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4.2. Execução de compras 

A etapa de execução compreende três subetapas: Abertura e fechamento do cronograma de compras; abertura 

do processo administrativo e licitação.  

4.2.1. Abertura e fechamento do cronograma de compras  

O Cronograma de compras é uma ferramenta utilizada para reunir todas ou pelo menos boa parte das 

requisições que contemplem o mesmo subelemento de despesa, para evitar fracionamento de despesa. Cabe à 

Área Demandante, em conjunto com a Coordenadoria de Suprimentos, efetuar a consolidação dos pedidos 

para posterior procedimento licitatório. 

Considerando que o Fracionamento de Despesa está atrelado ao Exercício Financeiro, buscamos disponibilizar 

duas datas para aguardar as solicitações. Ressalta-se que esse procedimento guarda plena conformidade com a 

legislação e orientações disponíveis para os gestores públicos, tendo por principal objetivo resguardar a 

Administração e atender ao Interesse Público. Partindo do princípio de que o planejamento estratégico de 

compras concentra sua atenção no desenvolvimento de estratégias que permitam melhorar a gestão das 

despesas da Instituição, acreditamos que poderemos obter os seguintes resultados:  

a) Racionalização e padronização de processos de compras e de especificações de bens,  

b) Redução do tempo de análise e de tramitação de processos,  

c) Redução das despesas de custeio,  

d) Identificação das oportunidades de melhoria nos processos de compra e contratação,  

e) Diminuição do número de processos licitatórios,  

f) Redução dos índices de desabastecimento,  

g) Interação com o mercado por meio das audiências públicas,  

h) Aquisição por menores preços e economia de escala. Porém, para que essa ferramenta funcione 

adequadamente, é necessária a colaboração de todos os setores envolvidos no procedimento. Destarte, 

o requisitante deve ter atenção às datas limites, enviando sua demanda de forma correta e no prazo; e 

os demais setores devem ser céleres e eficientes em suas ações.  

  

Observação: Os pedidos de compra ou serviços recebidos após a data-limite terão prosseguimento no 

período subsequente. 

Portanto, essa subetapa é coordenada pela Coordenadoria de Suprimentos - CSu, a qual realiza o agendamento 

das datas de abertura e fechamento do "Sistema de Proposta de Aquisição de Materiais e Contratação de 

Serviços - PAMCS". O Sistema de Requisição de Materiais ficará permanentemente aberto durante todo o 

exercício. Haverá, no entanto, uma data agendada para entrega dos materiais estocáveis. Com isso, 

haverá hipóteses de solicitação "via requisição" e hipóteses de solicitação "via PAMCS". A SOLICITAÇÃO 

VIA PAMCS SERÁ HABILITADA SOMENTE PARA AS ÁREAS DEMANDANTES RESPONSÁVEIS.  
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Para que os setores possam dar andamento ao trâmite processual, esta subetapa compreende períodos de 

"análise", "aprovação" e "autorização". Estas rotinas são de responsabilidade das Áreas Demandantes, de 

acordo com o grupo de materiais e serviços de que estejam sob sua competência. Durante a análise, os pedidos 

podem eventualmente ser devolvidos ao setor solicitante para ajustes necessários. A análise compreende 

também a “formação de preço. Dessa forma, haverá casos em que a competência pela pesquisa de preços será 

do setor solicitante e casos em que a competência caberá à CSu. Após a análise os pedidos são encaminhados 

para adequação, autorização e ordenação.  

4.2.1.1 - Requisição 

As unidades integrantes da estrutura organizacional da UFOP são supridas exclusivamente pelo Sistema de 

Requisições de Materiais e Serviços – SRMS. O processo de fornecimento por requisição é o processo mais 

comum, e pelo qual há a entrega do material ou serviço ao solicitante mediante elaboração de uma requisição 

(pedido de material) de uso interno.  

 

Materiais 

Os materiais poderão ser "estocáveis" ou "não estocáveis": 

Materiais estocáveis - O fornecimento de materiais estocáveis é realizado mensalmente mediante requisição 

elaborada pelo setor solicitante no SRMS, na qual se entrega o material solicitado mediante "cronograma de 

entregas" estabelecido pelo Almoxarifado Central. As quantidades de materiais estocáveis a serem fornecidos 

deverão ser controladas, levando-se em conta o consumo médio mensal dos setores usuários nos 12 (doze) 

últimos meses. A cada abertura do exercício financeiro, será disponibilizado um cronograma para que os 

setores possam inserir a previsão de gastos com materiais estocáveis, normalmente, para: 

a) Material de limpeza e conservação, 

b) Material de expediente e informática de uso rotineiro, 

c) Material de construção civil para manutenção (hidráulico, elétrico, etc.). 

 

Materiais não estocáveis - Consiste nos materiais não disponíveis em estoque e que deverão passar pela 

avaliação das Áreas Demandantes antes da abertura do processo de compras.  Inicialmente o setor deverá 

verificar se o material está disponível no catálogo. Caso não esteja disponível, sua catalogação deverá ser 

solicitada à Área Demandante, que irá analisar as justificativas para utilização, seus custos e condições de 

fornecimento, bem como toda informação necessária para a aquisição. Após a devida catalogação, o setor irá 

proceder à sua requisição no SRMS. Ex.: Material de uso em reformas, insumos para aulas práticas e 

laboratórios, aquisição de softwares, aquisição de móveis, equipamentos, aquisições de insumos para utilização 

em projetos, etc. 

 

Serviços 
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Os serviços podem ser dos tipos "serviços contratados", "serviços de uso comum" e "serviços diversos": 

• Serviços contratados - serão solicitados por meio de requisição em aba específica disponível no 

sistema. Exemplos de serviços contratados: confecção de chaves, carimbos, camisas, etc. 

• Serviços de uso comum - os serviços de uso comum também deverão estar catalogados para que os 

setores possam elaborar a requisição para a contratação do serviço. São exemplos se serviços de uso 

comum: locação de mão de obra, fornecimento de gases especiais, fornecimento de energia elétrica, 

telefonia, etc. 

• Serviços diversos – Os serviços diversos são aqueles que não se encaixam em nenhuma das hipóteses 

dos serviços contratados ou de uso comum. Eles se caracterizam por serem esporádicos ou 

emergenciais, por exemplo: manutenção de equipamentos.  

 

Ressalta-se que para todos os tipos de Requisição de Material ou Serviço haverá a dedução 

dos valores dos materiais requisitados no saldo do Setor Requisitante. 

 

 

Tramitação 

As requisições serão encaminhadas à Área Demandante, que procederá a análise e agrupamento de todas as 

requisições por grupo de despesa, para elaboração da respectiva Proposta de Aquisição de Materiais e 

Serviços – PAMCS. O processo de agrupamento será realizado de forma automatizada pelo sistema. As 

requisições deverão ser feitas de acordo com o catálogo de materiais em uso na UFOP, disponível no sistema. 

Caso o material pretendido não esteja disponível no catálogo, a catalogação deverá ser solicitada à CSu dentro 

do prazo a ser definido no cronograma anual de compras, com as devidas justificativas para sua catalogação. 

A PAMCS deverá ser remetida à CSu juntamente com os orçamentos, nos casos em que a competência pelo 

orçamento seja do solicitante, e do Termo de Referência, bem como qualquer documentação adicional 

necessária à instrução do processo. Fluxogramas do Trâmite dos processos estão em Anexos. 

4.2.1.2 Catálogo de Materiais 

No âmbito da UFOP é comum demandas para aquisição de materiais e sua movimentação entre os diversos 

setores. Com isso, a necessidade de padronizar as informações referentes a esses materiais é de fundamental 

importância para os sistemas que se propõem a gerenciar tais demandas. Nesse contexto os sistemas integrados 

dispõem do "Catálogo de Materiais", que tem a finalidade de permitir a catalogação, de forma padronizada, dos 

itens a serem adquiridos pela Instituição. Por meio do Catálogo de Materiais é possível cadastrar materiais, 

solicitar um cadastro de material, bem como atender, negar ou retornar essas solicitações. Quanto ao material 

cadastrado, ele possui uma identificação padronizada composta por Grupo, Subgrupo e uma sequência 
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numérica. O catálogo possui integração com os demais sistemas da UFOP sendo que o cadastro de material é 

essencial para as atividades como requisições de material, entrada de material em no almoxarifado, cadastro de 

notas fiscais, tombamento de bens, etc.  

Este módulo é parte dos Sistemas Integrados da UFOP, fazendo parte das atividades diárias da CSu. 

Perfis envolvidos: 

GESTOR CADASTRO MATERIAL: permite a utilização do módulo de catálogo de materiais, podendo 

fazer a manutenção dos cadastros de materiais, assim como suas respectivas alterações. 

GESTOR CADASTRO MATERIAL RESTRITO: permite a utilização do módulo de catálogo de 

materiais, podendo fazer a manutenção dos cadastros de materiais assim como suas respectivas alterações. É 

restrito ao grupo de material associado à Área Demandante. 

 

 

 

 

Principais Fluxos: 

 

 

4.2.2. Abertura do processo administrativo 

GESTOR DO 

CATÁLOGO 

• O Gestor do Catálogo define um calendário para solicitação de cadastro 
juntamente com o "Cronograma de Compras".

USUÁRIO DA ÁREA 

DEMANDANTE

• Consulta um material e, caso não o encontre, registra uma solicitação de 
seu cadastro.

GESTOR DO 

CATÁLOGO 

• Analisa a solicitação e realiza ou não o atendimento ou não da solicitação.
• Cadastra um grupo, subgrupo e/ou material.
• Ativa ou desativa um material.
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Após a etapa de análise do pedido, da formação de preços e da definição da modalidade de aquisição, procede-

se à abertura do processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a 

autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa e demais 

documentos necessários à instrução do processo. Como a licitação possui várias características, o processo será 

detalhado no capítulo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


