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CAPACITAÇÕES ANTERIORES

CONTEÚDO OBJETIVO
Planejamento da contratação, passo a passo
para formalização da demanda e modelos
de documentos de planejamento e
orientações básicas para preenchimento:
DOD e Formulário de Aquisição.

Vídeo 1:
https://drive.google.com/file/d/1GNr0OEQ_JaElJNN8
LA0EsGaVHS2QIk6Q/view?usp=sharing

Modelos de documentos de planejamento e
orientações básicas para preenchimento:
Estudo Técnico Preliminar – ETP Digital,
Termo de Referência e Mapa de Risco.

Vídeo 2:
https://drive.google.com/file/d/1AwWLd64Ku5jEsYuF
auIidd1pZC2_Orq9/view?usp=sharing

Estratégias e Orientações para a Realização
da Pesquisa de Preço

Vídeo 3:
https://drive.google.com/file/d/1h7CaAVb2U1zZRRlb
R8JzVGf5dl-yAMsm/view?usp=sharing
Vídeo 4:
https://drive.google.com/file/d/19dXT0ywOnyxh8D95
NWZz-FcJFXUJzp-8/view?usp=sharing

Orientações para Preenchimento Do
Planejamento e Gerenciamento De
Contratações/Plano Anual De Compras
(Pgc/Pac) – 2022 – Atualizado Em
01/04/2021 - In 01/2019.

Vídeo 5:
https://drive.google.com/file/d/1bXWuuUvTBAQCGPI
U2I4MbV14-qiuGvIY/view?usp=sharing

Grupo de WhatsApp para dúvidas https://chat.whatsapp.com/KLnQpXzAoU3
7NBut3nlQwj

Link para acompanhamento dos
processos em andamento:

ACOMPANHAMENTO DOS
PROCESSOS DE COMPRAS - CAMPUS
DE SALVADOR

https://drive.google.com/file/d/1GNr0OEQ_JaElJNN8LA0EsGaVHS2QIk6Q/view?usp=sharing
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1. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO
DO CAMPUS DE SALVADOR

O exercício de 2021 iniciou com uma revisão minuciosa dos processos de gestão,
governança e planejamento do período. As normas, regulamentos, regimentos, bem como,
novos manuais e guias norteadores vêm sendo revisados e criados com a finalidade de
apoiar as práticas de decisão e tomada de decisão dos gestores dessa unidade.

As ações planejadas para o exercício de 2021 decorreram de um processo de
reflexão dos resultados obtidos em 2020 no sentido de alinhar as diferentes
responsabilidades e atividades, melhorar os processos que apoiam as decisões dos
gestores de forma eficiente, responsável, transparente e efetiva.

Assim, é a partir dessa ferramenta de gestão estratégica que o Campus de
Salvador norteia toda a sua atuação e pretende atuar durante o exercício de 2022, a fim
de apresentar uma performance capaz de entregar à sociedade ensino, pesquisa e
extensão de qualidade, por meio de práticas de gestão sustentáveis e um modelo de
governança estruturado. A governança do Campus de Salvador, portanto, consiste no
processo pelo qual as decisões são planejadas, orientadas, acompanhadas e dirigidas. A
partir dessa perspectiva, o alcance dos resultados esperados pelo Campus de
Salvador, se dá por meio de um planejamento estruturado nos diferentes instrumentos de
gestão estratégica, tais como o PDI, o Planejamento e Gerenciamento de Contratações
(PGC), Plano Anual de Compras (PAC), Plano de Metas Institucional (PMI) e Planos de
Ações (PAs) elaborados para nortear as ações necessárias ao cumprimento das
metas.

Destaca-se que a proposta de governança que se defende no âmbito desta
unidade corrobora o Art. 4º. do Decreto 9.203/2017, o qual define seguintes diretrizes da
governança pública:

Art. 4º São diretrizes da governança pública:
I - direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando
soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com
as mudanças de prioridades;
II - promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública e a
integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio
eletrônico;
III - monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os
resultados das políticas e das ações prioritárias para assegurar que as diretrizes
estratégicas sejam observadas;
IV - articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração entre
os diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e
entregar valor público;
V - fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração para
orientar o comportamento dos agentes públicos, em consonância com as funções
e as atribuições de seus órgãos e de suas entidades;
VI - implementar controles internos fundamentados na gestão de risco, que
privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores;
VII - avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas
públicas e de concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre que possível, seus
custos e benefícios;
VIII - manter processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade
legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à
participação da sociedade;
IX - editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas regulatórias
e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico e realizando
consultas públicas sempre que conveniente;
X - definir formalmente as funções, as competências e as responsabilidades das
estruturas e dos arranjos institucionais; e
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XI - promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e
dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à
informação.

Não obstante, a governança do Campus está estruturada também por
procedimentos voltados para mitigar e/ou reduzir os riscos aos quais a unidade está
exposta, como também ancoradas em objetivos estratégicos que reforça a forma de
atuação, bem como, orientam a gestão das atividades de ensino, pesquisa, extensão e
gestão, conforme Figura 1

Figura 1: Gestão Estratégia no Campus de Salvador

Fonte: Elaboração própria (2020).

A governança do IFBA/Campus de Salvador segue o modelo previsto no
Regimento Interno, que foi aprovado e implementado por meio da Resolução Nº 84 do
CONSUP, aprovada em 17/12/2013. Desse modo, o modus operandi é orientado por meio
de objetivos estratégicos, planejados conjuntamente entre as diretorias executivas e
setores vinculados. Assim, alinhado com o PDI, as diretorias e setores vinculados
desenvolvem seus planos de ações, os quais são monitorados, acompanhados, avaliados
e revisados continuamente ao longo do período.

São os objetivos estratégicos que unem as diferentes diretorias, os quais fazem
com que a governança institucional, composto pelos princípios de transparência,
accountability, compliance, dentre outros, possa funcionar direcionada para a geração dos
valores esperados pela sociedade. Ademais, por meio da gestão de risco e práticas de
sustentabilidade, que são acompanhados por meio de planilhas eletrônicas - porquanto
aguarda-se a implementação de um sistema de gestão institucional, o IFBA - Campus de
Salvador tem desenvolvido ações a fim de garantir a integridade institucional.

Ademais, o modelo de governança que vem sendo desenvolvido e implementado
valoriza o diálogo com a comunidade interna e externa que possui papel importante para
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a organização e validação das práticas de gestão que vêm sendo adotadas,
principalmente no contexto de pandemia.

Essa perspectiva corrobora o Art. 5º do Decreto 9.203/2017, o qual define que:
Art. 5º São mecanismos para o exercício da governança pública:
I - liderança, que compreende conjunto de práticas de natureza humana ou
comportamental exercida nos principais cargos das organizações, para assegurar
a existência das condições mínimas para o exercício da boa governança, quais
sejam:
a) integridade;
b) competência;
c) responsabilidade; e
d) motivação;
II - estratégia, que compreende a definição de diretrizes, objetivos, planos e ações,
além de critérios de priorização e alinhamento entre organizações e partes
interessadas, para que os serviços e produtos de responsabilidade da organização
alcancem o resultado pretendido; e
III - controle, que compreende processos estruturados para mitigar os possíveis
riscos com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a
execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades da
organização, com preservação da legalidade e da economicidade no dispêndio de
recursos públicos.

Assim, através dos principais canais de comunicação, tais como e-mail institucional,
webconferências, reuniões remotas, como também através de contatos telefônicos e
portal da transparência do Campus de Salvador, a gestão vem buscando aprimorar as
interações com os diferentes stakeholders, inserindo as diferentes variáveis decorrentes
desse diálogo na estratégia organizacional.
Nesse contexto, espera-se que o Campus de Salvador possa alcançar o posto de uma
das principais unidades de ensino do IFBA, como também do ponto de vista do
desempenho e indicadores de inovação está entre as principais unidades de educação
profissional e tecnológica do Nordeste nos próximos 3 anos, a partir de estratégias que
combinarão ciência, tecnologia e inovação e potencialização do quadro de recursos
humanos disponíveis na instituição.
Desse modo, destaca-se que o cumprimento da missão institucional está devidamente
planejado por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a partir do qual
todos os instrumentos administrativos, de gestão e controle são derivados a fim de fazer
cumprir os objetivos organizacionais.

No tocante aos valores gerados para a sociedade, os mesmos ocorrem por meio
da oferta de ensino, pesquisa, extensão e gestão, com um quadro de servidores
qualificados. Destaca-se que no período, os principais objetivos estratégicos
estabelecidos para o período, no PDI institucional, no primeiro semestre de 2021 estão
descritos no Quadro 1, a seguir. Tais objetivos estratégicos consideram os aspectos
internos e externos do IFBA e, consequentemente, do Campus de Salvador.

Quadro 1: Eixos e objetivos estratégicos do PDI

Eixo Estratégico Objetivo Estratégico
Sustentabilidade Modernizar a infraestrutura física.

Desenvolver uma política de sustentabilidade.
Inserir a temática sustentabilidade nos projetos pedagógicos de ensino e nas ações de
pesquisa, extensão e gestão.

Internacionalização Fortalecer e expandir as ações de internacionalização.
Estabelecer e desenvolver a política linguística para a formação continuada da
comunidade em idiomas estrangeiros.
Consolidar a infraestrutura organizacional necessária ao desenvolvimento das relações
internacionais.

Governança
Institucional

Aprimorar os mecanismos de liderança, estratégia e controle com foco na otimização
dos recursos e transparência.
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Eixo Estratégico Objetivo Estratégico
Definir prioridades em função dos recursos disponíveis, convênios e editais.
Padronizar as atividades de compras, licitações, fiscalização de contratos, transporte e
patrimônio.

Qualidade na Execução
Orçamentária

Atender as necessidades de manutenção, funcionamento e investimento em obras e
equipamentos.
Aprimorar os processos de tomadas de decisão sobre alocação de recursos.
Implementar critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições.

Modernização Reestruturar todos os Projetos Pedagógicos dos Cursos (Técnicos e Superiores)
conforme a legislação e as normas institucionais vigentes e adequação ao mundo do
trabalho, valorizando a verticalização.
Elaborar política de Educação a Distância – EAD e de Tecnologias Educacionais do
IFBA.
Implantar uma política de inovação pedagógica em seus aspectos metodológico,
tecnológico e curricular.

Permanência Eficiente Construir e implantar o Plano Estratégico de Permanência e Êxito do IFBA.
Institucionalizar a política de formação continuada de docentes e demais profissionais
da educação.
Estruturar o funcionamento dos NAPNES e acompanhar a implantação das Salas de
Recursos Multifuncionais.

Acesso Institucionalizar a Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional no
IFBA, cumprindo as exigências legais.
Acompanhar e revisar, constantemente, a metodologia do Processo Seletivo dos cursos
técnicos, visando adequação com as demandas do IFBA e da sociedade.
Criar uma Política de Acolhimento para os ingressantes nos cursos do IFBA.

Fortalecimento da
Relação IFBA com a

Comunidade

Priorizar projetos e ações que resgatem públicos socialmente vulneráveis e a formação
de profissionais mais humanizados nas ações integradas com instituições públicas e
privadas.
Expandir as parcerias com órgãos públicos e privados, para atuarem na área da
Extensão tecnológica, apoiando a Inovação e o Empreendedorismo, a partir da
elaboração de programas institucionais que ampliem as cooperações técnicas e
parcerias com instituições e empresas nacionais e internacionais, através da oferta de
serviços tecnológicos, de modo que assegurem aos estudantes as possibilidades
necessárias de ingresso ao estágio curricular e intercâmbios.
Viabilizar o acompanhamento de egressos mediante cadastros, eventos e pesquisas
acerca da sua inserção no mundo do trabalho, bem como sua satisfação pessoal e
profissional.

Consolidação da
Institucionalização das

Atividades
Extensionistas

Integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, seus interesses e
necessidades, estabelecendo desde projetos de concepção até mecanismos que inter-
relacionem os saberes.
Articular parcerias com a sociedade para a concretização de projetos de extensão com
natureza de inovação tecnológica.
Garantir a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), nos diversos
campi do IFBA, por meio de programas especiais do Governo Federal e por meio de
orçamento próprio, a partir das demandas sociais emergentes e reconhecimento dos
arranjos produtivos locais.

Fortalecimento e
Interiorização da Pós-

Graduação

Fortalecer a política de Pós-Graduação nos Campi do interior por meio de cursos Lato
Sensu e Stricto Sensu.
Consolidar os programas de Pós-Graduação Stricto Sensu por meio de ações de
ensino, pesquisa, inovação e internacionalização.
Estabelecer um programa sistematizado para atração de parcerias e recursos externos
para a Pós-Graduação.

Consolidação da
Pesquisa e Inovação

Tecnológica

Fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada para atendimento de
demandas da sociedade.
Fortalecer/amadurecer as atividades de pesquisa e inovação nos grupos de pesquisa,
nos programas de pós-graduação e no polo de inovação do IFBA.
Estimular a atividade inventiva, o empreendedorismo, a transferência de tecnologia e a
prestação de serviços tecnológicos.

Desenvolvimento
Profissional

Promover um processo contínuo de capacitação, treinamento e qualificação
profissional do servidor.
Criar e implementar o banco de competências dos servidores.

Saúde e Qualidade de
Vida no Trabalho

Proporcionar um ambiente de trabalho saudável.
Desenvolver um Programa Permanente de Qualidade de Vida dos servidores.

Gestão de Infraestrutura
e Gerência de Serviços

de TI

Aprimorar a Infraestrutura e Serviços de TI do Instituto, promovendo as ações
necessárias para a expansão dos ambientes/serviços de rede, datacenter, laboratórios
e estações de trabalho para as áreas administrativas e acadêmicas.

Gestão do Sistema de
Informação e de Dados

Assegurar o atendimento dos princípios de disponibilidade, integridade,
confidencialidade e autenticidade da informação gerencial do Instituto, em
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Eixo Estratégico Objetivo Estratégico
consonância com o PETI, PDTI e leis vigentes, através do levantamento das
necessidades informacionais do Instituto e da aquisição ou desenvolvimento de
soluções de TI capazes de prover tais informações.

Imagem Institucional Fortalecer a imagem do IFBA com os públicos interno e externo.
Disseminar a identidade institucional no público interno.
Melhorar e fortalecer a cultura organizacional do IFBA.

Comunicação e
Relacionamento Interno

Criar padronização de procedimentos, instrumentos e rotinas de comunicação
adequados à realidade de multicampia.
Publicizar as ações institucionais de cada unidade/campi do IFBA.
Promover o engajamento do público interno com suas tarefas, entre as equipes, e
entre o público interno e a instituição.

Fonte: Adaptado do IFBA (2020).

Conforme quadro 1, os objetivos estratégicos supracitados estão diretamente
vinculados à missão institucional do IFBA e, consequentemente, do Campus de Salvador,
que consiste na unidade de prestação de contas. Para o cumprimento dos objetivos
institucionais, o Campus de Salvador, dotado de autonomia administrativa, patrimonial,
financeira, didático-pedagógica e disciplinar planeja anualmente e avalia mensalmente os
recursos necessários.

No primeiro semestre de 2021 os créditos orçamentários foram liberados em maio
e com descentralização da integralidade dos créditos em junho/2021. Até então, em
função do atraso no repasse dos recursos, os sub-repasses estavam sendo realizados
atendendo aos critérios de 1/18 avos do orçamento previsto.

Ademais, apesar da não liberação pelo governo federal dos recursos de capital
solicitados no orçamento anual, com as economias orçamentárias em função da
suspensão das atividades presenciais, foi possível planejar troca de fonte de custeio para
capital na ordem de R$ 1 milhão de reais, cujos recursos esperam-se serem recebidos em
outubro de 2021, o que permitirá tanto desenvolver melhorias no parque tecnológico da
unidade, quanto atender demandas reprimidas de equipamentos dos setores acadêmicos
e administrativos do Campus Salvador.

Já no exercício de 2022, a LOA já foi sancionada em janeiro de 2022, o que gera
uma perspectiva postivas quanto a liberação dos créditos orçamentários e definição dos
limites para que as execuções possam ser realizadas.

A execução dos créditos orçamentários do campus de Salvador é realizada
conforme determina os Títulos VI, VIII e IX da Lei 4.320/64, que estabelece as normas
gerais do direito financeiro. Toda a sua execução orçamentária, financeira e contábil é
realizada através do sistema SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal. O SIAFI é um dos sistemas estruturantes utilizados pelo governo para
condensar e divulgar informações de interesse público.

Dentre os principais mecanismos e atividades implementadas pela gestão
executiva do Campus de Salvador a fim de assegurar a legalidade, a economicidade, a
eficiência, a eficácia e a legitimidade dos atos, processos e procedimentos desta unidade,
estão:

 Fortalecimento do planejamento estratégico, tático e operacional da unidade;
 Fortalecimento de competências e habilidades dos servidores voltados para a consolidação de
perfis de lideranças que conduzam os recursos humanos, financeiros, físicos e tecnológicos para o
alcance dos objetivos organizacionais;
 Incentivo a treinamentos, qualificações e cursos de atualizações para os servidores;
 Desenvolvimento e revisão contínua dos instrumentos de planejamento e plano de ação;
 Reuniões contínuas de acompanhamento e avaliação;
 Fortalecimento das práticas de accountability e transparência, por meio da consolidação do Portal
da Transparência do Campus de Salvador;
 Avaliação e diálogo contínuo com a comunidade interna e externa a fim de monitorar as ações
institucionais, melhorá-las e aperfeiçoá-las em torno da missão institucional e dos valores que se
espera entregar para a sociedade;
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 Padronização de processos e procedimentos a fim de melhorar o tratamento das demandas e
disponibilizar soluções eficientes às atividades da unidade;
 Desenvolvimento de iniciativas de inovação, por meio de projetos de ensino, pesquisa e extensão
que favoreçam a potencialização educacional e tecnológica do Campus;
 Indução de colaboração intersetorial e interinstitucional;
 Desenvolvimento de instrumentos de controle interno em linha com o Plano de Integridade
Institucional aprovado pela administração central, por meio da Portaria 3.387, de 09 de outubro de 2020;
 Relatório de gestão semestral visando não somente a prestação de contas, como também a
geração de informações gerenciais para a tomada de decisão;
 Utilização do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) para a gestão de atividades de
ensino, pesquisa, extensão;
 Utilização do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) para a tramitação de processos
administrativos na instituição;
 Planilhas eletrônicas para monitoramento dos riscos organizacionais;
 Outros controles e sistemas auxiliares.

Destaca-se que a participação cidadã no processo decisório do Campus de
Salvador se dá tanto por meio do Conselho do Campus, Colegiados, Comissões, bem
como por meio da Ouvidoria, canais de comunicação, dentre outros meios utilizados pela
gestão ao longo do desenvolvimento das atividades.

Conforme o Art. 6º, do Decreto 9.203/2017:
Art. 6º Caberá à alta administração dos órgãos e das entidades, observados as
normas e os procedimentos específicos aplicáveis, implementar e manter
mecanismos, instâncias e práticas de governança em consonância com os
princípios e os diretrizes estabelecidos neste Decreto.
Parágrafo único. Os mecanismos, as instâncias e as práticas de governança de
que trata o caput incluirão, no mínimo:
I - formas de acompanhamento de resultados;
II - soluções para melhoria do desempenho das organizações; e
III - instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado em
evidências.

Por fim, a cadeia de valor, definida no âmbito do Campus de Salvador, segue a
estrutura prevista no regimento Interno do Campus, conforme Resolução nº 84 do
CONSUP em 17/12/2013 e pode ser vista conforme Quadro 2, a seguir.
Quadro 2: Cadeia de Valor do Campus de Salvador

Cadeia de Valor –
Atividade-fim/meio

Setores que Atuam
na Cadeia de Valor Valor Gerado

Diretoria
Geral Gabinete

Cerimonial Organização e execução de eventos para a comunidade
interna e externa.

Auditoria do Campus Garantir a divulgação de registros fidedignos e documentos
confiáveis do Campus de Salvador à comunidade.

Ouvidoria do Campus Canal de diálogo entre a comunidade (interna e externa) e a
gestão

Comissão Setorial de
Avaliação (CSA)

Autoavaliação da unidade Campus de Salvador.

Comissão Interna de
Sustentabilidade

(CISA)

Ações de sustentabilidade no Campus de Salvador.

Pesquisador
Institucional

Dados, indicadores e informações acadêmicas e
administrativa do Campus de Salvador.

Comissão Interna de Medidas de prevenção de acidentes no Campus de
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Cadeia de Valor –
Atividade-fim/meio

Setores que Atuam
na Cadeia de Valor Valor Gerado

Prevenção de
Acidentes (CIPA)

Salvador.

Diretoria de Ensino
– DE

DAES

Formação de profissionais de ensino superior, pautados em
competências e habilidades diferenciadas e competitivas
para o desenvolvimento de pesquisas científicas e
tecnológicas, bem como com expertises para atender as
demandas da sociedade nos diferentes setores do mundo
do trabalho.

DAEP

Formação de cidadãos/ãs críticos/as, formados com
capacidade técnica habilitando-os/as para continuidade dos
estudos no ensino superior, bem como capacitando-os/as
para inserção no mundo do trabalho.

DAEADFIC
Capacitação do corpo docente e técnicos administrativos
envolvidos, para a prática da EaD e uso de ferramentas
digitais na educação, bem como a Oferta e
acompanhamento de cursos de qualificação profissional
(FIC), médio técnico, superiores na modalidade a Distância.

DAPAE

Acompanhamento do processo ensino-aprendizagem, de
forma interdisciplinar, visando a melhoria das condições
cognitivas, socioeconômicas, psicossociais e nutricionais do
estudante, a inclusão e a formação plena, possibilitando sua
permanência qualificada e êxito no seu percurso
acadêmico.

DARA Dados dos registros acadêmicos em todas as modalidades
de ensino do Campus de Salvador.

SAAE
Orientações para os alunos no que tange aos aspectos
disciplinares, de segurança, saúde e lazer no ambiente
escolar.

Departamentos
Acadêmicos

Ações didático-científicas e oferta de pessoal, organizados
por área de conhecimento, visando, dentre outras, a
execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Biblioteca

Apoio, por meio de pessoal especializado e acervo
diversificado, do projeto pedagógico institucional e à
comunidade interna e externa por meio de textos escritos e
digitais.

Centro de Idiomas Cursos de Extensão de Idiomas

Diretoria de
Extensão e
Relações

Comunitárias –
DIREC

Coordenação de
Estágios e Egressos

Ações de integração escola-empresa-comunidade, nas
áreas de acompanhamento de egressos,
empreendedorismo, estágios e visitas técnicas; Divulgação
aos estudantes das oportunidades de estágio dos cursos
oferecidos pela instituição.

Coordenação de
Atividades de
Extensão

Atividades extensionistas; Prospecção de financiamento
para execução das atividades de extensão; e indução de
projetos para participação em editais de órgãos de
promoção de ações de extensão; Produção tecnológica.

Coordenação de
Projetos e Convênios

Prospecção e coordenação de projetos de interesse
institucional; assegurar a eficiência para a gestão dos
projetos cooperados; integridade dos convênios
desenvolvidos no Campus.

Coordenação de
Relações

Institucionais

Política de relações externas da Instituição; parceira com
outras Instituições; eventos, cursos, acordos e cooperação
entre o IFBA e outras Instituições; mobilidade acadêmica.
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Cadeia de Valor –
Atividade-fim/meio

Setores que Atuam
na Cadeia de Valor Valor Gerado

Diretoria de
Pesquisa, Pós-
Graduação e

Inovação - DPGI

Seção de Pós-
Graduação e
Qualificação

Cursos de Pós-Graduação; Eventos científicos e
tecnológicos; Produção científica; Qualificação dos
servidores do campus em cursos de pós-graduação lato e
stricto sensu.

Seção de Inovação Produção de inovações tecnológicas.

Seção de Bolsas de
Iniciação Científica

Bolsas de Iniciação Científica; Seminários anuais.

Coordenações dos
Cursos de Pós-
Graduação;

Assegurar ações pedagógicas para a oferta de cursos de
pós-graduação de qualidade e iniciativas para combater a
evasão dos Curso de Pós-Graduação.

Colégio de Grupos de
Pesquisa

Produção científica e tecnológica; Projetos de pesquisas;
Estabelecimento de parcerias para projetos de pesquisa.

Diretoria de
Administração e
Planejamento –

DAP

Diretoria Adjunta de
Contabilidade,
Orçamento e

Finanças (DACOF)

Geração de Informações Orçamentária, Contábil e
Financeira, tempestivas e necessárias ao cumprimento dos
resultados eficientes e eficazes da Instituição. Equilíbrio
Fiscal e Transparência Pública

Diretoria Adjunta de
Administração (DAA)

Efetividade na gestão dos processos administrativos de
aquisições; armazenamento de materiais e controle de bens
patrimoniais; contratação de serviços; fornecimento de
serviços gráficos; manutenção e segurança do campus; e
avaliação e modelagem para adequação constante aos
princípios e novos ditames do serviço público com foco na
inovação e sustentabilidade.

Diretoria Adjunta de
Engenharia e

Manutenção (DAEM)

Manutenção, obras civis, serviços elétricos, hidráulicos,
serralheria, carpintaria, telefonia e de
infraestrutura, manutenção e conservação dos bens móveis
e imóveis do Campus.

Serviço Médico-
Odontológico (SMO)

Atendimentos ambulatoriais remotos e presenciais,
prestados por equipe multiprofissional (enfermagem,
fisioterapêutico, médico, odontológico e psicológico) a toda
comunidade IFBA - servidores e discentes;
Programas educativos de saúde higiene e segurança para a
comunidade do Campus - Participação da Semana de
Qualidade de Vida e nas rodas de Conversa do DAP;
Realização de exames admissionais de novos servidores -
parceria com a Reitoria dando suporte também a outros
Campus;
Homologação de atestados médicos de discentes em
parceria com GRA2 e GRA3;
Perícia médica de candidato a ingresso como aluno
portador de deficiência - parceria com Campus Euclides da
Cunha.
Parceria com o SIASS / IFBAIANO e SIASS / Ministério da
Saúde para realização de perícias médicas dos servidores
do IFBA. Cessão de parte da carga horária de três
servidores médicos para atuação dos referidos órgãos.

Pregoeiros
Editais para processos licitatórios e execução do sistema de
pregão para a obtenção de propostas mais vantajosas para
o Campus em suas contratações.

Órgãos Sistêmicos Divisão de Gestão de
Pessoas (DIGP)

Políticas e diretrizes relativas ao recrutamento e seleção; ao
movimento; ao desenvolvimento; à capacitação; à
qualificação; à avaliação de desempenho; à saúde; à
segurança e à qualidade de vida dos servidores no âmbito
do Campus.
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Cadeia de Valor –
Atividade-fim/meio

Setores que Atuam
na Cadeia de Valor Valor Gerado

Gerência de Gestão
de Tecnologia de
Informação (GGTI)

Ofertar Infraestrutura tecnológica, informacional e de
comunicação para toda a comunidade do Campus

Divisão de
Comunicação
(DICOM)

Políticas e Instrumentos de comunicação do Campus

Núcleo Avançado Salinas da Margarida Oferta de cursos de ensino profissionalizante e de extensão

Clínica Escola Saúde
Atendimento gratuito a comunidade externa e interna e de
atuação interdisciplinar no âmbito do ensino, da pesquisa e
da extensão.

Fonte: Elaboração própria a partir de TCU (2019).
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2. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

O planejamento das contratações no âmbito do Campus de Salvador, se inicia
desde a inserção de itens no Planejamento e Gerenciamento da Contratação – PGC,
que é iniciado no ano anterior ao exercício da aquisição, cuja concretização do objeto
solicitado ocorrerá, após a licitação com a assinatura do contrato, ata de registro de
preço ou documento similar. Contudo, vale lembrar que o planejamento de compras
deve está em linha com os eixos e objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI. Do ponto de vista ilustrativo, pode-se desenhar o fluxo do processo
de planejamento de compra da seguinte forma, conforme Figura 1.

Figura 1: Fluxo dos planejamentos e instrumentos
Etapa O que? Instrumento de Planejamento a ser

consultado
1 Consultar o eixo e objetivo estratégico a que o

planejamento de compras está vinculado
Plano de Desenvolvimento

Institucional – PDI.
2 Lançar os itens a serem adquiridos para cumprir os

objetivos do PDI
Planejamento e Gerenciamento da

Contratação – PGC
3 Definir as metas associadas aos objetivos definidos

a etapa 2, tanto as metas financeiras (aquelas que
consomem orçamento do Campus) quanto as metas
não orçamentárias (aquelas que não dependem de
orçamento para serem alcançadas).

Plano de Metas Institucional - PMI

4 Elaboração de um plano de ação para cada meta
estabelecida de modo a coordenar as iniciativas,
ações em torno das metas e objetivos traçados

Plano de Ação

5 Avaliação do Planejamento Relatório mensal de atividades

Quando do início do exercício, os setores requisitantes – definidos pela legislação
como sendo todos aqueles que precisam de bens e serviços para o desenvolvimento de
suas atividades, precisam formalizar a demanda, por meio dos estudos e planejamentos
operacionais necessários para que os itens inseridos no PGC possam ser adquiridos
pela área de compras – setor definido pela legislação como aquele responsável por
processar os pedidos de aquisições enviados, formalmente, por meio de processo
administrativo, que no caso do Campus de Salvador deve ocorrer por meio do Sistema
Eletrônico de Informações – SEI.

Para tanto, uma comissão de planejamento deve ser formada, pela área
demandante/requisitante, a fim de planejar a operacionalização da contratação e
formalizar o pedido no SEI, que deve ser enviado para a seção de compras que instruirá
o processo. Durante o período do planejamento, as dúvidas poderão ser esclarecidas
com o setor de compras, que dará suporte durante esse processo.

Compõe os documentos do planejamento da contratação os seguintes:

 Autorização para abertura da contratação;
 Documento de oficialização de demanda (Documento SEI: Compras - Documento

de Oficialização de Demanda - DOD);
 Estudo Técnico Preliminar (ETP) (Documento SEI - Estudo Preliminar);
 EPT Digital;
 Termo de Referência/Projeto Básico;
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 Mapa de Risco (Documento SEI - IN05 - MAPA DE RISCOS, no caso de serviços
IN 005/2017;

 Formulário de Aquisição (que é padrão do SEI - Cujo nome é "COMPRAS -
AQUISIÇÃO);

 Pesquisa de preços.

Assim, para que o processo possa ser realizado, faz-se necessário seguir as
etapas discutidas na seção seguinte.

Em resumo, as etapas percorridas para montagem e envio do processo de licitação inclui:
Ordem Etapas Descrição

1.

Verificar se o item
consta no PGC.

Acessar o PGC e, se o item já estiver cadastrado, selecionar os itens e os
números de registro dos itens para informar no Formulário de Aquisição de
Compras. Caso não esteja, será necessário cadastrar antes de formalizar a
demanda.

2.

Formalizar a
Demanda no SEI.

O setor demandante deverá abrir o processo no SEI e criar o Documento de
oficialização de demanda (Documento SEI: Compras - Documento de
Oficialização de Demanda - DOD), identificando o objeto, seu dimensionamento
e indicar os nomes para compor a equipe de planejamento da contratação,
mediante portaria da DG, com a responsabilidade de elaborar os documentos:
Estudo Técnico Preliminar - EPT, EPT Digital, Termo de Referência ou Projeto
Básico, Mapa de Risco (Somente em serviços), Pesquisa de preços e Formulário
de Aquisição.

3.

Atuação da Equipe
de Planejamento.

Após a emissão da portaria com a definição da equipe de planejamento da
contratação, ela iniciará seus trabalhos desenvolvendo as atividades de
elaboração dos documentos de planejamento: Estudo Técnico Preliminar - EPT,
EPT Digital, Termo de Referência ou Projeto Básico, Mapa de Risco (Somente
em serviços), Pesquisa de preços e Formulário de Aquisição.

4.

Encaminhar os
documentos de
planejamento para
aprovação da
Autoridade
Competente.

Terminando a elaboração dos documentos, a equipe encaminhará os mesmos
via SEI, para aprovação da Autoridade Competente, o DG. Após a aprovação, a
equipe deverá lançar o estudo técnico preliminar – EPT, no sistema EPT Digital.
Para maiores informações de como realizar o acesso ao Sistema do EPT Digital
e orientações preenchimento, acesso ao “Guia Resumido - Estudo Técnico
Preliminar Digital”;

5.

Encaminhar o
processo para
instrução na
Divisão de
Compras.

Após elaboração de todos os documentos de planejamento e devida aprovação,
inclusão do comprovante PGC e o arquivo em PDF do EPT Digital, o processo
deverá ser encaminhando ao setor de compras para instrução da licitação,
findando assim, os trabalhos da equipe de planejamento, salvo em casos em de
ajustes necessários no processo.

6.
Instrução do
processo de
Licitação.

A divisão de compras irá realizar a verificação de todo o processo em relação a
fase de planejamento e instruirá os processos de licitação, com os documentos
de autorização e encaminhamento ao setor de pregoeiros.

7. Execução da
Licitação.

O setor de pregoeiros executa a licitação na modalidade pregão.

https://docs.google.com/document/d/14csneYEaTQCjbpqsZp04sTjTS0Xvi4Zu/edit
https://docs.google.com/document/d/14csneYEaTQCjbpqsZp04sTjTS0Xvi4Zu/edit
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3. PASSO A PASSO DO PROCESSO PARA A FORMALIZAÇÃO DA
DEMANDA E DEFINIÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Passo 1: Anexar, no início do processo, os Documentos de Planejamento, quais sejam:

a. Documento de oficialização de demanda (Documento SEI: Compras - Documento
de Oficialização de Demanda - DOD): Preencher os dados de identificação do setor,
justificativa e indicação dos membros para a composição da equipe de planejamento que
deve ter uma portaria da DG formalizando a constituição.

b. Estudo Técnico Preliminar (ETP) (Documento SEI - ESTUDOS PRELIMINARES) -
Observar a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40, DE 22 DE MAIO DE 2020 - Estudo e
análise que motiva e justifica a aquisição, as característica e qualificações do objeto, bem
como o custo-benefício e os problemas que serão superados com a contratação, além de
definir os parâmetros e critérios necessários para a realização da contratação; O Sistema
ETP digital constitui a ferramenta informatizada, disponibilizada pelo Ministério da
Economia, no Portal de Compras do Governo Federal, na área de trabalho do
Comprasnet 4.0, ambiente disponível para elaboração dos ETP. Segundo o citado
normativo, o ETP será elaborado conjuntamente por servidores da área técnica e
requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratação. Após a
elaboração do ETP digital o setor requisitante deverá gerar arquivo no formato PDF
do documento e anexá-lo ao processo de contratação instruído no SEI, juntamente
com a pesquisas de preços, termo de referência ou projeto básico e o relatório do
PGC do ano corrente correspondente ao item a ser adquirido. Para maiores
informações de como realizar o acesso ao Sistema do EPT Digital e orientações
preenchimento, acesso ao “Guia Resumido - Estudo Técnico Preliminar Digital”;

c.Mapa de Risco (Documento SEI - IN05 - MAPA DE RISCOS) – Observar a INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, utilizado nas contratações que envolvem
serviços, possui o objetivo de identificar os possíveis riscos inerentes a contratação nas
fases de planejamento, contratação e execução, avaliando também a probabilidade de
ocorrência e do impacto de cada risco, ou seja, com que frequência o risco pode ocorrer;

d. Termo de Referência/Projeto Básico: Observar o DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE
SETEMBRO DE 2019 (Para os casos de materiais e equipamentos) e a INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 nos casos de contratações de serviços
em geral: Documentos norteadores da contratação, os quais devem conter: (i)
identificação do objeto; (ii) justificativa da contratação; (iii) requisitos da contratação; (iv)
classificação dos bens ou serviços em relação a natureza (se é bem de natureza comum
ou não); (v) modelo de execução do objeto; (vi) entrega e critérios de aceitação do objeto;
(vii) obrigações da contratante e contratada; dentre outros itens.
■ Para preenchimento da dotação orçamentária contida no Termo de Referência,

o demandante deverá solicitar a informação, através de e-mail, para: secom-
ssa@ifba.edu.br /dofsalvador@ifba.edu.br.

■ Modelos de Licitação conforme AGU:
● TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS MATERIAIS (ATUALIZAÇÃO OUT

2020);
● TERMO DE REFERÊNCIA - SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS

(ATUALIZAÇÃO OUT 2020);
● TERMO DE REFERÊNCIA - SERVIÇOS CONTINUADOS SEM

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (ATUALIZAÇÃO OUT 2020);
● TERMO DE REFERÊNCIA - SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

DE MÃO DE OBRA (ATUALIZADO JUL-2020);
● TERMO DE REFERÊNCIA - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

(ATUALIZAÇÃO OUT-2020);

● Passo 2: Inclusão de Formulário de Aquisição (que é padrão do SEI - Cujo nome é "COMPRAS -
AQUISIÇÃO), que já tem os campus e orientações nos quais é preciso definir cada objeto com

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-40-de-22-de-maio-de-2020-258465807
https://docs.google.com/document/d/14csneYEaTQCjbpqsZp04sTjTS0Xvi4Zu/edit
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783
mailto:secom-ssa@ifba.edu.br
mailto:secom-ssa@ifba.edu.br
mailto:dofsalvador@ifba.edu.br
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/termo_de_referencia_-_compras__atualizacao_out_2020_.docx
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/termo_de_referencia_-_compras__atualizacao_out_2020_.docx
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/termo_de_referencia_-_servicos_nao_continuados_-__atualizacao_out_2020_.docx
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/termo_de_referencia_-_servicos_nao_continuados_-__atualizacao_out_2020_.docx
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/termo_de_referencia_-_servicos_continuados_sem_dedicacao_exclusiva_de_mao_de_obra__atual-out_20.docx
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/termo_de_referencia_-_servicos_continuados_sem_dedicacao_exclusiva_de_mao_de_obra__atual-out_20.docx
https://antigo.agu.gov.br/page/download/index/id/38944974
https://antigo.agu.gov.br/page/download/index/id/38944974
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/termo_de_referencia_-_servicos_comuns_de_engenharia__atualizacao_out-2020_.docx
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/termo_de_referencia_-_servicos_comuns_de_engenharia__atualizacao_out-2020_.docx
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/termo_de_referencia_-_servicos_comuns_de_engenharia__atualizacao_out-2020_.docx
mailto:dap-ssa@ifba.edu.br
mailto:/depadssa@ifba.edu.br
mailto:secom-ssa@ifba.edu.br
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especificações precisas e com codificação correspondente a Catálogo de Materiais e Serviços
CATMAT/CATSER, deve ser preenchido as informações necessárias da demanda, a devida
justificativa da necessidade e a autorização do responsável do setor, mediante assinatura eletrônica
do formulário. Nesse documento, em cada item, no campo descrição, ao final, deve ser
mencionado o número do item registrado no PGC.

● Passo 3: Realizar a pesquisa de preços com o valor médio (de no mínimo de três cotações), para
cada item, respeitando a ordem de preferência dos parâmetros definidos na INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020.

Nesse diapasão, cabe destacar os procedimentos para a aquisição de MATERIAL DE CONSUMO,
SERVIÇOS e EQUIPAMENTOS, em função das suas particularidades:

a) Para a aquisição de material de consumo, serviços de terceiros e aquisição de
equipamentos a pesquisa deverá obedecer o que determina o Art. 5o. da INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020, cujos parâmetros que devem ser
utilizados combinados ou não são:

■ I - Painel de Preços ((https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/), disponível no
endereço eletrônico supracitado, desde que as cotações se refiram 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.

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

b) A pesquisa de preço deverá vir acompanhado de uma análise síntese, a qual deve fazer
a crítica dos mesmos, bem como, deverá observar o que determina o Inciso V, do Art. 3o.,
da IN 73/2020, o qual define que: “V - justificativas para a metodologia utilizada, em
especial para a desconsideração de valores inexequível, inconsistentes e excessivamente
elevados, se aplicável”.

● OBSERVAÇÃO 1: Os itens da licitação, OBRIGATORIAMENTE, só poderão ser enviados para
aquisição se estiverem previstos/planejados, previamente, no Planejamento e Gerenciamento de
Contratações (PGC) do exercício em que se pretende adquirir, conforme IN 01/2019.

Casos específicos poderão surgir. Neste caso, havendo dúvidas na composição do processo, os
demandantes deverão contactar a área de compras, previamente, por meio do e-mail: secom-
ssa@ifba.edu.br ou dimap-ssa@hotmail.com.

● OBSERVAÇÃO 1: Nos casos específicos em que a contratação for realizada mediante a ADESÃO
à Atas de Registro de Preços, vigentes, de pregões homologados de outros órgãos da
administração pública federal, além dos documentos acima, o processo deverá conter:

a. Documento SEI de comprovação de vantajosidade (Documento SEI Compras -
comprovação de vantagem econômica - Decreto 7892/2013; Decreto 8250/2014);

Sugestão: Sugere-se, também, em caso de dúvidas, assistir a primeira roda de conversa sobre
contratações disponível no link:
https://drive.google.com/drive/folders/1xpNXTvDvOgjTtb6SJbFXROTeGJuRQ82P?usp=sharing &
https://drive.google.com/drive/folders/1QVp9F0YATCpx6UTttHPKXuxltmT6fpTc?usp=sharing.

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-73-de-5-de-agosto-de-2020-270711836
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-73-de-5-de-agosto-de-2020-270711836
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-73-de-5-de-agosto-de-2020-270711836
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-73-de-5-de-agosto-de-2020-270711836
https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-73-de-5-de-agosto-de-2020-270711836
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/59109742/do1e-2019-01-11-instrucao-normativa-n-1-de-10-de-janeiro-de-2019-59109733
mailto:secom-ssa@ifba.edu.br
mailto:secom-ssa@ifba.edu.br
mailto:dimap-ssa@hotmail.com
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/decreto/D8250.htm
https://drive.google.com/drive/folders/1xpNXTvDvOgjTtb6SJbFXROTeGJuRQ82P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QVp9F0YATCpx6UTttHPKXuxltmT6fpTc?usp=sharing
mailto:dap-ssa@ifba.edu.br
mailto:/depadssa@ifba.edu.br
mailto:secom-ssa@ifba.edu.br
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Após o envio do processo acima para a área de compras, o setor verificará o processo
considerando o seguinte checklist. O que será verificado pela equipe de compras nos processos enviados
pelas áreas demandantes:

Quadro 1: CHECK-LIST DA DIVISÃO DE COMPRAS
Etapa Itens para verificação Sim Não
1.0 Consta no caso de Material: Estudo Técnico Preliminar – EPT e Projeto

Básico ou Termo de Referência – Decreto 10.024/2019; no caso de
Serviço: Documento de Oficialização de Demanda – DOD, EPT - Digital,
PB ou TR, em conformidade com a IN nº 005/2017.

2.0 Consta Formulário de aquisição de material/contratação de serviço - Se o
objeto está definido e especificado de forma precisa para evitar
ambiguidades no fornecimento e devidamente codificado, com valores
unitário e total e justificativa para a aquisição.

3.0 Consta Pesquisa de Preços - Verificar se as pesquisas foram realizadas
corretamente obedecendo e seguindo os parâmetros estabelecidos na
Instrução Normativa nº 073/2020. No caso de pesquisa por fornecedores
confirmar se atendem ao Art.5, IV, § 2.

4.0 Os valores do item 2.0 estão corretos e de acordo com a pesquisa de
preços e a solicitação está devidamente justificada;

5.0 Comprovação de Inclusão no PGC, informando no Formulário de Compras
e no Estudo preliminar/Termo de Referência o número de registro do item
no PGC;

6.0 Verificar se os documentos contidos no processo estão devidamente
assinados pelo setor responsável e/ou equipe de planejamento da licitação
e autoridades competentes (DG/DAP)

mailto:dap-ssa@ifba.edu.br
mailto:/depadssa@ifba.edu.br
mailto:secom-ssa@ifba.edu.br
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4. MODELOS DE DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES
BÁSICAS PARA PREENCHIMENTO

4.1 DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOCUMENTO SEI: COMPRAS - DOCUMENTO
DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA - DOD).

Encontra-se no APÊNDICE A desse guia.

4.2 FORMULÁRIO DE AQUISIÇÃO (QUE É PADRÃO DO SEI - CUJO NOME É "COMPRAS -
AQUISIÇÃO).

Acesse o processo SEI: 23279.000038/2021-51, Documento: COMPRAS - AQUISIÇÃO
DEPAE.SSA 1720730, bem como o exemplo
abaixo:

PEDIDO DE: Compra ( X )

Serviços ( )

No. da Aquisição: [ 01 /2021 ]

Data: 12/05/2021

SETOR SOLICITANTE: DEPAD

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: LENIO COSTA
PINTO

Ramal: (71) 2102-9400

E-mail: depadssa@ifba.edu.br

CHEFE IMEDIATO: ANDRÉ SOUZA

DAP

Ramal: (71) 2102-9400

ITEM
DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS
MATERIAIS/SERVIÇOS A SEREM ADQUIRIDOS
/ CONTRATADOS

CÓDIGO
MATERIAL UNID QUANT VALOR

UNIT.
VALOR
TOTAL

1.

OBJETO: PAPEL A4

LOCAL DE ENTREGA:

DESCRIÇÃO DETALHADA:
Descrição:
Papel manteiga, material: celulose vegetal, gramatura: 41
g,m2, comprimento: 297 mm, largura: 210 mm, cor:
branca, formato: a4, características adicionais: ph neutro

440580 und

TOTAL R$

Nº NAT.
DESPESA UG PAG SUBITEM FONTE GESTÃO PTRES PLANO

INTERNO UGR VALOR

158145 26427
158145 26427

JUSTIFICATIVA OBRIGATÓRIA REFERENTE AO PEDIDO:

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2072473&id_documento=2072502&sta_editor=I&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001313&infra_hash=280a7e044e3283ead7e9fa323fd999e9d42e429f642fead9e680dd4e677074f0
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2072473&id_documento=2072502&sta_editor=I&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001313&infra_hash=280a7e044e3283ead7e9fa323fd999e9d42e429f642fead9e680dd4e677074f0
mailto:dap-ssa@ifba.edu.br
mailto:/depadssa@ifba.edu.br
mailto:secom-ssa@ifba.edu.br
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No sei, para selecionar o formulário acima, pode-se seguir para adicionar documento e, em seguida,
selecionar o documento selecionado abaixo, intitulado: compra de material e contratação de serviços,
conforme Figura 4.

Figura 4: Documento a ser selecionado no sei para inserção do formulário de aquisição

Figura 5: Especificação do objeto a ser descrito no formulário de aquisição

mailto:dap-ssa@ifba.edu.br
mailto:/depadssa@ifba.edu.br
mailto:secom-ssa@ifba.edu.br
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Para a pesquisa no CATMAT, a fim de que seja possível identificar o código do material ou serviço a
ser informado no formulário acima, deve-se acessar o site do COMPRASNET/ CATMAT, através do Link:
https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/, conforme figura 2, a seguir.

Figura 2: Tela do CATMA

Após acessar, deve-se informar no espaço pesquisa o tipo de material ou serviço e, após acionar o
botão pesquisar, a fim de que o sistema possa pesquisar o objeto e apresentar os resultados. A partir desse
resultado, o demandante deverá selecionar o código do objeto compatível com a sua demanda, conforme
Figura 3, a seguir.

Figura 3: Resultado da pesquisa com os códigos

4.4 ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) (DOCUMENTO SEI – ESTUDO PRELIMINAR).

Encontra-se no APÊNDICE B desse guia.

4.4 MAPA DE RISCO (DOCUMENTO SEI - IN05 - MAPA DE RISCOS).

Encontra-se no APÊNDICE C desse guia.

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/
mailto:dap-ssa@ifba.edu.br
mailto:/depadssa@ifba.edu.br
mailto:secom-ssa@ifba.edu.br
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4.5 TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO.

Encontra-se no ANEXO A, em PDF, desse guia, cujos modelos podem ser acessados por meio dos
hiperlinks a seguir:

● TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS MATERIAIS (ATUALIZAÇÃO OUT 2020): Acesse o
processo SEI: 23279.000038/2021-51, Documento: Termo de Referência DEPAE.SSA 1747064;

● TERMO DE REFERÊNCIA - SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO
DE OBRA (ATUALIZAÇÃO OUT 2020): Acesse o processo SEI: 23279.000904/2021-11,
Documento: Termo de Referência DAQ.SSA 179395;

● TERMO DE REFERÊNCIA - SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS (ATUALIZAÇÃO OUT 2020);
● TERMO DE REFERÊNCIA - SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

(ATUALIZADO JUL-2020);
● TERMO DE REFERÊNCIA - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA (ATUALIZAÇÃO OUT-2020);

Quanto a realização da pesquisa de preços com o valor médio (de no mínimo de três cotações),
para cada item, respeitando a ordem de preferência dos parâmetros definidos na INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020, a seguir, apresenta-se as orientações e procedimentos a
serem seguidos.

4.5.1 DIMENSÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA QUE DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE REDIGIDOS
PELO SETOR DEMANDANTE:

 DO OBJETO;
 JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO;
 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO;
 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS;
 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO;
 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO;
 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS DE REFERÊNCIAS;
 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS;
 EQUIPE DE PLANEJAMENTO.

OBS.: Os demais itens possuem textos padrões, porém, devem ser lidos e compreendidos para a correta
execução da contratação.

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/termo_de_referencia_-_compras__atualizacao_out_2020_.docx
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2072473&id_documento=2101945&sta_editor=I&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001313&infra_hash=5340c7a6e4e34288cb78f0d2106370f145f8e376f7b664eb525867ab59adc894
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/termo_de_referencia_-_servicos_continuados_sem_dedicacao_exclusiva_de_mao_de_obra__atual-out_20.docx
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/termo_de_referencia_-_servicos_continuados_sem_dedicacao_exclusiva_de_mao_de_obra__atual-out_20.docx
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2072473&id_documento=2101945&sta_editor=I&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001313&infra_hash=5340c7a6e4e34288cb78f0d2106370f145f8e376f7b664eb525867ab59adc894
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/termo_de_referencia_-_servicos_nao_continuados_-__atualizacao_out_2020_.docx
https://antigo.agu.gov.br/page/download/index/id/38944974
https://antigo.agu.gov.br/page/download/index/id/38944974
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/termo_de_referencia_-_servicos_comuns_de_engenharia__atualizacao_out-2020_.docx
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/termo_de_referencia_-_servicos_comuns_de_engenharia__atualizacao_out-2020_.docx
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-73-de-5-de-agosto-de-2020-270711836
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-73-de-5-de-agosto-de-2020-270711836
mailto:dap-ssa@ifba.edu.br
mailto:/depadssa@ifba.edu.br
mailto:secom-ssa@ifba.edu.br


Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA/Campus Salvador
R. Emídio dos Santos, s/n - Barbalho, Salvador - BA, 40301-015

E-mail: dap-ssa@ifba.edu.br /depadssa@ifba.edu.br / secom-ssa@ifba.edu.br

21

5. ESTRATÉGIAS E ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA
PESQUISA DE PREÇO

5.1 GUIA DE ORIENTAÇÃO SIMPLIFICADA - ELABORAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS - (INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 073/2020 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA)

A Instrução Normativa Nº 73, de 05 de agosto de 2020, do Ministério da Economia, dispõe 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. Para acessar o texto completo da IN nº
73/2020, clique aqui.

O IFBA/Campus Salvador em todas as suas compras e contratações via processos Licitatórios, além de Adesões a
Atas de Registros de preços, Dispensa de Licitação e Inexigibilidade de Licitação, deverá adotar os procedimentos
determinados nesta instrução.

A elaboração da pesquisa de preços é atribuição conferida à equipe de planejamento da contratação ou área técnica
demandante, em conformidade com o art. 22º da Instrução Normativa nº 05/2017 - Ministério do Planejamento.

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre o procedimento administrativo para
a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de
serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica
e fundacional.
§ 1º O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica às contratações de obras e
serviços de engenharia de que trata o Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013.
§ 2º Os órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital ou
municipal, direta ou indireta, quando executarem recursos da União decorrentes
de transferências voluntárias, deverão observar os procedimentos para realização
de pesquisa de preço de que trata esta Instrução Normativa.
§ 3º Para aferição da vantajosidade das adesões às atas de registro de preços, deverá
ser observado o disposto nesta Instrução Normativa.

Quanto à definição de pesquisa de preços, pode-se observar o que determina o Art. 2º., da supracitada IN:

Art. 2º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:
I - preço estimado: valor obtido a partir de método matemático aplicado em série
de preços coletados, podendo desconsiderar, na sua formação, os
valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados;
II - Preço máximo: valor de limite que a administração se dispõe a pagar
por determinado objeto, levando-se em consideração o preço estimado, os
aspectos mercadológicos próprios à negociação com o setor público e os
recursos orçamentários disponíveis; e

2

III - sobrepreço: preço contratado em valor expressivamente superior aos
preços referenciais de mercado.

No que se refere à elaboração da pesquisa de preços, faz-se necessário observar a formalização conforme
legislação em vigor.

5.1.1. ELABORAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

1.1 Formalização

Art. 3º A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá,
no mínimo:
I - Identificação do agente responsável pela cotação;
II - Caracterização das fontes consultadas;
III - série de preços coletados;
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IV - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado; e
V - Justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de
valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicável.

Para atender as exigências do art. 3º, inciso I ao V, o responsável pela elaboração da pesquisa de preços, deverá
preencher o formulário padrão, denominado “Formulário de Pesquisa de Preços”, para acessar o documento clique
aqui (https://drive.google.com/file/d/1xwY-zbGzCiMH4Ga5ryf1LRGhsZXzJPjb/view).

1.2 Critérios

Art. 4º Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas
as condições comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação
e montagem do bem ou execução do serviço, formas de pagamento, fretes,
garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso.

1.3 Parâmetros

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 se refiram a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1
(um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

O painel de preços é uma ferramenta de pesquisa de preços elaborada pelo governo federal com a finalidade de
apoiar o gestor público na realização de pesquisas de mercado, análise e comparação de preços de referência para
aquisição de bens e contratação de serviços gerais para a Administração Pública, auxiliando assim a tomada de
decisão sobre os processos de compras e contratações. Quando a pesquisa de preços for realizada no painel de
preços o responsável deverá gerar no painel o “RELATÓRIO DETALHADO” e o “RELATÓRIO RESUMIDO”, da
pesquisa realizada, exportá-los no formato “pdf”, e realizar a inclusão deles no processo SEI, conforme passo a
passo a seguir:

3

5.1.2. AMBIENTE DO PAINEL DE PREÇOS:

Passo 1: Acesse ao site ao painel de preços, escolha o objeto de pesquisa, clicando em “Analisar preços de
Materiais” ou “Analisar preços de Serviços”, conforme orientação na figura abaixo:

Figura 1: Portal Painel de Preço

https://drive.google.com/file/d/1xwY-zbGzCiMH4Ga5ryf1LRGhsZXzJPjb/view
https://drive.google.com/file/d/1xwY-zbGzCiMH4Ga5ryf1LRGhsZXzJPjb/view
https://drive.google.com/file/d/1xwY-zbGzCiMH4Ga5ryf1LRGhsZXzJPjb/view?authuser=2
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Fonte: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/.

Após acessar a análise de preços, será possível, por meio da tela inicial do painel de preços, ao lado esquerdo,
filtrar as pesquisas, em relação a quantidade de processos homologados, valores, itens e demais informações,
conforme figura 2.

4

Figura 2: Processos de Compras

Fonte: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais.

Passo 2: Faça a seleção dos filtros principais e básicos para começar sua pesquisa de preços: “Ano da compra”,
“Nome do Material (PCM), “Unidade de Fornecimento”, “Modalidade da Compra”, “Forma da Compra” e
“Esfera”, disponíveis a esquerda. Os filtros selecionados ficam fixados na linha na parte de cima da tela. Os
demais filtros poderão ser utilizados conforme necessidade e exigências da pesquisa, conforme Figura 3, 4 & 5, a
seguir.

Figura 3: Filtros Painel de Preço
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Figura 4: Filtros Painel de Preço

Figura 5: Filtros Painel de Preço
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Fonte: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais.
5

É possível, ainda, filtrar pelo Estado, conforme Figura 6.

Figura 6: Filtros Painel de Preço

Fonte: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
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Ao proceder com a função avançar é possível ter a visão dos preços por menor preço, média e mediana, conforme
Figura 7.

Figura 7: Filtros Painel de Preço

Fonte: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Após encerrar a pesquisa, o demandante deve gerar o PDF com a relação completa e a relação resumida, os quais
deverão ser baixados e apensados no SEI, junto a documentação do planejamento da contratação, cuja ilustração pode
ser vista nas figuras 8 & 9.

Figura 8: Filtros Painel de Preço

Fonte: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
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Figura 9: Filtros Painel de Preço

Fonte: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

Os valores de preços acima, caso sejam coletados por meio de pesquisa ao fornecedor, deve compor o formulário de
pesquisa de preços, conforme Apêndice xx

Passo 2.1 Realizando a seleção dos filtros

Vamos exemplificar a seleção dos filtros realizando a pesquisa de preços para água mineral. Clique no filtro e
selecione os anos desejados e disponíveis, conforme Figura 4, a seguir.

Figura 4: Filtro: Ano da Compra

Fonte: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais.

Ainda no filtro, Nome do Material (PCM), clique no filtro, digite o nome do objeto desejado e selecione conforme
Figura 5.

Figura 5: Nome do Objeto
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Fonte: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais.
6

No tocante ao filtro Unidade de Fornecimento, clique no filtro, e escolha a unidade de fornecimento desejada e
compatível com seu objeto de pesquisa, conforme Figura 6, a seguir.

Figura 6: Unidade de Fornecimento

Fonte: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais.

Em relação ao filtro Modalidade da Compra, existe seleções especificas, nos casos em que a pesquisa de preços
possui o intuito de realizar processos de adesão a ata de registro de preços de pregões homologados, escolha a
modalidade “Pregão”. Já para os casos de comparação nas Inexigibilidade de Licitação, escolha a modalidade
“Inexigibilidade de Licitação”. Nas demais pesquisas de preços esse filtro não precisa ser utilizado.

Figura 7: Modalidade da Compra
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Fonte: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais.
7

No filtro forma da compra, esse filtro só será utilizado quando a intenção da pesquisa de preços for à adesão a ata
de registro de preços, e deverá ser selecionada a opção “SISRP”, que significa Sistema de Registro de Preços,
conforme Figura 8.

Figura 8: Forma de Compra

Fonte: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais.

No que se refere ao filtro esfera, escolha a esfera “Federal” que é correspondente ao âmbito da nossa Instituição,
conforme Figura 9, a seguir.

Figura 9: Esfera
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Fonte: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
.

8

Passo 3: Após a seleção dos itens, clique em avançar análise, conforme Figura 10 abaixo: Figura 10: Avançar

Análise

Fonte: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais.

Após avançar à análise, uma nova tela será apresentada, basicamente com uma planilha resumida com os itens
encontrados conforme filtros selecionados. Neste momento o responsável pela pesquisa deverá realizar a análise
dos preços de forma crítica e poderá desconsiderar os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente
elevados, devendo adotar critérios fundamentados e descritos no processo administrativo. Ademais, os itens
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poderão ser abertos para maiores detalhes clicando no olho correspondente ao item e o cancelamento do item
poderá ser realizado ao clicar no “X” em vermelho.

Após realização da análise, o responsável deverá gerar o “RELATÓRIO DETALHADO” e o “RELATÓRIO
RESUMIDO”, conforme Passo 4 e Figura 11.

9

Passo 4: GERAR RELATÓRIOS

Figura 11: Relatório Detalhado/Resumido

Fonte: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais.

Passo 5: EXPORTAR PDF: Após gerar os relatórios, é necessário exportar os mesmos em “PDF”, conforme Figura
12.

Figura 12: Exportação para PDF

Fonte: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais.
10

O relatório detalhado pode ser visualizado, conforme Figura 13.
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Figura 13: Relatório Detalhado

Fonte: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais.

Já o relatório resumido pode ser visto, conforme Figura 14.

Figura 14: Relatório Resumido

Fonte: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais.
11
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Passo 5: Os relatórios deverão ser anexados ao processo SEI, como forma de comprovação da pesquisa de
preços.

 Vídeo tutorial elaborado pelo campus de Juazeiro orientando a elaboração da pesquisa de preços no painel
de preços, clique aqui.

 O Ministério da Economia disponibiliza em sua conta oficial na plataforma YouTube, vídeos com maiores
orientações sobre a utilização do painel de preços, para acessar os vídeos, clique aqui. Acesse também o
Manual Painel de Preços.

ATENÇÃO!

Conforme orientação da Procuradoria Federal, junto ao IFBA, faz-se necessário, após a realização da pesquisa de
preços, realizar a crítica dos dados pesquisados a fim de não somente dar sentido aos valores pesquisados, como
também evidenciar a comparabilidade e vantajosidade da proposta.

A pesquisa de preços poderá ser realizada, também, por meio de contratações similares, conforme inciso II do Art.
5º da IN 73/2020:

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;

Por esse método a pesquisa de preços é viabilizada pela utilização de outros sítios governamentais que não o
Painel de Preços (Compras Governamentais), ou mesmo por intermédio de documentos físicos que comprovem
que a contratação se deu por ente público, desde que demonstrem que estejam em execução ou concluídos nos
180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços.

A pesquisa de preços poderá ser realizada por mídias e sites especializados, além dos sites governamentais,
conforme inciso III do Art. 5º da IN 73/2020:

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

a) Mídia especializada: Não está vinculado necessariamente a um portal na
Internet, mas a outros meios tais como: jornais, revistas, estudos etc., desde que haja
um notório e amplo reconhecimento no âmbito que atua. Ex: Tabela de Preço Médio de
Veículos, popularmente conhecida como Tabela FIPE, derivada de estudos realizados
em todo o país pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE.

b) Site especializado: Caracteriza-se pelo fato de estar vinculado necessariamente a
um portal na Internet com a utilização de ferramentas de busca de preços ou tabela
com listas de preços, atuando de forma exclusiva ou preponderante, na análise de
preços de mercado, desde que haja um notório e amplo reconhecimento no âmbito
de sua atuação.

12

Exemplos: Site especializado em pesquisa de preço de veículos:
www.webmotors.com.br; Site especializado em pesquisa de preço de

imóveis: www.wimoveis.com.br / www.imovelweb.com.br.

c) Site de Domínio Amplo: Site presente no mercado nacional de comércio eletrônico
ou de fabricante do produto, detentor de boa credibilidade no ramo de atuação, desde
que seja uma empresa legalmente estabelecida. Sempre que possível, a pesquisa deve
recair em sites seguros, detentores de certificados que venha a garantir que estes são
confiáveis e legítimos.

https://www.youtube.com/watch?v=YNfl4sAIUHg
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Ex: www.americanas.com.br // www.pontofrio.com.br //
www.magazineluiza.com.br.

Pode-se exemplificar como tipos de sites especializados os seguintes:

Figura 15: Exemplo de site especializado

Fonte: www.maganizeluiza.com.br/ventilador-demesa-mondial-vtx-40cm-3-velocidades/p/224370100/arvm/

Conforme parâmetro III, deve ser levado em consideração, se o site é seguro e idôneo, data e hora de
acesso, preço e CNPJ.

ATENÇÃO!

Os sites de trocas ou intermediação de vendas são fontes honestas, mas não são seguros para o fim de pesquisa de
preços para a administração, isso porque trabalham com trocas e vendas, por particulares, de produtos muitas vezes
usados com preços subjetivos, por isso não podem ser considerados como mídias ou sites especializados.
Ex: Mercado Livre; Olx, etc.

No tocante as pesquisas diretas aos fornecedores, conforme inciso IV do Art. 5º da IN 73/2020:

IV - Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde
que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até
6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.
§1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II.

No momento da elaboração da pesquisa de preços, o responsável deverá priorizar a pesquisa por meio do painel
de preços, inciso I e aquisições e contratações similares, inciso II. O formulário de pesquisa de preços deverá ser
obrigatoriamente preenchido nos casos em que os parâmetros II, III e IV forem utilizados.

Para acessar o documento clique aqui.

Ademais, cabe destacar o que prevê o parágrafo segundo do Art. 5º da IN 73/2020:
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§ 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.

Quando a pesquisa de preços for realizada diretamente com os fornecedores, o responsável deverá utilizar a
“Solicitação Formal de Cotação” para atender o § 2º e o inciso IV, do art. 5º.

Para acessar o documento clique aqui.

ATENÇÃO!

A solicitação formal, a proposta de preços e o formulário de pesquisa de preços deverão ser anexados ao processo
administrativo no SEI, conforme Figura 16:

Figura 16: Formulário de Pesquisa de Preços direto com fornecedores
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Fonte: SEI.

5.1.3. METODOLOGIA

Com relação a metodologia da pesquisa de preços, o Art. 6º da IN 73/2020:

Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a
mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo
incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos
parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores
inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.
§ 1º Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que
devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela
autoridade competente.
§ 2º Para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes e
os excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados
e descritos no processo administrativo.
§ 3º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando
houver grande variação entre os valores apresentados.
§ 4º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em
menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo
gestor responsável e aprovado pela autoridade competente.

ATENÇÃO!

É muito importante que no momento da aplicação da metodologia para obtenção do preço estimado ou de referência,
o responsável pela elaboração da pesquisa de preços, realize a análise dos preços respeitando o princípio da
racionalidade e da proporcionalidade e descarte os preços baixos, impraticáveis e os excessivamente elevados de
forma justificada

15

5.1.4. REGRAS ESPECÍFICAS

5.1.4.1 Inexigibilidade de licitação

Art. 7º Os processos de inexigibilidade de licitação deverão ser instruídos com a devida
justificativa de que o preço ofertado à administração é condizente com o praticado pelo
mercado, em especial por meio de:
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I - Documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos
idênticos, comercializados pela futura contratada, emitidos no período de até 1 (um)
ano anterior à data da autorização da inexigibilidade pela autoridade competente;
II - Tabelas de preços vigentes divulgadas pela futura contratada em sítios eletrônicos
especializados ou de domínio amplo, contendo data e hora de acesso.
§1º Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que
devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela
autoridade competente.
§2º Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comercializado o
objeto anteriormente, a justificativa de preço de que trata o caput pode ser realizada
com objetos de mesma natureza.
§3º Caso a justificativa de preços aponte para a possibilidade de competição
no mercado, vedada está a inexigibilidade.
§ 4º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, às hipóteses de dispensa
de licitação, em especial as previstas nos incisos III, IV, XV, XVI e XVII do artigo 24
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

A inexigibilidade de licitação caracteriza-se pela impossibilidade de promover a competição. Essa impossibilidade
pode resultar da inexistência de pluralidade de potenciais participantes, ou seja, quando um dos concorrentes tem
características e/ou habilidades que o tornam exclusivo e único, não havendo meios para competição, o
que automaticamente inibe os demais candidatos.

ATENÇÃO!

As situações que ensejam a contratação por meio de inexigibilidade estão elencadas no art. 25º da Lei 8.666/93 e são
casos especiais de contratação no âmbito da administração pública.

Sabe-se que a pesquisa de preços é procedimento prévio e indispensável para realizar contratações no
âmbito da Administração Pública, porém, nos casos de inexigibilidade, na qual é impossível a competição
em virtude de características que o fornecedor possui que inviabiliza a competição com outros candidatos
tornando-o único, a justificativa de preços deverá ser realizada mediante a comparação da proposta apresentada
com preços praticados pela futura contratada junto a outros entes públicos ou privados, em contratações de mesmo
objeto ou similares. Essa comparação será realizada em conformidade com o Inciso I e II do art. 7º, e poderão ser
utilizados como documentos que comprovem os preços contratados com outros entes públicos ou privados: Notas
de Empenho, Notas Fiscais e Contratos ou outros instrumentos semelhantes.

Em alguns casos é possível encontrar a contratação realizada com outros entes públicos, usuários do sistema
“Compras Governamentais”, no Painel de Preços. Para tanto basta selecionar o filtro CNPJ/CPF/NOME do
Fornecedor. Incluir a Descrição do objeto ajuda a limitar a pesquisa apenas a contratação de interesse.

A comparação da pesquisa de preço pode ser observada a partir da Figura 17.
16
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Figura 17: Comparação Via Painel de Preços

Fonte: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br.

17
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Figura 18: Comparação Via Nota Fiscal

18

Figura 19: Comparação Via Nota de Empenho
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Para a devida justificativa dos preços nos casos de inexigibilidade de licitação, o responsável deverá preencher o

“Formulário de Comparação de Preços” com os preços coletados para a realização da comparação. Para ter
acesso ao documento clique aqui.

19

5.2. CONTRATAÇÕES DE ITENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC
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Art. 8º As estimativas de preços de itens constantes nos Catálogos de Soluções de TIC
com Condições Padronizadas, publicados pela Secretaria de Governo Digital da
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, deverão utilizar
como parâmetro máximo o Preço Máximo de Compra de Item de TIC - PMC

TIC, salvo se a pesquisa de preços realizada resultar em valor inferior ao PMC-TIC.

5.3. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA

Art. 9º Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviços
com dedicação de mão de obra exclusiva, aplica-se o disposto na Instrução
Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, observando, no que couber, o disposto nesta
Instrução Normativa.

5.4. ADESÃO A ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

A comprovação da vantajosidade exigida no § 3º, Art. 01, IN 73/2020, poderá ser realizada mediante pesquisa no
painel de preços, e o preenchimento do Documento SEI Compras - comprovação de vantagem econômica. Acesse
o modelo do documento, clique aqui.

5.4.1 Orientações gerais

Art. 10. O preço máximo a ser praticado na contratação poderá assumir valor
distinto do preço estimado na pesquisa de preços feita na forma desta Instrução
Normativa. § 1º É vedado qualquer critério estatístico ou matemático que incida a maior
sobre os preços máximos.
§ 2º O preço máximo poderá ser definido a partir do preço estimado na pesquisa
de preço, acrescido ou subtraído de determinado percentual, de forma justificada.
§ 3º O percentual de que trata o § 2º deve ser definido de forma a aliar a
atratividade do mercado e a mitigação de risco de sobrepreço.

5.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A pesquisa de preços deve ser composta, pelo menos, por:

1) Extratos do Painel de Preços, ou demais arquivos da pesquisa, (direto com fornecedores, contratações
semelhantes entre outros entes e mídia especializada);

2) Quando for realizada pesquisa direta com fornecedores, será necessário utilizar o formulário de solicitação
formal de cotação;

3) É necessário consolidar a pesquisa de preços no formulário de pesquisa de preços para os parâmetros II, III
e IV.

Para maiores esclarecimentos, solicitamos, por gentileza, entrar em contato com a divisão de compras – DIVICOM,
telefone para contato: (71) 2102-9416/9469 e e-mail: secom-ssa@ifba.edu.br.

Acesse o Guia de Orientação Simplificada - Elaboração da Pesquisa de Preços.

FIM DO DOCUMENTO
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6. CRONOGRAMA PARA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS NO SEI PARA
A CONTRATAÇÕES/PGC

A partir do exercício 2021 as aquisições passaram a ser processadas por janelas
trimestrais de solicitação e segue a lógica de complexidade das contratações por setor
demandante, como também a relação necessidade versus capacidade de suprimento.
Dessa forma, as aquisições planejadas, no PGC 2022, serão recebidas pelo setor de
compras dentro dos períodos definidos. No entanto, os setores já devem iniciar o
planejamento da aquisição com antecedência, independentemente da janela fixada
para a formalização. Salientamos que o tempo médio, compreendido entre a
formalização da contratação e efetivação do empenho após a realização da licitação, no
Campus de Salvador, está em torno de 3 meses. O processamento das aquisições
planejadas dependerá da disponibilidade de dotação e os limites orçamentários
disponibilizados. Para o ano de 2022 estima-se que o orçamento do Campus de Salvador
seja recomposto, cuja previsão orçamentária é de 14 milhões, cujos valores ainda serão
confirmados.

O processamento da solicitação será executado por ordem cronológica de solicitação,
cuja lista será divulgada em processo SEI para os setores, bem como, no portal do
Campus, na seção de licitações e contratos, subsecção “Acompanhamento de Processos
de Contratações”.

A definição de janelas de aquisições justifica-se em função da necessidade de melhorar o
planejamento das aquisições do Campus de Salvador; induzir e acompanhar, no período,
os setores demandantes, em particular, àquelas com baixa quantidade de solicitações nos
últimos anos; favorecer a capacidade de efetividade das contratações; e melhorar os
índices de execução orçamentária do Campus no que se refere a aquisição, em particular,
dos departamentos acadêmicos.

Sugere-se, em observância ao princípio da economicidade, eficiência, bem como, tendo
em vista a necessidade de otimizar o número de contratações, o que poderá favorecer ao
ganho de escala, que departamentos com aquisições iguais e/ou similares planejem,
conjuntamente, a formalização e solicitação de contratação. Os departamentos
acadêmicos com mais de uma coordenação deverão formalizar em um único processo o
conjunto das aquisições correspondentes a todos os setores. Ex: Departamento A, com
coordenações B & C, deverá ter um único processo para aquisição de custeio e um único
processo para a aquisição de materiais permanentes do setor.
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Só poderão solicitar aquisições, por meio de processo no SEI, caso os itens demandados
estejam previstos no Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) 2022. Para
tanto, o setor deverá acessar o Portal https://pgc.planejamento.gov.br/login e consultar no
setor correspondente os itens cadastrados, dentro do valor previsto em seu centro de
custo, anexo ao processo em tela, e compor o processo seguindo as instruções contidas
neste processo.

Os setores deverão respeitar os prazos fixados no planejamento cronológico
(CRONOGRAMA) de solicitação de contratações, a fim de que os processos não sejam
impactados e consequentemente deixem de ser adquiridos. As exceções de aquisições
que não seguirão a ordem definida no cronograma serão aquelas decorrentes de
aquisições emergenciais, necessárias para o adequado funcionamento das atividades do
Campus e, consequentemente, dos setores.

Ademais, destaca-se que o terceiro e quarto trimestre serão, exclusivamente, destinado
para o processamento dos processos licitatórios (pregões, dispensas, adesões, etc.), bem
como, dos encaminhamentos necessários para que os objetos das contratações sejam
efetivados, ou seja, licitados, empenhados, liquidados e pagos, de modo que não será
aceito para o período pedidos de novas aquisições, salvo melhor juízo e exceções. Isso
se deve ao fato de que historicamente no final do exercício em função do quadro reduzido
de pessoal, complexidade dos processos licitatórios, eventos que surgem durante a
execução dos pregões, dentre outros, além das solicitações de aquisições que surgem de
última hora tem impactado na capacidade de operacionalização dos procedimentos
necessários à contratação e execução orçamentária do Campus. Dessa forma, o objetivo
é planejar as aquisições com antecedência a fim de que as outras etapas do processo
possam ser cumpridas com êxito, dentro do exercício financeiro.

Quanto aos materiais de expediente, a exemplo de pincéis para quadro branco, papel,
dentre outros, antes da formalização do processo, solicita-se que seja consultado junto a
DEPAD (depadssa@ifba.edu.br) a fim de verificar disponibilidade em estoque. Destaca-se
que as solicitações realizadas para esses itens, em caso de necessidade de compras,
serão consolidadas em um único pedido pelo setor de compras/DEPAD.

Por fim, no tocante a aquisição de material permanente, que depende de recursos de
Capital, o processo deve ser montado, mas a licitação será realizada via SRP e o
empenho dependerá da sinalização positiva do repasse do recurso de investimentos pelo
governo federal. Em função de, nos últimos anos, os recursos solicitados não estarem
sendo liberados, e no exercício de 2021 tal procedimento só ter ocorrido em função da
troca de saldo da fonte de custeio para capital, o valor da solicitação e o processo de
licitação somente serão liberados caso exista dotação orçamentária suficiente e
observado a ordem de prioridade da unidade.

 Observação 1: A solicitação de apoio ao pesquisador, incluindo inscrição em eventos,diárias
e passagens, para servidores do Campus, bem como, organização e realização de eventos na
unidade, será realizada através de Edital próprio a ser elaborado pelas Diretorias de Ensino,
Pesquisa e Extensão;

 Observação 2: A solicitação de diárias e passagens pelo orçamento do Campus (Nãoinclui
aquela destinada a participação de eventos, conforme OBS. 1), para representação
institucional, após aprovação das chefias deve ser enviado para
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apreciação do Gabinete da Diretoria Geral, gestora do SCDP, que, posteriormente,
enviará para os procedimentos da DEPAD e DOF.

 Observação 3: A rubrica de estagiários é gerenciada pela DIGP, que em conjunto com o
Gabinete da Diretoria Geral levantarão as demandas para compor o Edital de seleção e/ou
atendimento por meio do banco de candidatos registrados em cadastro de reserva.

 Observação 4: Saldos orçamentários não utilizados por um determinado setor em um
período, será, automaticamente, remanejado para atender as demandas de outros setores
que necessitarem de mais recursos. Destacamos que os valores dos centros de custos não
são fixos e serão remanejados conforme a necessidade do Campus.

CRONOGRAMA PARA OS DEMANDANTES FORMALIZAREM OS PROCESSOS DECONTRATAÇÕES

Departamentos Acadêmicos/Setores
Administrativos/Gestão

1o. Trim. 2o.
Trim.

3o. Trim. 4o.
Trim.

Reuniã
o?

Continuidade dos processos formalizados até
dezembro/2020

X **

Fev/22
à

Mar/22

Setores Administrativos (Gestão acadêmica e
administrativa e TI)*

X **

Departamentos de Química; Processos Industriais e
Engenharia Química; Mecânica e Refrigeração; e
Construção Civil.

X **

Departamentos de: Computação; Eletrônica;
Eletrotécnica; Automação e Sistemas.

X **

Mar/22
à

Abr/22

Departamentos de: Matemática; Física; Geologia; e
Desenho.

X **

Serviço Médico-Odontológico (SMO); e os
Departamentos de: Tecnologias em Saúde e Biologia;
e Educação Física

X **

Departamentos de: Artes; Línguas Estrangeiras; e
Línguas Vernáculas.

X **

Departamentos de: Filosofia; Sociologia, Psicologia e
Pedagogia; História; Geografia; e Ciências Sociais
Aplicadas.

X **

*Compreende: As diretorias Geral e Executivas (DE, DPGI, DIREC, DAP) e os setores vinculados, bem como, os
órgãosde assessoramento e sistêmicos.

** Trimestre que será, exclusivamente, destinado para o processamento dos processos licitatórios (pregões,
dispensas etc.), bem como, dos encaminhamentos necessários para que os objetos das contratações sejam
efetivados, ou seja, licitados, empenhados, liquidados e pagos, de modo que não será aceito para o período novas
aquisições, salvo melhor juízo e exceções.
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7. ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO PLANEJAMENTO E
GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES/PLANO ANUAL DE COMPRAS (PGC/PAC)

– Exercício de 2023 – ATUALIZADO EM 25/01/2022 - DECRETO Nº 10.947, DE 25 DE
JANEIRO DE 2022

TUTORIAL PARA INCLUSÃO DAS SOLICITAÇÕES DO CAMPUS DE SALVADOR

Todos os responsáveis pelos setores que alimentarão o PGC/PAC serão classificados
pelo Sistema como sendo Área requisitante (PAC-REQUI).
Entre os meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, o PGC/PAC foi submetidos à
modificações que tem por objetivo melhorar o objetivo estratégico, como também
de controle e gestão do sistema no planejamento das aquisições a partir de 2023.
Assim, as seguintes modificações foram realizadas, conforme ME (2022, p. 1)1:

Etapa 1: Criação do DFD
Funcionalidade: Possibilidade da criação das demandas pelas áreas requisitantes, e envio dos
DFD’s ao setor de contratações
Prazo: Jan/2022

Etapa 2: Gestão das áreas requisitantes
Funcionalidade: Possibilidade de criação das áreas requisitantes
da UASG, e definição do orçamento total da UASG e distribuição entre as áreas
Prazo: Jan/2022

Etapa 3: Elaboração do calendário de processos de contratação
Funcionalidade: Possibilidade do agrupamento dos itens dos DFD’s em processos de
contratação, gerando todo o cronograma de execução do PCA.
Prazo: Abr/2022

Etapa 4: Aprovação do PCA pela autoridade competente e envio ao PNCP
Funcionalidade: Possibilidade da revisão dos processos gerados pelo setor de contratações, sua
aprovação e envio automático ao PNPC
Prazo: Abr/2022

Para que a transição entre sistemas possa ocorrer da melhor forma, o atual sistema Planejamento
e Gerenciamento de Contratações - PGC não permitirá a elaboração do plano para o exercício
2023, o qual deverá ser iniciado diretamente no novo sistema, mediante
a criação dos DFD’s por parte das áreas requisitantes.

Informamos ainda que os perfis dos usuários requisitantes, setor de contratações e autoridade
competente que utilizam atualmente o PGC serão automaticamente migrados para o
novo sistema, não sendo necessária nenhuma alteração pelos cadastradores parciais ou locais
no perfil dos usuários.

Em caso de dúvidas e sugestões entre em contato com
nossa central de atendimento pelo endereço:
https://portaldeservicos.economia.gov.br/ ou telefone: 0800.978.9001

A alimentação do sistema PGC deverá ser realizada observando os valores limites
estabelecidos nos Centros de Custos, conforme Anexo ao processo (Documento SEI

1 Ministério da Economia - ME. Plano de Contratações Anual - 2023 (em elaboração). Disponível em: <https://dti.pgc-
anterior.planejamento.gov.br/>. Acesso em: 18/01/2022.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 10.947-2022?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 10.947-2022?OpenDocument
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Documentação CENTRO DE CUSTO PROJEÇÃO 2023 (2160538)). Os centros de
custos contêm, apenas, os recursos destinados a aquisição de materiais e serviços
necessários ao funcionamento do setor. Por se tratar de um planejamento, havendo
necessidades no curso do exercício 2023 que justifiquem ajustes nos valores, estes
deverão ser comunicados à Diretoria de Administração e Planejamento que procederá
com os ajustes, que serão aprovados pela Diretoria Geral. As orientações das etapas de
revisão do PGC, por cada setor, segue as determinações do Decreto 10.947/2022
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10947.htm).
Os planejamentos de contratações inseridos no PGC deverão ser inseridos também no
Plano de Metas Institucional (PMI) 2023, quando a sua elaboração for iniciada. Essa
compatibilização é obrigatória, a fim de que o PMI contemple as metas orçamentárias
previstas no PGC, além das metas não orçamentárias.

 Atenção: A inserção do item no PGC não é suficiente para as contratações.
No exercício de 2023 caberá, a cada setor, solicitar, formalmente, conforme
orientações no processo em tela, a solicitação de aquisição por meio de abertura
no processo no SEI.

O prazo para a inserção dos itens no sistema, pelos setores acadêmicos/administrativos
é até 01/04/2022, conforme Art. 10º., do Decreto 10.947/2022 que instituiu o Sistema de
Planejamento e Gerenciamento de Contratações. Os itens cadastrados serão analisados
pelo setor de compras/licitações até o dia 15/04/2022 e, estando de acordo, serão
enviados para a aprovação da DAP. Já no período de 15/04 à 30/04/2022 a DAP fará a
análise e aprovação e envio para o Ministério da Economia por meio do novo Sistema
PGC.
Quanto a revisão e atualização do PGC 2023, estes seguem o previsto nos Arts. 15 e 16
do Decreto 10.947/2022.
Observação 1 (Adaptado de DEPLAN, 2021): Materiais de consumo em geral, como:
caneta, papel, copo plástico, entre outros, que estão disponíveis no Almoxarifado do
Campus de Salvador, deverão ser solicitados pelas Unidades Requisitantes no PGC,
contudo a compra será processada pelo setor responsável
(DEPAD/DIVICOM/ALMOXARIFADO) de forma consolidada e não individualizada. As
Unidades Requisitantes só deverão solicitar material de consumo que seja
específico do setor (Departamento Acadêmicos e setores administrativos, não
incluídos na classificação acima).

Observação 2: (Adaptado de DEPLAN, 2021) Os materiais ou serviços cuja contratação
ocorra por meio de contratos administrativos já existentes no Campus, tais como: diárias,
passagens, coffee break, toners e outros insumos não deverão ser solicitados pelas
Unidades Requisitantes, pois já constarão no PGC do setor responsável, neste caso
(Gabinete.SSA & GGTI). A solicitação da unidade, quando da necessidade dos itens
citados, deve ser dirigida seguindo o fluxo institucional para os itens.

Por fim, a seguir, apresenta-se o cronograma de elaboração do PGC/PAC para o
exercício de 2023.

Quadro 1: Cronograma para elaboração do PGC

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2470142&id_documento=2564640&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001311&infra_hash=dfc2c1f47f46f1ed019e8bc76eb5200adaba3771db0df1ea17e8117272bb44ff
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Etapa Responsável Funcionalidade Disponibilização
da funcionalidade

Gestão dos setores
requisitantes

Autoridade
competente

O setor de contratações deverá
criar a seu critério, os setores
requisitantes de sua UASG, e
definir o orçamento total da UASG
e distribuição entre os setores
requisitantes

Jan/2022

Criação do DFD
Setores

requisitantes e
técnicos

Os usuários requisitantes deverão
criar seus documentos de
formalização das demandas,
submetê-los aos setores técnicos,
quando couber e enviá-los ao setor
de contratações.

Jan/2022

Elaboração do
plano

Setor de
Contratações

O setor de contratações, realizará
o agrupamento dos itens dos DFDs
em processos de contratação,
gerando o cronograma de
execução do PCA, e submetê-lo a
aprovação da autoridade
competente.

Abr/2022

Aprovação e
divulgação do plano

Autoridade
competente

A autoridade competente deverá
analisar o plano anual elaborado
pelo setor de contratações,
proceder com sua aprovação. Após
a aprovação, o plano será enviado
automaticamente ao PNPC

Abr/2022

Fonte: Adaptado de Ministério da Economia (2022)[1].

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/comunicados/comunicado-no-1-2022-sistema-pgc
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PASSO A PASSO

PASSO 1:

Acesse o Portal do novo PGC no Portal do Comprasnet
(hhttps://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp) e efetue o seu acesso,
clicando em governo, informando o seu login (seu CPF) e a senha cadastrada no SIASG,
conforme Figura 1.
Figura 1: Imagem da página de acesso ao PGC

Figura 1: Continuidade...

Caso a senha tenha sido expirada e/ou você não possua a senha, por gentileza, abrir
processo no SEI, preencher o formulário de Cadastro do SIASG (Anexo I), assinar e
enviar para a Diretoria Geral com cópia para Depad.Gecom.Rei e por e-mail para a
Gerência de Compras da Reitoria (siasg@ifba.edu.br), conforme dados do anexo I.

https://pgc.planejamento.gov.br/login
mailto:siasg@ifba.edu.br
mailto:dap-ssa@ifba.edu.br
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PASSO 2:
Após acesso no sistema, o usuário deverá clicar em seu perfil e, em seguida clicarem
Demandas DFD, que corresponde a criação do Documento de formalização da demanda
do setor, no qual constará todos os itens a serem comprados/contratados, conforme
Figura 2.

Figura 2

Ao fazer o procedimento acima, o requisitante será levado para a área de documentos
de formalização de demandas (DFDs), conforme tela abaixo. Nesta área, como o PGC é
projetado para 2023, ainda não existirá demandas criadas. Assim, o requisitante deverá
clicar em criar, conforme imagem abaixo, e iniciar o cadastro de cada item que necessita
adquirir/contratar para o exercício de 2022. Esse passo pode ser visto, conforme Figura
3.

Figura 3:

PASSO 3:
Ao abrir a tela de formalização de demanda, o requisitante deve fazer o que já fazia no
PGC anterior. A alimentação do PGC deverá ser realizada dentro do grupo do setor em
que o requisitante estiver lotado, que foi previamente criado pela DAP. Exemplo:
DEMAG – Permanente (Para identificar os itens de capital – equipamentos, TIC, etc.);

mailto:dap-ssa@ifba.edu.br
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DEMAG – Custeio (para identificar os itens de custeio). O subgrupo DEMAG, por
exemplo, pertence a grupo DAP ao qual estará vinculado, conforme Centro de Custo; O
subgrupo DCSA está vinculado ao grupo DE, ou seja, quando fizer o cadastro, conforme
valor disponibilizado para o centro de custo, este deverá vincular a área requisitante que
está vinculado. Se existir mais de um laboratório ou coordenações no departamento, por
exemplo, cadastrar: DATM – Lab xxxx; DATM Lab xxx2.... etc; DCSA CADM; DCSA EVE,
etc, a fim de que os gastos sejam gerenciados dentro do centro de custos do
departamento.

Figura 4:

Em caso de o setor avaliar a necessidade de criar um novo grupo para cadastro de itens,
o mesmo deverá acessar previamente o menu PGC 2023, na aba perfil, e fazer o
cadastro prévio de sua área, conforme Figura 5:
Figura 5:

Ao acessar o PGC 2023, a área requisitante que desejar criar subgrupos, deve proceder
com o cadastro da seguinte forma
A) Clicar em no menu adicionar, conforme indicado na seta abaixo;
Figura 6:

mailto:dap-ssa@ifba.edu.br
mailto:/depadssa@ifba.edu.br
mailto:secom-ssa@ifba.edu.br


Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA/Campus Salvador
R. Emídio dos Santos, s/n - Barbalho, Salvador - BA, 40301-015

E-mail: dap-ssa@ifba.edu.br /depadssa@ifba.edu.br / secom-ssa@ifba.edu.br

51

Depois de clicar em adicionar, o requisitante deverá digitar o nome da Área, conforme
identificado no arquivo centro de custos; em seguida reportar a disponibilidade
orçamentária definida no arquivo centro de custos; e, por fim, clicar no botão salvar,
conforme Figura 7 abaixo:
Figura 7:

Assim, a área estará criada e o demandante deverá retornar para a seção DFD,
conforme Figura abaixo.
Figura 8:

Dessa forma, deverá seguir o passo a passo apresentado a seguir para cadastrar os
itens.
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Assim, na seção informações gerais, deve ser realizada a descrição e detalhamento do
item; justificar a motivação da compra; informar os materiais/serviços serem contratados
e os responsáveis do setor pelo planejamento das aquisições.
Lembrando que as unidades requisitantes devem cadastrar seus itens dentro dentro de
se setor e vincular ao Setor Estratégico a quem está vinculado. Ex: DATM (Unidade
Responsável), vinculado ao Grupo “Diretoria de Ensino”. Os grupos e centros de custos
já estarão, previamente, criados pela DAP. Os grupos foram criados conforme centro de
custos e setores vinculados.
Ao preencher a seção 1, o requisitante deve:
 Informar a data prevista para utilização;
 Descrever o objeto a ser licitado;
 Prioridade;
 Justificar a prioridade classificada. Caso seja emergencial, precisará sinalizar o

motivo da urgência.

Figura 9: Exemplo do preenchimento do item 1, da seção informações gerais:

Preenchida a seção 1, na sequência o requisitante deve preencher a seção 2, que é da
justificativa da necessidade. Para tanto, basta clicar em “>”, conforme circulado na figura
acima, para ir para a próxima seção, cujo exemplo encontra-se na figura 8. Na referida
seção o requisitante deve detalhar o motivo da contratação ser necessárias, de acordo
com o grau de prioridade classificada anteriormente, conforme Figura 8.
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Figura 10:

Anotação 1: O rascunho é salvo automaticamente na medida que o requisitante vai
avançando as telas. Assim, caso o preenchimento não tenha sido integralmente
finalizado, o sistema, diferentemente do anterior, mantém o rascunho da demanda salvo
de modo que o requisitante poderá retomar de onde parou.

PASSO 4

Após a descrição da motivação da contratação, o próximo passo será inserir os materiais
ou serviços serem contratados. Diferentemente do sistema anterior, nesta tela, o setor
requisitante poderá cadastrar, na mesma seção, todos os itens de materiais (bens de
capital e consumo) e serviços que são necessários para atender a sua demanda. Como
se trata de uma demanda nova a ser cadastrada, o requisitante devera clicar em
adicionar para iniciar o cadastro, conforme figura 8. Lembrando que quando o item já
estiver cadastrado no sistema, ele aparecerá com uma busca simples no espaço “termo
a ser pesquisado”.

Figura 8:
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Figura 9:

Conforme figura 9, ao pesquisar por um termo, o requisitante poderá adicionar tantos
outros quanto forem necessários a partir da referida pesquisa, de uma única vez. Uma
outra opção, é pesquisar com o código do CATMAT, caso já os possuam, conforme
Figura 10, a seguir.

Figura 10:

Ao selecionar, no “+”, o código pesquisado, o sistema abrirá a tela a seguir, conforme
Figura 11, na qual o requisitante deverá selecionar a unidade de medida, informar a
quantidade e o valor unitário e depois selecionar em salvar.
Figura 11:
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Ao realizar o cadastro, o sistema mantém o usuário na tela de pesquisa do catálogo para
que adicione os demais itens, conforme a seleção (serviço ou materiais). Com isso é
possível adicionar todos os itens necessários até fechar o Documento de Formalização
da Demanda que será avaliado pela autoridade competente.

No exemplo seguir, um novo item foi adicionado. Dessa vez, material de consumo do
tipo Água Mineral Natural, conforme segue na Figura 12.
Figura 12:

mailto:dap-ssa@ifba.edu.br
mailto:/depadssa@ifba.edu.br
mailto:secom-ssa@ifba.edu.br


Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA/Campus Salvador
R. Emídio dos Santos, s/n - Barbalho, Salvador - BA, 40301-015

E-mail: dap-ssa@ifba.edu.br /depadssa@ifba.edu.br / secom-ssa@ifba.edu.br

56

Na medida em que os itens vão sendo adicionados, o PGC, automaticamente, vai sendo
alimentado e a DFD sendo formada para posterior envio. Quando a categoria do item a
ser cadastrado é selecionada, conforme Figura 13, a seguir, o usuário sempre será
levado para a tela de informação da unidade de medida, quantidade e valor unitário,
conforme segue.

Figura 13:

Contudo um detalhe é muito importante: só é possível cadastrar vários itens dentro de
uma mesma demanda se eles forem de mesma natureza. Por exemplo: dentro o item
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limpeza, foi cadastrado contrato continuado de serviço de limpeza e um outro contrato de
serviço de Poda. No exemplo acima, no entanto, a demanda inicialmente cadastrada foi
de serviço de limpeza, mas no segundo item o cadastro está sendo de água mineral. Se
levasse a frente, teríamos uma demanda de limpeza selecionada, contudo com um
cadastro de serviço de limpeza e outro de água mineral, o que estaria incorreto. No caso
acima, a demanda de limpeza é uma e o requisitante precisaria abrir uma nova demanda,
seguindo os mesmos passo a passo para cadastrar o segundo item, que possui natureza
diferente do primeiro.
Contudo, uma estratégia interessante poderá ser adotada a partir dos exemplos acima:
na tela Informações gerais, ao invés do requisitante cadastrar um objeto específico,
como foi o exemplo anterior em que foi castrado o item limpeza e conservação, ele
poderá cadastrar um objeto guarda chuva, a exemplo de serviço continuado de “339037
- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA” e neste cadastrar no item 3 do sistema todos os itens
de serviços vinculados ao objeto “guarda-chuva”, mantendo dentro deste grupo todos os
itens de mesma natureza. Para tanto, devo já cadastrar na seção 1 - Informações gerais
o “macro-grupo”, conforme a seguir:

Figura 14:

Nesse sentido, a seguir apresenta-se o cadastro dos contratos, do Campus, a exemplo
ilustrativo, que foram cadastrados dentro do objeto locação de mão de obra.

Figura 15:
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Figura 16:

Figura 17:
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Ao final, o cadastro dos itens, dentro do objeto Locação de Mão de obra, contemplará
todos os itens que fazem parte desse grupo. Neste caso, trata-se de um grupo específico,
dentre aqueles dos contratos continuados do Campus, conforme Figura 18, a seguir.
Figura 18:

No caso em tela, o passo seguinte é a definição dos responsáveis. Para os setores
requisitantes, sugere-se que seja atribuído já a comissão de planejamento e compras do
setor. No novo PGC, o espaço foi detalhado para a identificação do CPF, Nome, e
Cargo/Função do Responsável. Ao informar o CPF o nome do gestor aparece
automaticamente, devendo informar o cargo e fazer um breve despacho. Nos contratos
administrativos, serão reportados o dados dos Diretores aos quais os itens estão
vinculados. Nas demais áreas requisitantes, sugere-se que seja alocado o chefe do setor
que, em regra, é o responsável legal pela oficialização da demanda. A tela de cadastro
dos responsáveis (pode ser mais de um) é a seguinte, conforme Figura 19:
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Figura 19:

Ademais, destacamos que todos os itens criados ficam diretamente ligados aos
responsáveis para quem foi adicionado a responsabilidade do item. Logo, eles serão os
editores desses artefatos.
Por fim, caso o setor julgue necessário poderá ainda adicionar uma observação. No
exemplo abaixo, foram identificados os fiscais dos contratos no Campus, conforme
Figura 20.
Figura 20:

Por fim, ao finalizar o Documento de Formalização da Demanda (DFD), para cada objeto
de mesma natureza, no qual poderão constar vários itens ou apenas um, o requisitante
deverá clicar em enviar DFD, conforme imagem a seguir.
Figura 21:

Caberá o setor de contração (compras - DIVICOM) validar as demandas, analisar a sua
pertinência ao centro de custo do setor e, após validação, envio para a autoridade
competente que fará a apreciação e aprovação, enviando na sequência para o Ministério
da Economia.

Após o envio da DFD pelo setor de compras para a autoridade competente, a DFD ficará
com o status de aguardando análise. Já para a autoridade que fará a aprovação, deverá
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acessar, conforme abaixo, a área de PGC, em seu perfil, e clicar em gestão de
demandas, conforme Figura 22, a seguir.
Figura 22:

Na supracitada seção, o gestor poderá analisar cada DFD criada pela área requisitante,
podendo incluir no PGC para acompanhamento ou devolver, conforme Figura 23.
Figura 23:

Não obstante, cabe destacar que o requisitante pode copiar o item já cadastrado, caso
queira aproveitá-lo para a inserção de uma nova demanda. Para tanto, pode clicar em
copiar artefato, conforme figura a seguir.

Figura 24:
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

INFO 1: Se o item for equipamentos, máquinas, móveis e utensílios devem ser
cadastrados como recurso de capital. Se for material de consumo, expediente, serviços,
dentre outros relacionados com o funcionamento, devem ser cadastrados como recursos
de custeio.
INFO 2: Itens de informática devem ser enviados para a unidade TIC que fará a triagem
e a composição dos pedidos. A GGTI é a responsável por essa unidade e por projetar
todas as compras de TIC. Sugerimos que antes de cadastrar itens dessa natureza
consultem a GGTI quanto as especificações.
INFO 3: Após a triagem, o setor de compras/licitações (DEPAD/SECOM/GEMAT)
enviará para a autoridade competente - Autoridade Competente (PAC-AUTOR), neste
caso a DAP, que fará a análise podendo aprovar ou não o item solicitado e enviar para o
Ministério da Economia, observando o limite máximo do orçamento do Campus.
INFO 3: Dúvidas quanto ao preenchimento poderão ser enviadas para o e-mail: "DAP
SALVADOR" dap-ssa@ifba.edu.br/ "DEPAD SALVADOR" depadssa@ifba.edu.br.

INFO 04: O PGC será publicado, ao final da elaboração, no portal de compras do Campus
de Salvador (https://portal.ifba.edu.br/dgcom/salvador/acesso-a-informacao/licitacoes-e-
contratos/inicio), bem como, poderá ser consultado por meio do Portal Nacional de
Contratações Públicas - PNCP (https://pncp.gov.br).
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Anexo I – Dados de preenchimento do formulário de Cadastro no SIASG/Senha PGC

CADASTRO PARA ACESSO DE OPERADOR- Formulário 1

DATA

1- SIAFI x 1- INCLUSÃO

3- SIAFI EDUCACIONAL 3- EXCLUSÃO 02/04/2020

4- SIASG 4- TROCA DE SENHA
Nº DO DOCUMENTO

5-TREINO-SIASG
6-SICONV

7- SERPRO

8- TESOURO GERENCIAL

9- SIADS

X 10 – PGC/ETP DIGITAL

1. SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO - DADOS DO SERVIDOR
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR

1- NOME COMPLETO 2- CPF

3- E-MAIL
INSTITUCIONAL 4-RG/EMISSOR/UF 5-MATRÍCULA SIAPE

6-NOME PREFERENCIAL 7- CARGO/FUNÇÃO 8 - LOTAÇÃO

9- UNIDADE GESTORA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS DE SALVADOR

10- CÓDIGO
158411

11- ENDEREÇO RESIDENCIAL (COMPLETO: LOGRADOURO, N°, COMPLEMENTO,
BAIRRO E CEP)
RUA EMIDIO DOS SANTOS, S/N, BARBALHO

12- TELEFONE(S)

13- ASSINATURA DO
OPERADOR12.1- RESIDENCIAL 12.2TRABALHO

1.2. ATRIBUTOS DE CREDENCIAMENTO

14- NÍVEL DE ACESSO 15- PERFIS SOLICITADOS

16- OBSERVAÇÕES

17- NOME DO SUPERIOR IMEDIATO
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2. AUTORIZAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

20- NOME DO TITULAR DA UG/ÓRGÃO/ENTIDADE

IVES LIMA DE JESUS

21- CARGO/FUNÇÃO
DIRETOR GERAL 22- ASSINATURA DO TITULAR

3. CREDENCIAMENTO ( PARA USO DO CADASTRADOR )

23- NOME DO CADASTRADOR 24- DATA DO CREDENCIAMENTO

25- NÍVEL DE ACESSO CONCEDIDO 26- PERFIS CONCEDIDOS

27- GRUPO DE DDM CONCEDIDO (EXTRATOR DE DADOS)

28- OBSERVAÇÃO 29- ASSINATURA DO CADASTRADOR

18- CARGO/FUNÇÃO 19- ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO
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8. LEGISLAÇÕES APLICADAS EM LICITAÇÕES
 Lei Geral de Licitações 8.666/1993 e suas alterações - 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, de 17 de julho de 2002.– Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do art 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação
denominado pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.

 DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005 - Este decreto regulamenta o pregão, na forma
eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns.

 LEI DA MICROEMPRESA – LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 - Esta Lei
Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser
dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere ao acesso a crédito e
ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes
Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão.

 DECRETO Nº 6.204, DE 5 DE SETEMBRO DE 2007 - Regulamenta o tratamento favorecido,
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações
públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da administração pública federal.

 Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 – Regulamenta o Sistema de Registro de Preços
previsto no art. Da Lei 8666, 21 de junho de 1993.

 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017 - Dispõe sobre as regras e diretrizes do
procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

 DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 - Regulamenta a licitação, na modalidade
pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no
âmbito da administração pública federal.

 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40, DE 22 DE MAIO DE 2020 - Dispõe sobre a elaboração dos
Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e
obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o
Sistema ETP digital.

 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020 - Dispõe 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.

 LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 – Nova de Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40, DE 22 DE MAIO DE 2020 - Dispõe sobre a elaboração dos

Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e
obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o
Sistema ETP digital;

 DECRETO Nº 10.947, DE 25 DE JANEIRO DE 2022 - Regulamenta o inciso VII do caput do art. 12
da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o plano de contratações anual e instituir
o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações no âmbito da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.520-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/midias/INn05de26demaiode2017Hiperlink.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-40-de-22-de-maio-de-2020
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-73-de-5-de-agosto-de-2020
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-40-de-22-de-maio-de-2020-258465807
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 10.947-2022?OpenDocument
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APÊNDICE A - Orientação gerais para elaboração do Documento de Oficialização
de Demanda – DOD.

APÊNDICE A.1: COMPRAS - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA
DEMANDA - INº 40/2020

Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto):

Responsável pela Demanda: Matrícula/SIAPE:

E-mail: Telefone: ( )

1. Justificativa da necessidade da aquisição, considerando o Planejamento Estratégico, se for o
caso.

2. Quantidade

3. Previsão de data em que deve ser realizada a aquisição

4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela
fiscalização

Equipe de Planejamento:

Nome
SIAPE

Fiscal do Contrato:

Nome
SIAPE

Declaro que o(s) servidore(s) indicado(s), foi(ram) comunicado(s) e está(ão) ciente(s) de suas
atribuições.

Salvador, __ de _________ de 2021

Responsável pela Formalização da Demanda
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APÊNDICE A.2- DOD ADAPTADO PELO SETOR PARA
PREENCHIMENTO

DO SOLICITANTE

Órgão/Entidade: INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS SALVADOR

Unidade Requisitante (Coord./Depart.):

Solicitante: Chefia Imediata:

Matrícula/SIAPE:

Telefone/Ramal Telefone/Ramal:

E-mail: E-mail:

DO TIPO DE CONTRATAÇÃO

OBRAS ( ) SERVIÇOS DE ENGENHARIA ( ) CONCESSÃO ( )

MATERIAL: CONSUMO ( ) PERMANENTE ( )

SERVIÇOS: NÃO CONTINUADO ( ) CONTINUADO
( X ) PRAZO INDETERMINADO ( )

RELAÇÃO DE ITENS DA CONTRATAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1

Objeto: Serviço de coleta,
transporte, tratamento e
destinação final de resíduos
do grupo “A” (resíduos
infectantes e biológicos) e
do grupo “E” (resíduos
perfurocortantes).Período
de 12 meses; 02 Coletas
por mês; Estimativa
mensal: 80 Kg
Local para realização das
coletas: IFBA/CAMPUS
SALVADOR

24708 Kg 960 3,48 3.340,80

2

Objeto: Serviço de coleta,
transporte, tratamento e
destinação de resíduos do
grupo “B” (Resíduos
Químicos, incluindo os
resíduos perigosos
conforme classificação da
NBR-10.004 da ABNT
tóxicos, corrosivos,
inflamáveis e reativos).
Período de 12 meses; 02
Coletas por mês; Estimativa

24708 Kg 4.800 3,85 18.480,00
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JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO:

A contratação de uma empresa para coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos, sob
demanda, se faz necessário devido à responsabilidade ambiental do Instituto Federal da Bahia, em
conformidade com o Art. 10 da Lei Nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, como geradora de resíduos. O
Instituto Federal da Bahia - IFBA, por meio de suas atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e
extensão, gera diversos resíduos e, portanto, deve se responsabilizar pelo correto destino desse
material. Esses resíduos são gerados durante as aulas práticas e projetos de pesquisa, ensino e
extensão realizados nos Laboratórios do Instituto Federal da Bahia – Campus Salvador, onde são
manipulados produtos químicos, além dos resíduos biológicos e perfurocortantes gerados junto ao
setor de saúde devido ao atendimento à comunidade escolar, os quais muitas vezes não são possíveis
de neutralização, sendo necessário o seu tratamento específico, como incineração, auto-clavagem, co-
processamento, enclausuramento ou mesmo disposição em aterro controlado, técnicas estas que
somente podem ser executadas por empresas qualificadas e autorizadas pelos órgãos ambientais. A
contratação de empresa especializada no serviço de coleta e destinação de resíduos visa também
atender as determinações contidas na Resolução 358, de 29 de abril 2005, do CONAMA e RDC 306,
de 07 de dezembro de 2004, da ANVISA, relativas à definição de normas para gerenciamento e
tratamento de resíduos sólidos, oriundos de serviços de saúde e resíduos que apresentam risco
potencial à saúde pública e ao meio ambiente, devido às suas características químicas e biológicas e a
norma ABNT NBR 10004 que classifica os resíduos sólidos quanto aos seus potenciais ao meio
ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente. Os resíduos podem
criar situações de risco e ameaça ao Meio Ambiente e à Saúde Pública. Portanto, merecem cuidados
especiais quanto aos procedimentos de manuseio (acondicionamento/coleta), transporte, tratamento e
destinação final em função das suas características peculiares e dos riscos que apresentam. O manejo
adequado dos resíduos trará à comunidade acadêmica maior segurança no desempenho de suas
atividades, além da garantia de não agressão ao meio ambiente, à saúde pública e às pessoas
envolvidas nos processos de ensino/aprendizagem. A presente contratação torna-se indispensável
para o gerenciamento correto dos resíduos gerados e ao atendimento das exigências da legislação
ambiental e de segurança ambiental ora vigentes.

INDICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E SE NECESSÁRIO O RESPONSÁVEL
PELA FISCALIZAÇÃO

Nome da Equipe / Siape Fiscal / Siape

mensal: 400 Kg.
Local para realização das
coletas: IFBA/CAMPUS
SALVADOR

TOTAL GERAL: R$ 21.820,80

INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Grau de prioridade da contratação:
Baixa ( ) Média ( ) Alta( X )

Data estimada para a necessidade da contratação: 22/06/2021

Código(s) da(s) meta(s) no PMI: Código PGC 2021: Item 6

Necessidade registrada no Plano Anual de Contratações (PGC):
Sim ( X ) Não( )

Renovação de contrato:
Sim ( X ) Não( )

Necessidade de capacitação de servidores:
Sim ( ) Não( X )
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APÊNDICE B - ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO - ESTUDO
TÉCNICO PRELIMINAR – (IDENTIFICAÇÃO NO SEI - DOCUMENTO SEI -
ESTUDOS PRELIMINARES).

Dados do Processo:
Setor Responsável pela contratação:
Objeto:

Prestação dos serviços, sob demanda, relativos à gestão de todos os resíduos perigosos, químico-laboratoriais
e de saúde gerados, do grupo A (biológicos/ infectantes), grupo B (químicos), e do grupo E (perfurocortantes)
provenientes das atividades realizadas no Serviço Médico Odontológico - SMO, no Departamento Acadêmico
de Química e nos demais departamentos geradores de resíduos do IFBA/Campus de Salvador, conforme
condições, quantidade e respectivos códigos dos itens discriminados na Tabela 1, inciso IV, bem como as
exigências estabelecidas neste instrumento, no Edital e Termo de Referência vinculado.

Nº do Processo:
I – Descrição da necessidade da contratação

O órgão demandante 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.

Exemplo:

“A contratação de uma empresa para coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos, sob
demanda, se faz necessário devido à responsabilidade ambiental do Instituto Federal da Bahia, em
conformidade com o Art. 10 da Lei Nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, como geradora de resíduos. O
Instituto Federal da Bahia - IFBA, por meio de suas atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e
extensão, gera diversos resíduos e, portanto, deve se responsabilizar pelo correto destino desse
material. Esses resíduos são gerados durante as aulas práticas e projetos de pesquisa, ensino e
extensão realizados nos Laboratórios do Instituto Federal da Bahia – Campus Salvador, onde são
manipulados produtos químicos, além dos resíduos biológicos e perfurocortantes gerados junto ao setor
de saúde devido ao atendimento à comunidade escolar, os quais muitas vezes não são possíveis de
neutralização, sendo necessário o seu tratamento específico, como incineração, auto-clavagem, co-
processamento, enclausuramento ou mesmo disposição em aterro controlado, técnicas estas que
somente podem ser executadas por empresas qualificadas e autorizadas pelos órgãos ambientais. A
contratação de empresa especializada no serviço de coleta e destinação de resíduos visa também
atender as determinações contidas na Resolução 358, de 29 de abril 2005, do CONAMA e RDC306, de
07 de dezembro de 2004, da ANVISA, relativas à definição de normas para gerenciamento e tratamento
de resíduos sólidos, oriundos de serviços de saúde e resíduos que apresentam risco potencial à saúde
pública e ao meio ambiente, devido às suas características químicas e biológicas e a norma ABNT NBR
10004 que classifica os resíduos sólidos quanto aos seus potenciais ao meio ambiente e à saúde
pública, para que possam ser gerenciados adequadamente. Os resíduos podem criar situações de risco
e ameaça ao Meio Ambiente e à Saúde Pública. Portanto, merecem cuidados especiais quanto aos
procedimentos de manuseio (acondicionamento/coleta), transporte, tratamento e destinação final em
função das suas características peculiares e dos riscos que apresentam. O manejo adequado dos
resíduos trará à comunidade acadêmica maior segurança no desempenho de suas atividades, além da
garantia de não agressão ao meio ambiente, à saúde pública e às pessoas envolvidas nos processos de
ensino/aprendizagem. A presente contratação torna-se indispensável para o gerenciamento correto dos
resíduos gerados e ao atendimento das exigências da legislação ambiental e de segurança ambiental
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ora vigentes”.

II - Referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade (se houver)

Demonstração do 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.

Exemplo:
“A presente contratação, motivada conforme justificativa supracitada está comtemplada no Plano de
Gerenciamento de Contratações 2021 (PGC), item 6”.

III – Descrição dos Requisitos da Contratação

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.

Exemplo: Quanto aos requisitos da contratação, os licitantes devem observar as seguintes questões:

1. Natureza da Contratação:

A contratação consiste na aquisição de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de
resíduos perigosos, químico-laboratoriais e de saúde gerados, do grupo A (biológicos/ infectantes),
grupo B (químicos), e do grupo E (perfurocortantes) provenientes das atividades realizadas no Serviço
Médico Odontológico - SMO, no Departamento Acadêmico de Química e nos demais departamentos
geradores de resíduos do IFBA/Campus de Salvador, conforme condições, quantidades e respectivos
códigos dos itens discriminados na Tabela 1, sendo, portanto, uma contratação que visa atender o
Plano de Gerenciamento de Contratações 2021 para a manutenção e segurança das atividades de
ensino pesquisa e extensão.

2. Duração Inicial do Contrato:

Trata-se de serviço continuado, com duração inicial de 12 meses e prorrogável conforme a legislação.
No caso de compras de materiais preencher esses campos com o “NÃO SE APLICA”.

3. Sustentabilidade:
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A contratada deverá observar as exigências legais de sustentabilidade ambiental na execução do
serviço, observando especialmente o seguinte:
Assegurar que o serviço a ser realizado atenda ás diretrizes de sustentabilidade, e promovam
menor impacto sobre os recursos naturais, além de oferecer maior eficiência na utilização dos
recursos naturais, menor custo de manutenção dos equipamentos conforme estabelecidas na
Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da SLTI (do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão) e no Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, que tratam dos
critérios de sustentabilidade e proteção ambientais. Ademais, o serviço a ser licitado, conforme
Tabela 1, deve atender as especificações contidas na descrição do item.
A disposição final e ambientalmente adequada dos resíduos, em observância à Logística Reversa
disposta no art. 33 da Lei nº 12.305/2010 – que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Quanto as exigências legais de sustentabilidade social, a contratada deverá observar o seguinte:
Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários;
Seguir as normas técnicas de saúde, higiene e segurança do trabalho;
Fiscalizar o uso dos equipamentos de segurança, em especial o que consta na Norma
Regulamentadora Nº 6 do MTE.
IV – Estimativa das quantidades e memórias de cálculo

Em observância ao disposto no Art. 15, § 7°, II, da Lei n° 8.666/93, as quantidades a serem
adquiridas devem ser justificadas em função do consumo e provável utilização, devendo a
estimativa ser obtida, a partir de fatos (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 contratadas devem ser acompanhadas das memórias de
cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras
contratações, de modo a possibilitar economia de escala; (inciso V, art. 7º, IN 40/2020).
De acordo com o art. 7o, §2o, este campo é obrigatório.
Exemplo:
Tabela 1
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS CÓDIGO

DE
MATERIAL

UNID QUANT. VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

01. OBJETO: Serviço de
coleta, transporte,
tratamento e destinação
final de resíduos do grupo
“A” (resíduos infectantes e
biológicos) e do grupo “E”
(resíduos perfurocortantes).

LOCAL DE
COLETA:IFBA/Campus
Salvador

DESCRIÇÃO
DETALHADA: Serviço de
coleta, transporte,
tratamento e destinação
final de resíduos do grupo
“A” (resíduos infectantes e
biológicos) e do grupo “E”
(resíduos perfurocortantes).
Período de 12 meses; 02
Coletas por mês;
Estimativa mensal: 80 Kg

ITEM PGC - DAQ:

28708 Kg 960 R$ 3,48 R$ 3.340,80

02. OBJETO: Serviço de
coleta, transporte,
tratamento e destinação de

24708 Kg 4.800 R$ 3,85 R$ 18.480,00
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resíduos do grupo “B”
(Resíduos Químicos,
incluindo os resíduos
perigosos conforme
classificação da NBR-
10.004 da ABNT tóxicos,
corrosivos, inflamáveis e
reativos).
LOCAL DE COLETA:
IFBA/Campus Salvador
DESCRIÇÃO
DETALHADA: Serviço de
coleta, transporte,
tratamento e destinação de
resíduos do grupo “B”
(Resíduos Químicos,
incluindo os resíduos
perigosos conforme
classificação da NBR-
10.004 da ABNT tóxicos,
corrosivos, inflamáveis e
reativos). Período de 12
meses; 02 Coletas por
mês; Estimativa mensal:
400 Kg.
ITEM PGC – DAQ:

Valor
Total

R$ 21.820,80

V - Levantamento de mercado e justificativa do tipo de solução a contratar

O levantamento de mercado consiste na 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.

Exemplo:

Após a análise das diversas alternativas possíveis de solução, verificou-se que a contratação de empresa
especializada para o fornecimento de materiais e reagentes químicos, deverá ser realizado por meio de
pregão eletrônico. A adoção da modalidade do pregão eletrônico permitirá: incitar a competição entre
fornecedores, desburocratizar o processo aquisitivo, permitir maior transparência e controle social.

VI – Estimativa de preços da Contratação

Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de
cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a
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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.

Exemplo:
 A pesquisa de preços foi elaborada obedecendo o que determina a Instrução Normativa Nº

73, 5 de agosto 2020. Adotamos os parâmetros correspondentes ao Art. 5, Inciso IV:
Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação. A tabela 1
apresenta a estimativa de preços.

 Valor estimado ou Preço de Referência: R$ 21.820,80.

VII - Descrição da solução como um todo

Definir a descrição da 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.
Exemplo:

A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados, sob demanda
relativa à gestão de todos os Resíduos Perigosos, Químico-Laboratoriais e de Saúde gerados, do Grupo
A (Biológicos /Infectantes), Grupo B (Químicos) e do Grupo E(Perfurocortantes) provenientes das
atividades realizadas no Serviço Médico Odontológico - SMO, no Departamento de Química e nos
outros Departamentos geradores de resíduos do Instituto Federal da Bahia - Campus Salvador,
incluindo coleta, transporte, tratamento, reciclagem e destinação final dos Resíduos Químicos
atendendo às legislações federal, estadual e municipal vigentes, pelo período de 12 (doze) meses,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
A descrição da solução, como um todo, abrange a contração de serviço de coleta de resíduos e tem o
objetivo de atender às exigências mínimas de saúde, higiene e segurança no trabalho.
Neste contexto, o Sistema Médico de Saúde e o Departamentos de Química, dando continuidade às
suas atribuições, adota as medidas adequadas e necessárias que contemplam a solução para efetivar a
Contratação:

- Especificação técnica do serviço;

 Descrição detalhada de onde o serviço será realizado
 Quantidade necessária;
 Pesquisa de preços via cotação por fornecedor;

VIII - Justificativas para o parcelamento ou não da solução (se aplicável). – (Obrigatório)

A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme
disposto no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja
técnica e economicamente viável e não represente 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).
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De acordo com o art. 7o, §2o, este campo é obrigatório

Exemplo:

 O julgamento será por Preço Unitário por Item, devendo ser apresentado o valor total unitário e
anual;

 A divisão por item justifica-se porque os resíduos possuem classificações diversas, e cada
grupo exige um tipo de procedimento específico para a coleta, transporte, tratamento e
destinação final.

 O fato do contrato ser renovável nos Termos da Lei faz com que a Instituição economize em
processos licitatórios anuais, desde que seja demonstrada a continuidade da economicidade
nas renovações contratuais.

 A presente contratação torna-se indispensável para o gerenciamento correto dos resíduos
gerados e ao atendimento das exigências da legislação ambiental ora vigente, a fim de diminuir
os riscos potenciais à saúde pública e ao meio ambiente, devido às características químicas e
biológicas dos resíduos gerados pela Instituição.

 Em regra, conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, as obras, serviços e compras efetuadas
pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas 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;

 Como esta solução trata da contratação/aquisição de apenas um serviço, apresentando 2 (dois)
itens, ela não compromete os recursos, a economia e a competitividade e atende plenamente a
legislação acima.

IX – Resultados pretendidos

Demonstrar os ganhos diretos e indiretos que se almeja com a contratação, essencialmente efetividade e
de 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

Exemplo:

Conforme já destacado, a contratação do serviço descrito na Tabela 1 tem por objetivo a segurança,
durabilidade e economia das atividades relacionadas à saúde, segurança e higiene no trabalho do
Sistema Médico Odontológico, Departamento Acadêmico de Química e outros departamentos geradores
de resíduos do IFBA campus de Salvador. A partir do que define o Art. 37 da Constituição Federal de
1988, o Art. 3º. da Lei 8.666/1993, Art. 2º, do Decreto 10.024/2019, e demais legislação vigente,
esperam-se que gerem o melhor aproveitamento dos recursos institucionais (humanos, materiais e
financeiros). Deste modo, tem-se como resultados esperados, dentre outros:

 Assegurar que professores, discentes e técnicos exerçam suas atividades com maior
segurança bem como a manutenção sem interrupção das atividades de ensino, pesquisa e extensão
nos laboratórios pertencentes ao DAQ, às atividades do SMO e de outros departamentos geradores
de resíduos, acima descritos, do IFBA Campus Salvador, possibilitando, assim, alcançar as metas
institucionais planejadas;

 Assegurar que os resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes tenham a adequada
destinação e tratamento, visando a proteção do Meio Ambiente;

 Por meio do processo licitatório, adquirir o serviço previsto na Tabela 1, com propostas mais
vantajosas e econômicas para a administração pública e, que possam gerar a máxima eficiência,
conforto e segurança para o desenvolvimento das atividades dos setores citados do IFBA Campus de
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Salvador; ao mesmo tempo em que permite ao gestor público avaliar o cenário e apoiar os processos
que permitam decisões que possibilitem o melhor aproveitamento dos recursos humanos, financeiros
e materiais da instituição.

X – Providências para adequação do ambiente do órgão

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

Exemplo:

 O DAQ, SMO e demais departamentos geradores de resíduos do IFBA/Campus Salvador,
através de suas atividades, coleta e armazena em local específico para posterior transporte,
seguindo procedimentos específico, pela empresa contratada;

 No setor de SMO existe um local específico para armazenamento dos resíduos biológicos, não
sendo necessário nenhuma providência;

 Atualmente, no setor do DAQ existe um armário com tranca para o armazenamento dos
resíduos, porém à necessidade de um local específico e devidamente ventilado para o
armazenamento desses resíduos. Contudo, apesar dessa providência ser necessária, isso não
é um fato impeditivo para a aquisição do objeto deste estudo técnico.

XI - Contratações correlatas e/ou interdependentes

Informar se 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.

Exemplo:

Não há contratações correlatas ou interdependentes. A contratação objeto deste estudo, deverá
minimizar os danos no sentido de manter a prevenção, contenção e controle de riscos.

XII – Declaração da viabilidade ou não da contratação

Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudos Preliminares realizado por esta
Equipe de Planejamento, consoante o inciso XIII, viável art. 7º da IN 40 de 22 de maio de 2020, da
SEGES/ME.DECLARAMOS que:

(X ) É VIÁVEL a contratação proposta pela unidade requisitante.

( ) NÃO É VIÁVEL a contratação proposta pela unidade requisitante.

A Equipe de Planejamento identificada abaixo chegou à conclusão acima em razão do(s) seguinte(s)
motivo(s):

A Aquisição se faz necessária, a fim de permitir a manutenção em segurança das atividades de ensino,
pesquisa e extensão, desenvolvidas pelo Sistema Médico Odontológico, Departamento Acadêmico de
Química e demais departamentos do IFBA - Campus Salvador e o tratamento e destinação adequados
dos resíduos gerados no Campus.
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XIII – Equipe de Planejamento

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que compila os Estudos
Preliminares do Órgão Gerenciador e Participante(s).
Nome SIAPE CPF

Observação: Após aprovação do EPT criando no SEI, pela autoridade competente, o documento deverá
ser lançado no Sistema do ETP digital e o arquivo gerado no formato PDF deverá ser anexado ao
processo de contratação instruído no SEI, juntamente com a pesquisas de preços, termo de
referência ou projeto básico e o relatório do PGC do ano corrente correspondente ao item a ser
adquirido. Para maiores informações de como realizar o acesso ao Sistema do EPT Digital e orientações
preenchimento, acesso ao “Guia Resumido - Estudo Técnico Preliminar Digital”

https://docs.google.com/document/d/14csneYEaTQCjbpqsZp04sTjTS0Xvi4Zu/edit
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APÊNDICE C - Orientação gerais para elaboração do Mapa de Risco

INº 005/2017 – Contratação de Serviços

MAPA DE RISCOS

1. OBJETIVO: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto,
bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os riscos.

1.1. Mapa de Riscos – Fase da Análise e/ou Planejamento da Contratação

 De elaboração obrigatória;
 Esta etapa do planejamento compreende o estudo a respeito dos riscos

relacionados ao planejamento da contratação;
 A pontuação do risco é calculada a partir do produto entre o índice da probabilidade

e o índice do impacto, verificando-se na Tabela 1 a pontuação do risco em análise;
 As diferentes etapas do planejamento podem implicar diversos riscos, com graus

diferentes;
 Abaixo, um exemplo de risco do planejamento da contratação:

RISCO 01: Ineficiência no planejamento da contratação

Fase de ocorrência do risco
(x) Planejamento da Contratação
( ) Seleção do Fornecedor
( ) Gestão contratual

Probabilidade: ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

Id Dano
1. Atraso no planejamento da contratação;

2. Possibilidade de a contratação não conter todos os dados nos aspectos
administrativo e/ou técnico.

Id Ação Preventiva Responsável

1. Antecipar a formalização da demanda no
processo de aquisição; Diretoria Adjunta de Administração

2. Indicação tempestiva dos integrantes da
equipe de planejamento; Diretoria Adjunta de Administração

3. Promover o trabalho projetado da
equipe de planejamento da contratação. Equipe de Planejamento

4.
Efetuar consultas a contratações similares
quando da elaboração dos estudos
preliminares

Equipe de Planejamento

5.
Definir cronograma de trabalho preventivo
(com amplo prazo para realização das
análises)

Equipe de Planejamento

Id Ação de Contingência Responsável
1. Reexame dos documentos preparatórios Equipe de Planejamento
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da contratação;

2. Acelerar as demais fases da contratação. Diretoria Adjunta de
Administração/Pregoeiro

RISCO 02: Ineficiência na elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico
Fase de ocorrência do risco
(x) Planejamento da Contratação
( ) Seleção do Fornecedor
( ) Gestão contratual

Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

Id Dano
1. Especificação com inconsistências técnicas.

2. Elaboração do TR/PB com ausência de itens normativamente previstos.

3. Impugnações ao Edital

4. Licitação deserta

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Recrutamento de servidores com
conhecimento do assunto para a confecção
sob o aspecto técnico do TR/PB;

Diretoria Adjunta de Administração

2. Capacitação de servidores Diretoria Adjunta de Administração

3. Observar o correto dimensionamento para
áreas demandantes e de contratos;

Equipe de
planejamento

4. Manutenção de padrões de documentos. Equipe de
planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1. Reexame de documentos durante o
planejamento da contratação;

Equipe de
planejamento/
Requisitante/Pregoeiro

2.
Se for o caso, suspensão, cancelamento ou
revogação da licitação para republicação
do edital;

Pregoeiro

3. Necessidade de resposta no prazo legal
Equipe de
planejamento e
Requisitante

4. Ajuste do Edital
Equipe de
planejamento e
Requisitante

5. Revogação/Anulação da Contratação Diretoria Adjunta de Administração

6. Realizar procedimento novamente
Equipe de
planejamento/
Pregoeiro
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RISCO 03: Demanda equivocada por falta de planejamento do requisitante
Fase de ocorrência do risco

(x) Planejamento da Contratação
( ) Seleção do Fornecedor
( ) Gestão contratual

Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

Id Dano
1. Contratação de menos postos que o necessário

2. Contratação de mais postos que o necessário

Id Ação
Preventiva Responsável

1.

Participação
do
requisitante
na equipe de
planejamento.

Requisitante e
Comissão de
Planejamento

2.

Verificar a
real
necessidade
do serviço,
analisar a
execução do
atual contrato

Equipe de Planejamento

Id Ação de
Contingência Responsável

1.
Reavaliar as
quantidades
solicitadas

Equipe de
planejamento e
Requisitante
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RISCO 05: Atrasos na Análise Administrativa/Jurídica

Fase de ocorrência do risco

( x ) Planejamento da Contratação
( ) Seleção do Fornecedor
( ) Gestão contratual

Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto

Id Dano
1. Atrasos na contratação

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Divulgar e Utilizar os modelos
necessários à instrução de processos
de contratação

Equipe de Planejamento

RISCO 04: Problemas na estimativa do valor para contratação
Fase de ocorrência do risco

(x) Planejamento da Contratação
( ) Seleção do Fornecedor
( ) Gestão contratual

Probabilidade: ( ) Baixa ( x) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

Id Dano
1. Contrato com valor acimado mercado (superfaturado)

2. Licitação deserta (sem proposta) ou fracassada (proposta fracassada ou
licitante inabilitado)

3. Problemas na execução contratual (valor baixo)

Id Ação Preventiva Responsável

1. Seguir os normativos vigentes aplicáveis à
pesquisa de preços

Comissão de
Planejamento

2.
Realizar ampla pesquisa de preços, com
diferentes fontes, incluindo fornecedores,
painel de preços, portal de compras e outras
licitações.

Comissão de
Planejamento

3. Manter a pesquisa atualizada Comissão de
Planejamento

Id Ação de Contingência Responsável
1. Rescisão do contrato Gestor do Contrato

2. Realizar procedimento novamente Equipe de Planejamento da
Contratação / Pregoeiro
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2.
Anexar preenchido o checklist
modelo de todos os aspectos legais
obrigatórios dos documentos referentes
ao planejamento da contratação

Equipe de Planejamento

3.
Encaminhar autos para análise jurídica
com amplo prazo da data programada
para a Contratação

Pregoeiros

4. Realizar alinhamento prévio
relacionado ao processo

Diretoria Adjunta de
Administração/Equipe de
Planejamento

5.
Definir cronograma de trabalho
preventivo (com amplo prazo para
realização das análises)

Equipe de Planejamento

6.
Planejar as ausências legais dos
servidores (previsíveis) da equipe de
planejamento

Equipe de Planejamento

7.
Designar Titulares e Substitutos para
as atividades (ainda que
informalmente)

Diretoria Adjunta de
Administração

Id Ação de Contingência Responsável

1. Acelerar demais fases da contratação Equipe de
planejamento

1.2. Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor.

 De elaboração obrigatória;
 Esta etapa compreende a análise dos riscos referentes ao planejamento da Seleção do

fornecedor;
 Segue a mesma lógica da análise de risco acima;
 Abaixo, um exemplo de risco do planejamento da contratação:

RISCO 06: Problemas na Sessão Pública
Fase de ocorrência do risco

( ) Planejamento da Contratação
(x) Seleção do Fornecedor
( ) Gestão contratual

Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

Id Dano

1. Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o Instrumento
Convocatório, atrasando a contratação

2. Licitação deserta (sem proposta) ou fracassada (proposta fracassada ou licitante
inabilitado)

3. Apresentação de Recursos, o que enseja atraso na Contratação

Id Ação Preventiva Responsável
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1.
Elaborar corretamente o Termo de Referência,
adequado às especificidades técnicas e as
condições de habilitação ao objeto do contrato

Equipe de Planejamento

2. Realizar ampla pesquisa de preços na fase de
Planejamento Equipe de Planejamento

3. Interação com Licitante para negociar valores
e proceder os ajustes das propostas Pregoeiro

Id Ação de Contingência Responsável

1. Efetuar resposta às contestações no prazo
legal

Equipe de
planejamento

2. Ajuste do Edital Pregoeiro

3. Revogação/Anulação da Licitação Pregoeiro

4.
Divulgação ampla da licitação, além do
sistema de compras governamentais, com
envio de correio eletrônico às empresas
prestadoras deste serviço.

Pregoeiro

5.
Abertura de Processo de Sanção nos casos
em que os Licitantes não se atentarem às
exigências do edital.

Pregoeiro

6. Reabertura do certame, com aproveitamento
de todos os atos não comprometidos Pregoeiro

1.3. Mapa de Riscos – Fase da Execução do Serviço

 De elaboração facultativa para a licitação. OBRIGATÓRIA para a formalização do contrato;
 Esta etapa compreende a análise dos riscos referentes a execução do serviço;
 Segue a mesma lógica da análise dos riscos acima;
 Abaixo, um exemplo de risco do planejamento da contratação:

RISCO 07: Problemas de cadastro do fornecedor no SEI para assinatura do contrato

Fase de ocorrência do risco

( ) Planejamento da Contratação
( ) Seleção do Fornecedor
( x ) Gestão contratual

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( x) Médio ( ) Alto

Id Dano
1. Atrasos na formalização do contrato.

2. Não assinatura do contrato

3. Atrasos na prestação do serviço/aquisição do bem

Id Ação Preventiva Responsável
1. Não há -
Id Ação de Contingência Responsável
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1. Orientar o fornecedor de maneira adequada sobre a
necessidade de efetivar seu cadastro no SEI;

Coordenação de
Administração

2. Abertura de processo de sanção Coordenação de
Administração

3. Convocação da próxima licitante no pregão Pregoeiros

RISCO 08: Descumprimento contratual

Fase de ocorrência do risco

( ) Planejamento da Contratação

( ) Seleção do Fornecedor

( x ) Gestão contratual

Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

Id Dano
1. Serviço contratado não realizado ou mal executado.

2. Problemas posteriores de responsabilização subsidiária

Id Ação Preventiva Responsável

1. Alinhamento constantes com o fornecedor, sobre os
procedimentos a serem executados

Gestor/fiscal
do contrato

2. Executar fiscalização preventiva e ostensiva Gestor/fiscal
do contrato

Id Ação de Contingência Responsável

1. Aplicação de sanções e glosas em faturas Gestor/fiscal
do contrato

2.
Utilizar garantia/conta vinculada de forma a utilizar valores
retidos para adimplemento de eventuais inobservâncias
trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela CONTRATADA

Gestor/fiscal
do contrato

2. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

2.1. A Equipe de Planejamento, instituída pela Portaria xx, de dia de mês de 2018,
responsável pela elaboração deste Estudo Preliminar/Mapa de Riscos, foi composta
pelos integrantes a seguir identificados:

NOME SIAPE
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APÊNDICE D – Formulário de Pesquisa de Preços
STITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA

CAMPUS DE SALVADOR

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020.

PESQUISA/ORGÃO/ FORNECEDORES

Item Descrição
UNID. QTS.

*Informar nome da
Empresa e CNPJ ou Nº

Pregão e UASG.

*Informar nome da Empresa
e CNPJ ou Nº Pregão e

UASG.

*Informar nome da
Empresa e CNPJ ou Nº

Pregão e UASG. Valor

Médio
Unitário
(R$)

Valor
Médio

Total (R$)Valor

Unitário

(R$)

Valor Total

(R$)

Valor

Unitário

(R$)

Valor Total
(R$)

Valor

Unitário

(R$)

Valor Total

(R$)

01.
Objeto:

R$ R$ R$ R$ R$ R$
R$ R$

Item Descrição
UNID. QTS. Valor

Médio
Unitário

Valor
Médio

Total (R$)Valor Valor Total Valor Valor Total Valor Valor Total
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(R$)Unitário

(R$)

(R$) Unitário

(R$)

(R$) Unitário

(R$)

(R$)

02.
Objeto:

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

Item Descrição
UNID. QTS.

Valor

Médio
Unitário
(R$)

Valor
Médio

Total (R$)

Valor

Unitário

(R$)

Valor Total

(R$)

Valor

Unitário

(R$)

Valor Total

(R$)

Valor

Unitário

(R$)

Valor Total

(R$)

03.
Objeto:

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

VALOR TOTAL: R$

OBS: Planilha utilizada para pesquisa de preços com o amparo legal da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020.

Informamos que de acordo com Art. 5º da Instrução Normativa Nº 073/2020, que os preços referentes a esta cotação, foram realizadas mediante a

utilização de um dos seguintes parâmetros, observada a ordem de preferência:

( ) I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotações se refiram 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.
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Metodologia utilizada, conforme Art. 6º da Instrução Normativa Nº 73/2020:
( ) Média;

( ) Mediana;

( ) Menor dos valores.

Identificação do agente responsável pela pesquisa de preços:

Nome:

Siape:

Data da pesquisa de preços:
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APÊNDICE E – Solicitação Formal de Cotação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA –
IFBA – CAMPUS SALVADOR – UASG: 158411.

Salvador, XX de mês de 2021.

SOLICITAÇÃO FORMAL DE COTAÇÃO

Para: * Nome da Empresa Consultada
CNP:
Por meio deste presente instrumento, solicitamos a esta estimada empresa uma proposta formal
para os itens descritos abaixo:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UNIDADE
FORNECIMENTO QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

001

*Colocar a descrição técnica
detalhada do item, no que se

aplicar: NOME,
ESPECIFICAÇÕES,

DIMENSÕES, COR, PESO,
VOLUME, ETC

*Informar a unidade,
se é KG, LITROS,

ETC.

*Colocar a
quantidade
desejada

002

VALOR TOTAL GERAL

- Regras para preenchimento do Orçamento:

 Descrição do objeto, mencionando o valor unitário e valor total;
 Mencionar MARCA/MODELO do item oferecido;
 Utilizar “papel timbrado”;
 Mencionar CPF/CNPJ, bem como RAZÃO SOCIAL e NOME FANTASIA do proponente;
 Mencionar ENDEREÇO, TELEFONE DE CONTATO, E-MAIL E NOME DO

RESPONSÁVEL PELA PRECIFICAÇÃO;
 Mencionar prazo de entrega previsto;
 Mencionar valor do frete e/ou entrega, caso haja;
 Mencionar garantias dos produtos;
 Datar e assinar.

- Dados do IFBA para emissão do Orçamento:
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 Instituto Federal da Bahia - IFBA/CAMPUS SALVADOR;
 CNPJ: 10.764.307/0002-01;
 Endereço: Rua Emídio dos Santos S/N, Barbalho, Salvador, CEP: 40.301-015.

 *Prazo para envio da proposta: xx dias (O setor solicitante deve definir esse prazo
conforme sua necessidade e complexidade do objeto).

*OS TEXTOS MARCADOS EM AMARELO DEVEM SER MODIFICADOS PELO SOLICITANTE
DO ORÇAMENTO, DE ACORDO COM OS ITENS A SEREM ORÇADOS.

Atenciosamente,

*NOME DO SOLICITANTE
*UNIDADE DO SOLICITANTE

*TELEFONE E EMAIL DO SOLICITANTE
Instituto Federal da Bahia – IFBA / Campus Salvador
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APÊNDICE E - COMPRAS - COMPROVAÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA ::

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Emídio dos Santos - Bairro Barbalho - CEP 40301-015 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br

COMPROVAÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA

(CONFORME DECRETO Nº. 7.892 DE 23 DE JANEIRO DE 2013
ALTERADO PELO DECRETO 8250/2014)

Para comprovação de vantagem econômica, segue abaixo consulta a atas de registro de preços
realizadas no Painel de Preços:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
PESSOA FÍSICA - IFBA CAMPUS DE SALVADOR

Item 001 - Emissão de Certificado Digital A3, com Token Pessoa Jurídica.

PREGÃO
Nº 013/2018

UASG: 158138
Item: 004
EMPRESA

VENCEDRORA:
DIGISEC -

CERTIFICACAO
DIGITAL EIRELI.

PREGÃO
Nº 0114/2018
UASG: 120628
Item: 001
EMPRESA

VENCEDRORA:
ALCIDES ALMEIDA

SILVA
CONSULTORIA .

PREGÃO
Nº 012/2018

UASG: 255000
Item: 005
EMPRESA

VENCEDRORA:
DIGISEC -

CERTIFICACAO
DIGITAL EIRELI.

PREGÃO
Nº 003/2019

UASG: 158151
Item: 003
EMPRESA

VENCEDRORA:
DIGISEC -

CERTIFICACAO
DIGITAL EIRELI.

VALOR
UNITÁRIO
R$ 144,00

VALOR UNITÁRIO
R$ 380,00

VALOR UNITÁRIO
R$ 431,80

VALOR UNITÁRIO
R$ 445,00

Deste modo, informamos que após análise do quadro e das especificações
contidas no formulário de aquisição, constatamos que todas as opções atendem ao que foi
solicitado, porém os pregões Nº 013/2018 e Nº0114/2018, que apresentam os menores preços
respectivamente, não estão autorizados a concederem adesão a ata de registro de preços,
conforme consulta realizada ao Gestão de Atas de cada item, e anexa ao processo. Das opções
que restaram, verificamos que o Pregão Nº 012/2018, encontra-se com menor preço, e
entendemos que esta opção é a mais vantajosa economicamente para a aquisição no momento.

Obs: A pesquisa de preços foi realizada no Painel de Preços, em conformidade com o Art.
01, da Instrução Normativa nº 073/2020 - Ministério da Economia e está anexa ao
processo.
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Atenciosamente,

Em 09 de outubro de 2019.

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1524246&i
nfra_sistema=1… 1/2

26/01/2021 :: SEI / IFBA - 1243969 - COMPRAS - COMPROVAÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA ::

Documento assinado eletronicamente por JORGE LUIZ DE CERQUEIRA
BARROS, Chefe de Compras, em 11/10/2019, às 13:59, conforme decreto nº

8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1243969 e o código CRC 8385362D.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
Lancei os itens no PGC. Agora é só esperar o material e/ou serviço ser comprado?

R: Não. O setor requisitante deve iniciar o processo no SEI, compondo o mesmo com os
documentos já listados anteriormente e entrar em contato com a seção de compras para
esclarecer dúvidas, obter orientações sobre o preenchimento do formulário e pesquisa de
preço.

Como no manual fala de eixo estratégico do PDI, só pode ser feito solicitação de
compras de bens específicos de cada setor? Bens para melhorar a estrutura física
como ar condicionado, mesas, notebook e projetor pode entrar no PGC?

R: Esse Materiais permanentes podem entrar sim no PGC, porém, sua compra não é
individual e sim coletiva pelo setor responsável. Equipamento de TI será a GGTI a
responsável e ar condicionado a DEMAG. Já material expediente o Almoxarifado e assim
respectivamente. Porém, o registro da necessidade no PGC é muito importante para a
ADM conhecer a demanda de cada setor e definir a quantidade de itens para comprar.

Quero planejar uma compra para o setor do qual faço parte, mas não inclui no PGC.
O que fazer?

R: O primeiro passo é fazer o planejamento no PGC, neste caso, inserindo o item que
pretende ser comprado. Na sequência, deve-se realizar os procedimentos de instrução
processual e documental formal, devendo compor o processo com os seguintes itens:

 Autorização para abertura da contratação;
 Documento de oficialização de demanda (Documento SEI: Compras - Documento

de Oficialização de Demanda - DOD);
 Estudo Técnico Preliminar (ETP) (Documento SEI - Estudo Preliminar);
 EPT Digital;
 Termo de Referência/Projeto Básico;
 Mapa de Risco (Documento SEI - IN05 - MAPA DE RISCOS, no caso de serviços

IN 005/2017;
 Formulário de Aquisição (que é padrão do SEI - Cujo nome é "COMPRAS -

AQUISIÇÃO);
 Pesquisa de preços.

Durante toda a fase do processo, a área requisitante deve fazer contato com a seção de
compras para orientações e esclarecimento de dúvidas, bem como para obter apoio para
a elaboração dos documentos e realização da pesquisa de preço.

O que é MATERIAL PERMANENTE?
R: É aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física, e/ou
tem uma durabilidade superior a dois anos.

O que é MATERIAL DE CONSUMO?
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R: É aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei nº 4.320/1964,
perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos;

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:

a. Critério da Durabilidade: se em uso normal perde ou tem reduzidas as suas
condições de funcionamento, no prazo máximo de dois anos;
b. Critério da Fragilidade: se sua estrutura for quebradiça, deformável ou
danificável, caracterizando sua irrecuperabilidade e perda de sua identidade ou
funcionalidade;
c. Critério da Perecibilidade: se está sujeito a modificações (químicas ou físicas)
ou se deteriora ou perde sua característica pelo uso normal;
d. 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);
e. Critério da Transformabilidade: se foi adquirido para fim de transformação".

Como saber se um bem é Consumo ou Permanente?

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

b. 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. 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:

a. Critério da Durabilidade: se em uso normal perde ou tem reduzidas as suas condições
de funcionamento, no prazo máximo de dois anos;

b. Critério da Fragilidade: se sua estrutura for quebradiça, deformável ou danificável,
caracterizando sua irrecuperabilidade e perda de sua identidade ou funcionalidade;

c. Critério da Perecibilidade: se está sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou se
deteriora ou perde sua característica pelo uso normal;

d. 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
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manutenção do seu uso normal que contenham a mesma configuração (sendo
classificado como 3.3.90.30);

e. Critério da Transformabilidade: se foi adquirido para fim de transformação.

E os livros, são materiais de consumo ou permanente?

R: Os livros e demais materiais bibliográficos apresentam características de material
permanente (durabilidade superior a dois anos, não é quebradiço, não é perecível, não é
incorporável a outro bem, não se destina a transformação). Porém, o art. 18 da Lei nº
10.753/2003, considera os livros adquiridos para bibliotecas públicas como material de
consumo. “Art. 18. Com a finalidade de controlar os bens patrimoniais das bibliotecas
públicas, o livro não é considerado material permanente.”

As demais bibliotecas devem classificar a despesa com aquisição de material bibliográfico
como material permanente. A Lei nº 10.753/2003 ainda determina:

Art. 2º Considera-se livro, para efeitos desta Lei, a publicação de textos escritos em fichas
ou folhas, não periódica, grampeada, colada ou costurada, em volume cartonado,
encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em qualquer formato e acabamento.

Parágrafo único. São equiparados a livro:

I – fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de livro;

II – materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em material similar;
III – roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de obras didáticas;

IV – álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;

V – atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas;

VI – textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores, mediante contrato de
edição celebrado com o autor, com a utilização de qualquer suporte;

VII – livros em meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo de pessoas com
deficiência visual;

VIII – livros impressos no Sistema Braille.

“Biblioteca Pública” no sentido técnico do termo, a saber, uma unidade bibliotecária
destinada indistintamente a todos os segmentos da comunidade, com acervos de
interesse geral, voltados essencialmente à disseminação da leitura e hábitos associados
entre um público amplo definido basicamente em termos geográficos, sem confundir com
as bibliotecas destinadas a atender um segmento da comunidade com um propósito
específico (a exemplo da biblioteca escolar, a universitária, a especial, a especializada e a
infantil);

1.23 atente especialmente para a não-caracterização como "bibliotecas públicas", no
sentido técnico, daqueles acervos que destinem-se prioritariamente à prestação de
serviços de informação, documentação e comunicação necessários para o
desenvolvimento dos programas de ensino e pesquisa das suas unidades acadêmicas
(bibliotecas universitárias); (Acórdão 111/2006 – 1ª Câmara – Tribunal de Contas da
União – TCU)
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(...)

As aquisições que não se destinarem às bibliotecas públicas deverão manter os
procedimentos de aquisição e classificação na natureza de despesa 4.4.90.52 – Material
Permanente – incorporando ao patrimônio. Portanto, devem ser registradas em conta de
ativo imobilizado.

QUAL DOS DODs – DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA, EXISTENTE
NO SEI, DEVO SELECIONAR PARA INCLUIR NO MEU PROCESSO?

R: Compras – Documento Oficialização Demanda

QUANDO ESTOU MONTANDO O PROCESSO, POSSO JUNTAR TODOS OS ITENS
EM UM MESMO PROCESSO?

R: Os itens devem ser divididos conforme natureza do objeto:

1º Separação - Serviço e Material: Serviços e materiais devem se contratados em
processos separados;

2º Separação - Material de Consumo e Material Permanente: Os materiais de consumo e
permanente devem ser adquiridos em processos diferentes, a definição destes, podem
ser consultadas no glossário deste manual. Exemplos: Material de consumo: Papel A4 e
caneta etc.; Material Permanente: Equipamentos Laboratórios, computadores etc.;

Essa verificação de possibilidade de adesão é feita pela área demandante?
R: O demandante informa a existência do processo e informa para a área

E se o item não possuir o mínimo de 3 preços ?

R: Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a
mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo
incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros
de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os
excessivamente elevados. § 1º Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde
que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável.

§ 4º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em
menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor
responsável e aprovado pela autoridade competente.

Como comprovar que a cotação foi solicitada junto ao fornecedor, mas não foi
respondida por ele?

R: Deve se coletar o PDF do e-mail enviado para os fornecedores e anexar no processo
informando a data do envio e a data em que foi finalizado o processo de coleta dos preços,
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sem respostas.O objetivo é comprovar o envio, pois duas cotações precisam de
justificativas!

Posso está incluindo uma quantidade “x” de certificados para serem impressos
pela gráfica, caso seja solicitado pelos coordenadores dos projetos?

R: Não. Esse tipo de gasto já está precificado no custo mensal e franquia da gráfica. Não
cabe como item do PGC;

Fiz pesquisa de preço no painel e não acho nenhum item compatível com o meu. E
agora?

R: Seguir as orientações da IN 73/2022:
 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.

 §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.
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Sempre que realizamos processo de compras o material ofertado é de má qualidade.
O que fazer:

R: O primeiro passo é realizar a composição de uma equipe de planejamento que possa
discutir a especificação do item a ser adquirido, através de uma ampla pesquisa de
mercado. Além de buscar deixar uma especificação da qualidade esperada, sem, contudo,
citar marcas ou delimitar de forma a restringir a competitividade, sugere-se que a equipe
de planejamento faça previsão no TR e Edital da necessidade de apresentação de um
modelo/prova do produto antes da validação, o que poderá mitigar o risco de comprar um
material de má qualidade.

Quero providenciar o processo de compra, mas não tenho a mínima noção de onde
e por onde começar. O que fazer?

R: Se fez leitura até aqui, já deu um grande passo. Entre em contato com a seção de
compras para que possamos, juntos, seguirmos os primeiros passos.

Quero comprar mais do que foi previsto no centro de custo. O que fazer?

R: O processo licitatório será realizado por SRP - Sistema de Registro de Preço, cujo
objetivo é a aquisição no período futuro. Assim, para a realização dessa modalidade não
se faz necessário ter orçamento de imediato. Desse modo, após o processo os itens que
montam o valor do centro de custos serão empenhados e os demais ficarão aguardando
ou saldo de centro de custos não utilizados ou repasse de novos recursos para que os
itens remanescentes sejam empenhados.

Dúvidas curtas podem ser esclarecidas por meio do Grupo de WhatsApp: Link do grupo:
https://chat.whatsapp.com/KLnQpXzAoU37NBut3nlQwj
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