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IMPORTAÇÃO DIRETA

Produto adquirido diretamente da 
empresa estrangeira no exterior

Vantagens:
- Não há intermediário
- UFSC tem isenção de impostos
Pontos fracos:
- Logística 
- Variação cambial
- Maior tempo até entrega

ATRIBUIÇÕES
COMPRAS
- IMPORTAÇÃO DIRETA

LOGÍSTICA/ORIENTAÇÃO
(não envolve compras)
- ENVIO AO EXTERIOR

- conserto/feiras
- amostras

- RECEBIMENTO DO EXTERIOR
- amostras
- doações
- empréstimos
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CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DA DESPESA



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DA DESPESA



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DA DESPESA



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DA DESPESA
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CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DA DESPESA
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http://www.tesouro.fazenda.gov.br/mcasp1
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PROCESSO DE LICITAÇÃO

POR ONDE COMEÇAR?



METODOLOGIA DE LISTAS

●
●
●
●
●



METODOLOGIA DE LISTAS



METODOLOGIA DE LISTAS



METODOLOGIA DE LISTAS





EXCEÇÕES À METODOLOGIA 



METODOLOGIA DE LISTAS



METODOLOGIA EM 
NÚMEROS



CALENDÁRIO DE COMPRAS

http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/




CALENDÁRIO DE COMPRAS



CALENDÁRIO DE COMPRAS



PAC/PGC

http://dpc.proad.ufsc.br/
http://dcom.proad.ufsc.br/plano-anual-de-contratacoes-pac/


LISTA PRÉVIA E CATÁLOGO



LISTA PRÉVIA E CATÁLOGO
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LISTA PRÉVIA E CATÁLOGO
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LISTA PRÉVIA E CATÁLOGO



LISTA PRÉVIA E CATÁLOGO



LISTA PRÉVIA E CATÁLOGO
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LISTA PRÉVIA E CATÁLOGO



LISTA PRÉVIA E CATÁLOGO



LISTA PRÉVIA E CATÁLOGO
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LISTA PRÉVIA E CATÁLOGO
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LISTA PRÉVIA E CATÁLOGO
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LISTA PRÉVIA E CATÁLOGO
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LISTA PRÉVIA E CATÁLOGO



•

•

LISTA PRÉVIA E CATÁLOGO
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LISTA PRÉVIA E CATÁLOGO





















Todas as planilhas 
contêm uma aba 
chamada “Menu”, 
contendo as atividades 
e prazos previstos, 
além de links para o 
Manual que podem 
auxiliar em caso de 
alguma dúvida pontual.





Alguns itens na Lista Fechada são destacados em laranja. Essa indicação 
significa que aquele item, pela avaliação prévia do DCOM, possui valor 
unitário muito baixo e, dependendo da demanda, não será incluído no 
processo licitatório, para que se evitem problemas na execução. 
Empenhos com valor muito baixo, geralmente inferior a R$ 100,00, 
algumas vezes acabam sendo recusados por fornecedores, o que 
prejudica a aquisição. Na fase da Lista de Análise, o DCOM decidirá se o 
item será encaminhado por licitação ou outra modalidade.











































“Item compartilhado”

Informa se aquele item é única de 
uma Unidade ou se é 
compartilhado com mais Unidades 
demandantes.



“Item excluído”

Informa se o item foi excluído, seja a pedido da 
Unidade, seja por algum ajuste necessário 
identificado pelo DCOM. Nestes casos, a linha 
fica sinalizada em vermelho.



“Demanda excluída”

Informa se o item possui demanda excluída de 
alguma Unidade, seja a pedido, seja por algum 
ajuste necessário identificado pelo DCOM (ou 
quando a Unidade não cumpre os prazos de 
orçamentação). Nestes casos, a linha fica 
sinalizada em amarelo.



“Peculiaridade”

Indica se aquele item possui alguma 
peculiaridade (lote, personalização, amostra, 
garantia ou prazo de entrega diferenciado, 
compartilhado com outro órgão, exigências de 
aceitação ou habilitação etc). Nestes casos, a 
linha fica sinalizada em verde.









A Lista Final exibe os números dos processos 
em que os itens foram organizados.

Também é possível identificar que Unidade ficou 
responsável pela orçamentação do item. 

Neste caso, a Unidade responsável pela 
orçamentação considerará toda a demanda 
agrupada para aquele item, ou seja, a 
quantidade total considerando as Unidades que 
também possuem demanda para o mesmo item.



É possível que uma mesma Unidade tenha 
tarefas de orçamentação em mais de um 
processo. Neste caso, a Unidade encaminhará 
os orçamentos e as documentações necessárias 
em pedidos distintos.









Aqui podemos ver um caso em que o item é 
exclusivo da Unidade ARA. Por ser exclusivo, 
ARA ficará automaticamente com a tarefa de 

orçamentação.



Nesta situação, o item é compartilhado entre duas 
Unidades, AQI/CCA e ARA. 

ARA fará a pesquisa de preços do item considerando a 
demanda total (520; 500 de ARA + 20 de AQI/CCA).

Já AQI/CCA deverá encaminhar um documento para 
formalizar a sua demanda, como veremos mais à frente.









DOCUMENTAÇÃO BÁSICA
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DOCUMENTAÇÃO BÁSICA



DOCUMENTAÇÃO BÁSICA



DOCUMENTAÇÃO BÁSICA



DFD



FORM. EQUIPE DE APOIO



CHECKLIST



REL. PESQUISA DE PREÇOS



ETP

http://dpc.proad.ufsc.br/
https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/ESTUDOS_T%C3%89CNICOS_PRELIMINARES_(ETP)


ETP



ETP
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paineldeprecos.planejamento.gov.br



paineldeprecos.planejamento.gov.br
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IN 73/2020, Art. 6º, § 3º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, 
em especial, quando houver grande variação entre os valores apresentados.
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http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/videos.html
https://compras.wiki.ufsc.br/
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CRIAÇÃO DA 
PESQUISA DE PREÇOS







Copiar dados da Lista Final
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GERAÇÃO DO PEDIDO, 
INSERÇÃO DE PEÇAS E 

ENCAMINHAMENTO







     



Inserir documentos
na sequência do checklist

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



















DEVOLUÇÃO PARA 
RESOLUÇÃO DE 

INCONSISTÊNCIAS E 
REENVIO













Valor correto R$ 11,20







JOGO DOS  ERROS 
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❖ “Passo 2 - Lotes/Itens”

❖ “Passo 5 - Anexos”
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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 e valor total > R$176.600)

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)

RE
QU

ER
EN

T
E

DC
OM

DC
OM

DPL

PROAD

PF

DPL

DGO

PROAD

DPC



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





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 7 do OF C 10/2020/DCOM/PROAD, 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 8 do OF C 10/2020/DCOM/PROAD, in verbis: "Caso seja 
necessário o ajuste fora das regras descritas neste ofício, o item em questão 
e o restante da demanda do requerente serão excluídos do processo, 
inclusive quando o pregão já possuir edital publicado, de modo a não prejudicar 
o andamento do processo como um todo, que teria seus fluxos prejudicados, 
afetando, por consequência, o encaminhamento demandas das demais 
Unidades requerentes.

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





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 





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:

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;
Responsável pela avaliação/emissão do Parecer;
Substituto formal para o caso de que a amostra necessite de avaliação em 
período de ausência do titular;
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





F



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)

RE
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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



Publicação 
Resultado da 
Licitação no 

D.O.U.

Ata de Registro 
de Preços

Solicitação de 
Nota de 

Empenho (SNE)



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

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


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

●
●
●

●
●
●

●

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X2pixUw_Bk1dDryFujYHFHzD8v1JRrAX-xjwr_J_mxw/edit#gid=1682132196&fvid=1938859887
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X2pixUw_Bk1dDryFujYHFHzD8v1JRrAX-xjwr_J_mxw/edit#gid=1682132196&fvid=1938859887


•

•





✔
✔

✔



 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X2pixUw_Bk1dDryFujYHFHzD8v1JRrAX-xjwr_J_mxw/edit#gid=1682132196&fvid=1938859887
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X2pixUw_Bk1dDryFujYHFHzD8v1JRrAX-xjwr_J_mxw/edit#gid=1682132196&fvid=1938859887
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X2pixUw_Bk1dDryFujYHFHzD8v1JRrAX-xjwr_J_mxw/edit#gid=1682132196&fvid=1938859887
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X2pixUw_Bk1dDryFujYHFHzD8v1JRrAX-xjwr_J_mxw/edit#gid=1682132196&fvid=1938859887
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X2pixUw_Bk1dDryFujYHFHzD8v1JRrAX-xjwr_J_mxw/edit#gid=1682132196&fvid=1938859887


http://dcom.proad.ufsc.br/como-pesquisar-itens-vigentes/
http://dcom.proad.ufsc.br/atas-e-saldos-de-itens-srp-materiais-de-consumo-e-permanentes/


→ →
→

→





Formulário para Solicitação de Nota de Empenho e Ficha de Tombamento

DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DA AF:

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

Formulário INDICAÇÃO DE FISCAIS DE CONTRATOS TERCEIRIZADOS (Somente para os 
casos em que o item exigir contrato)

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):

Justificativa,  contemplando: 
necessidade 
não encaminhamento nos prazos do Calendário de Compras;

Autorização para empenho à Unidade requisitante;

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



Disponível em: dcom.proad.ufsc.br/formularios 

 



Compras: 
Compras: Compras: 



Compras: 



•

mailto:caex@contato.ufsc.br




❖
❖

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



Compras: 

Compras: 







✔

✔
✔
✔

✔
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Compras: 





Compras: Compras: 
Compras: Compras: 
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Compras: 







Compras: 
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Compras: 

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







Compras: 
Compras: 





 

 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/






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 do Empenho

Emissão SICAF / 
4 CNDs

Assinatura da Direção

Cadastro Processo 
Digital

Encaminhamento ao 
DCF para registro do 

Empenho

Retorno ao DCOM

Empenho é 
encaminhado ao 

Fornecedor com cópia 
para requerente

Confirmação com o 
fornecedor (e-mail)

Processo digital  é 
encaminhado ao 

requerente/DGP/Campi 
para aguardar recebimento 

do material

Após recebido o material, o 
requerente/DGP/Campi cria 
um novo Processo para 

Pagamento

Após a liquidação, 
arquiva-se o 
processo de 

empenho







150.162.3.195/solar

•

•

  





✔

✔

✔
Compras: 

Compras: 

✔

✔
✔

✔

✔





•

•



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.

1
2

3

4

5







EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO 
DE PAGAMENTO



DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

Sempre consultar o site do DCF para 
verificar os documentos necessários.
http://dcf.proplan.ufsc.br

Certidão Positiva ou vencida não 
impede pagamento.
Nesse caso deve ser seguido o 
protocolo da IN 02/2010/MPOG em 
seu Art. 3º § 4º



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 p estação 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; (...)



Compras: 
Compras: 

Compras: 
Compras: 

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








1 2

3 4 5 6 7



Após a emissão, não 
esquecer de assinar 
digitalmente!





DÚVIDAS CORRIQUEIRAS
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❖
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❖

❖
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●

http://dcf.proplan.ufsc.br/


Compras: 

https://compras.wiki.ufsc.br/
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Obtidos presencialmente: assinados;
Obtidos virtualmente: comprovação de e-mail solicitando, assinatura é dispensável.



















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

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 da UFPR (40/2020) prevê a aquisição de 
1 unidade de um único item. A UFSC pretende aderir à Ata do UFPR, 
solicitando 1 unidade deste mesmo item. Segundo o Decreto nº 
9.488/2018, é possível solicitar esse quantitativo?



ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços do IFSUL (15/2020) prevê a aquisição de 
100 unidades de um único item. A UFSC pretende aderir à Ata do 
IFSUL, solicitando 60 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. Documento de oficialização de demanda contendo ampla justificativa e estudo de 
eficiência, viabilidade e economicidade da aquisição via Adesão, incluindo nºs do PGC; 
02. Estudo Técnico Preliminar (ETP) e anexos;
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: Documento de formalização da demanda contendo ampla 
justificativa e estudo de eficiência, viabilidade e economicidade da aquisição via Adesão

O Documento de oficialização de demanda deve conter o que é exigível no modelo disponível no sítio eletrônico do 
DCOM: <http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/>, especialmente:

•    Argumentação que expresse uma situação emergencial; e/ou
• Descrição de situação em que a universidade poderá ser onerada; e
• O não descumprimento dos prazos estipulados no Calendário de Compras; e
• Nºs PGC.

Além disso, caso o mesmo documento 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).

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


ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Estudo Técnico Preliminar (ETP) e anexos

Imprescindível haver Estudo Técnico Preliminar (ETP) e seus anexos, preenchido pela 
unidade requisitante no SIASG.

Exceção: soluções de TIC.



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 73/2020/SEGES/ME: Art. 2º A pesquisa de 
preços [...] será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou 
não:

• I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotações 
refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de 
divulgação do instrumento convocatório;

• II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) 
ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

http://gov.br/paineldeprecos


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

• III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de 
domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 
(seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora 
de acesso; ou

• IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os 
orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da 
data de divulgação do instrumento convocatório.

§1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II.



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



ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Mapa Comparativo de Preços

No Mapa Comparativo de Preços deverá constar, no mínimo, os três orçamentos e os três 
fornecedores obtidos segundo Instrução Normativa nº 73/2020/SEGES/ME, 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 no SCL a categoria “9 - Adesão”;
o Utilizar formulários atualizados;
o Utilizar sempre a última versão do Checklist/Lista de verificação disponível no sítio 

eletrônico do DCOM.



Informações técnicas do processo

Estudo Técnico Preliminar

Documento de Formalização da Demanda



Preencher os campos:
 “Sim” ou “Não” e/ou “Justificativa/Obs”

Orçamentos

Informações técnicas dos itens



Recurso destinado à pesquisa científica

Lista de verificação

Assinatura do responsável

Soluções de TIC



ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS
MANUAL DE COMPRAS



ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS
MANUAL DE COMPRAS

Teoria

Prática



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).
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