (se for o caso);

o Assinatura do responsável pela empresa.

• Cópia de notas fiscais e empenho(s) relacionadas (se for o caso);

• Documentações comprobatórias das alegações acerca da indisponibilidade da marca/modelo, originalmente 

adjudicado, para fornecimento;

• Apresentação das especificações técnicas da nova marca/modelo, a fim de comprovar o atendimento aos requisitos 

mínimos estabelecidos na descrição do(s) item(ns) no Edital do pregão correspondente;

• Apresentação de no mínimo 3 (três) orçamentos (conforme IN nº 3/2017 do Ministério do Planejamento), relacionados 

à nova marca/modelo, contendo valor, endereço eletrônico ou físico e data da consulta dos preços, a fim de 

comprovar a vantajosidade econômica.

O processo somente será registrado com a apresentação de todos os devidos documentos relacionados.



SUBSTITUIÇÃO DE MARCA

Todas as informações técnicas acerca do produto sugerido 

pelo fornecedor devem constar nos documentos solicitados.

• O fornecedor deverá ser orientado a encaminhar toda a documentação por correio 

eletrônico ao SAA, através do endereço saa.dcom@contato.ufsc.br (não são aceitas 

cópias físicas, a não ser que sejam expressamente solicitadas). 

• O SAA anexa as peças em um processo digital, que é encaminhado para análise pela 

Direção do DCOM, pela Equipe de Apoio do Pregão e eventualmente pela PROAD.

PROCEDIMENTOS

mailto:saa.dcom@contato.ufsc.br


SUBSTITUIÇÃO DE MARCA

DOIS PONTOS IMPORTANTES

É necessário atender todas as características técnicas 

previstas no edital.

É necessário comprovar a vantajosidade econômica 

resultante da substituição de marca.

Lei 8.666/93, Art. 3o

Acórdão nº 1.127/09-Plenário-TCU

Orientação Normativa/AGU nº 19/2009

Acórdão nº 558/2010/TCU



FLUXOGRAMA

• Envia a documentação

FORNECEDOR

• Confere a documentação

• Abre o processo

• Analisa o processo

• Verifica vantajosidade

econômica

• Analisa o processo

• Emite o parecer

EQUIPE 

DE APOIO

DEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

• Providencia os ajustes 

documentais e sistêmicos

• Notifica o fornecedor e o 

setor requerente

• Notifica o fornecedor e o 

setor requerente

SUBSTITUIÇÃO DE MARCA



SUBSTITUIÇÃO DE MARCA

Se o produto entregue for superior ao registrado na Ata, o 

setor requerente poderá aceitá-lo?



SUBSTITUIÇÃO DE MARCA

O DCOM não recomenda o aceite de materiais que não estejam de acordo com as 

características previstas no Edital. Em caso de inconsistência, instrua o fornecedor a solicitar, 

formalmente, o pedido de substituição de marca ou modelo junto ao DCOM. 

Em caso de tentativa de entrega de produtos não compatíveis com o Edital, o fornecedor 

deverá substituí-lo no prazo de até 5 (cinco) dias (úteis) – em caso de material de consumo 

– ou no prazo de até 10 (dez) dias (úteis) – em caso de material permanente, sendo o ônus 

decorrente da substituição de responsabilidade da Contratada.

Se o produto entregue for superior ao registrado na Ata, o 

setor requerente poderá aceitá-lo?



CANCELAMENTO DE ITEM 
OU ARP

QUANDO PODE SER SOLICITADO?

Com base nas mesmas prerrogativas apresentadas nos tópicos sobre 
Reequilíbrio Econômico-Financeiro, há a possibilidade de o fornecedor 
solicitar o cancelamento do compromisso de fornecer um ou demais itens 
adjudicados, bem como de toda a Ata de Registro de Preços, principalmente 
em casos em que eventuais reequilíbrios econômico-financeiros e 
substituição de marca/modelo não podem ser consideradas alternativas 
viáveis.



CANCELAMENTO DE ITEM 
OU ARP

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

• Carta de solicitação, contendo o relato dos fatos pelos quais solicita o cancelamento. A 

carta deverá conter, obrigatoriamente:
o Data de emissão;

o Razão social e CNPJ;

o Número do pregão correspondente ao assunto;

o Número da Ata de Registro de Preços correspondente ao assunto;

o Indicação do(s) item(ns) a ser(em) cancelado(s);

o Número dos empenhos que possuem relação com os fatos;

o Assinatura do responsável pela empresa.

• Cópia de notas fiscais relacionadas;

• Cópia de empenhos relacionados;

• Documentações comprobatórias das alegações;

• Declarações pertinentes à comprovação de impossibilidade de fornecimento do(s) 

item(ns).

O processo somente será registrado com a apresentação de todos os devidos documentos relacionados.



CANCELAMENTO DE ITEM 
OU ARP

Na maioria das vezes é mais interessante para a  

Administração a manutenção do fornecimento, uma vez 

que eventuais cancelamentos podem impactar 

profundamente nas atividades de diversos setores da 

Universidade.

• O fornecedor deverá ser orientado a encaminhar toda a documentação por correio 

eletrônico ao SAA, através do endereço saa.dcom@contato.ufsc.br (não são aceitas 

cópias físicas, a não ser que sejam expressamente solicitadas). 

• O SAA anexa as peças em um processo digital, que é encaminhado para análise pela 

Direção do DCOM e pela PROAD.

mailto:saa.dcom@contato.ufsc.br


FLUXOGRAMA

• Envia a documentação

FORNECEDOR

• Confere a documentação

• Abre o processo

• Analisa o processo

DEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

• Providencia os ajustes 

documentais e sistêmicos

• Notifica o fornecedor e o 

setor requerente

• Notifica o fornecedor e o 

setor requerente

CANCELAMENTO DE ITEM 
OU ARP



CANCELAMENTO DE ITEM 
OU ARP

O que acontece com o fornecimento se for concedido o pedido

de cancelamento de um item ou uma ARP?



CANCELAMENTO DE ITEM 
OU ARP

Neste caso é verificado se, no momento do certame, foi elaborada a Ata de Cadastro de 

Reserva. 

Se houver fornecedores cadastrados na Ata de Cadastro de Reserva, no caso da liberação do 

primeiro colocado, eles serão convidados a fornecerem os itens nas mesmas condições 

adjudicadas ao fornecedor vencedor do pleito (Lei 8.666/93, Art. 64).

O que acontece com o fornecimento se for concedido o pedido

de cancelamento de um item ou uma ARP?



DÚVIDAS?



PLANEJAMENTO DE 
COMPRAS



PLANEJAMENTO

• Imprescindível para atendimento pleno e efetivo do interesse público;

• Falhas nas compras podem ocasionar prejuízos para a consecução
das atividades finalísticas das universidades, além do próprio
desperdício de recursos públicos, os quais são limitados;

• Por falta de planejamento, a Administração se vê compelida a realizar
procedimentos inadequados. Este cenário tem acarretado
apontamentos pelos órgãos de controle, bem como a
responsabilização dos profissionais envolvidos no processo.



PLANEJAMENTO

• A atividade de compras é ainda vista, por alguns setores, como tarefas

meramente operacionais, quando, em verdade, pode interferir

diretamente, positiva ou negativamente, no atingimento das metas

estratégicas da instituição;

• Há interdependência entre os setores responsáveis pelas compras e

aqueles que são os requisitantes do material, que, de fato, irão se

beneficiar diretamente pelo trabalho realizado pelo setor de compras;

• Descentralização e o papel do Agente de Compras nas Unidades;



PLANEJAMENTO

• A atividade de compras deve ser orientada para alcançar a capacidade

técnica que possibilite o planejamento, o acompanhamento e a

melhoria efetiva dos procedimentos adotados;

• Quando planejar?

• Quando a compra é importante?

• Consequências.



PLANEJAMENTO

Hierarquia do processo

DCOM

Centro A

Departamento 
X

Departamento 
Y

Centro B

Departamento 
Z



PLANEJAMENTO E CALENDÁRIO DE COMPRAS



PLANEJAMENTO

Calendário de 
Compras 
(DCOM)

Calendário 
interno 

(Unidades)

Execução 
TEMPESTIVA 
(Unidades)

Monitoramento 
(Unidades)

Execução 
TEMPESTIVA 

(DCOM)

Prosseguimento 
do processo

Linha do tempo

Divulgação em 
Dezembro do 
ano anterior!



PLANEJAMENTO

O Calendário Interno de cada Unidade de Ensino e/ou Setor Administrativo da UFSC
precisa considerar:

• Prazo para levantamento das demandas habituais;
• Prazo para levantamento das demandas por novos materiais;
• Prazo para levantamento das demandas por materiais específicos;
• Os prazos previstos nas Etapas do Calendário de Compras.

Para elaborar um Calendário Interno de compras é necessário, antes, compreender a
realidade do local, considerando as mudanças ocorridas e/ou em andamento, os espaços
de uso individual e/ou coletivo, por exemplo. É necessário, sobretudo, ter uma visão geral
sobre a Unidade de Ensino e/ou setor.

O calendário interno é elaborado tendo como base o Calendário de Compras do DCOM,
antecedendo as Etapas de Compras.

Calendário interno 
(Unidades)



PLANEJAMENTO E CALENDÁRIO DE COMPRAS



PLANEJAMENTO

1ª
ETAPA

Calendário Interno da
Unidade de Ensino ou 
Setor Administrativo

2ª
ETAPA

3ª
ETAPA

4ª
ETAPA

5ª
ETAPA

6ª
ETAPA



PLANEJAMENTO

Planejamento micro 
(Unidades/processo)

Planejamento micro 
(Unidades/processo)

Planejamento macro
(DCOM/Calendário)



PLANEJAMENTO DE 
COMPRAS

“Planejamento de longo prazo não lida 

com decisões futuras, mas com um futuro 

de decisões presentes.”
(Peter Drucker)



POR FIM...

➢ UFSC: quarta melhor pontuação do IGC de 2017 no Brasil entre
as universidades públicas federais

➢ Melhor pontuação no Estado de SC

➢ Departamento de Compras como parceiro das Unidades

➢ Equipe do DCOM

➢ Agradecimento



dcom.proad.ufsc.br



DÚVIDAS?



Obrigado!


