


SISTEMATIZAÇÃO DE PROCESSOS

• Instrumentos:

- Manual de Compras disponível no Portal da UERN: http://www.uern.br/controledepaginas/alc-
solicitacoes/arquivos/4476manual_de_compras.pdf

- Memorando de solicitação com justificativa do pedido, especificação do material e preço
estimado do mesmo

- Direcionamento à PROAD: gestão do orçamento

http://www.uern.br/controledepaginas/alc-


SISTEMATIZAÇÃO DE PROCESSOS

• Instrumentos:

- Memorando Circular nº 06/2018-GP/PROAD/UERN – compras ou contratações no ano de 2019

- Prazo: 1 de setembro de 2018 a 31 de outubro de 2018

- Planejamento prévio em conformidade com o PPA, LDO e LOA, além do PDI da UERN

- “A demanda deve ser especificada de forma a traduzir a real necessidade do setor,
evitando-se o superdimensionamento dos quantitativos solicitados”

- Justificativa para a contratação

- Adequada caracterização do objeto



SISTEMATIZAÇÃO DE PROCESSOS

• Normatização:

- Orientação Circular nº 007/2019 – GCG – CONTROL, de 14 de maio de 2019

- Deve constar no memorando de solicitação a justificativa da real necessidade, assim como
definição precisa, suficiente e clara do objeto da contratação;

- Existência de Projeto Básico ou Termo de Referência, na forma e nos casos em que a
legislação o exigir;

- Autorização do Ordenador da Despesa para abertura do processo no memorando.



SISTEMATIZAÇÃO DE PROCESSOS

• Amparo legal:

- Lei nº 8.666/1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

- Lei nº 10.520/2002 - Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos
termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.

- Decreto nº 5.450/2005 - Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e
serviços comuns, e dá outras providências.



SISTEMATIZAÇÃO DE PROCESSOS

• Art. 3º da Lei nº 10.520/2002:

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as
exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as
cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo
e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento,
elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados
(…)



SISTEMATIZAÇÃO DE PROCESSOS

• Art. 9º do Decreto nº 5.450/2005:

Art. 9º. Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:
I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto de forma
precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,
limitem ou frustrem a competição ou sua realização;
(…)
III - apresentação de justificativa da necessidade da contratação;
(…)
§ 1o A autoridade competente motivará os atos especificados nos incisos II e III, indicando os elementos
técnicos fundamentais que o apóiam, bem como quanto aos elementos contidos no orçamento estimativo
e no cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso, elaborados pela administração.



CATÁLOGO DE MATERIAIS E SERVIÇOS (CATMAT/CATSER)

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/


PONTOS IMPORTANTES

- Não indicar marca nem modelo de um determinado fabricante, exceto quando se tratar da
identificação de um equipamento do patrimônio do instituto, em processo de contratação de
manutenção corretiva ou preventiva;

- A especificação completa do material ou serviço com o padrão de desempenho é fundamental
para que você receba exatamente o que necessita, jamais esqueça que pensar é diferente de
escrever e de que você receberá o que escreveu e não o que imaginou;



PONTOS IMPORTANTES

- O procedimento de compra de material, equipamento ou prestação de serviços somente é
realizado quando constatada a inexistência/insuficiência do material/equipamento no
Almoxarifado ou inexistência de contrato de prestação de serviços junto ao Setor de Gestão de
Contratos;

- Casos especiais devem ser esclarecidos junto à LC;

- Assuntos relacionados a recursos orçamentários deverão ser dirimidos com a PROPLAN.









Resumo 2019

Resumo 2018

RESUMO DAS 
LICITAÇÕES




