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Procedimentos para a 
aquisição de materiais

• Processo Licitatório 
SRP - Sistema de Registro de Preços

Fornecimento imediato (Pronta-entrega)

• Adesão à Ata de Registro de Preços

• Dispensa e Inexigibilidade de Licitação



Fornecimento Imediato
(Pronta-entrega)

• O referido contrato é corporificado na Nota de
Empenho, cuja solicitação é realizada pelo
Departamento de Compras imediatamente após a
finalização da licitação e sem a necessidade da
solicitação de emissão de nota de empenho pelo
requerente do material;

• Por esse motivo, deverá haver disponibilidade
orçamentária no momento do encaminhamento do
processo até a emissão da solicitação da nota de
empenho.

Fonte: Manual de Compras - DCOM



Sistema de Registro de Preços (SRP)

• Determina o Estatuto Federal das Licitações – Lei nº 8.666/93 – que as

compras, sempre que possível, deverão ser processadas através do

Sistema de Registro de Preços – SRP (art. 15, II);

• O registro de preços é um sistema utilizado pelo Poder Público para

aquisição de bens e serviços em que os interessados concordam em

manter os preços registrados pelo “órgão gerenciador”. Estes preços

são lançados em uma “ata de registro de preços” visando as

contratações futuras, obedecendo-se as condições estipuladas no ato

convocatório da licitação;

• A “ata de registro de preços” terá a duração máxima de 01 (um) ano

(art. 4º, Decreto nº 3.931/01).

Fonte: Portal de Licitação - http://www.portaldelicitacao.com.br/site/questoes-sobre-licitacoes/sistema-de-registro-de-precos/

http://www.portaldelicitacao.com.br/site/questoes-sobre-licitacoes/sistema-de-registro-de-precos/


Catálogo de materiais 

A aquisição depende da correta
especificação do objeto, que deve ser sucinta e
clara o suficiente para demonstrar os requisitos
mínimos do que se deseja adquirir, sem
direcionar (ao menos justificadamente) a uma
marca específica.

A consulta ao catálogo digital da UFSC é o
primeiro passo para iniciar um pedido de
aquisição.

Fonte: Manual de Compras - DCOM



A organização dos materiais e serviços no sistema
da UFSC, que, para fins administrativos, são separados
em três grandes grupos:

• Materiais permanentes: grupo 077 (materiais que, mesmo
com o uso corrente, não perdem sua identidade física e/ou
geralmente têm uma durabilidade superior a dois anos);

• Materiais de consumo: grupo 099 (materiais que, com o uso
corrente, perdem normalmente sua identidade física e/ou
geralmente têm sua utilização limitada a um período de até
dois anos);

• Serviços: grupo 088.

Dentro desses grandes grupos, há as subdivisões,
que são agrupamentos por afinidade.

Fonte: Manual de Compras - DCOM



Memorando Circular nº 7/PROAD/2018 - Esclarecimentos e orientações 
referentes ao processo de catalogação de materiais e serviços :



De acordo com o Calendário de Compras elaborado pelo
DCOM, precisa-se verificar quais os itens pertencem a cada
um dos grupos e a qual etapa esse grupo pertence.

Exemplo:

1º Consultar o item no catálogo:

2º Se o item não atende a demanda ou está específico
demais, fazer uma pesquisa simples de mercado para
verificar as características do produto existentes antes de
solicitar a alteração do catálogo.



3º Elaborar a nova descrição, buscando utilizar termos que evitem restrições (‘x a x’;
‘aproximadamente’; ‘entre’...).

CÓDIGO DO MATERIAL (No catálogo da UFSC): 077.12.292371

DESCRIÇÃO RESUMIDA (Conforme catálogo da UFSC): REFRIGERADOR DUPLEX

ESPECIFICAÇÃO (Conforme catálogo da UFSC): REFRIGERADOR DUPLEX

DETALHAMENTO (Descrição complementar ao catálogo): FROST FREE, COM CONGELADOR, PRATELEIRAS DE VIDRO, PORTA E GABINETE EM

AÇO, TIPO VERTICAL, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, COR BRANCA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A, CAPACIDADE DE

ARMAZENAMENTO DE 330 A 385, COM NO MÍNIMO 3 PRATELEIRAS, 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA - 60,00CM; ALTURA -

1,79M; PROFUNDIDADE - 76,00CM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

UNIDADE DE MEDIDA (Conforme catálogo da UFSC): UN

QUANTIDADE (Conforme unidade de medida do catálogo da UFSC): 2

PREÇO MÉDIO PRATICADO NO MERCADO ATUALMENTE (Preço médio do item em reais por unidade de medida do catálogo): R$ 2.000,00

4º Encaminhar solicitação de alteração de catálogo conforme modelo abaixo por e-
mail, tornando a descrição do item genérica, para posteriormente incluir o
detalhamento na solicitação de compras.



• Caso seja necessário solicitar uma nova catalogação, encaminhar por e-mail o
item que deseja catalogar com sua descrição genérica, informando a qual grupo
pertence e a unidade de medida. O detalhamento do item deve ser descrito
posteriormente no Formulário de solicitação de compras.

Ex.:

 No formulário de solicitação de compras:

CÓDIGO DO MATERIAL (No catálogo da UFSC): 077.12.292371

DESCRIÇÃO RESUMIDA (Conforme catálogo da UFSC): REFRIGERADOR DUPLEX

ESPECIFICAÇÃO (Conforme catálogo da UFSC): REFRIGERADOR DUPLEX

DETALHAMENTO (Descrição complementar ao catálogo): FROST FREE, COM CONGELADOR, PRATELEIRAS DE VIDRO, PORTA E GABINETE EM AÇO, TIPO VERTICAL,

COM CONTROLE DE TEMPERATURA, COR BRANCA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 330 A 385, COM NO MÍNIMO 3

PRATELEIRAS, 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA - 60,00CM; ALTURA - 1,79M; PROFUNDIDADE - 76,00CM. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

UNIDADE DE MEDIDA (Conforme catálogo da UFSC): UN

QUANTIDADE (Conforme unidade de medida do catálogo da UFSC): 2

PREÇO MÉDIO PRATICADO NO MERCADO ATUALMENTE (Preço médio do item em reais por unidade de medida do catálogo): R$ 2.000,00

• Se for necessário incluir obrigações acessórias, tais como treinamento e/ou
garantia, deverão ser adicionadas no termo de referência, e não na descrição do
item (indicar no Formulário de solicitação de compras, no espaço ‘observações’
estas informações).

DESCRIÇÃO GRUPO E UNIDADE DE FORNECIMENTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA: REFRIGERADOR DUPLEX

ESPECIFICAÇÃO: REFRIGERADOR DUPLEX

077.12

UN



Calendário de compras 2020 (Exemplo)



Cronograma DCOM 2020 (Exemplo)



Fluxograma - Calendário de compras 2020 (Exemplo)



Cronograma requerentes Curitibanos2020 (Exemplo)



Resumo dos procedimentos:

• O DCOM criará planilhas online com uma lista
fechada e uma aberta;

• Nesta fase do Cronograma de cada Etapa do
Calendário, as Unidades requerentes já devem
ter definida a relação de toda a demanda
correspondente à Etapa;

• Em sua lista aberta específica na planilha online
de cada grupo/família, cada Unidade requerente
deverá obrigatoriamente justificar cada item
solicitado e seu detalhamento;



• 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.



• As Unidades requerentes tomarão ciência dos
resultados das análises da fase de 'Consolidação
das demandas solicitadas‘;

• 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 em 2 dias;

• A partir dessa fase não é mais possível nenhuma
alteração nos itens por parte das Unidades
requerentes;



• Os processos de compra serão criados pelo DCOM a partir do
agrupamento dos itens das LISTAS FINAIS de cada família
(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;

• As Unidades requerentes sempre realizarão a Pesquisa de
preço para os itens aprovados de suas listas abertas;

• 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 ou se for item da lista
aberta os mesmos serão excluídos;



Pesquisa de Preço
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO 
DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em
processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral 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;
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.

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-73-de-5-de-agosto-de-2020


Pesquisa de Preço
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO 
DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA

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

§ 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, nos termos do
inciso IV, deverá ser observado:

I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do
objeto a ser licitado;

II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:

a) descrição do objeto, valor unitário e total;

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ do proponente;

c) endereço e telefone de contato; e

d) data de emissão.

III - registro, nos autos da contratação correspondente, da relação de fornecedores
que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação de
que trata o inciso IV do caput.

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-73-de-5-de-agosto-de-2020


Pesquisa de Preço
Manual do DCOM

• O artigo 6ª da IN nº 73/2020/SEGES/ME[Legislação 1] prevê a utilização da média, a
mediana ou o menor preço para a classificação dos valores obtidos na pesquisa de
preços. Ao se realizar a pesquisa de preços (que é o parâmetro para se verificar o
preço do item praticado no mercado), é necessário avaliar, posteriormente, qual seria o
preço máximo que uma proposta poderá apresentar quanto ao item adquirido. Abaixo
resumimos em que situações essas metodologias seriam adequadas. Entretanto, é
importante ressaltar que a escolha de uma metodologia ou outra depende de fatores
como o item, os preços obtidos e as variações entre os valores. E, segundo a IN, a
metodologia só deve ser aplicada após “desconsiderados os valores inexequíveis,
inconsistentes e os excessivamente elevados”.

 A metodologia pela média é recomendada para distribuições numéricas normais, onde
se observa baixa quantidade de valores discrepantes. Ou seja, a média é
recomendada a um conjunto de preços que não sejam muito diferentes entre si, já que
valores discrepantes (para cima ou para baixo) podem influenciar muito no preço
médio obtido.

 Por outro lado, a mediana é geralmente adotada para distribuições numéricas
distorcidas, onde se busca localizar o valor central que divide os dados. Quando os
preços para um mesmo item não são tão uniformes, encontrar o preço do meio
praticado pode ser a melhor escolha quanto à metodologia.

https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Pesquisa_de_pre%C3%A7os#cite_note-IN73-1


Pesquisa de Preço
Manual do DCOM

 Por fim, o menor preço geralmente é praticado em aquisições diretas, como a
dispensa de licitação, uma vez que a concorrência se dá de forma direta por meio
da obtenção dos orçamentos. Isto é, uma vez que a empresa atenda aos
requisitos legais e técnicos, a proposta de menor valor é a executada pelo órgão.

• Dessa forma, para fins da escolha da metodologia para determinação do preço de
referência, as características do conjunto de preços obtidos na pesquisa de
preços devem fundamentar a escolha por uma ou outra metodologia. Desta forma,
a escolha da metodologia para cada item deve ser fundamentada no
Relatório de Pesquisa de Preços.

• Para a demonstração das metodologias aplicadas aos itens no processo, assim
como para servir de apoio a quem realiza as pesquisas, disponibilizamos
uma planilha de cálculo, na qual os valores devem ser lançados. Na prática, no
processo cada item deve ser acompanhado dos seus respectivos
orçamentos e de uma cópia desta planilha.

• Caso seja utilizada a planilha de cálculo, deverá ser inserido no Sistema Solar
apenas o valor resultante do cálculo conforme a metodologia escolhida, seja
média, mediana ou menor preço. Deverá também ser utilizado como fonte a
própria Universidade Federal de Santa Catarina, CNPJ 83.899.526/0001-82.



Manual do DCOM

QUAL A VIGÊNCIA DOS RESULTADOS DO PAINEL?

- Preços das Atas de Registro de Preço (SISRP) obtidos no Painel de Preços:
vigência no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do
instrumento convocatório;

- Preços dos Pregões Pronta Entrega (SISPP) obtidos no Painel de Preços:
vigência de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento
convocatório;

- Preços das Dispensas de Licitação obtidos no Painel de Preços: vigência de até
1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório.

ATENÇÃO: A validade dos documentos deve persistir ao longo do processo de
compra, logo, resultados com vigências que possam ser encerradas durante o
processo não devem ser utilizados.

Pesquisa de Preço



Pesquisa de Preço



Pesquisa de Preço



Pesquisa de Preço



Pesquisa de Preço

 Relatório resumido a partir de 3 cotações.
 Neste caso não há a necessidade de orçamentos externos.



Pesquisa de Preço

 Relatório detalhado

quando há menos de 3

cotações.

 Há a necessidade de

orçamentos externos

(sites e/ou direto com

fornecedores) para

complementar o mínimo

de 3 cotações.



Pesquisa de Preço

 DCOM – UFSC - Orientações relativas à execução da pesquisa
de preços, necessária à instrução dos processos licitatórios para
aquisições de materiais para a UFSC:

https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Pesquisa_de_pre%C3
%A7os#Consulta_ao_Painel_de_Pre.C3.A7os

 Manual – Painel de preços – Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão – MP:

https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/storage/26aef97365b8eb36c36
1c4b104c44bb8.pdf

Link para o Painel de preços:

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

https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Pesquisa_de_pre%C3%A7os#Consulta_ao_Painel_de_Pre.C3.A7os
https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/storage/26aef97365b8eb36c361c4b104c44bb8.pdf
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/


Consulta – Sítio Eletrônico
• Os orçamentos devem conter os seguintes dados:

- Valor estimado para o item (integral/não-promocional):

• Orçamentos NÃO devem conter o valor do frete;

• CNPJ do fornecedor; e

• Razão Social do fornecedor.

• Imprimir em PDF com data e hora (Mozilla);



• Impressão deve conter a descrição do item, comprovando 
que as especificações são as mesmas da catalogação;

Ex: REFRIGERADOR DUPLEX: FROST FREE, COM FREEZER, PRATELEIRAS
REMOVÍVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA, COR BRANCA, EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA: CLASSE A, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 250 A 280,
COM NO MÍNIMO 3 PRATELEIRAS, 220V.



• As descrições devem ser realizadas com base em materiais
existentes e cotados, além disto, devem conter dados como: a
expressão ‘valor aproximado‘; determinar comprimento; largura;
altura; metragem; quantidade por embalagem (frasco, rolo, etc);
visando não gerar dúvidas aos licitantes e brechas para a oferta
de material discrepantes ao que necessitamos.

• A falta de especificação podem levar ao fracasso do item na
licitação, ou podemos receber material diferente do que
necessitamos, ou ainda causar prejuízo a administração.

Exemplo: Na descrição abaixo não há a determinação da
metragem do item, podendo o fornecedor entregar por este valor
um rolo de 1 metro ou de 10 metros pelo mesmo preço:

DESCRIÇÃO RESUMIDA: FITA ADESIVA TEFLON APLICAÇÃO MÁQUINA SELADORA

ESPECIFICAÇÃO: FITA ADESIVA TEFLON APLICAÇÃO MÁQUINA SELADORA

DETALHAMENTO: TEFLON ADESIVO LARGURA ENTRE 10 MM E 15 MM; TEMPERATURA 

DE TRABALHO APROXIMADAMENTE -70°C A 260°.

UNIDADE DE MEDIDA: RL

PREÇO MÉDIO PRATICADO NO MERCADO ATUALMENTE: R$ 15,00



• O Preço indicado precisar estar de acordo com a unidade de 
medida do catálogo:

• R$ 13,33 = 500g

No catálogo da UFSC a unidade do
item é grama, desta forma, o
correto seria:

• R$ 0,026 = grama

IMPORTANTE: Quando o item
estiver em grama ou ml, por
exemplo, sempre devemos
determinar no detalhamento o
tamanho do frasco.



Atenção!

• Orçamentos de sites – não podem cotar o
frete;

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

• Os 3 orçamentos para um mesmo item
necessitam ser de fornecedores distintos;

• Não podem ser utilizados sites de leilão e
intermediação de venda (OLX, Mercado Livre);
sites estrangeiros; cotação em moeda
estrangeira; e orçamentos obtidos via
WhatsApp.



• Realizar a busca do material, conferir se a descrição do item está de acordo com
as especificações catalogadas e se o site possui as informações necessárias;

• Salvar a página do site com data e hora em pdf através do navegador Mozilla:



• Como salvar em PDF:



Consulta – Fornecedores

• No caso de orçamentos obtidos diretamente com os
fornecedores:

 Verificar se o orçamento ofertado possui informações mínimas como
razão social da empresa, CNPJ, data de emissão, nome do responsável
da empresa pelo fornecimento do orçamento, assinatura quando for
solicitação direta com o fornecedor.

 Imprimir em PDF o e-mail ou o documento comprovante da solicitação
formal e do retorno desse orçamento, com identificação do servidor
responsável pelo levantamento.

 Constar no orçamento a descrição do item e a unidade de medida,
conforme item catalogado.



Exemplo formulário de solicitação 
de orçamento



Formulário de solicitação de material



Formulário de solicitação de material

• O preço estimado informado pelo requerente será
utilizado como base para a realização da pesquisa de
preço no Painel de Preços, e a responsabilidade quanto
ao preço real de mercado é do servidor requerente, bem
como, dos orçamentos enviados para utilização quando
o material não for localizado no Painel de Preços;

• É obrigatório o preenchimento do formulário de forma
completa e correta para que seja realizado o
processamento do pedido;

• Substituir as instruções de cada item (em vermelho) pela
resposta correspondente;



Documentos que devem ser 
entregues ao Setor de compras

• Entregar três orçamentos, de forma digital (PDF) ou via
física, podendo ser por e-mail
(compras.da.cbs@contato.ufsc.br) ou diretamente no
setor (pen drive ou impresso):

• Entregar o Formulário de solicitação de material
digitalmente em formato 'doc.‘, e em PDF assinado
digitalmente ou em via física assinada;



Documento de Formalização de 
Demanda (DFD)

• Justificativa da necessidade da aquisição;

• Descrição do objeto a ser adquirido;

• Parecer técnico sobre o motivo / finalidade /
necessidade da aquisição (relevância para as
atividades da Universidade);

• Local de utilização, previsão de tempo de uso,
beneficiários diretos;

• Quantidades previstas;

• https://docs.google.com/document/d/1e5exGuvGL
XGkHHo37N1YzBn3TKUHZHj3v_rvAzwuts4/edit

https://docs.google.com/document/d/1e5exGuvGLXGkHHo37N1YzBn3TKUHZHj3v_rvAzwuts4/edit


Estudos Técnicos Preliminares 
(ETP)

• O Estudo Técnico Preliminar (ETP) é o atendimento à
Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020 da
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia,
sendo o levantamento de dados e informações acerca
do que constitui a demanda em um formulário digital;

• Segundo a IN, "os ETP serão elaborados
conjuntamente por servidores da área técnica e
requisitante ou, quando houver, pela equipe de
planejamento da contratação“;

• O Setor de Compras é responsável por elaborar o ETP
e registrar no sistema ETP Digital (Comprasnet);



Sistema de Planejamento e 
Gerenciamento de Contratações (PGC)

• Instrução normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019;

• Constitui a ferramenta informatizada, integrante da plataforma
do SIASG, disponibilizada pela Secretaria de Gestão do
Ministério da Economia (ME) para elaboração do Plano Anual
de Contratações (PAC) pelas Unidades de Administração de
Serviços Gerais (UASG);

• No PGC devem ser registradas todas as demandas que irão
compor PAC;

• Os itens são cadastrados pelo Setor de Compras no SIASG,
sendo que os números cadastrados de cada item no PGC
devem constar no ETP, e nas solicitações de autorização de
fornecimento;



Equipe de Apoio

• A equipe de apoio é um grupo de pessoas detentoras de conhecimento
técnico sobre o objeto licitado, à qual cabe, dentre outras atribuições,
auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. Essa
equipe tem papel fundamental de análise e sugestão, visando à
aquisição de materiais de qualidade. Entretanto, cabe lembrar que ela
não possui atribuições que importem em julgamento ou deliberação,
sendo tais atos de responsabilidade exclusiva do pregoeiro. Nada
impede, porém, que a seus membros se impute a responsabilidade de
realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais, sugerindo
a classificação ou a desclassificação, realizando a análise dos
documentos à luz do que preceituar o edital e emitindo parecer
destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo pregoeiro.

Fonte: Manual de Compras – DCOM 
(https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISI%C3%87%C3%83O_DE_MATERIAIS#Equipe_de_Apoio)

https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISI%C3%87%C3%83O_DE_MATERIAIS#Equipe_de_Apoio


Despachos/questionamentos 
recebidos do DCOM



Apontamentos recebidos da CGU



Adesão à ata de Registro de Preços e 
Solicitação de Empenho de pregão 

demandado por outra Unidade da UFSC

• Aderir à ata significa, de forma simplificada, adquirir item(ns) de uma licitação

conduzida por outro órgão federal, onde o EDITAL deste órgão prevê a utilização

por outros órgãos de uma ‘x’ porcentagem da quantidade de itens licitados

(unidades extras);

• Solicitação de Empenho de pregão demandado por outra Unidade da UFSC,

significa utilizar o saldo demandado por outro Centro/Unidade da UFSC, por isso

é necessário a autorização tanto da Unidade quanto consultar a empresa se a

entrega pode ser realizada no nosso Campus, já que não há previsão em Edital;

• IMPORTANTE: A regra é licitar (Calendário de Compras) por meio de intenso e

contínuo planejamento das Unidades, de forma a antever necessidades e

demandas, evitando urgências geradas pela falta de planejamento. Sendo que

os procedimentos acima devem ser considerados como excepcionais.

Fonte: Manual de Compras – DCOM

(https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/COMPRAS_P%C3%9ABLICAS#ADES.C3.83O_.C3.80_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRE.C3.87OS)

https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/COMPRAS_P%C3%9ABLICAS#ADES.C3.83O_.C3.80_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRE.C3.87OS


• Autorização de Fornecimento

• Adesão de Órgãos externos 

em ATA da UFSC

• Adesão de requerente da 

UFSC em ATA externa 

Fonte: Manual de Compras – DCOM

(https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/COMPRAS_P%C3%9ABLICAS#ADES.C3.83O_.C3.80_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRE.C3.87OS)

https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/COMPRAS_P%C3%9ABLICAS#ADES.C3.83O_.C3.80_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRE.C3.87OS


Dispensa de Licitação e 
Inexigibilidade de Licitação

• Em alguns casos, a lei prevê a possibilidade de aquisição sem a

obrigatoriedade de licitar. As hipóteses de dispensa e inexigibilidade

são aquelas em que existe a possibilidade em se optar ou não pela

realização da licitação ou há inviabilidade de competição.

• Os artigos 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

disciplinam esses casos.

• É importante salientar que tais casos são excepcionais, ou seja, são

uma exceção à regra, que é licitar. O STJ reafirma esse entendimento

quando diz que “A contratação direta, quando não caracterizada

situação de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, gera lesão ao

erário, na medida em que o Poder Público perde a oportunidade de

contratar melhor proposta”.

Fonte: Manual de Compras – DCOM

(https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/COMPRAS_P%C3%9ABLICAS#Dispensa_de_licita.C3.A7.C3.A3o)

https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/COMPRAS_P%C3%9ABLICAS#Dispensa_de_licita.C3.A7.C3.A3o


Contato

E-mail: compras.da.cbs@contato.ufsc.br

Telefone:  (48) 3721-7186 ou (48) 3721-6355

Site: www.ufsc.br


