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INTRODUÇÃO

Sem pretensão de ser exaustivo, este manual é um guia prático que, espera-se,

ajudar o gestor público a conduzir de forma adequada às solicitações de aquisição de

materiais e as contratações de serviços, entre outros tipos, por meio de licitações no âmbito

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia IFBA - Campus Barreiras,

tendo como base o Manual de Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU

entre outros documentos públicos.

1.1 CONCEITO DE LICITAÇÃO

Licitação é procedimento administrativo formal em que a Administração Pública

convoca, por meio de condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas

interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. (TCU,

2010, pg. 19).

1.2 FASES DA LICITAÇÃO

Atos de licitação devem se desenvolver em sequência lógica, após identificação de

determinada necessidade a ser atendida até assinatura do respectivo contrato ou emissão

de documento equivalente.

1.2.1 Fase interna ou preparatória

Nesse momento, verificam-se procedimentos prévios à contratação: identificação de

necessidade do objeto, elaboração do projeto básico (ou termo de referência), estimativa da

contratação, estabelecimento de todas as condições do ato convocatório etc.

1.2.2 Fase externa ou executória

Inicia-se com a publicação do edital ou com a entrega do convite e termina com a

contratação do fornecimento do bem, da execução da obra ou da prestação do serviço.

Licitação, na chamada fase externa, tem continuidade com a divulgação do ato

convocatório. Estende-se à contratação do fornecimento do bem, execução da obra ou

prestação do serviço.

1.3 TIPOS MAIS COMUNS DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

1.3.1 Obras e Serviços

No caso de execução de obras e prestação de serviços, as licitações somente

poderão ser realizadas quando:
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● houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para

exame dos interessados em participar do processo licitatório;

● existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos

os custos unitários;

● houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das

obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício

financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma de desembolso;

● a obra ou serviço que estiver incluído nas metas estabelecidas no PPA, se for o

caso.

Não poderão ser incluídos no objeto da licitação:

● obtenção de recursos financeiros para execução de obras e serviços, qualquer

que seja a origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e

explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica;

● compra de materiais e contratação de serviços sem previsão de quantidades ou

cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou

executivo

Toda licitação de obra ou serviço realizada nas modalidades concorrência, tomada

de preços e convite deve ser precedida da elaboração de projeto básico. Pela leitura da

legislação, é possível deduzir que a exigência de projeto básico refere-se apenas à

contratação de obras e serviços de engenharia. Entretanto, a lei não fez distinção entre

serviços de engenharia e aqueles não caracterizados como tal. Por isso, o entendimento

tem sido de que a elaboração prévia de projeto básico é exigida para qualquer tipo de

serviço.

Nas licitações para contratação de obras, além do projeto básico, é exigida também

a elaboração de projeto executivo.

1.3.2 Terceirização

De acordo com o Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, serão terceirizadas pela

Administração Pública, mediante execução indireta, atividades de conservação, limpeza,

segurança, vigilância, transporte, informática, copeiragem, recepção, reprografia,

telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações.
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Prestação de serviços terceirizados não deve criar para a Administração contratante

qualquer tipo de vínculo com os empregados da contratada que caracterize, dentre outros,

subordinação direta, habitualidade ou pessoalidade.

Deve o objeto da contratação ser definido exclusivamente como prestação de

serviços e conterá, no mínimo:

● justificativa da necessidade dos serviços;

● relação entre a necessidade e a quantidade de serviço a ser contratada;

● demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de economicidade e de

melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.

É vedada inclusão de disposições nos instrumentos contratuais que permitam:

● indexação de preços contratados por índices gerais, setoriais ou que reflitam a

variação de custos em contratos com duração inferior a um ano;

● caracterização do objeto exclusivamente como fornecimento de mão-de-obra;

● previsão de reembolso de salários pelo contratante;

● subordinação dos empregados do contratado à Administração.

1.3.2 Compras

Nenhuma compra poderá ser feita sem a devida caracterização do objeto e indicação

dos recursos orçamentários para efetivação do pagamento, sob pena de anulação do ato e

da responsabilização do agente que lhe tiver dado causa.

Compras realizadas pela Administração Pública, sempre que possível, deverão:

● atender ao princípio da padronização;

● ser processadas através de sistema de registro de preços;

● submeter-se a condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor

privado;

● ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as

peculiaridades do mercado, visando à economicidade;

● balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da

Administração Pública.
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Nas compras deverão ser observadas ainda:

● especificação completa do bem a ser adquirido, sem indicação de marca;

● definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas;

● condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do

material;

● critérios de sustentabilidade ambiental previstos na IN/MPOG n° 01/2010.

Quantidades e unidades a serem adquiridas devem ser definidas em função do

consumo e utilização prováveis. A estimativa deve ser obtida por meio de adequadas

técnicas quantitativas de estimação.

Deve o gestor estar atento, quando do estabelecimento de quantidades do objeto, às

condições de guarda e armazenamento e ao prazo de validade dos produtos em aquisição.

Esse cuidado permite que os produtos não se deteriorem e afastem a prática de ato

antieconômico.

Compras devem ser divididas em tantos itens (etapas ou parcelas) quantos se

comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao

melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da

competitividade, sem perda da economia de escala.

A lei não admite, porém, a preferência de determinada marca, em razão de

prevalecer o princípio da igualdade entre os fornecedores. A padronização de marca

somente é possível em casos excepcionais, quando ficar incontestavelmente comprovado

que apenas aquele produto, de marca certa, atende aos interesses da Administração. Será

admitida a indicação de marca como parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do

objeto a ser licitado, quando seguida das expressões “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de

melhor qualidade”. No caso, o produto deve ser aceito de fato e sem restrições pela

Administração.

1.4 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Sistema de Registro de Preços (SRP) é o conjunto de procedimentos adotados pela

Administração para registro formal de preços relativos à execução de serviços e

fornecimento de bens. Trata-se de cadastro de produtos e fornecedores, selecionados

mediante prévio processo de licitação, para eventual e futura contratação de bens e serviços

por parte da Administração.
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Deve ser realizado, no caso de registro de preços, certame licitatório na modalidade

concorrência ou pregão, do tipo menor preço, precedido de ampla pesquisa de mercado.

Quando a modalidade for concorrência, a Administração poderá excepcionalmente adotar o

tipo técnica e preço, mediante despacho fundamentado da autoridade máxima da entidade

ou órgão licitador.

Após realização da licitação, preços e condições de contratação ficam registrados na

ata de registro de preços. Ficam disponíveis para os órgãos e entidades participantes do

registro de preços ou para qualquer outro órgão ou entidade da Administração, ainda que

não tenha participado do certame licitatório. Preço registrado e indicação dos respectivos

fornecedores serão divulgados em órgão oficial da Administração.

O prazo de validade da ata de registro de preços não poderá ser superior a um ano,

computadas eventuais prorrogações. O Regulamento Federal admite prorrogação da

validade da ata de registro de preços por mais doze meses, em caráter excepcional,

devidamente justificado e autorizado, quando a proposta vencedora continuar sendo mais

vantajosa para a Administração.

Durante a vigência da ata, havendo necessidade do objeto licitado, basta ao órgão

ou entidade tomar as medidas necessárias para formalizar a requisição, ou seja, verificar se

o preço registrado continua compatível com o de mercado e providenciar o empenho da

despesa. Se for o caso, assinar o termo de contrato. Os procedimentos de contratação

tornam-se ágeis com o SRP.

1.5 PREGÃO ELETRÔNICO

O Pregão Eletrônico é um meio de compra utilizado pelo governo para buscar

fornecedores para a compra de produtos e serviços nas áreas administrativa, legislativa e

judicial. Foi instituído por meio da lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e regulamentado pelo

decreto nº 3.555/2000.

O pregão é uma modalidade de licitação própria para compra de bens e serviços

comuns de qualquer valor. Esses bens e serviços são caracterizados por itens sem grande

complexidade e de fácil reconhecimento no mercado. Por lei, o pregão não se aplica à

contratação de obras de engenharia, locações imobiliárias e alienações.

1.6 CONTRATAÇÃO DIRETA

Licitação é regra para a Administração Pública quando compra bens ou contrata

obras e serviços. No entanto, a lei apresenta exceções a essa regra. São os casos de

contratação direta, em que a licitação é legalmente dispensada, dispensável ou inexigível.
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Contratação direta pode ocorrer nas seguintes hipóteses, expressamente previstas

na Lei de Licitações:

● licitação dispensada (art. 17, Lei 8.666/93 e art. 76, Lei 14.133/21);

● licitação dispensável (art. 24, Lei 8.666/93 e art. 75, Lei 14.133/21); e

● licitação inexigível (art. 25, Lei 8.666/93 e art. 74 , Lei 14.133/21).

Na primeira, em que a licitação é dispensada, a lei relaciona casos de alienação de

bens móveis e imóveis pela Administração.

Na segunda, licitação dispensável, a lei enumera os casos em que o procedimento é

possível, mas não obrigatório, em razão de outros princípios que regem a atividade

administrativa, notadamente o princípio da eficiência.

Na hipótese de inexigibilidade de licitação, a lei trata das situações em que a

competição entre os licitantes não é viável, seja em razão da singularidade do objeto

contratado ou da existência de um único agente apto a fornecê-lo. Proceder-se-á, nos

próximos títulos, ao detalhamento das licitações: dispensada, dispensável e inexigível.
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1. FASES DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

No âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia IFBA -
Campus Barreiras, para a realização de aquisições e contratações, deve-se seguir o
seguinte trâmite de formalização de demandas para que se formalize a obtenção dos
insumos e serviços necessários à realização e manutenção das atividades desta instituição.

2.1 ETAPAS DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

1º ETAPA: Reconhecimento da demanda

Nessa fase os setores demandantes reconhecem suas necessidades de materiais,

serviços, entre outros, que serão necessários para a devida manutenção da execução de

suas atividades.

2º ETAPA: Comunicação da demanda

Nessa fase os setores demandantes formalizam por escrito suas necessidades de

materiais, serviços, entre outros, encaminhando por meio de processo SEI ou e-mail

institucional às suas chefias imediatas.

3º ETAPA: Inclusão da demanda no Planejamento e Gerenciamento de
Contratações (PGC)

Nessa fase as chefias imediatas, de posse das solicitações de demanda do seu

setor, deverão inserir no PGC as referidas demandas recebidas. A inclusão dessas

demandas se refere ao planejamento de aquisições e contratações que serão executadas

no exercício seguinte. Ou seja, não se realiza a aquisição e contratação no mesmo ano que

se reconhece a demanda, tudo deve ser feito dentro de um planejamento antecipado, salvo

exceções que se caracterizem como casos fortuitos. (Consultar calendário da instituição)

4º ETAPA: Formalização da demanda (DOD) - Início da Fase Interna da Licitação

Nesta fase as chefias imediatas formalizam por meio de processo SEI a solicitação

dos itens planejados e incluídos no PGC realizado no exercício anterior. É nessa fase que o

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) é redigido.

5º ETAPA: Consulta aos setores de gestão de materiais/contratos

Nesta fase as chefias imediatas encaminham seus processos SEI para conferência

dos setores de Almoxarifado, Patrimônio, entre outros, de acordo com a natureza do que

está sendo solicitado, para que seja feita a verificação da existência desses materiais em

estoque. No caso de serviços, esta deve ser feita ao setor de contratos, para verificação da
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existência de contrato vigente. Essa medida visa impedir gastos desnecessários à

administração pública.

6º ETAPA: Reavaliação da demanda

Nesta fase as chefias imediatas, após os despachos dos setores de gestão de

materiais e contratos, devem avaliar se há a necessidade da exclusão ou inclusão de novos

itens à sua solicitação. Caso seja necessário realizar alteração a mesma deve ser feita no

pedido inicial ou em novo formulário, caso este não seja passível de edição no sistema.

7º ETAPA: Encaminhamento da demanda à Direção Administrativa

Finalizada a etapa de conferência pelos setores de gestão de materiais e contratos,

os servidores responsáveis pela confecção do processo de solicitação de

aquisição/contratação devem anexar ao mesmo o relatório de comprovação dos itens do

PGC do referido ano, em formato PDF. O relatório deve conter apenas os itens solicitados

no DOD, devendo o usuário aplicar os devidos filtros para seleção no sistema de

planejamento do Ministério da Economia. Feito isso, o processo deve ser encaminhado à

Direção Administrativa e ao Setor de Compras e Licitações, simultaneamente.

8º ETAPA: Constituição das Comissões de Estudos Técnicos Preliminares

Após a realização do envio dos processos de solicitação de aquisição/contratação,

pelos diversos setores do instituto, ao Departamento Administrativo, este irá constituir as

devidas comissões de confecção do Estudo Preliminar Técnico (ETP) aos quais serão

designadas por portaria emitida pelo Gabinete da Direção. A princípio, os membros dessas

comissões ETP serão os mesmos servidores que formalizaram a solicitação de demanda

(DOD) por processo no SEI. Será permitida a designação prévia de outro servidor em

substituição àquele mencionado anteriormente para compor a comissão, caso seja

necessário, para que se faça uma justa distribuição de tarefas no setor demandante, por

exemplo.

9º ETAPA: Confecção dos Estudos Técnicos Preliminares

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) é o documento que integra a fase de

planejamento das contratações públicas e tem o objetivo de demonstrar a real necessidade

da contratação, analisar a viabilidade técnica de implementá-la, bem como instruir o

arcabouço básico para a elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico.

Nessa fase, ao menos um integrante da comissão ETP deve possuir Login de acesso

ao SIASG, para que, após a confecção do documento, este seja incluído no sistema, uma

vez que se trata de documento confeccionado digitalmente. Após a inserção no sistema, o
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estudo deve ser devidamente publicado e ter sua versão em PDF gerada e anexada ao

referido processo SEI de realização daquela aquisição/contratação.

10º ETAPA: Encaminhamento ao Setor de Compras e Licitações

Finalizadas as etapas de formalização da demanda (DOD) e confecção do ETP, o
Departamento Administrativo irá encaminhar os processos ao Setor de Compras e
Licitações para que se dê início a fase de elaboração do Edital e seus anexos e
posteriormente a fase externa de divulgação da licitação.

A Administração deve, então, definir a modalidade de licitação adequada ao caso.
Também deve ser definido o tipo de licitação, ou seja, o critério de julgamento.

São responsáveis pela licitação os agentes públicos designados pela autoridade
competente, mediante ato administrativo próprio (portaria), para integrar comissão de
licitação, para ser pregoeiro ou para realizar licitação na modalidade convite. A comissão de
licitação pode ser permanente ou especial, conforme dispõe o art. 6º, XVI, da Lei nº
8.666/93.

11º ETAPA: Confecção do Edital e seus Anexos

Várias são as informações que o edital deve trazer, tais como: o objeto da licitação, o
preço, as condições de reajuste, o prazo, o critério de julgamento, as condições de
habilitação etc. Recomenda-se que se utilize as minutas padronizadas pela AGU que estão
disponíveis no site www.agu.gov.br (Pareceres, Súmulas e Orientações – Modelos para
licitações e contratos).

A lei geral de licitações, em seu art. 40 § 1º, diz que a Autoridade Competente será
responsável pela assinatura do Edital; no mesmo sentido, o art. 3º da Lei nº 10.520/2002
dispõe que a autoridade competente definirá o objeto do certame, as exigências de
habilitação, os critérios de aceitação da proposta, as sanções de inadimplemento, as
cláusulas do contrato e os prazos de fornecimento de bens ou serviços.

O termo de referência é o documento base para elaboração do edital das licitações
na modalidade pregão. É, em regra, elaborado pela unidade requisitante do objeto e deve
estabelecer as condições relativas à aquisição ou à prestação de serviço pretendida. Tal
documento também deve ter aprovação pela autoridade competente.

Logo, após a confecção do Edital e Anexos, com a assinatura de todos os
responsáveis legalmente designados, o processo deve ser enviado para parecer da
assessoria jurídica.

Após a análise da assessoria jurídica, o processo licitatório poderá dar início a sua
fase externa.

12º ETAPA: Início da Fase externa da licitação

A fase externa da licitação compreende tudo o que acontece após a publicação do
edital. Ela começa com a divulgação da licitação para o público e é composta pelas etapas
de apresentação de propostas e documentos, julgamento, habilitação, recursal e
homologação.
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Após a publicação do edital inicia-se a fase externa da licitação e sua primeira etapa
é conhecida como habilitação.

A habilitação consiste em uma verificação dos requisitos daqueles interessados e
dos documentos exigidos. Essa etapa é fundamental para garantir que o vencedor esteja de
fato habilitado para assumir a obrigação imposta pela licitação.

Após a análise dos requisitos e da documentação, o julgamento das propostas é o
próximo passo. Aqui, cada uma das propostas será avaliada e julgada de acordo com os
critérios definidos pelo instrumento convocatório. Em seguida, serão classificadas e
organizadas para a próxima etapa.

Após o julgamento e classificação das propostas o processo licitatório será
homologado e em seguida, o objeto será adjudicado ao vencedor.

A adjudicação é a última etapa, momento pelo qual a administração determina que
aquela pessoa é a vencedora da licitação e lhe é atribuído o objeto do certame. As etapas
citadas devem ser realizadas pela comissão de licitação.

2.2 FLUXOGRAMA DAS ETAPAS DE DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO
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2. ACESSO AO SIASG

3.1 PROCEDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO SIASG

O Sistema de Gestão de Acesso é um instrumento que possibilita a adesão, acesso
e utilização do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, pelos
Órgãos e entidades da Administração Pública, não integrantes do Sistema de Serviços
Gerais - SISG, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, serviços sociais
autônomos e entidades privadas sem fins lucrativos que atendam o disposto.

As solicitações de INCLUSÃO, EXCLUSÃO E TROCAS DE SENHAS de usuários
serão realizadas por meio de processo eletrônico no SEI do tipo "ACESSO A SISTEMAS”,
com inclusão e preenchimento do formulário "CADASTRO SIASG" no referido processo com
posterior envio do mesmo ao setor CADASTRO.REI - Cadastro SIASG.

3.2 PREENCHIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO SIASG

O formulário de cadastro é composto dos seguintes campos:

● CABEÇALHO

O usuário deve marcar com o X o campo 1-SIASG e de acordo com a solicitação
escolher as opções INCLUSÃO, EXCLUSÃO E TROCAS DE SENHAS e por fim informar a
Data.



15

● DADOS DOS SOLICITANTE

Os dados em tela devem ser preenchidos com os dados pessoais do solicitante
conforme modelo, e nos itens 9 e 10, caso o solicitante seja do IFBA - Campus Barreiras,
devem ser idênticos ao modelo. O solicitante deve assinar o documento.

● ATRIBUTOS DO CREDENCIAMENTO

Preencher conforme os dados em tela complementando com o nome da Chefia
imediata, bem como solicitar que ela assine o documento.

● AUTORIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
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Preencher conforme os dados em tela complementando com o nome da Chefia Geral
do órgão, nesse caso a Direção Geral do Campus, bem como solicitar que ela assine o
documento.

● CREDENCIAMENTO

Este campo deve ser deixado em branco pois é de competência do cadastrador do
IFBA, na Reitoria.

O perfil FASEINT se destina a todos os servidores, sejam eles gestores ou não, que
venham a ser participantes de comissões ETP ou venham a realizar o preenchimento do
DFD do sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC do seu setor.

Vale lembrar que a senha expira por inatividade do uso do sistema ou por solicitação
de renovação da mesma, por motivo de manutenção da segurança, que é feita na própria
página de acesso ao sistema, neste último caso. Desse modo, aconselha-se que ao ínicio
de cada ano os gestores verifiquem se suas senhas continuam vigentes, e caso seja
negativa esta verificação, realizem o pedido de renovação conforme exposto neste capítulo
a fim de não comprometer o trâmite das fases de aquisição/contratação da instituição por
motivo de não estarem com acesso ao sistema.
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3. PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES - PGC

O Sistema PGC, desenvolvido pelo Departamento de Normas e Sistemas de
Logística da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (antigo Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão), é a ferramenta eletrônica que busca subsidiar as
Unidades Administrativas de Serviços Gerais (UASG) da Administração Pública federal
direta, autárquica e fundacional na elaboração de seus Planos Anuais de Contratações,
garantindo a padronização do planejamento da contratação por intermédio de módulos de
preenchimento simplificado que estruturam as informações da fase de planejamento.

De uma forma geral as áreas envolvidas na elaboração do PAC do IFBA - Campus
Barreiras são: Requisitante, Área Técnica, Setor de Compras e Licitações (SCL) e
Autoridade Competente, sendo o que fluxo de trabalho deverá seguir a seguinte ordem:

Caso a área requisitante tenha necessidade, poderá pedir orientação da área técnica
do IFBA que tenha expertise sobre o objeto a ser contratado, como a área de TIC por
exemplo.

4.1 RESPONSABILIDADES

ÁREA RESPONSABILIDADE

Requisitante Preencher e enviar dentro dos prazo Documento de
Formalização de Demanda - DFD

Área Técnica Analisar e complementar as informações, padronizando e
compilando as demandas solicitadas.

Setor de Compras e
Licitações (SCL)

Adequar e consolidar as demandas;
Elaborar o calendário de aquisições e contratações da
instituição.

Autoridade Competente Aprovar o Plano de Contratações Anual - PCA
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4.2 CONCEITOS E DEFINIÇÕES DO PGC

O Decreto Nº 10.947/22, publicado em 25 de janeiro de 2022, em seu art. 2,
considera o seguinte:

I – autoridade competente – agente público com poder de decisão indicado
formalmente como responsável por autorizar as licitações, os contratos ou a ordenação de
despesas realizados no âmbito do órgão ou da entidade, ou, ainda, por encaminhar os
processos de contratação para as centrais de compras de que trata o art. 181 da Lei nº
14.133, de 2021;

II – requisitante – agente ou unidade responsável por identificar a necessidade de
contratação de bens, serviços e obras e requerê-la;

III – área técnica – agente ou unidade com conhecimento técnico-operacional sobre
o objeto demandado, responsável por analisar o documento de formalização de demanda, e
promover a agregação de valor e a compilação de necessidades de mesma natureza;

IV – documento de formalização de demanda – documento que fundamenta o plano
de contratações anual, em que a área requisitante evidência e detalha a necessidade de
contratação;

V – plano de contratações anual – documento que consolida as demandas que o
órgão ou a entidade planeja contratar no exercício subsequente ao de sua elaboração;

VI – setor de contratações – unidade responsável pelo planejamento, pela
coordenação e pelo acompanhamento das ações destinadas às contratações, no âmbito do
órgão ou da entidade; e

VII – PGC – ferramenta informatizada integrante da plataforma do Sistema Integrado
de Administração de Serviços Gerais – Siasg, disponibilizada pelo Ministério da Economia,
para elaboração e acompanhamento do plano de contratações anuais pelos órgãos e pelas
entidades de que trata o art. 1º.

§ 1º Os papéis de requisitante e de área técnica poderão ser exercidos pelo mesmo
agente público ou unidade, desde que, no exercício dessas atribuições, detenha
conhecimento técnico-operacional sobre o objeto demandado, observado o disposto no
inciso III do caput.

§ 2º A definição dos requisitantes e das áreas técnicas não ensejará,
obrigatoriamente, a criação de novas estruturas nas unidades organizacionais dos órgãos e
das entidades.

4.3 ACESSO AO SISTEMA PGC

O sistema PGC está disponível no módulo de Compras Governamentais
(Compras.gov.br) podendo ser operado em qualquer dos navegadores (Internet Explorer,
Chrome, Mozilla Firefox e Safari).



19

O sistema PGC disponibiliza quatro perfis de acesso aos usuários para elaboração
do Plano Anual de Contratações: Setor requisitante, Setor de TIC, Unidade de Compras e
Autoridade Competente. Os quatro perfis acessam o Sistema PGC por meio de login com
CPF e senha (SIASG).

4.4 DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

De acordo com o art. 8º do decreto 10.947/2022 o requisitante deverá preencher o
documento de formalização de demanda no PGC com as seguintes informações:

I - justificativa da necessidade da contratação;

II - descrição sucinta do objeto;

III - quantidade a ser contratada, quando couber, considerada a expectativa de
consumo anual;

IV - estimativa preliminar do valor da contratação, por meio de procedimento
simplificado, de acordo com as orientações da Secretaria de Gestão da Secretaria
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia;



20

V - indicação da data pretendida para a conclusão da contratação, a fim de não gerar
prejuízos ou descontinuidade das atividades do órgão ou da entidade;

VI - grau de prioridade da compra ou da contratação em baixo, médio ou alto, de
acordo com a metodologia estabelecida pelo órgão ou pela entidade contratante;

VII - indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de
formalização de demanda para a sua execução, com vistas a determinar a sequência
em que as contratações serão realizadas; e

VIII - nome da área requisitante ou técnica com a identificação do responsável.

4.3.1 Como criar um DFD

O usuário deverá acessar o Portal de Compras Governamentais, opção Governo, por
meio do link: https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp. Após o login e acesso
ao módulo PGC, o mesmo será encaminhado para a tela do Planejamento e Gerenciamento
de Contratações.

Na tela do módulo PGC o usuário deverá clicar na opção +CRIAR, no canto superior
direito da tela, conforme destacado na figura abaixo.

Após clicar em +CRIAR, uma nova tela será apresentada ao usuário, conforme figura
abaixo.

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp
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No lado esquerdo fica localizado o menu básico de acesso aos tópicos/capítulos a
serem informados para o preenchimento do DFD.

Centralizado na tela, o sistema apresenta a área de trabalho para preenchimento dos
dados referentes ao tópico/capítulo selecionado no menu básico de acesso.
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No capítulo 1 devem ser inseridas as Informações Gerais do documento,
devendo-se informar a data de previsão que se pretende concluir a contratação, ou seja,
receber os materiais solicitados ou formalizar contrato, em caso de serviço, por exemplo.
Também deve ser informada a Área requisitante responsável pela solicitação da demanda
bem como a UASG destino do DFD, no caso do instituto o próprio IFBA - campus Barreiras.
A seleção da área requisitante se dá com as opções já pré-cadastradas no sistema, assim, o
campo UASG destino do DFD se auto preenche.

O usuário também deve inserir a descrição sucinta do objeto, sendo ele um único
item ou vários, muito similar aos moldes de preenchimento do DOD, no SEI.

Por fim, faz-se necessário informar o grau de prioridade da aquisição, sendo
disponível as seguintes opções: Baixa, Média ou Alta (Ler capítulo 5.2, pg. 36). Nesta última
é necessário o preenchimento do campo justificativa de prioridade. Finalizando assim o
preenchimento do item 01.

No capítulo 2, o usuário deve informar a Justificativa da Necessidade da aquisição
em texto pormenorizado sobre o objeto do DFD no campo de texto em branco apresentado
na tela. Devem ser informados todas as definições, de modo preciso e suficiente do objeto
licitado constitui regra indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do
postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade,
que envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da
licitação. Em razão de tal necessidade, para que seja possível averiguar se estão presentes
tais requisitos imprescindíveis à descrição do objeto, é preciso que a Administração
demonstre no procedimento as razões pelas quais precisa do objeto e o porquê das
especificações técnicas apresentadas e da quantidade solicitada.
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No capítulo 3, o usuário deve informar os Materiais/Serviços que compõem o objeto
desta solicitação de aquisição/contratação. Inicialmente o usuário tem em tela a seguinte
imagem:

A opção 1, +ADICIONAR, permite ao usuário incluir Classes, o Padrão Descritivo de
Materiais (PDM) ou os Itens para a composição dos materiais/serviços do DFD. A opção 2
se destina ao usuário pesquisar os itens já incluídos no sistema. Na opção 3, o usuário
seleciona a aba para visualização dos itens já incluídos, que são separados em categoria de
material ou serviço.

Assim, para iniciar a inserção dos dados, o usuário deve clicar em +ADICIONAR. O
sistema irá apresentar a seguinte janela em tela.
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Esta janela apresenta um campo de pesquisa que utiliza o banco de dados do
Catálogo de Materiais e Serviços, permitindo que o usuário use os dados do item conforme
o catálogo. Como exemplo, utilizamos o item CANETA. Ao inserir o nome no campo de
pesquisa o sistema apresenta as diversas classes disponíveis no Catálogo de Materiais e
Serviços que possuem um item com a palavra “caneta”. Dessa forma, o usuário deve
analisar a classe que melhor define o objeto a ser inserido. Para realizar esta tarefa o

usuário deve clicar em DETALHAR o item, no botão . Clicando na opção detalhar, o
sistema irá apresentar o nível seguinte de classificação, Padrão Descritivo de Materiais
(PDM), conforme figura abaixo.

Novamente, o usuário pode vir a detalhar as opções de PDM apresentadas, clicando

em DETALHAR, no botão .
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A tela apresentada pelo sistema é o último nível para determinação da escolha.
Nesta tela o usuário tem disponível a opção de aplicar filtros com a finalidade de refinar sua
busca. Tendo localizado o item que melhor lhe atende ele deve clicar em ADICIONAR, no

botão , conforme figura abaixo.

É importante ressaltar que no Catálogo de Materiais e Serviços podem existir itens
INATIVOS e que não devem ser utilizados.

Tendo clicado no botão ADICIONAR, , o sistema abre nova janela para inserção
da Unidade de Fornecimento, Quantidade e Valor Unitário. Essa janela com todos estes
dados é somente para quando o usuário detalhar até o nível do item, após definir Classe e
PDM.

Caso o usuário opte por não detalhar minuciosamente o item, o que não é uma
exigência nessa fase da aquisição, ele pode fazer uso da escolha somente da Classe do
objeto ou do PDM, conforme demonstrado abaixo.
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Essa opção não fará a exigência de informar a Unidade de Fornecimento, a
Quantidade ou o Valor Unitário, mas solicitará o Valor Total que será disponibilizado para
aquela aquisição no exercício financeiro ao qual o PGC se aplicará. Assim, torna-se mais
flexível a escolha de qual material/serviço especificamente será objeto da
aquisição/contratação futura, podendo o usuário futuramente utilizar qualquer item dentro
daquela Classe ou PDM informado no PGC. Esta estratégia apresenta-se como mais
alinhada à situação com o qual se lida frente a variação constante da disponibilidade
orçamentária dos órgãos, evitando-se assim a necessidade de alterações futuras no PGC.

Caso o usuário queira voltar aos níveis anteriores da pesquisa basta clicar no X dos
campos das classes selecionadas logo acima da tabela de itens apresentados na tela,
destacados na figura abaixo.
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O usuário pode permanecer na janela de pesquisa adicionando quantas Classes,
PDMs e Itens forem necessários, não havendo a necessidade de fechar para a inclusão de
cada um. Finalizada a inclusão as Classes, PDMs e itens incluídos irão aparecer na janela
inicial do capítulo 3 do PGC, conforme figura abaixo.

Nota-se que o item 1 foi discriminado até o nível máximo do Catálogo de Materiais e
Serviços, enquanto o item 2 foi até o nível do PDM e o item 3 ficou no nível da Classe,
sendo permitido a utilização das 3 formas.

No capítulo 4, o usuário deve informar os Responsáveis pela solicitação da demanda

objeto do DFD, devendo clicar no botão ADICIONAR que abrirá a seguinte janela
conforme figura abaixo.

O usuário deve preencher todos os campos, que são obrigatórios, e adicionar
quantos responsáveis houverem para aquela requisição. Dessa forma, devem ser
informados o CPF, Nome Completo, Cargo/Função e por fim, Despacho com informações ou
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solicitações que queiram ser repassadas ao setor de Compras. Como este último item
também é obrigatório, caso não tenha nenhum despacho a ser informado, pede-se que
insira o simples texto, "Encaminho para as devidas providências", para que o seu
preenchimento não fique pendente.

Os campos Acompanhamento e Relacionamentos são destinados a inserção de
informações complementares aos dados correspondentes a solicitação do DFD em tela,
como por exemplo o acompanhamento com deliberações da área técnica sobre a
aquisição/contratação solicitada ou dos relacionamentos da mesma com outras
aquisições/contratações. Não é obrigatório o seu preenchimento.

Finalizado o preenchimento do DFD, o usuário deve clicar no botão ,
no canto superior direito da tela, .

Caso algum item obrigatório esteja pendente, o sistema retornará a seguinte
mensagem, conforme figura abaixo. A tela de mensagem informará quais itens estão
dependentes de preenchimento.

Estando o DFD sem pendências de preenchimento, o sistema irá apresentar a
seguinte janela de confirmação de envio, conforme figura abaixo.
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O envio será confirmado através da janela no canto superior direito conforme figura
abaixo.

Automaticamente o DFD será enviado a Unidade de Compras da instituição para
análise e estará visível na área de trabalho do usuário, com o seguinte status,
AGUARDANDO ANÁLISE, conforme figura abaixo.

No campo AÇÕES, é possível realizar as seguinte opções para o referido DFD:



30

EDITAR O DFD

DUPLICAR O DFD (Gera um novo DFD idêntico ao original)

VISUALIZA O DFD

ABRE AS SEGUINTES OPÇÕES: Compartilhar, Excluir e Avaliar.

Tendo o DFD sido enviado, encerra-se a sua formalização de demandas.

4.3.2 Consolidação de Demandas

Esta etapa é de exclusiva operação da Unidade de Compras da Instituição. Este
setor é incumbido de realizar a análise de todos os DFDs confeccionados pelo seu órgão e
os organizar de forma a compor as licitações que serão necessárias realizar no ano ao qual
o PGC se destina.

4.3.3 Formação do PCA

Esta etapa também é de exclusiva operação da Unidade de Compras da Instituição.
Nela, o setor de contratações deverá criar e/ou revisar seu calendário de contratações e,
posteriormente, enviar para a aprovação da autoridade competente.

4.3.4 Aprovação do PCA

Esta etapa é de exclusiva operação da Autoridade Competente da Instituição (Diretor
Geral/Reitor). O Plano de Contratações Anual é o documento que consolida as demandas
que o órgão ou a entidade planeja contratar no exercício subsequente ao de sua
elaboração. Até a primeira quinzena de maio do ano de elaboração do plano de
contratações anual, a autoridade competente aprovará as contratações nele previstas, por
meio do PGC, observado o disposto no art. 6º, Decreto Nº 10.947/22.
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4. OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - DOD

5.1 PROCEDIMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA

Conforme visto no capítulo 4, antes de iniciar qualquer procedimento de aquisição ou
contratação, por regra, faz-se necessário a sua inclusão no Plano de Contratações Anual da
instituição por meio do preenchimento do DFD no Planejamento e Gerenciamento de
Contratações - PGC.

Dessa forma, antes de iniciar um pedido de aquisição/contratação, para o ano
corrente, faz-se necessário uma verificação prévia se esses itens estão inclusos no Plano de
Contratações Anual da instituição.

E se eu quiser licitar um item que não esteja no pgc?

Aquelas aquisições/contratações que não estiverem no PGC só poderão ser
realizadas mediante solicitação formal do demandante a seu Ordenador de Despesas (OD).
Após a autorização do OD, que caso aprovada a autorização da inclusão extemporânea ela
será remetida, via PGC, ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para
abertura do sistema, a fim de que a demanda seja incluída. O Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão poderá, após análise,negar ou autorizar a inclusão.

Partindo do pressuposto que tudo que se pretende adquirir e contratar já está
devidamente previsto no PGC, o solicitante deverá realizar abertura de Processo no SEI, do
tipo “COMPRA DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO”, e inicialmente incluir o
seguinte formulário, de acordo com cada tipo de material ou serviço:

● DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA

Aplicado a todas as aquisições/contratações de materiais/serviços tidos como
comuns.

● IN01 - DOC. OFICIALIZAÇÃO DEMANDA - REQUISITANTE

Aplicado para a Oficialização de demandas na área de Tecnologia da Informação e
Comunicação - TIC. Formulário segue normativa do Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril
de 2019, que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo
Federal.

● IN05 - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Aplicado para a Oficialização de demandas para a contratação de serviços sob o
regime de execução indireta, com base normativa do Instrução Normativa nº 5, de 26 de
maio de 2017, que dispõe sobre o procedimento de contratação de serviços sob o regime de
execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional.

Identificado qual formulário deve ser utilizado dentro do processo de Compra de
Material e Contratação de Serviços deve ter início o preenchimento do mesmo. Na
sequência iremos demonstrar o preenchimento do formulário mais usual, DOCUMENTO DE
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OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA - DOD, que se aplica a grande maioria dos casos, que são
as aquisições/contratações de materiais/serviços tidos como comuns.

5.2 PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA

O formulário se divide em 05 quadros de preenchimentos das informações. Na
sequência abaixo iremos detalhar o preenchimento de cada um deles.

● DADOS DOS SOLICITANTES

Neste campo devem ser informados os dados do responsável pela formalização da
demanda bem como da chefia imediata que autoriza a aquisição/contratação da mesma.

● DADOS DO TIPO DE CONTRATAÇÃO
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Neste campo o solicitante deve identificar a natureza daquilo que está pretendendo
adquirir ou contratar. Logo ele deve identificar se o objeto da solicitação inicialmente se trata
de:

➢ OBRAS

Obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de
arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um
conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço
físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de
bem imóvel.

➢ SERVIÇO DE ENGENHARIA

Serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter
determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e
que, não enquadradas no conceito de obra.

➢ CONCESSÃO

Concessão pública: é o contrato firmado entre a administração pública e uma empresa
privada, para que esta passe a executar e explorar economicamente um serviço
público onde são remuneradas por meio de tarifas pagas pelos usuários. São
exemplos de concessões os aeroportos, rodovias e o setor de petróleo e gás.

➢ MATERIAL

Material se enquadra no conceito de Compra - toda aquisição remunerada de bens
para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.

➢ SERVIÇOS

Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a
Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação,
conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens,
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.

Identificada a natureza da solicitação, em alguns casos existem subclassificações
destas naturezas, que são as opções MATERIAL e SERVIÇOS.

No caso de MATERIAIS eles podem ser de CONSUMO ou PERMANENTES.

➢ MATERIAIS DE CONSUMO

Material de consumo – aquele que em razão de seu uso corrente e da definição da Lei
nº4.320/1964 perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada
a dois anos. Além disso, na classificação da despesa com aquisição de material
devem ser adotados alguns parâmetros que distinguem o material permanente do
material de consumo. 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;
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➔ 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;
➔ 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 – Se foi adquirido para fim de transformação.

➢ MATERIAIS PERMANENTES

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.

No caso de SERVIÇOS eles podem ser NÃO CONTINUADOS, CONTINUADOS ou
por PRAZO INDETERMINADO.

➢ SERVIÇOS CONTINUADOS

Os serviços prestados de forma contínua são aqueles que, pela sua essencialidade,
visam a atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de
um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público ou o
funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, de modo que sua
interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento
da missão institucional.

➢ SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS

Os serviços considerados não continuados ou contratados por escopo são aqueles
que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico
em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente,
pelo prazo necessário à conclusão do objeto.

➢ SERVIÇOS POR PRAZO INDETERMINADO

A Administração também poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos
contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio,
desde que comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de créditos
orçamentários vinculados à contratação.
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● RELAÇÃO DE ITENS DA CONTRATAÇÃO

Neste campo devem ser informados todos os detalhes dos itens que pretendem ser
adquiridos ou contratados, conforme exemplo abaixo, de materiais.

Recomenda-se que o solicitante seja o mais detalhista possível da descrição dos
itens, ou seja, não utilize descrições genéricas que possam permitir o fornecimento de
material que possa não atender completamente o almejado. Para isso, o usuário deve
utilizar o Catálogo de Materiais e Serviços do Governo Federal, acessando por meio do link:
https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca.

A pesquisa no catálogo se faz de suma importância pois além de disponibilizar as
descrições detalhadas dos mais diversos itens de materiais e serviços, ele também informa
o código do item que se pretende utilizar, dado este que também deve ser informado no
preenchimento dessa etapa do DOD.

Caso julgue necessário, o solicitante também poderá complementar a descrição que
conste no Catálogo de Materiais e Serviços do Governo Federal no preenchimento do DOD.

https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca
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● JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

Neste campo devem ser informados todas as definições, de modo preciso e
suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da competição, até mesmo como
pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio
da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições
básicas da licitação. Em razão de tal necessidade, para que seja possível averiguar se estão
presentes tais requisitos imprescindíveis à descrição do objeto, é preciso que a
Administração demonstre no procedimento as razões pelas quais precisa do objeto e o
porquê das especificações técnicas apresentadas e da quantidade solicitada.

● INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Neste último campo, devem ser informadas as informações gerenciais acerca da
solicitação de aquisição/contratação em tela.
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➢ GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

O grau de prioridade das demandas de contratações deverá ser definido com base
nos seguintes critérios e pontos, sendo consideradas como prioritárias aquelas que
somarem maior pontuação:

I - relevância: relação entre a demanda e o impacto para o andamento de projetos
estratégicos do Ministério:

a) prioridade de governo: 3 pontos;

b) prioridade ministerial: 2 pontos; e

c) prioridade setorial do Setor Requisitante: 1 ponto.

II - urgência: necessidade da contratação em relação ao tempo:

a) urgente: 2 pontos; e

b) sem urgência: 1 ponto.

III - tendência: probabilidade de agravamento do problema caso não resolvida a
demanda:

a) agravamento de imediato: 3 pontos;

b) agravamento no exercício planejado: 2 pontos; e

c) agravamento a longo prazo: 1 ponto.

PRIORIDADE PONTUAÇÃO

BAIXA 1 a 3

MÉDIA 4 e 5

ALTA 6 a 8

As solicitações classificadas como de alta complexidade deverão ser encaminhadas
ao Setor de Licitações no primeiro semestre do exercício, ou com a antecedência
necessária para o cumprimento da data estimada para a contratação, sob pena de não
serem processadas no exercício planejado e/ou em tempo hábil para atendimento da
demanda.

➢ DATA ESTIMADA PARA A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Trata-se da data que o solicitante estima que necessitará do material/serviço que
está requisitando. O mesmo deve considerar o plano de aquisições da instituição e realizar
suas solicitações de modo planejadamente antecipado, salvo em situações supervenientes.

➢ CÓDIGOS DAS METAS NO PMI

O Plano de Metas Institucional 2021 (PMI) configura-se numa ferramenta de gestão
participativa e transparente que define e organiza as metas e objetivos de curto prazo do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). Cumpre a função de
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orientar os gestores de forma efetiva ao evidenciar as ações de curto prazo, os recursos e
prazos para concretização de cada propósito específico e das estratégias institucionais.

O solicitante deve informar os códigos do PMI dos itens inclusos na relação de itens
da aquisição/contratação objeto do DOD.

➢ NECESSIDADE REGISTRADA NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PGC

O solicitante deve confirmar se os itens inclusos na relação de itens da
aquisição/contratação objeto do DOD foram incluídos no Planejamento e Gerenciamento de
Contratações do ano corrente.

➢ RENOVAÇÃO DE CONTRATOS

O solicitante deve confirmar se a solicitação objeto do DOD se trata de uma
renovação de contrato já vigente na instituição.

➢ NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

O solicitante deve confirmar se a solicitação em tela exige a capacitação de
servidores.

Tendo o solicitante preenchido todos os campos do DOD, ele deve assinar o
documento para que ele se torne visível no SEI e realizar as próximas etapas do
procedimento de solicitação de materiais já elencados no Capítulo 02 deste manual, etapas
04, 05, 06 e 07.

Antes de realizar a etapa 07, o solicitante da demanda deve requisitar que sua chefia
imediata assine o DOD em tela.
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5. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

6.1 ORIENTAÇÕES PARA ACESSO AO ETP DIGITAL

Os integrantes da comissão ETP devem procurar o cadastrador parcial do IFBA para
atribuir o novo perfil “FASEINT1” do SIASG para acesso ao módulo de Compras
Governamentais (Compras.gov.br). Essa solicitação é feita por meio de processo SEI, de
solicitação, utilizando-se o formulário CADASTRO SIASG que deve ser encaminhado ao
setor CADASTRO.REI, da reitoria. O formulário deve ser assinado pela solicitante, sua
chefia imediata e pela Direção geral do campus.

6.2 COMO ACESSAR O ETP DIGITAL

Após a disponibilização do perfil de acesso, o usuário deverá acessar o Sistema ETP
no Portal de Compras Governamentais, opção Governo, por meio do link:

● https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp
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Na tela principal do Compras.gov.br, acessar o menu ETP.

Podem ocorrer variações de opção de acesso aos sistemas de acordo com o nível
de acesso cadastrado para o usuário.

6.3 PÁGINA INICIAL DO ETP DIGITAL

Na página inicial do ETP, o usuário poderá pesquisar, editar, excluir, criar um novo ou
criar um ETP baseado em um já existente. Para isso, basta acionar os ícones na coluna
"Ações".

• Para iniciar um novo ETP, basta clicar em

• Para pesquisar um ETP, informe o termo de busca no campo pesquisar.

Sobre a pesquisa: consegue realizar consultas inteligentes em todos os campos do
documento, bem como as informações básicas, tais como:
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a) Responsável pela Edição;

b) Número do ETP;

c) Descrição da necessidade;

d) Descrição da solução, dentre outros.

Para isso, basta informar um texto de no mínimo 3 caracteres para que o sistema
faça a pesquisa em toda a base de dados. O resultado da busca aparece na lista de campos
já existentes e pode ser ordenada pela coluna de sua preferência.

6.4 INICIANDO COM AS INFORMAÇÕES BÁSICAS DO ETP

Para iniciar um novo ETP, basta clicar em

O sistema apresentará 02 opções de ETP, conforme figura abaixo, uma para itens de
Tecnologia da Informação e outra para as demais contratações. Selecione a que se aplicar
ao objeto do estudo:

Nesta etapa, faculta-se informar Processo Administrativo correspondente às
demandas geradas para a condução da futura contratação.
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6.4.1 Informações Básicas

● Categoria do objeto: A categoria é um indicador do tipo de contratação que está
sendo planejada: Bens, Serviços, Obras e serviços especiais de engenharia,
Locação de Imóveis e Alienação / Concessão / Permissão

● Processo Administrativo: É o número único do processo (NUP) gerado no SEI para a
condução dessa futura contratação.

Na lateral esquerda da tela, encontra-se o menu básico de preenchimento do ETP,
dividido em capítulos de acordo com cada assunto abordado pelo documento, conforme
figura abaixo. O usuário deve preencher cada etapa de acordo com as informações
solicitadas. A cada capítulo finalizado o sistema confirma com um indicação verde de que o
ponto está ok.
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6.4.2 Preenchendo a Descrição da necessidade

Neste item, você deve descrever a necessidade da compra/contratação,
evidenciando o problema identificado e a real necessidade que ele gera, bem como o que se
almeja alcançar com a contratação. (inciso I, art. 7º, IN 40/2020). De acordo com o art. 7º,
§2º, este campo é obrigatório.

6.4.3  Informando a Área Requisitante

Aqui você deve informar o nome do(s) órgão(s), setor(es) ou área(s) que
solicitou(aram) a contratação. O usuário deve selecionar a opção ADICIONAR para inserir
as informações solicitadas.

Ao clicar em adicionar será exibida uma nova janela, figura abaixo, para inserção dos dados.
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6.4.4  Descrevendo dos Requisitos da Contratação

Aqui você deve especificar quais são os requisitos indispensáveis de que o objeto a
adquirir/contratar deve dispor para atender à demanda, incluindo padrões mínimos de
qualidade, de forma a permitir a seleção da proposta mais vantajosa. Incluir, se possível,
critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificações
técnicas do objeto ou como obrigação da contratada. (inciso II, art. 7º, IN 40/2020). De
acordo com o art. 7º, §2º, em caso do não preenchimento deste campo, devem ser
apresentadas as devidas justificativas.

6.4.5  Preenchendo o Levantamento de Mercado

Neste item, você deve informar o levantamento de mercado realizado, com a
prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, podendo, entre outras opções:

a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com
objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que
melhor atendam às necessidades da administração; e

b) ser realizada consulta, audiência pública ou realizar diálogo transparente com
potenciais contratadas, para coleta de contribuições. Caso, após o levantamento do
mercado de que trata o inciso III, a quantidade de fornecedores for considerada restrita,
deve-se verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis,
flexibilizando-os sempre que possível. (inciso III, art. 7º, c/c §1º, art. 7º, IN 40/2020). De
acordo com o art. 7º, §2º, em caso do não preenchimento deste campo, devem ser
apresentadas as devidas justificativas.

O levantamento de mercado é mais comumente realizado por meio da cotação de
preços tendo como base o disposto na Instrução Normativa nº 65, de 07 de julho de 2021,
ou pela Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, ambas dispondo sobre o
procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de
bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional.
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6.4.6  Descrevendo a solução como um todo

Aqui você precisa descrever a solução como um todo, inclusive das exigências
relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das
justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução. (inciso IV, art. 7º, IN
40/2020). De acordo com o art. 7º, §2º, este campo é obrigatório.

6.4.7  Preenchendo a Estimativa das Quantidades a serem contratadas

Neste campo é obrigatório que você justifique, em observância ao disposto no Art.
15, § 7°, II, da Lei n° 8.666/93, as quantidades a serem adquiridas em função do consumo e
provável utilização, devendo a estimativa ser obtida, a partir de fatos concretos (Ex: série
histórica do consumo - atendo-se a eventual ocorrência vindoura capaz de impactar o
quantitativo demandado, criação de órgão, acréscimo de atividades, necessidade de
substituição de bens atualmente disponíveis, etc). A estimativa das quantidades a serem
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contratadas deve ser acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe
dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a
possibilitar economia de escala.

6.4.8  Preenchendo a Estimativa do Valor da Contratação

Neste item, é obrigatório que você estime o valor da contratação, acompanhado dos
preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão
suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar
o seu sigilo até a conclusão da licitação (inciso, VI, IN 40/2020). De acordo com o art. 7º,
§2º, este campo é obrigatório.

O valor total geral informado na tabela deve ser inserido com campo Valor (R$)
localizado na parte superior dessa tela, conforme figura abaixo.
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6.4.9  Justificando o Parcelamento ou não da Solução

Neste item, é imprescindível você informar se a divisão do objeto representa, ou não,
perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). Por ser o parcelamento a regra, deve
haver justificativa quando este não for adotado. No mesmo sentido, e especificamente para
compras, o § 7º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, aplicável subsidiariamente ao pregão
(art. 9º da Lei nº 10.520, de 2002), prevê a cotação de quantidade inferior à demandada na
licitação, com vistas a ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo
mínimo para preservar a economia de escala (inciso VII, art. 7º, IN 40/2020). De acordo com
o art. 7º, §2º, este campo é obrigatório.

6.4.10   Informando as Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Nesse campo, você deve informar se há contratações que guardam relação/afinidade
com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas, ou contratações
futuras.(inciso VIII, art. 7º, IN 40/2020). De acordo com o art. 7º, §2º, em caso do não
preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.
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6.4.11   Demonstrando o Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Aqui é imprescindível que você demonstre o alinhamento entre a contratação e o
planejamento do órgão ou entidade, identificando a previsão no Plano Anual de
Contratações ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão;(inciso IX, art. 7º, IN
40/2020). De acordo com o art. 7º, §2º. Este campo é obrigatório.

6.4.12   Informando os Benefícios a serem alcançados com a contratação

Você deve demonstrar os ganhos diretos e indiretos que se almeja com a
contratação, essencialmente efetividade e desenvolvimento nacional sustentável e sempre
que possível, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento
dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.(inciso X, art. 7º, IN 40/2020).
De acordo com o art. 7º, §2º, em caso do não preenchimento deste campo, devem ser
apresentadas as devidas justificativas.
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6.4.13   Registrando as Providências a serem Adotadas

Você deve informar, se houver, todas as providências a serem adotadas pela
administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de
servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do
ambiente da organização;(inciso XI, art. 7º, IN 40/2020). De acordo com o art. 7º, §2º, em
caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

6.4.14   Descrevendo os Possíveis Impactos Ambientais

É necessário que você descreva os possíveis impactos ambientais e respectivas
medidas de tratamento ou mitigadoras buscando sanar os riscos ambientais existentes.
(inciso XII, art. 7º, IN 40/2020). De acordo com o art. 7º, §2º, em caso do não preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.
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6.4.15   Declarando a Viabilidade

É obrigatório que você declare expressamente se a contratação é viável e razoável
(ou não), justificando com base nos elementos colhidos durante os Estudos
Preliminares.(inciso XIII, art. 7º, IN 40/2020). De acordo com o art. 7º, §2º.

Ao selecionar uma das 03 opções apresentados o sistema apresentará a seguinte
tela, imagem abaixo, solicitando a inclusão de justificativa da seleção.
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6.4.16   Inserindo os responsáveis

Nesta etapa devem ser informados todos os participantes envolvidos na confecção
deste estudo, uma vez que, só é possível a inserção no sistema por apenas um usuário,
logo os demais devem ser citados nessa etapa, a fim de registrar sua participação.

O usuário deve clicar na opção adicionar quantas vezes necessária de acordo com a
quantidade de membros da comissão, inserindo os seus respectivos dados.

Ao clicar na opção adicionar, será aberta uma nova janela para a inserção dos
seguintes dados: CPF, Nome, Cargo/Função e Despacho(Informar portaria da comissão).

6.4.17   Anexando documentos

Aqui você pode anexar outros documentos necessários ou complementares para a
composição final do documento. Documentos do tipo texto, imagens e pdf, são
automaticamente carregados e incorporados ao conteúdo do seu documento, quando
realizado o download.

O instituto recomenda que sejam anexados ao ETP os seguintes documentos:

● Portaria de Constituição da Comissão ETP;
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● Relatório de comprovação do PGC dos itens solicitados;
● Relatório de cotação dos itens.

Os arquivos devem ser adicionados (clicando ou arrastando) através do botão:

Após inseridos os arquivos serão nomeados (Coluna Número) como ANEXO
seguindo a ordem de inserção.

6.4.18   Visualizando e baixando um ETP concluído

Para visualizar como está ficando seu documento, basta clicar no botão da
página de edição do documento ou, alternativamente, a qualquer momento você pode clicar

no botão na tela inicial, conforme demonstrado nas figuras abaixo.
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6.4.19   Criando uma réplica de um ETP

Para replicar um ETP, seja ele dentro de sua UASG ou não, basta clicar no botão

ao final da lista de ações na linha correspondente ao ETP escolhido. Nesse ponto, você
será automaticamente direcionado para a tela de edição do documento.

Importante: Ao replicar um ETP, um novo documento, com uma nova numeração é
gerado. Totalmente independente do original. Apenas com o conteúdo idêntico. Repare que
os documentos utilizados para replicação possuem um contador que indica quantos vezes
ele foi reutilizado.

Caso exista a necessidade de visualizar o conteúdo do ETP antes de replicar seu

conteúdo, basta selecionar o botão visualizar .

6.4.20   Compartilhando um ETP

Para compartilhar um ETP o usuário deve acessar o botão de OPÇÕES dentro da
área de Ações do referido ETP e clicar em compartilhar, conforme figura abaixo.
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Ao clicar na opção compartilhar, o sistema apresentará uma nova janela para que o
usuário informe com quem o ETP em questão deverá ser compartilhado e qual nível de
permissão será concedido. Ressalta-se que é necessário que todos os usuários com quem
se pretenda compartilhar também possuam acesso ao sistema Compras.gov.br, com no
mínimo nível de acesso FASEINT.
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Dentro do campo PERMISSÕES, existem 3 níveis de acesso ao ETP, conforme
figura  abaixo.

Compartilhando com a opção EDITOR, todos os usuários inseridos poderão trabalhar
conjuntamente na construção do documento, efetuando a inserção dos dados, todos com o
mesmo nível de permissão do usuário responsável. Esta opção é recomendada para os
casos em que a elaboração do ETP é realizada por uma comissão.
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6. FASE INTERNA - EDITAL E ANEXOS

O processo licitatório do pregão se inicia com seu planejamento e prossegue até a
assinatura do respectivo contrato ou a emissão de documento correspondente, dividindo-se
em duas fases distintas:

• Fase interna ou preparatória

Trata dos procedimentos para a abertura do processo de licitação, delimitando e
determinando as condições do edital antes de trazê-las ao conhecimento público.

• Fase externa ou executória

Inicia-se com a publicação do edital e termina com a contratação do fornecimento do
bem ou da prestação do serviço.

● FASE INTERNA OU PREPARATÓRIA

Nessa fase, os trabalhos são desenvolvidos no âmbito interno da instituição, com
acompanhamento da autoridade competente. As atividades realizadas são:

➢ Estudo técnico preliminar, quando necessário.
➢ Apresentação de justificativa da necessidade da contratação.
➢ Verificação da disponibilidade orçamentária (reserva no orçamento do órgão dos

valores estimados para o contrato, com indicação da respectiva rubrica
orçamentária, exceto na hipótese de pregão para registro de preços).

➢ Elaboração do termo de referência pelo setor ou órgão requisitante, com indicação
do objeto de forma precisa, suficiente e clara.

➢ Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente.
➢ Elaboração do edital.
➢ Designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.

Na fase interna da licitação, a administração terá a oportunidade de corrigir falhas
porventura verificadas no procedimento, sem precisar anular atos praticados. Exemplo:
inobservância de dispositivos legais, estabelecimento de condições restritivas, ausência de
informações necessárias, entre outras faltas ou falhas.

O edital é elemento fundamental do procedimento licitatório. Ele é que fixa as
condições de realização da licitação, determina o seu objeto, discrimina as garantias e os
deveres de ambas as partes, regulando todo o certame público.

“O Edital consiste no ato por meio do qual se convocam os interessados em
participar do certame licitatório, bem como se estabelecem as condições
que irão regê-lo.” (MIRANDA, Henrique Savonitti. Licitações e contratos
administrativos. 4. ed.Brasília: Senado Federal 2007. p. 133).

O Termo de Referência, ou Projeto básico, é o documento que condensa as
principais informações da fase interna da licitação e, por isso, deve ser construído com
cuidado e atenção, já que seus dados servem de espelho para elaboração do edital e
contrato administrativo. Esse documento é elaborado a partir dos estudos técnicos
preliminares, devendo conter os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar o objeto da licitação.
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Como deve ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, só pode ser
elaborado após a aprovação daquele. A elaboração de termo de referência ou projeto básico
é obrigatória para toda contratação, independentemente da forma de seleção do fornecedor
se dar por licitação, por contratação direta ou por adesão à ata de registro de preços.

Antes de elaborar o Termo de Referência ou Projeto Básico, o “setor requisitante”
deve planejar a contratação, pois o planejamento visa otimizar o dispêndio dos recursos
públicos, garantindo a aquisição com qualidade, o aumento da competitividade e a redução
dos gastos públicos. Para tanto, o “setor requisitante” deve responder aos questionamentos
já explanados, que darão suporte à justificativa da contratação.
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7. FASE EXTERNA - REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO

A fase externa do pregão é iniciada com a convocação dos interessados por meio da
publicação do aviso do edital no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do órgão
ou da entidade promotora da licitação. Depois da convocação, várias etapas acontecem até
a contratação do fornecimento do bem ou da prestação do serviço.

As etapas que fazem parte da fase externa do pregão na forma eletrônica são:

1. Convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital.

2. Recebimento das propostas: impugnação e esclarecimentos do edital.

3. Análise das propostas.

4. Fase de lances.

5. Aceitação das propostas.

6. Verificação da habilitação ou inabilitação dos licitantes.

7. Manifestação da intenção de recurso.

8. Juízo de admissibilidade.

9. Fase recursal.

10. Adjudicação do objeto ao licitante vencedor.

11. Homologação do processo.

12. Encaminhamento para a área de gestão contratual.

O edital apresenta natureza jurídica e representa o instrumento legalmente ajustado
para definir todas as regras, critérios, responsabilidades, competências e penalidades do
certame a se realizar em conformidade com o estabelecido nas Leis n. 8.666/93 e n.
14.133/21 e deve ser ajustado à natureza do procedimento e do objeto a ser adquirido. Ele é
a regra interna do procedimento, de observância obrigatória, quer pela administração, quer
pelos licitantes. Nada poderá ser exigido além, aquém ou contrariamente ao que está
previsto neste instrumento.
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