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Introdução

O Plano de Centralização das Contratações do Instituto Federal do Maranhão
(PCC/IFMA) é um instrumento que conterá o diagnóstico dos Planos Anuais de Contratações
das unidades do IFMA (PAC), análise da viabilidade da centralização das aquisições e seus
impactos sobre a manutenção da continuidade do atendimento das demandas de bens e
serviços.
O diagnóstico dos PACs e o estabelecimento de critérios para agregação de bens e
serviços com objetos da mesma natureza foram analisados de modo a evitar, na medida do
possível, a sobreposição e duplicidade de atividades nas Unidades Administrativas.
Considerou-se, ainda, para a elaboração deste PCC/IFMA as peculiaridades regionais
onde o Instituto Federal do Maranhão (IFMA) se encontra inserido, o número expressivo de
unidades que atuam nas mais diversas áreas do ensino técnico e tecnológico, bem como a
necessidade de elaboração de um planejamento de contratações consistente que retrate a
realidade vivenciada por todas, garantindo, desta forma, condições de funcionamento,
uniformizar procedimentos, padronização de bens e serviços, diminuir esforços mediante a
redução de processos repetitivos, ganho de escala e buscar a contratação mais vantajosa.
Nesse sentido, o PCC/IFMA, foi desenhado a partir dos parâmetros fixados pelo
Sistema de Contratações do IFMA – SISCON, cujo objetivo é o aprimoramento das ações de
contratações no âmbito do Instituto Federal do Maranhão. Esse sistema foi instituído por
meio da Resolução do Conselho Superior nº 033, de 27 de abril de 2015.
A Resolução nº 033/2015/CONSUP, estabeleceu no Título VI – Das Disposições
Finais, Art. 40, que em cada exercício será elaborado o Planejamento Anual de Contratações
(PAC), o qual abordará as políticas-macro de contratações, dentre os quais destaca o
calendário geral, aquisições sistêmicas, treinamentos, etc. Esta mesma norma, fixou, ainda
que o IFMA poderia se organizar por Polo regional ou afinidade.
Por sua vez, a Instrução Normativa 01/2019 do Ministério da Economia, que dispõe
sobre o Plano Anual de Contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da
informação e comunicações no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional e sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações, estabelece
que esse plano visa consolidar as contratações a serem realizadas ou prorrogadas no exercício
subsequente, auxiliando a administração na tomada de decisão.
Com o levantamento prévio das aquisições que pretende contratar ou prorrogar,
passa-se a dispor de dados gerenciais que permitirão ampliar a realização de compras
compartilhadas, viabilizando novas oportunidades de ganhos de escala, além de sinalizar ao
mercado fornecedor as suas pretensões de modo que este se prepare adequadamente e com
antecedência para participar dos certames licitatórios.
Ademais, é a partir de um calendário de licitações, construído no Plano de
Centralização das Contratações, a gestão para a obter maior transparência, primando pelo
cumprimento de prazos e pela melhor alocação de recursos humanos e financeiros.

O Plano de Concentração das Contratações propiciará, ainda, a execução dos Planos
Anuais de Contratações (PAC), a maximização dos resultados institucionais, a melhoria da
governança e da gestão das contratações, além de maior transparência e controle das
aquisições realizadas no âmbito do IFMA.
Portanto, devido à necessidade de buscar mecanismos para execução do PAC, este
Plano de Centralização das Contratações foi delineado de acordo com Portaria Normativa nº
13.623/2019/ME.
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Objetivos
Reunir condições para o estabelecimento de prioridades, uniformizar procedimentos,

padronizar bens e serviços, diminuir esforços repetitivos, redução de custos na instrução
processual, proporcionar economia de escala, maior controle institucional, social e a
contratação mais vantajosa para a Administração, considerando, ainda, dentre outros
fundamentos, atingir as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional e
Planejamento Estratégico, a prioridade, a finalidade e a respectiva dotação orçamentária.
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Vinculação
O Plano de Centralização das Contratações de bens e serviços do Instituto Federal do

Maranhão estão vinculados às metas definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), bem como nas ações apresentadas no Mapa Estratégico 2016 – 2020 e ainda, aos
seguintes normativos:
NORMA
Lei nº 8.666/1993
LC Nº 123/2006
Decreto nº
10.024/2019
Decreto nº 7.892/2013
Decreto nº
10.193/2019
Decreto nº 7.174/2010
IN nº 05/2017
IN nº 01/2019/ME

OBJETO
Institui normas para licitações e contratos no âmbito da
Administração Pública.
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte
Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços
comuns e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
Regulamenta o Sistema de Registro de Preços.
Estabelece limites e instâncias de governança para a contratação de
bens e serviços e para a realização de gastos com diárias e
passagens.
Regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e
automação pela administração pública federal.
Institui regras e diretrizes do procedimento de contratação de
serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da
Administração Pública Federal.
Dispõe sobre Plano Anual de Contratações de bens, serviços, obras
e soluções de tecnologia da informação e comunicações no âmbito

Resolução nº 33/2015
–CONSUP /IFMA
Acórdãos TCU nº
2.622/15; 2.347/16; nº
2.352/16, 2.341/16 e
1.851/2018.
Portaria nº
13.623/2019/ME

da Administração Pública federal e sobre o Sistema de
Planejamento e Gerenciamento de Contratações.
Dispõe sobre o Regulamento do Sistema de Contratações do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologias do Maranhão
– SISCON.
Dispõem sobre a elaboração dos planos anuais de contratações.
Estabelece diretrizes para dimensionamento do quantitativo de
Unidades Administrativas de Serviços Gerais - Uasg.

Com relação ao Planejamento Estratégico, o Plano de Centralização encontra-se
alinhado com os objetivos estratégicos da Entidade, que se encontram descritos no Mapa
Estratégico a seguir (figura 1).
Figura 1 - Mapa Estratégico – IFMA 2016-2020

Fonte: Planejamento Estratégico 2016-2020 (IFMA)

O Mapa Estratégico do IFMA foi definido após as informações e procedimentos
adotados nas etapas apresentadas no desenvolvimento do seu Plano Estratégico e validado
pela equipe técnica e membros da alta gestão.
Foram definidos 17 (dezessete) objetivos estratégicos que, de maneira balanceada,
foram distribuídos em 04 (quatro) perspectivas.
Nesse sentido para que os objetivos do planejamento estratégico tenham o resultado
esperado faz-se necessário que os mesmos estejam articulados com o planejamento das
contratações e este com a proposta orçamentária; a aderência das contratações com o

planejamento estratégico da organização (grifo nosso); bem como o uso estratégico das
compras públicas, dentre outros.
Figura 2 - PCC/IFMA como ferramenta de execução do PAC

Fonte: Elaborado pelos autores
Portanto, o PCC/IFMA funcionará como uma ferramenta de execução do Plano
Anual de Contratação, os quais se encontram em perfeita sintonia com o Planejamento
Estratégico da Instituição (figura 2), visto que as Contratações, sejam de bens ou serviços,
obras ou serviços de engenharia e as contratações de soluções de tecnologia da informação e
comunicações, dão suporte a todos os objetivos estratégicos que se encontram no Mapa
Estratégico do IFMA, com maior ênfase, no objetivo “Adequar e consolidar a infraestrutura
acadêmica, administrativa e tecnológica” (Perspectiva Gestão de Pessoas e Infraestrutura) e
no objetivo “Otimizar a aplicação de recursos orçamentários e captar recursos externos”
(Perspectiva Orçamento).
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Metodologia
A elaboração do PCC/IFMA, além da Comissão Instituída por meio da Portaria do Reitor

do IFMA nº 357/2020, responsável pela coordenação dos trabalhos, também contou com a
participação, por meio de respostas a questionários, dos dirigentes e servidores das áreas de
compras das Unidades Administrativas Serviços Gerais do IFMA. O trabalho, se
desenvolveram, ainda, com reuniões semanais presenciais e/ou via web e leitura da legislação
pertinente (figura 3).

Figura 3 – Atividades para elaboração do PCC-IFMA

Fonte: Elaborado pelos autores
Na formação do grupo de trabalho, foi indicado servidores com experiência em
licitações, gestão e fiscalização de contratos, representantes das UASGs, Representante da
Pró-reitoria de Administração, Representante das Pró-reitoria de Planejamento,
Desenvolvimento e Inovação e do setor Jurídico da Instituição.
Ao critério do Comitê de Gestor, a metodologia definida neste Plano poderá ser
aplicada nas futuras escolhas das Unidades Compras, em atendimento às normas
regulamentares vigentes, em especial a Portaria nº 13.623/2019/ME.
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Diagnóstico dos Planos Anuais de Contratações
O Plano Anual de Contratações (PAC) do Instituto Federal do Maranhão é um

documento que consolida todas as contratações que as Unidades Administrativas pretendem
realizar ou prorrogar no ano subsequente à sua elaboração.
O PAC foi elaborado de forma independente por cada Unidade Administrativa de
Serviços Gerais (UASG) e submetida à aprovação da autoridade superior que, obedecendo
às determinações da Instrução Normativa nº 01/2019/ME foi consolidado, cadastrado e
enviado ao Ministério da Economia por meio do Sistema PGC.
A Consolidação do PGC/2020, revelou que do total de 13.281 itens planejados para
serem licitados em 2020, 12.748 referem-se às novas contratações e 533 de renovações,
distribuídos na tabela 1.

Tabela 1 – Quantitativos de itens planejados por UASG
ITENS
PLANEJADOS

UASG
158128 - INST.FED. DO MARANHÃO/REITORIA
158276 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S. LUIS-MACARANA
158286 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTELO
158456 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS
158296 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.R.MAGANGEIRAS
158293 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CODO
158294 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS IMPERATRIZ
158295 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA
158289 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ZE DOCA
158455 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS COELHO NETO
154854 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS GRAJAU IFMA
154858 - INST. FED.DO MARANHAO/CAMPUS ARAIOSES
158297 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL
158284 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA
158292 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ALCANTARA
154855 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS
158283 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU
154856 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA
158290 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES
154857 - INST.FED.DO MARANHÃO/CAMPUS ITAPECURU MIRIM
158457 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS TIMON
158291 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS
158285 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS
158288 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CENTRO HISTORICO
158282 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PINHEIRO
154859 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S. JOSE DE RIBAMAR

Totais de Itens

1.585
1.466
850
820
771
729
714
678
539
536
532
480
389
371
353
353
346
344
292
263
210
206
134
133
133
54

13.281

Fonte: http://paineldecompras.economia.gov.br/planejamento
Do montante planejado pelas Unidades para o exercício de 2020, têm-se no gráfico
1, as quantidades de itens por tipo de contratação.
Gráfico 1 – Tipos de Contratações do PAC

Fonte: http://paineldecompras.economia.gov.br

Todos os contratos de prestação de serviços de natureza continuada, executados nas
unidades foram inseridos no PAC pelos Campi, visto que as gestões desses contratos são
realizadas de forma descentralizada. Observa-se, ainda, que nos 27 (vinte e sete) PACs
realizados pelas 27 (vinte e sete) UASGs do IFMA, há muitos itens de materiais e serviços
repetitivos, o que sugere sobreposição de atividades e trabalhos repetitivos. Entretanto, o
planejamento das contratações de forma descentralizada parece refletir com maior precisão
a realidade de cada Unidade Administrativa, tanto no aspecto da adequação orçamentária,
como no atendimento das prioridades da unidade, características regionais, especificidade,
cursos, cultural, práticas pedagógicas, etc., assim como na divisão da força de trabalho, visto
o gigantismo do Instituto Federal do Maranhão, que cobre um espaço geográfico de
aproximadamente 332 mil km².
Mesmo ocorrendo o planejamento das contratações de forma descentralizada, as
licitações para a contratação de serviços comuns às unidades (limpeza, vigilância, motorista,
fornecimento de mão-de-obra, manutenção de veículos, passagens aéreas, etc.) e bens
(mobília, ar condicionado, computadores, etc.) serão licitados de forma sistêmicas, ou seja,
centralizada visando maior economia de escala.
Extrai-se, ainda do PAC que (quadro 2), “para melhor racionalização dos recursos
disponíveis e considerando a dinâmica de repasse do orçamento”, as licitações serão
realizadas em quatro momentos distintos que os serviços ou materiais deverão estar
disponíveis no Órgão (figura 4). No entanto, devem as demandas serem iniciadas, pelo
menos, 90 (noventa) dias antes da data prevista da sua disponibilidade, oportunidade em que
o projeto básico/termo de referência, deve estar concluído e aprovados no início da contagem
do referido tempo.
Figura 4 – Cronograma do PAC

Fonte: PAC 2020-IFMA

Cabe destacar que esse cronograma viabilizar de forma satisfatória uma boa
programação das licitações seja qual for a sua metodologia.

5.1 Consolidação dos Planos Anuais de Contratações das Unidades
Os Planos Anuais de Contratações (PAC) elaborados pelas unidades do Instituto
Federal do Maranhão, foram consolidados por grupo de contratação, de acordo com a
classificação da despesa. A consolidação possibilitou identificar as aquisições comuns (bens
e serviços de mesma natureza), as sobreposições e duplicidade de atividades, bem como
eliminar processos repetitivos, visando proporcionar contratações mais vantajosas para a
Administração.
Identificou-se que o PAC concentra, na maioria das contratações, seis grupos de bens
e serviços, segundo a classificação da despesa. Isto possibilita uma melhor visualização da
realidade das unidades com relação aos recursos disponíveis e os processos licitatórios,
conforme disposto na Quadro 2.
Quadro 2 – Grupos de Contratações Identificado no PAC
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA
30. MATERIAL DE CONSUMO
30.01 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
30.04 – Gás Engarrafado
30.06 – Alimentos de Animais
30.07 – Gêneros de Alimentação
30.08 - Animais para Pesquisa e Abate
30.09 - Material Farmacológico
30.11 - Químico
30.12 - Material de Caudelaria ou Uso Zootécnico
30.14 - Material Educativo e Esportivo
30.16 - Material de Expediente
30.17 - Material de Processamento de Dados
30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem
30.21 - Material de Copa e Cozinha
30.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higiene
30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
30.24 - Material para manutenção de Bens Imóveis
30.26 - Material Elétrico e Eletrônico
30.28 - Material de proteção e Segurança
30.29 – Áudio, vídeo e foto
30.30 - Material para Comunicação
30.31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
30.35 - Material Laboratorial
30.36 - Material Hospitalar

QUANT. DE UASGs
INTERESSADAS
24
8
4
11
3
12
16
6
8
26
25
5
5
8
9
21
12
15
18
12
4
16
20

30.42 - Ferramentas
30.46 - Material Bibliográficos não Imobilizado
33. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33.01 - Passagens para o País
33.07 - Despesas com Excesso de Bagagens
37. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
37.01 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
37.02 - Limpeza e Conservação
37.03 - Vigilância Ostensiva
39. OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA
39.01 - Assinatura de Periódicos e Anuidades
39.05 - Serviços Técnicos Profissionais
39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
39.16 - Manutenção e conservação de bens imóveis
39.17 - Manut. e Coserv. de Máquinas e Equipamentos
39.19 - Manutenção e conservação de veículos
39.22 - Exposições, Congressos e Conferencias
39.43 - Serviços de Energia Elétrica
39.44 - Serviços de Água e Esgoto
39.47 - Serviços de Comunicação em Geral
39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento
39.58 - Serviços de Telecomunicação
39.63 - Serviços gráficos
39.78 - Limpeza e Conservação
39.83 - Serviços de Cópias e Reprod. De Documentos
39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda
39.94 - Aquisição de Software de Aplicação
39.95 - Manut. Cons. Equip. Processamento de Dados
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
51.91 – Obras e Serviços de Engenharia
52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
52.04 - Aparelhos de medição e orientações
52.06 - Aparelho e Equipamento de Comunicação
52.08 - Apar. Equip. Utens. Méd. Odont. Hospit.
52.10 - Aparelhos e equip. p/ esporte e diversões
52.12 - Aparelho e Utensílio Domestico
52.18 - Coleção e Material Bibliográfico
52.24 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro
52.30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos
52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados
52.36 - Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório
52.40 - Máquina e Equipamentos Agric. e Rodoviário
52.42 - Mobiliário em Geral
52.54 - Equip. Peças e Acessórios Aeronáuticos

21
13
24
18
26
26
26
9
5
8
26
11
24
10
26
08
4
9
16
11
4
22
9
12
8
26
18
08
09
05
20
19
06
15
7
26
22
3
26
2

52.87 - Material de Consumo de Uso Duradouro
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Fonte: PAC/2020-IFMA
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Análise da viabilidade da centralização das contratações
Dentro das alternativas para centralização das contratações, optou-se por um modelo

que permite maior flexibilização e troca de experiência durante o processamento das
licitações:
6.1 Centralização por polo - quando o objeto a ser adquirido interessar aos campi
localizados em determinada região ou aos campi com a mesma afinidade e,
6.2 Centralização sistêmica - quando o objeto é comum a todas as unidades. Na
centralização por polo deverá ser eleita, pelo menos uma unidade coordenadora/executora no
polo, para coordenar as licitações demandadas pelas unidades.
Na figura 5, apresenta uma distribuição para a centralização das licitações de acordo
com os objetos e o número de interessados.
Figura 5 – Agrupamento para centralização das contratações

Fonte: Elaborado pelos autores
Os Grupos 1 e 4 (grupo de despesa 44.90.51.00 e o 44.90.52.00.), são as contratações
referente ao grupo de investimento. De acordo com o valor, os objetos destes grupos serão
executados de forma centralizadas.
Os Grupos 2 e 3 (apenas serviços), são as contratações dos grupos de despesas
33.90.33.00, 33.90.37.00 e 33.90.39.00, que será centralizada, quando referir-se à
contratação sistêmica. Por último, os Grupos 5 e os Bens do Grupo 3, classificada no grupo

de despesa 33.90.30.00, cujo consumo seja comum entre as Unidades, a licitação será
centralizada.

6.1 Centralização das contratações por polo
Pensando nas dimensões geográficas e visando garantir o alcance de forma eficiente
a missão institucional da Instituição, o Conselho Superior, por meio da Resolução CONSUP
nº 33/2015, possibilitou aos campi do IFMA se organizarem por proximidade geográfica e/ou
afinidade, visando oferecer maior dinamismo nas aquisições, troca de experiência entre as
unidades compras e padronização de procedimentos, dos bens e serviços adquiridos.
Devido à extensão territorial do Estado do Maranhão e as peculiaridades das
contratações das Unidades do IFMA, os Polos Regionais foram divididos em número de 6
(seis), de acordo com a localização geográfica das Unidades Administrativas do IFMA, são
eles: Metropolitano, Tocantino, Cocais, Baixada, Central e Sul do Maranhão. Os Polos
Regionais ficaram definidos na forma da figura 6.
Figura 6 – Disposição das Unidades por Polo Regional

Fonte: Adaptado pelos autores

O propósito da formação dos polos é para que os planejamentos das contratações de
bens e serviços de uso comuns sejam elaborados e executados de forma conjunta pelas
Unidades Administrativas do IFMA, com vista a evitar trabalhos repetitivos e melhor
padronização dos bens e serviços, considerando as peculiaridades institucionais e regionais,
bem como tornar as licitações mais atrativas para maior número de fornecedores, o que
proporciona, em tese, vantagens para a Administração.
As contratações comuns das unidades pertencentes a certa região ou aquelas que
possuem atividades específicas devido à natureza Didática-Pedagógica (campi agrícolas, que
compram de ração, animais, sementes, etc.), devem priorizar o planejamento das contratações
e sua execução em polos formados por essas unidades.

6.2 Centralização das contratações sistêmicas
Em se tratando de aquisições como maior abrangência, ou seja, de interesses comuns
a todos os polos, a contratação será denominada sistêmica, a qual reunirá as demandas
comuns de todos os polos. Neste caso, o Planejamento e a contratação destas demandas são
coordenados e licitadas pela Reitoria ou pelo Polo que detém maior expertise sobre o objeto,
avaliado pelo Comitê Gestor das Contratações, como é o caso dos serviços de vigilância,
limpeza e conservação, motoristas de veículo oficial, mão-de-obra de apoio administrativo,
manutenção predial, abastecimento e manutenção de veículos, aquisição de mobílias,
máquinas e equipamentos de usos comuns e outras.

6.3 Centralização da Contratação de Obras e Serviços de Engenharia
As licitações para execução de obras e serviços de engenharia cujo orçamento
estimativo encontra-se superior ao teto previsto no §3º, do art. 3º, Decreto nº 10.193/2019,
serão coordenadas e licitadas pela Reitoria.
As licitações que não se enquadram na condição descrita no parágrafo anterior,
poderão ser processadas pelo polo.

6.4 Contratações de soluções de tecnologia da informação e comunicação-TIC
As contratações de soluções de TIC, no âmbito do IFMA, serão coordenadas pela
Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIGTI), órgão sistêmico, ligado a PróReitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI), devendo atender
às disposições da IN 01/2019 do Ministério da Economia.
As contratações sistêmicas de soluções de TIC serão, obrigatoriamente, iniciadas
pela DIGTI/PROPLADI e executadas pela Reitoria.

As contratações de soluções de TIC, tal como, contratação de link de internet,
aquisição de equipamentos para data center e ativos de rede, que não forem sistêmicas,
poderão ser iniciadas pelo Campus demandante da contratação, sendo, obrigatoriamente,
validadas pela DIGTI/PROPLADI. Estas poderão ser executadas no Polo, tendo os setores
de TI, apenas, como órgão orientativo na elaboração da demanda.
Para as contratações de soluções de TIC cuja estimativa de preços seja inferior ao
disposto no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993, poderá ser realizada diretamente pelo
Polo, obedecendo o disposto no art. 6º da IN 01/2019, devendo a unidade demandante realizar
todos os procedimentos de contratação adequados, nos termos da legislação vigente.

6.5 Contratações específicas
As contratações de interesse específico de cada Unidade (Ex.: sistemas de
abastecimento autônomos de água e esgoto, serviços de internet locais, alimentos perecíveis,
etc.) e aquelas que visam fomentar a produção local (Ex.: compra de produtos agricultura
familiar), bem como as contratações de pequeno valor, serão realizadas no polo pertencente
à Unidade. Neste caso, a Unidade demandante deverá providenciar a devida instrução do
processo antes do seu encaminhamento à Unidade Compra, inclusive as chamadas públicas,
se necessárias.
Desta forma, a metodologia proposta no presente Plano para a centralização das
licitações encontra-se descrito graficamente abaixo (figura 7).
Figura 7 – Modelo para centralização das licitações do IFMA.

Fonte: Elaborado pelos autores
Portanto, a centralização por polo e as contratações sistêmicas, não retiram das
unidades suas autonomias administrativas e traz vantagens significativas para a

administração, a exemplo da economia de escala e processual, bem como a sistematização
do planejamento e a padronização de bens e serviços.
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Unidades Compras e Assessoras
Serão mantidas com os perfis habilitados para compras as Unidades Administrativa

de Serviços Gerais (UASG) que realizarem aquisições de bens e serviços no âmbito do
IFMA, sendo, estas, responsáveis pelo processamento das licitações demandadas pelos polos.
As Unidades Compras dos Polos foram escolhidas, no âmbito do Instituto Federal
do Maranhão, entre aquelas que apresentaram, cumulativamente, os melhores indicadores
sobre:
1. Infraestrutura do setor de compras;
2. Expertise da equipe em licitações eletrônicas;
3. Qualificação/capacitação da equipe de aquisições/licitação;
4. Capacidade de gerir riscos;
5. Espírito colaborativo.
O indicador de infraestrutura do setor de compras visa identificar se o Campus
possui espaço reservado para o setor de compras estruturado com mobílias (mesas, cadeiras
e armários), computadores com acesso à internet e pessoal, em quantidade suficiente e
adequada para atender as atividades do polo.
A Expertise da equipe de compras é o indicador de experiência que será auferido
a partir do número de licitações eletrônicas realizadas pela equipe de compras do Campus
nos últimos 3(três) anos. Identifica se os servidores da unidade acumulam experiência em
contratações públicas.
O indicador de qualificação/capacitação da equipe será medido a partir do número
de treinamentos na área de licitações que a equipe de compras realizou no último exercício.
Este indicador evidencia as atualizações da equipe com as normas e sistemas, em razão da
dinâmica das contratações públicas.
A capacidade da gestão de risco é um indicador observado por meio do número
de licitações que caem na trilha dos órgãos de controle e consequentes revogações.
O espírito colaborativo corresponde ao indicador que informa quais Unidades que
se pré-dispõem em colaborar com os demais Campi do IFMA em seus processos licitatórios,
inclusive, disponibilizando sua equipe de compras para auxiliá-los.

Com base nos critérios definidos pelo IFMA, o processo de escolha das Unidades
Compras será conduzido pelo Comitê Gestor das Contratações anualmente, objetivando
atender a legislação e oportunizar, sempre que possível, as demais Unidades.
A Reitoria do IFMA não participará do processo seletivo referido acima haja vista
ser o órgão central, responsável pelas contratações dos Campi Avançados e Centros de
Referências e parte das contratações sistêmicas.
A partir da vigência deste Plano de Centralização das Contratações do IFMA, os
pregoeiros e membros de comissões de licitações das Unidades Compras e Assessoras,
passarão atuar no processamento das licitações do polo, sob a Coordenação das respectivas
Unidades Compras.
Caberá ao Coordenador do Comitê Gestor, encaminhar solicitação de expedição de
portaria para nomeação dos pregoeiros e comissões de licitações dos polos a partir das
indicações das respectivas unidades que o compõe.
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Competência das Unidades Compras e Assessoras
Neste item buscou-se detalhar as atividades das Unidades Compras e Assessoras

com vista a melhor distribuição e fixação das competências.

8.1 Competência das Unidades Compras
a) receber das unidades demandantes os processos licitatórios, devidamente
instruídos, e consolidar as informações para o processamento da licitação do polo.
b) escolher a modalidade e o modelo de edital indicado pela AGU, adequando seus
termos ao objeto da licitação e, sempre que possível, processar por meio do Sistema de
Registro de Preços;
c) verificar se foram atendidos os requisitos necessários para iniciar o processo
licitatório, requerendo ao demandante o devido complemento e/ou correções;
d) encaminhar ao setor jurídico, para aprovação, minuta de edital e respectivos
anexos, fazendo os ajustes necessários quando sugeridos;
e) publicar/divulgar o edital no site do IFMA e no sistema Comprasnet;
f) processar, analisar, julgar, adjudicar e homologar as licitações sob sua
responsabilidade, executando as atividades conforme o calendário, o Plano de Anual de
Contratações e as normas pertinentes;

g) sugerir alterações no calendário de execução da licitação, desde que a
homologação pelo Comitê Gestor ocorra dentro da etapa estabelecida em que a licitação está
planejada;
h) realizar o levantamento de dados e documentos das licitações processadas,
encaminhando a equipe de planejamento demandante e ao Comitê Gestor a lista de itens
adjudicados, cancelados, desertos e os motivos para estas ocorrências (falhas na unidade de
medida, no descritivo, na pesquisa de mercado, no levantamento das quantidades, problemas
na logística de entrega, problemas advindos do agrupamento de itens, etc.);
i) incluir código CATMAT/CATSER: verificar se os utilizados na licitação anterior
estão ativos. Se não estiverem, indicar novo código;
j) atuar como apoio e contato entre as Unidades demandantes, Comitê Gestor,
equipe de planejamento e a Coordenadoria de Licitações, Compras e Contratos ou
equivalente;
k) manter informado o Comitê Gestor e as unidades demandantes sobre o andamento
da licitação; e,
l) controlar os limites de contratações realizadas por meio de dispensa de licitação
por valor (art. 24, I e II, da Lei 8.666/93 e Portaria 306/2001/MPOG), bem como as
modalidades de Carta Convite e Tomada de Preços, com vista a evitar o fracionamento de
despesa.
m) coordenar as atividades de processamento das contratações no âmbito do polo.

8.2 Competência das Unidades Assessoras
Nos processos licitatórios iniciados pelos polos, as Unidades Assessora apoiaram e
colaboraram com as Unidades Compras em seus processos de contratações.
Todas as Unidades Assessoras se responsabilizarão, de acordo com o calendário de
aquisição, em oficializar suas demandas, elaborar seu estudo preliminar, realizar pesquisa de
preço, elaborar o Termo de Referência de acordo com modelo publicado pela Advocacia
Geral da União (AGU), analisar a compatibilidade da demanda com o PAC, aprovar termo
de referência, indicar os recursos pertinentes (quando couber) e enviar, de acordo com o
calendário, os seus processos, devidamente instruídos, para as Unidades Compras, visando
compor o processo das aquisições do polo ou para a Reitoria, quando tratar-se de contratações
sistêmicas a cargo desta. Ao critério do Comitê Gestor, as Unidades Compras dos Polos

poderão conduzir processos licitatórios de interesse comum a todos, de acordo com sua
expertise.
A emissão de notas de empenho, a gestão e fiscalização dos contratos decorrentes
das contratações com amparo neste instrumento correrão por conta e responsabilidade das
respectivas unidades demandantes.

8.3 Competência Gerais das Unidades (Compras e Assessoras)
a) elaborar o Plano Anual de Contratação (PAC), indicando, todos os requisitos
previstos na Instrução Normativa nº 01 da SEGES/ME, de 10 de dezembro de 2019 ou
normativos que vierem a substituir, submetendo-o à aprovação do Comitê Gestor;
b) elaborar e aprovar o Estudo Preliminar e seus elementos, subsidiados em
informações técnicas apropriadas, históricos das aquisições e o mercado;
c) elaborar e aprovar o termo de referência/projeto básico das suas aquisições;
d) apoiar a unidade executora de compras sistêmicas em suas atribuições;
e) observar o calendário de compras do IFMA;
f) participar dos eventos de treinamento/capacitação em licitações e contratos.
g) proceder à emissão de nota de empenho para atender as despesas das licitações
de suas demandas de aquisições;
h) responsabilizar-se pela formalização, publicação, gestão e fiscalização dos
contratos originários das suas respectivas demandas, fornecendo, ao Comitê Gestor e aos
órgãos de controle todas as informações requeridas.
i) proceder o pagamento e o controle da execução dos objetos demandados nas
contratações.
j) apurar as responsabilidades pelo inadimplemento da contratada referente ao
objeto demandado.
k) arquivar o processo de contratação, aditivos, apostilas e pagamentos no setor
contábil, em pastas devidamente identificadas, para objeto de auditorias futuras.
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Critérios de Escolha das Unidades Compras
Para a seleção das Unidades Compras que comporão a primeira lista a ser

encaminhada ao Ministério da Economia em 2020, com a redução de 50% (cinquenta por

cento) das UASGs, a Comissão utilizou a metodologia e os critérios propostos neste
instrumento, realizando uma consulta online junto aos gestores dos Campi por meio de
formulário da plataforma Google-Forms, contendo perguntas fechadas e abertas (anexo II)
dividida em blocos. O primeiro bloco buscou identificar a instituição, enquanto o segundo
bloco de perguntas tinha o objetivo de conhecer a estrutura de compras (física, mobiliário,
internet, equipamentos e pessoal) e o terceiro bloco procurou identificar a expertise da equipe
de compras. Pretendeu-se com o quarto e último bloco de perguntas, identificar o
comprometimento e espírito colaborativo/cooperativo da equipe da unidade. Das 27 UASGs
ativas, apenas 18 responderam, obtendo-se os resultados.
Todas as unidades, segundo a pesquisa, possuem setor de licitação estruturado,
entretanto 55,6%, disseram que possuem apenas dois servidores no setor de compras e 27,8%
mais de dois servidores, contudo, 77,8%, informaram que possui apenas um pregoeiro. Outro
fato identificado neste bloco foi que 50% dos respondentes disseram que se sentem capazes
de processar licitações do polo, enquanto 38,9% não sentem essa mesma capacidade.
Nas perguntas relacionadas a expertise da equipe de compras, 61,1% registram que
a equipe tive entre um a dois treinamentos na área de compras nos últimos 12 meses,
enquanto 27,8% teve de 3 a 5 treinamentos. Com relação ao número de licitações realizadas
nos últimos 3 anos, 7 responderam ter realizado de 1 a 3 pregões/ano e 3 realizam de 4 a 10
pregões/ano e outras três acima de 10 pregões/ano.
Com relação à análise de risco, 83,3% não tiveram nos seus processos licitatórios
recursos administrativos/jurídicas. Enquanto 55,6% dos respondentes tiveram entre 1 a 3
licitações que caíram na trilha de órgão de controle, 38,9% não tiveram. Outro fato observado
foi que 77,8% não tive nenhuma licitação anulada em decorrência de fiscalização dos órgãos
de controle contra 22,2% que tiveram entre 1 a 3 licitações.
Nas perguntas que visam identificar o espírito colaborativo, 61,1% dos respondentes
se sente preparados e aceitariam a indicação para ser Unidade Compra, no entanto, 66,7%
não se mostram dispostas a disponibilizar a sua equipe de compra para operar em outra
unidade.
Os resultados permitiram propor entre as 27 (vinte e sete) UASGs com perfis
habilitados para compras, selecionar 13 (treze) Unidades que permaneceram com os perfis
habilitados para processar as licitações no âmbito do IFMA, bem como 14 (catorze) UASGs
que terão seus perfis inabilitados para realização de compras, as quais comporão a primeira

relação correspondente a 51,85% de redução das UASGs do IFMA, a ser enviada ao
Ministério da Economia em cumprimento à Portaria Ministerial nº 13.623/2019/ME.

9.1 Redução de 50% dos Perfis Compras das UASGs do IFMA.
Os resultados da pesquisa junto às 27 unidades do IFMA permitiram propor a
relação constante do Quadro 2, com a redução de 50% (cinquenta por cento) das UASGs que
terão seus Perfis Compras inabilitados (14 UASGs).
Quadro 2 – UASGS para Perfis Habilitados e Inabilitados
NOME DA UNIDADE/POLO
CÓDIGO
UASG

PÓLO METROPOLITANO

FUNÇÃO
COMPRAS

PERFIL

158286

Campus Monte Castelo

Unidade Compras

Manter perfil habilitado

158276

Campus Maracanã

Unidade Compras

Manter perfil habilitado

158288

Campus Centro Histórico

Unidade Assessora

Inabilitar perfil

154859

Campus São José de Ribamar

Unidade Assessora

Inabilitar perfil

PÓLO TOCANTINO

●

158295

Campus Açailândia

Unidade Compras

Manter perfil habilitado

158294

Campus Imperatriz

Unidade Compras

Manter perfil habilitado

158283

Campus Buriticupu

Unidade Assessora

Inabilitar perfil

PÓLO COCAIS

●

158456

Campus Caxias

Unidade Compras

Manter perfil habilitado

158293

Campus Codó

Unidade Compras

Manter perfil habilitado

158455

Campus Coelho Neto

Unidade Assessora

Inabilitar perfil

158457

Campus Timon

Unidade Assessora

Inabilitar perfil

154858

Campus Araioses

Unidade Assessora

Inabilitar perfil

PÓLO BAIXADA
158292

Campus Alcântara

Unidade Compras

Manter perfil habilitado

158285

Campus Barreirinhas

Unidade Compras

Manter perfil habilitado

158282

Campus Pinheiro

Unidade Assessora

Inabilitar perfil

154856

Campus Viana

Unidade Assessora

Inabilitar perfil

PÓLO CENTRAL

●

158289

Campus Zé Doca

Unidade Compras

Manter perfil habilitado

158297

Campus Bacabal

Unidade Compras

Manter perfil habilitado

158290

Campus Santa Inês

Unidade Assessora

Inabilitar perfil

154855

Campus Pedreiras

Unidade Assessora

Inabilitar perfil

154857

Campus Itapecuru

Unidade Assessora

Inabilitar perfil

PÓLO SUL DO MARANHÃO ●
158291

Campus São João dos Patos

Unidade Compras

Manter perfil habilitado

158296

Campus São R. das Mangabeiras

Unidade Compras

Manter perfil habilitado

158284

Campus Barra do Corda

Unidade Assessora

Inabilitar perfil

154854

Campus Grajaú

Unidade Assessora

Inabilitar perfil

154860

Campus Presidente Dutra

Unidade Assessora

Inabilitar perfil

Unidade Compras

Manter perfil habilitado

●

REITORIA
158128

Reitoria

Fonte: Elaborado pelos Autores

9.2 Redução dos Perfis Compras para 2021 e 2022.
Em 2021, das 13 (treze) UASGs com Perfil Compras habilitados serão inabilitadas
3 UASGs, correspondente a um percentual de 23%, restando 10 unidades com perfil de
compras habilitado. Para o ano de 2022, haverá a inabilitação de mais 20% das UASGs com
perfis habilitados, correspondente a 2 (duas) UASGs. A Relação das UASGs que perderão o
perfil de compras serão encaminhadas ao Ministério da Economia segundo o cronograma
definido na Portaria Ministerial nº 13.623/2019/ME, após o regular processo de escolha.
Tabela 3 – Redução dos Perfis de Compras
REDUÇÃO

DATA
30/06/2020
31/03/2021
31/03/2022

(%)
50%
20%
20%

Quant
14
3
2

UASGS
ATIVAS
27
13
10
8

Fonte: Dados da Portaria 13.623/19/ME, adaptados pelos Autores
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Comitê Gestor das Contratações
Para garantir que a centralização das contratações de bens e serviços atinjam seus

objetivos é necessário que sua gestão seja realizada por um Comitê Gestor das Contratações
do IFMA.

10.1 Composição do Comitê Gestor
O Comitê Gestor das Contratações será composto pelos seguintes membro.
I. Pró-Reitor (a) de Administração – Coordenador (a);
II. Diretor (a) de Administração e Finanças da Reitoria;
III. Diretor (a) de Administração e Planejamento ou equivalente dos Campi;
IV. Representante da área de Compras da Reitoria; e,
V. Representante da área de Compras dos Campi.
Os membros do Comitê referidos nos itens I a III, são preenchidos automaticamente
pelos respectivos gestores das respectivas áreas. As demais funções, necessitam de
indicações dos Campus interessados.
As decisões do Comitê Gestor serão deliberadas por maioria simples dos membros
presentes em reunião.

10.2 São Atribuições do Comitê Gestor
a) estabelecer o Calendário das Contratações Institucionais e monitorar sua
execução, observando os prazos definidos na Instrução Normativa SG/ME n° 01/2019, que
dispõe sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações e o Plano Anual
de Contratações de cada unidade;
b) definir o polo regional ou polo por afinidade responsável pelo processo licitatório
sistêmicos, adotados como critérios a vocação, a experiência e a estrutura física e de pessoal
da unidade em relação ao objeto a ser licitado;
c) coordenar o processo de escolha do Campus Compras de cada polo regional ou
polo por afinidade;
d) avaliar e opinar sobre os Planos Anuais de Contratação elaborados apreciados
pelos polos, conforme sua pertinência e adequação orçamentária, que, de acordo com a
conveniência e oportunidade, poderá sub-rogar esta atribuição aos polos;
e) definir o(s) modelo(s) para a vinculação dos processos de contratação e/ou das
Unidades Assessoras às Unidades Compras, objetivando facilitar o trâmite processual;
f) solicitar expedição de portaria para nomeação dos pregoeiros e comissões de
licitações dos polos;
g) encaminhar as providências necessárias com vista viabilizar a implantação e
comprimento do presente Plano de Centralização de Contratações;
h) expedir orientações normativas complementares a este Plano; e,

i) efetuar anualmente a avaliação do Plano de Centralização, bem como os processos
dele decorrente, destacando os valores agregados com sua implantação, bem como aspectos
relacionados aos avanços e melhorias alcançadas nas contratações.
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Considerações Finais
O presente Plano não é uma receita pronta, algo rígido e imutável. No decurso da

sua execução será avaliado pelo Comitê Gestor e readequado, se necessário. Avaliação do
PCC-IFMA poderá ocorrer a qualquer momento, entretanto, é obrigatória pelo menos uma
vez por trimestre, correspondente a cada novo ciclo de compras.
Os procedimentos adotados para este Plano foram concebidos como sendo os mais
convenientes, face à organização orçamentária e a autonomia administrativa das unidades,
bem como a complexidade dos processos de aquisições das unidades que compõem a
estrutura do Instituto Federal do Maranhão.
É oportuno salientar que a implementação das medidas de redução dos Perfis
Compras das UASGs no âmbito do IFMA, necessita de normas internas complementares a
serem providenciadas pelo Comitê Gestor, regulamentando a utilização dos limites de
Dispensas de Licitações (art. 24, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93) em razão da concentração
das contratações em uma UASG do polo (estabelecer critérios com vista a evitar
fracionamento de despesa), a utilização dos cartões corporativos (definições de limites e
condições), aquisições de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar com recursos do
PNAE (aquisições locais) e adesões à IRP (existem processos em andamento em que as
unidades são gerenciadoras e participantes), além de regras sobre as contratações
relacionadas às medidas locais de Combate ao Covide-19 (requer urgência e pronto
atendimento das Unidades), visto que a Portaria nº 13.623/2019/ME, não tratou destas
questões, requerendo um tempo maior para a inabilitação dos Perfis de Compras, sob pena
de haver prejuízos ao desenvolvimento regular das atividades das Unidades. Nesse sentido,
sugere-se que os Perfis de Compras sejam desativados após o termino do estado de
calamidade pública, declarado por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
Este documento, após aprovação da autoridade máxima do IFMA, será enviado ao
o Ministério da Economia e disponibilizado no site do Instituto Federal do Maranhão.

Autoridade Competente
Aprovação.

Considerando sua relevância para as aquisições de bens e serviços no âmbito do
Instituto federal do Maranhão e sua pertinência em relação aos objetivos estratégicos e o
atendimento da Portaria Normativa nº 13.623/2019/ME, APROVO o presente PLANO DE
CENTRALIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES do Instituto Federal do Maranhão.
São Luís, 09 de julho de 2020

ANEXO I – LISTA DE VERIFICAÇÃO
Lista de verificação - Plano de centralização de Contratações Publicas
ORGÃO/ENTIDADE:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecn. do
Maranhão

O quantitativo de UASG existente no momento da publicação
da Portaria é superior a uma Uasg por órgão ou entidade no
respectivo Estado ou Distrito Federal?

Sim

Quantitativo total de Uasg vinculadas ao órgão/entidade:

27

Quantitativo de Uasg por Estado e no DF:

27

154854, 154855,
154856, 154857,
154858, 154859,
158128, 158276,
158282, 158283,
158284, 158285,
158286, 158288,
158289, 158290,
158291, 158292,
Tipo de acesso utilizado 158293, 158294,
158295, 158296,
por Uasg:
158297, 158456,
158455 e 158457.

154860

COMPRAS, CONSULTA,
EXECUÇÃO FINANCEIRA,
ACOMPANHAMENTO DE
EXECUÇÃO CONTRATUAL,
COMUNICA, DIVULGA, IRP,
GESTOR ATA, SICAFDIGIT,
PREGÃO, RDC, SUPRIDO,
SESSÃO PÚBLICA, UNIDADE DE
COMPRAS, AUTORIDADE
COMPETENTE, SETOR
REQUISITANTE, PGC, ÁREA DE
TIC.
CONSULTA, EXECUÇÃO
FINANCEIRA,
ACOMPANHAMENTO DE
EXECUÇÃO CONTRATUAL,
COMUNICA, SICAFDIGIT,
SUPRIDO, AUTORIDADE
COMPETENTE.

Nº de Uasg por estado ou DF, considerando uma redução de
50% das Uasg, até 30 de junho de 2020:

13 (treze)

Nº de Uasg por estado ou DF, considerando uma redução de
20% das Uasg, remanescentes, até 31 de março de 2021:

10 (dez)

Nº de Uasg por estado ou DF, considerando uma redução de
20% das Uasg, remanescentes, até 31 de março de 2022:

8 (oito)

Diagnóstico dos Planos Anuais de Contratações das Uasg
Após a consolidação dos Planos Anuais de Contratações
(PAC), identificou-se aquisições comuns à todas as
Avaliar as possibilidades
Unidades (bens e serviços do mesmo subelemento de
de agregação de aquisições despesa, como é o caso de material de expediente,
de bens e contratações de
mobiliários, serviços de apoio administrativo, serviços de
serviços
vigilância, serviços de limpeza e conservação etc.), bem
como aquisições de natureza específicas de algumas
Unidades, como é o caso dos Campi agrícolas (Aquisições

de sementes, animais para abates etc.). Isto possibilita a
agregação de bens e serviços comuns a todos, bem como
aquelas comuns em as Unidades Agrícolas.
A consolidação dos PACs, possibilitou identificar
sobreposições e duplicidade nas atividades de compras das
unidades, como: elaboração de termo de referência, pesquisa
de preços, estudo preliminares, elaboração de editais,
Identificar indícios de
sobreposição e duplicidade pareceres jurídicos etc., para um mesmo natureza do objeto.
de atividades
Nas licitações centralizadas, essas atividades serão reunidas
em um único processo de compras da mesma natureza,
proporcionando melhor controle, eficiência, agilidade e
economia processual.
Relação de Uasg Passível de Inativação
Nº da UASG a ser
inativada, acompanhado
de eventuais medidas de
realocação de pessoal ou
justificativa para não
inativação por Uasg,
acompanhada da
respectiva comprovação.

158288, 154859, 158283,
158455, 158457, 154858,
158282, 154856, 158290,
154855, 154857, 158284,
154854 e 154860

Não haverá relocação de
pessoal.

Análise de Viabilidade da Centralização das Contratações
Após avaliação das naturezas dos objetos das contratações, o IFMA optou por adotar um
modelo de centralização das contratações mista que, de acordo com o nível de
abrangência e o objeto, permite maior flexibilização e troca de experiência entre as
Unidades: 1 - Centralização por polo - quando o objeto a ser adquirido interessar aos
campi localizados em determinada região ou aos campi com a mesma afinidade e, 2 Centralização sistêmica - quando o objeto é comum a todas as unidades.

Anexo II – Formulário de pesquisa
Prezado (a) Senhor (a),
A Comissão Instituída pela Portaria nº ............/2019, solicita responder o presente questionário. O
objetivo da pesquisa é coletar informações que subsidiarão a reorganização das UASGs do IFMA,
em atendimento à Portaria nº 13.623/2019/ME.
O questionário deverá ser respondido pelo Diretor Geral do Campus, preferencialmente, em conjunto
com o setor de compras. Sua resposta é muito importante para a definição dos parâmetros do Plano
de Redimensionamento das UASGs e execução do Plano Anual de Contratação (PAC).
1. Identificação do Respondente.
Nome do Campus: _________________________________________________________
Cargo/ Função do respondente: ______________________________________________
2. Quanto a estrutura física, mobiliária, equipamentos e pessoal, do setor de compras da
Unidade:
Para os subitens, 1.1 a 1.6, favor responder a situação mais adequada à Unidade.
2.1. A Unidade possui na sua estrutura setor de compras/licitações?
( ) sim
( ) não
2.2. Quantos servidores da Unidade atuam no setor de compras?
( ) nenhum
( ) um servidor
( ) dois servidores
( ) mais de dois servidores.
2.3. Quantos servidores do setor de compras atua (m) como pregoeiros?
( ) nenhum
( ) um servidor
( ) dois servidores
( ) mais de dois servidores.
2.4. A Unidade possui estrutura física adequada e reservada para o setor de compras?
( ) sim
( ) não
2.5. O Campus possui estrutura mobiliária e tecnológica suficiente e adequada para o atendimento da
equipe de compras?
(
(
(
(
(
(
(

) sim, possui mobília, computadores e internet
) somente mobília e computadores
) somente mobília e internet
) somente computadores e internet
) somente mobília
) somente computadores
) somente internet

( ) não possui.
2.6. Na hipótese de concentração das licitações no campus, a equipe atual se sente capaz de processar
as licitações da Unidade e dos demais Campus que compõe o polo?
( ) sim
( ) não
Caso negativo, justifique a incapacidade da Unidade: _________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Perguntas relacionadas a expertise da equipe de compras/licitação
Na questão seguinte, o respondente deverá marcar apenas uma questão.
3.1. Nos últimos 12 meses a equipe de compras/licitação do Campus realizou alguma
capacitação/treinamento sobre esse assunto?
( ) nenhum treinamento
( ) de um a dois treinamentos
( ) de três a cinco treinamentos
( ) mais de cinco treinamentos.
3.2. Qual a quantidade de pregões realizados nos últimos três anos pela Unidade?
Nesta questão o respondente deverá marcar com um “X” a coluna (ano) corresponde a linha do
número de pregões realizadas pelo Campus.
Ano
Número de Pregões
2017

2018

2019

Nenhum pregão
De 1 a 3 pregões
De 4 a 10 pregões
Acima de 10 pregões
3.3. Qual o número de licitações divulgadas/publicadas em 2019 que tiveram problemas relacionados
a recurso administrativo ou judicial?
( ) nenhuma licitação
( ) de uma a três licitações
( ) de quatro a oito licitações
( ) mais de oito licitações.
3.4. Quais o número de licitações divulgadas/publicadas em 2019 que caíram na trilha dos órgãos de
controle (AUDINT, CGU ou TCU (Alice))?
( ) nenhuma licitação
( ) de uma a três licitações
( ) de quatro a seis licitações

( ) mais de seis licitações.
3.5. Qual o número de licitações anuladas/revogadas em 2019, em razão da determinação de órgãos
de controles (AUDINT, CGU, TCU, MP etc.)?
( ) nenhuma licitação
( ) de uma a três licitações
( ) de quatro a seis licitações
( ) mais de seis licitações.
4. Caso o Campus seja indicado como Unidade Compra do Polo, qual seria o posicionamento
da unidade?
Marque a alternativa que melhor indica a opinião da Unidade.
( ) não se sente preparada, por isso não aceitaria a indicação
( ) não se sente preparada, mas aceitaria o desafio
( ) se sente preparada, mas não aceitaria a indicação
( ) se sente preparada e aceitaria a indicação.
5. Caso o Campus não fosse indicada como Unidade Compra do Polo, a gestão não se oporia
em ceder sua estrutura de compras para a unidade escolhida?
(
(
(
(
(
(
(
(

) Sim, mobília, computador(es) e servidor(es)
) Só mobília e computador(es)
) Só mobília e servidor(es)
) Só computadores e servidor(es)
) Só mobília
) Só computador(es)
) Só servidor(es)
) Não pode disponibilizar.

