
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CÂMPUS BAGÉ

ORIENTAÇÕES PARA PEDIDO DE COMPRA - RESUMO

   As compras executadas pela administração pública, via de regra, devem ser precedidas de 
processo licitatório (Lei 8.666/93). A UNIPAMPA utiliza o Pregão Eletrônico (Decreto 
5.450/05) para executar a aquisição de bens e serviços comuns.

1) PEDIDO DE COMPRA POR PREGÃO

a) Preenchimento do Pedido: O servidor interessado deve preencher o Formulário de 
Pedido de Compras, o Formulário de Justificativa e a Planilha de Cotação de Preços 
(conforme Anexo I), após, deve encaminhar o documento preenchido para a Coordenação 
Administrativa / Setor de Compras através do e-mail compras@bage.unipampa.edu.br para 
conferência. Após a conferência, o Setor de Compras entrará em contato com o solicitante 
para correção ou assinatura do pedido.

b) Após assinatura pelo solicitante, o Setor de Compras dará prosseguimento no 
pedido, que passará pelos trâmites necessários (conforme Anexo II).

c) O Setor de Compras acompanhará o processo e comunicará o solicitante quando for
possível empenhar os materiais desejados.

d) Após os itens acima, está finalizada a participação do Setor de Compras no 
Processo, devendo o solicitante entrar em contato com a Coordenação Administrativa / Setor 
de Empenhos para que seja empenhado o material desejado. A solicitação de empenho deverá 
ser feita presencialmente na sala da Coordenação Administrativa.

e) Para adequar os pedidos ao calendário de compras da universidade e para que os 
pregões sejam executados dentro do ano de 2018 os pedidos de compra devem ser entregues 
até a data de 30/05/2018.

Observação: O servidor solicitante deve apresentar Ata da Comissão de Curso ou 
documento (pode ser e-mail) do Coordenador de Curso autorizando a solicitação de empenho.

2) PEDIDO DE COMPRA POR PREGÃO – EXCLUSIVO PARA VIDRARIAS E 
REAGENTES QUÍMICOS

a) O curso interessado deve fazer um levantamento com a quantidade e descrição dos 
materiais de consumo (reagentes e vidrarias) que deseja adquirir. Esta relação deve ser 
encaminhada pela Coordenação do Curso ao Coordenador de Laboratórios através do e-mail 
coordenacao.laboratorios@bage.unipampa.edu.br até a data de 27/04/2018, para que seja 
possível atender o calendário de compras da UNIPAMPA (conforme Anexo III).

b) A Coordenação de Laboratórios irá copilar os dados de forma a distribuir em um

mailto:coordenacao.laboratorios@unipampa.edu.br
mailto:compras@bage.unipampa.edu.br


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

 número menor de pedidos e evitar repetições, respeitando as solicitações (descrição e 
quantidade).

c) A Coordenação de Laboratórios após organizar as solicitações, encaminhará os 
pedidos para o Setor de Compras que dará andamento no processo, acompanhará o fluxo e 
comunicará a Coordenação de Laboratórios e os Coordenadores de Curso quando os materiais
estiverem disponíveis para empenhar.

d) Os pedidos de empenhos serão executados SOMENTE pela Coordenação de 
Laboratórios, baseados nas solicitações dos Coordenadores de Curso.

3) PEDIDO DE COMPRA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO E INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO:

   A dispensa e a inexigibilidade de licitação são exceções à regra.
  Para executar a compra através destas modalidades, o solicitante deve entrar em contato com
a Coordenação Administrativa / Setor de Compras para orientações de como proceder.

   Também, para andamento no processo são necessários alguns requisitos:

a) Se dispensa, estar de acordo com o art. 24 da Lei 8.666/93.

b) Se inexigibilidade, estar de acordo com o art. 25 da Lei 8.666/93.

c) Ter reserva no limite disponibilizado para tais modalidades, de acordo com o 
material (consulta do Setor de Compras à Divisão de Compras/PROAD).

d) Autorização do Pró-Reitor Administrativo (solicitado pelo Coordenador 
Administrativo)

e) O curso possuir saldo para a aquisição.

f) O fornecedor possuir cadastro no Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores 
(SICAF).

g) Os pedidos de dispensa e inexigibilidade serão executados até a data de 
19/09/2018.

4) INFORMAÇÕES:

   A Coordenação Administrativa está tentando viabilizar e organizar o processo de compras 
interno, porém, durante este processo podem haver alterações com adequações no fluxo. Por 
se tratar de um controle manual devido à falta de um sistema próprio e adequado para o Setor
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 de Compras, tentaremos mapear e disponibilizar as informações na página do câmpus, 
visando a transparência do processo e facilitando a consulta pelo solicitante.
   Independente da “fase” do processo, o solicitante pode ser contatado para auxiliar em 
dúvidas ou atividades.

LINK PARA PESQUISAR ATAS VÁLIDAS DA UNIPAMPA:

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-
atasrp/public/pesquisarLicitacaoSRP.do;jsessionid=0F58456FBB5C84DB740739922FA9
E092?method=iniciar

Bagé, 29 de março de 2018. 
Coordenação Administrativa.
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