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APRESENTAÇÃO
A elaboração deste manual é resultado da perseverança de algumas pessoas
que todos os dias e não raras vezes, o dia todo, pensaram em melhorar e facilitar a
utilização do SICOR no âmbito da UEL. Foram várias horas de conversas e testes
na Diretoria de Material (DM) e entre a DM e a Assessoria de Tecnologia em
Informação (ATI), ideias que foram tomando forma e resultaram no Manual de
Compras da UEL.
As necessidades materiais das diversas unidades da Universidade Estadual
de Londrina impulsionaram a Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROAF,
através da Diretoria de Material – D.M., a estabelecer mecanismos operacionais no
sistema SICOR para, em cumprimento à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, otimizar a execução das ações administrativas necessárias nos
procedimentos de compras e contratações no âmbito da UEL.
Para a consecução dos objetivos almejados, a disseminação de informações
faz-se imprescindível, porquanto o conhecimento dos servidores, das normas e
procedimentos pertinentes às suas tarefas constitui-se em premissa fundamental
para o adequado desempenho de suas funções.
Nesse sentido, a D.M., considerando as dificuldades encontradas pelas
diversas unidades da UEL na operacionalização do SICOR, e a necessidade de
interação com estas para otimizar as compras e contratações, resolveu elaborar
treinamentos e difundir as rotinas de procedimentos efetuadas no SICOR para
deflagrar os processos de aquisições e contratações, consubstanciando no presente
Manual as informações básicas da matéria, nas situações comuns às carências
demonstradas pelas unidades.
A utilização do SICOR de maneira adequada agilizará os procedimentos
iniciados nas unidades e, consequentemente, aqueles desenvolvidos pela D.M.,
empregando-se a celeridade necessária e cada vez mais exigida no âmbito da UEL
em relação às compras e contratações.
Dessa forma, recomenda-se ao servidor que já utiliza ou fará uso do sistema
SICOR uma leitura atenta às várias telas e instruções contidas nas páginas
seguintes, informando-se, esclarecendo dúvidas, ampliando e consolidando
conhecimentos.
Por oportuno, releva destacar que, não obstante o esforço empreendido para
compilar de forma objetiva e elucidativa o assunto objeto deste Manual, este
trabalho não esgota a matéria, de forma que esclarecimentos complementares que
se façam necessários poderão ser obtidos junto à Diretoria de Material da PROAF.
A elaboração e divulgação deste Manual têm o propósito de contribuir para
a melhoria dos serviços de apoio administrativo prestados pelas diversas unidades
da UEL, com reflexo no aprimoramento das tarefas sob a responsabilidade da D.M.
oferecidas à comunidade universitária.
Equipe da Diretoria de Material
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1 INTRODUÇÃO

A PROAF - DM visando a racionalização de tempo, com o intuito de agilizar o
serviço e evitar o excesso de consultas via telefone, busca por meio deste
manual demonstrar, passo a passo, as maneiras para utilização do Sistema
SICOR, no qual o usuário requisitante irá executar e acompanhar as várias
formas de consultas, informações acerca do cadastro de materiais/serviços,
pesquisa de mercado e tipos de requisições de materiais, facilitando o manuseio
e permitindo maior autonomia à unidade requisitante que poderá realizar várias
consultas e acompanhar o processo licitatório desde a fase interna até sua
finalização.
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2 ÁREA DE TRABALHO DA PROAF/DIRETORIA DE MATERIAL

1º Passo:
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2º Passo:
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3º Passo: aparecerá o menu de trabalhos da Diretoria de Material.
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3 CONSULTAR MATERIAIS
ATENÇÃO
ANTES DE SOLICITAR

CADASTRO, EMITIR PESQUISA DE MERCADO E EMITIR
REQUISIÇÃO DE MATERIAL, O(A) INTERESSADO (A)
DEVERÁ, NECESSARIAMENTE, REALIZAR AS CONSULTAS A SEGUIR:
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1º Passo:

Clicar na lista de itens existentes para abrir a janela de busca de materiais.
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2º Passo: Formas de Consultas:
Exemplo 1:

Assim que aparecer a lista de itens, sem clicar com o mouse na linha, digitar
pausadamente as iniciais do material desejado. O sistema buscará todos os itens
que iniciam com as letras digitadas.
Exemplo 2:

Assim que aparecer a lista de itens, digitar a palavra-chave, após o sinal de
porcentagem (%), sem dar espaço. O sistema buscará todos os itens que iniciam
ou possuam a palavra-chave.
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3.1 Itens relevantes na Consulta de Materiais
-

1º Unidade Padrão - UP
2º Grupo/Subgrupo
3º Situação
4º Tipo de Material
5º Valor Referencial
6º Contratos/Registro de Preços Ativo ou Item de controle RP?
7º Responsável pela Pesquisa de Mercado

1º) Consultar a Unidade Padrão - UP do material:
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Exemplo: CAD. 39957

É importante verificar a Unidade Padrão - UP do material para lançamento
da pesquisa de preços, conferindo se o material está de acordo com o
orçamento.
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2º) Consultar a Grupo/Subgrupo de Despesa do material:

Indica a qual Despesa pertence o material. Esta consulta é importante para a
solicitação de alteração orçamentária para fins de emissão da requisição.
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3º) Consultar a Situação do material:

SITUAÇÃO NORMAL - significa que houve compra recente, porém, o
REQUISITANTE DEVERÁ COMPARAR O DESCRITIVO OFERTADO
COM O EXISTENTE NO CADASTRO.
SITUAÇÃO DESATIVADO - significa que o item não poderá ser requisitado.
Neste caso, houve falha no descritivo do objeto, prejudicando o julgamento
objetivo do item, quando na licitação para aquisição. O descritivo deverá ser
revisto conforme DISPONIBILIDADE NO MERCADO (PODENDO SER
MELHORADA TAL ESPECIFICAÇÃO), pois a Diretoria de Material está
trabalhando no processo de padronização do cadastro de materiais.
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Exemplo:

CAD. 8268 - Papel Higiênico 40m (código desativado por não ser mais
fabricado com esta metragem e sim com 30m - CAD. 34129).

SITUAÇÃO BLOQUEADO - significa que o item não foi requisitado nos
últimos 4 anos ou está direcionado para uma marca específica ou até mesmo
com o descritivo incorreto ou falta de motivação técnica para indicação da
marca, portanto, deverá ser verificado se o produto ainda está disponível no
mercado podendo ser melhorada a especificação. Para desbloqueio e atualização
do descritivo, entrar em contato com a DM/Hissako no ramal 4404.
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Exemplo:

CAD. 25622 – Pincel pelo de marta, nº 16, REF. 266, CABO AMARELO
(o número da referência e a cor do cabo, estão direcionando para uma
determinada Marca).
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4º)

Consultar

os

Tipos

de

Materiais:

DIRETO - significa que o material será adquirido para atender qualquer
unidade da UEL por meio de Licitação e será necessário realizar a Pesquisa de
Mercado (item 12) para atualização de preço, caso não esteja atualizado.
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ESTOQUE - significa que o material pertence ao Almoxarifado Central e
deverá ser solicitado por Requisição de Estoque, portanto não será necessário
atualizar o preço.
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5º) Consultar o Valor Referencial:

VALOR REFERENCIAL – significa que é o menor valor da pesquisa de
mercado, dentre os 04 (quatro) preços (orçamentos) coletados no mercado, e
caso a data esteja dentro do prazo de 08 meses, não haverá necessidade de nova
pesquisa. Caso esteja fora deste prazo, deverá ser realizada nova pesquisa (item
12).
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VALOR REFERENCIAL – quando no valor referencial constar a data
01/01/2000, esta pesquisa somente valerá para materiais que serão adquiridos
por meio de convênio para pesquisa (Divisão de Compras de Convênio DCC/DM). Aquisições com Recursos Próprios ou verba de outros Convênios,
deverá ser feita nova pesquisa de mercado com 04 orçamentos. Isto ocorre
porque as aquisições efetuadas pela DCC não estão vinculadas ao menor preço
e sim ao bem determinado, escolhido pelo docente para o desenvolvimento de
pesquisa científica e tecnológica (art. 34, XVIII, Lei 15.608/07).
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6º) Consultar Contratos/Registro de Preços Ativo:

Item de Controle RP: Indica se o material pertence ou não pertence ao
Sistema de Registro de Preços
Contratos / Reg. Preços Ativos: Estes campos permitem verificar se há
algum contrato ou registro de preços ativo e se pertencem a sua unidade. Caso
não seja e havendo saldo, ainda é possível consultar a unidade detentora do
Contrato/Registro sobre a possibilidade de esta autorizar a transferência da
quantidade necessária.
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ATENÇÃO
SE NESTE CAMPO NÃO HOUVER ATA/REGISTRO DE PREÇOS E FOR ITEM PERTENCENTE
AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
, SIGNIFICA QUE ESTÁ
SENDO REALIZADA NOVA CONTRATAÇÃO E O USUÁRIO DEVERÁ AGUARDAR.

NÚMERO – É o número cronológico da Ata de Registro de Preços ou Contrato
Administrativo à qual está consignado o material.
TIPO – Indica em qual Ata de Registro de Preços ou Contrato o material está
consignado.
LOCAL – Indica o local em que foi realizada a licitação e gerada a Ata de
Registro de Preços ou Contrato. Poderá constar as seguintes opções:
- DM – indica que o Contrato ou Ata foi gerado pela Diretoria de Material do
Campus
- HU - indica que o Contrato ou Ata foi gerado pelo HU.
VENCIMENTO – Indica o vencimento da Ata de Registro de Preço ou
Contrato, ou seja, considerando todos os procedimentos necessários para a
contratação, a requisição de material (para receber o material que já foi licitado
e se encontra registrado/contratado) deverá ser emitida e autorizada com, pelo
menos, 10 dias de antecedência desta data.
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FORNECEDOR – Indica o fornecedor detentor da Ata de Registro de
Preços/Contrato e que entregará o material consultado.
MARCA/MODELO - Indica a marca e o modelo do item adquirido para os
Contratos/Registro de Preços.
QUANTIDADE – Indica a quantidade inicialmente contratada.
VALOR – Indica o preço final do material contratado ou registrado em Ata.
SALDO – Indica o saldo de quantidade do material disponível em Contrato ou
Ata de Registro de Preços.
CLASSIFICAÇÃO – Indica a qual classificação (unidade) pertence o Registro
ou Contrato do material.
OBS.: quando está em branco (__.__.____-____) significa que qualquer
unidade pode requisitá-lo.

7º) Consultar Responsável pela Pesquisa de Mercado:

29

MANUAL DE COMPRAS DA UEL

Este campo permite verificar se há uma pesquisa em andamento. Se houver,
acompanhar os lançamentos ou entrar em contato com o responsável pela
emissão daquela pesquisa - (compartilhar informações).
TIPOS - “PesqMercAnd” - significa que a pesquisa ainda não foi finalizada.
- “PesqMercFinal” - significa que a pesquisa foi finalizada.
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA – servidor que efetuou a pesquisa.
TELEFONE – ramal de contato do servidor.
DATA DA PESQUISA – data da criação da pesquisa.
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4 PRÉ-CADASTRO DE MATERIAIS
ATENÇÃO
ANTES DE EMITIR O PRÉ-CADASTRO, CONFIRMAR SE REALMENTE O MATERIAL
DESEJADO JÁ NÃO ESTÁ CADASTRADO, SEGUINDO OS PASSOS DO ITEM 3
(UNIDADE PADRÃO E SITUAÇÃO DO MATERIAL).

4.1 Item similar ao já cadastrado
Há necessidade de MOTIVAÇÃO para cadastrar item SIMILAR AO JÁ
CADASTRADO: ato administrativo imprescindível à efetivação do cadastro do
item. O interessado deverá constar na motivação:
MOTIVO: o porquê da necessidade de novo cadastro.
(o porquê não pode ser o que já existe no cadastro).
FINALIDADE: para que se faz necessária a aquisição.
NECESSIDADE + FINALIDADE = atendimento interesse público
objetivado
A MOTIVAÇÃO, JUNTAMENTE COM A ESPECIFICAÇÃO E ORÇAMENTO, DEVERÁ
SER ENCAMINHADA POR MEIO DE CORRESPONDÊNCIA INTERNA AO SR. PRÓREITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA AUTORIZAÇÃO DE CADASTRO
DO RESPECTIVO ITEM. SEM A DEVIDA MOTIVAÇÃO O CADASTRO NÃO SERÁ
EFETIVADO, DEVENDO O INTERESSADO REQUISITAR O ITEM SIMILAR JÁ EXISTENTE
NO CADASTRO.

4.2 Material não cadastrado no Sistema SICOR
O material NÃO ESTANDO CADASTRADO, o requisitante deverá formular
o descritivo do produto:
a) A descrição do objeto ou serviço deverá ser clara e sucinta de forma
técnica, completa, sem referência e direcionamento de marca, códigos que são
repassados nos orçamentos das empresas ou descritivo em língua estrangeira,
exceto nas condições de singularidade do produto e fornecedor exclusivo, o que
constitui exceção na forma da lei (inexigibilidade):
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Sugestões:
- Pesquisar pelo menos 3 (três) marcas que o mercado oferece e comparar a
especificação técnica do bem a ser cadastrado juntamente com o técnico que irá
manusear o produto.
- Consultar na internet licitações de diversos órgãos públicos, referentes ao
mesmo objeto.
- Consultar diretamente os fabricantes.
b) A descrição do material a ser cadastrada deverá ser acompanhada da
unidade padrão conforme a necessidade do usuário, estando em conformidade
com a disponibilidade no mercado (unidade, caixa com?, pacote com?, frasco
com?, metro, kg, etc...).
c) Após a formulação da descrição do material a ser cadastrado, deverá ser
submetido à avaliação do técnico responsável conforme Portaria 8681/10.
d) Para solicitar o pré-cadastro (item novo no SICOR) o requisitante deverá
enviar obrigatoriamente, pelo menos um orçamento podendo ser
digitalizado ou impresso, no qual a unidade padrão deverá estar de acordo
com o descritivo formulado:
Endereços de e-mail para envio dos orçamentos digitalizados no Campus:
- cadastrodm@uel.br
Local para envio dos orçamentos no HU – Área de Suprimento:
- A/C. Denilson
e) Os orçamentos enviados via e-mail não serão considerados como
especificação do objeto/serviço a ser cadastrado. A descrição destes deverá
ser efetuada diretamente pelo requisitante no pré-cadastro de material (SICOR),
com todas as informações pertinentes, sendo de sua exclusiva responsabilidade
todas as especificações.
LEMBRAMOS QUE A ADEQUADA DESCRIÇÃO DO OBJETO OU SERVIÇO PRETENDIDO RESULTA NA
MELHOR AQUISIÇÃO ENQUANTO QUE A INADEQUADA DESCRIÇÃO RESULTA NA
COMPRA/CONTRATAÇÃO FRACASSADA OU DESERTA E ISSO CONSTITUI RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA DO REQUISITANTE
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4.3 Pré-Cadastro de Materiais, Serviços e Obras
Depois de formulado o descritivo, emitir o Pré-Cadastro de Material no Sistema
SICOR:
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Caso o descritivo seja superior a 400 caracteres, clicar em especificação
para o complemento.
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4.3.1 Elemento de Despesa

Para preencher o campo Elemento de Despesa, consultar “Resolução
Conjunta nº 001, de 17 de junho de 2011”, disponível para download no
seguinte endereço:
http://www.uel.br/proaf/informacoes/legis/Resolucaoconjunta_001_2011.pdf.
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4.3.2 Subgrupo

4.3.3 Unidade Padrão
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Para indicar a Unidade Padrão, o requisitante deverá observar a
disponibilidade conforme oferta do mercado (item 4.2-b).
4.3.4 Orçamento e Fornecedor
O Pré-cadastro deverá vir acompanhado de um provável fornecedor e
respectivo orçamento, sem o qual não será possível a emissão no sistema (item
4.2-d).
Realizar a busca por nome do fornecedor no SICOR:
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Caso o fornecedor não seja registrado, clicar no campo << INSERIR
NOVO FORNECEDOR >>.
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4.3.5 Pré-Cadastro de Fornecedor

Com o número do CNPJ é possível consultar no site da Receita Federal
os campos (Razão Social, Nome Fantasia, Endereço, CEP, Cidade, Estado) para
o correto preenchimento no Sistema SICOR;
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Para finalizar o Pré-Cadastro de Fornecedor, deverá clicar em

4.3.6 Finalizar Pré-Cadastro de Novos Materiais

Após preencher todos os campos, clicar em

.

Após a inclusão do item, o Sistema irá gerar um código para o Pré-Cadastro
do novo material.
Antes da autorização, é possível alterar os dados. Com o número do précadastro, o emitente deverá buscar o item, proceder a alteração e clicar em
.
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IMPORTANTE: O Pré-Cadastro deverá ser autorizado, conforme telas abaixo:

A autorização deverá ser feita pela chefia imediata do emitente do PréCadastro, clicando em

.
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4.4 Como acompanhar o processo de inclusão do item novo
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4.4.1 Situações do Cadastro
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O Pré-Cadastro foi desautorizado e rejeitado por falta de especificação como
indicado acima;
O emitente deverá completar o descritivo e autorizar novamente.
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4.5 Pré-Cadastro de Serviços e Obras

Seguir os mesmos passos do item 4.3 (Pré-Cadastro de Materiais).
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5 CADASTRO DE ITENS DIFERENCIADOS (código único no SICOR)
Para os itens diferenciados, o requisitante deverá encaminhar o mapa de
oferta com no mínimo quatro orçamentos (Decreto Estadual Nº 5892 - 07-122009) para a DM, juntamente com a requisição.
O menor valor dos quatro orçamentos será lançado no ato da
requisição.
5.1 Livros
Necessitando otimizar o sistema de compras de livros, evitar o
cadastro título a título, o uso incorreto da rubrica orçamentária e o aumento no
número de itens no SICOR, a solicitação deverá ser feita com a utilização
dos códigos SICOR abaixo discriminados - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO
PROAF Nº 003/2008, disponível para download no endereço:
http://www.uel.br/proaf/informacoes/instservico/IS-PROAF-003-08.pdf
Compra de Livros para BC/UEL – Elemento de Despesa 3.3.90.30
04525 – para livros nacionais;
27147 – para livros estrangeiros adquiridos no mercado nacional;
Compra de Livros para outras unidades da UEL – Elemento de Despesa
4.4.90.52
03512 – para livros nacionais;
18622 – para livros estrangeiros adquiridos no mercado nacional;
Obs: Lei Nacional nº 10.753/03, que institui a Política Nacional do Livro e no
intuito de controlar os bens patrimoniais das Bibliotecas Públicas, estabelece que
o livro destinado a tais bibliotecas não é considerado material permanente;

5.2 Componentes Eletrônicos
Para aquisição de Componentes Eletrônicos, o usuário deverá utilizar
os códigos abaixo e, no momento da emissão da requisição, deverá ser
completada a especificação de cada componente a ser adquirido, bem como
inserir o valor atualizado do respectivo componente baseado em um orçamento
atualizado:
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COD
9020
9026
8920
8948
8949
8950
8951
8973
8974
8975
8976
8977
8052
8057

DESCRIÇÃO
RESISTOR DE FIO
RESISTOR DE FILME
CAPACITOR CERÂMICO
CAPACITOR POLIESTER
CAPACITOR ELETROLÍTICO
CIRCUITO INTEGRADO
TRANSISTOR
TRANSFORMADOR TIPO TRAFO
CAPACITOR MYLAR
CAPACITOR POLIPROPILENO
TRIMPOT
DIODO LED
DIODO ZENER
DIODO RETIFICADOR

5.3 Brinquedos Pedagógicos
O usuário deverá utilizar o código 7681, e no momento da emissão da
requisição deverá completar a especificação de cada brinquedo a ser adquirido,
bem como inserir o valor atualizado do respectivo item baseado em um
orçamento atualizado.

5.4 Teste Psicológico
O usuário deverá utilizar o código 3094, e no momento da emissão da
requisição deverá completar a especificação de cada teste a ser adquirido, bem
como inserir o valor atualizado do respectivo item baseado em um orçamento
atualizado.

5.5 Assinatura de Periódicos
O usuário deverá utilizar o código 8963, e no momento da emissão da
requisição deverá completar a especificação de cada periódico a ser adquirido,
bem como inserir o valor atualizado do respectivo item baseado em um
orçamento atualizado.
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6 CADASTRO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL –
EPI
Enviar Ofício para o SESMT, solicitando inspeção e indicação do EPI a
ser utilizado no respectivo setor.
O SESMT fará o descritivo e encaminhará para a DM/Setor de Cadastro
indicando a Unidade que irá utilizar o EPI.

7 CADASTRO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA

O cadastro e consulta de material de consumo e equipamentos de
informática deverá ser solicitado junto a ATI – Sr. Ivan.
Contactar por meio de e-mail (ivan@uel.br) para a elaboração do
descritivo a ser cadastrado, enviando um orçamento indicando a marca do
produto desejado.

8 IMPORTAÇÃO
Compra por Importação Direta para Pesquisa com recursos de
Convênios, CAPES, FINEP, CNPq ou por outras instituições de fomento à
pesquisa credenciadas pelo CNPq, não é necessário efetuar o cadastro no
Sistema SICOR, contactar a Srª. Suely Ariji (ariji@uel.br) da PROPPG.
Caso a verba da compra de material importado não seja de Convênio ou
de Pesquisa, deve-se cadastrar o produto para gerar Licitação - Concorrência
Internacional.
Contato na DM – Srª. Deni (dmimport@uel.br).

9 CADASTRO DE MATERIAL EXCLUSIVO
Para cadastro o procedimento é o mesmo adotado no item 4.3 e sendo
fornecido por um único (exclusivo) fornecedor no Brasil, deverá ser
encaminhado juntamente com a Carta de Exclusividade (emitida por Órgão
Oficial).
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10
RESPONSÁVEIS
UNIVERSITÁRIO – HU

PELO

CADASTRO

NO

HOSPITAL

- Para Serviços:
Soraia Martinez da Silva Carmo – soraiamartinez@uel.br
- Para Materiais de Consumo Não Padronizado (direto) e Equipamentos:
Denilson Braga Porto – dbporto@hotmail.com
- Para Materiais Padronizados (estoque):
Nilva Aparecida Cavalieri César – nilvacavalieri@uel.br
Teresa Banaki Sanches – banaki@uel.br
11 RESPONSÁVEIS PELO CADASTRO NO CAMPUS: REITORIA;
PRÓ-REITORIAS; CENTROS DE ESTUDOS; ÓRGÃOS DE APOIO E
OUTROS ÓRGÃOS SUPLEMENTARES
- Para Material (Direto/Estoque); Equipamento; Serviços:
Hissako Fujioka – hissako@uel.br

12 PESQUISA DE MERCADO
ATENÇÃO
ANTES DE EMITIR A PESQUISA DE MERCADO, O USUÁRIO DEVERÁ REALIZAR
CONSULTAS CONFORME ITEM 3, PARA CERTIFICAR-SE DA NECESSIDADE DE
SUA EMISSÃO. PARA ISSO DEVERÁ PROCEDER DA SEGUINTE FORMA:

12.1 Consultas necessárias antes da emissão da Pesquisa de Mercado
1º Passo: Consultar se o material desejado está contemplado em algum
Contrato ou Ata de Registro de Preços conforme item 3 (Contratos/Registro de
Preços Ativo):
1º - Verificar a existência de saldo (quantidade do produto);
2º - Verificar se a classificação orçamentária pertence a sua Unidade. Caso não
seja, ainda é possível consultar a unidade detentora do Contrato/Ata sobre a
possibilidade de esta autorizar a transferência da quantidade necessária;
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3º - Autorizada a transferência, encaminhar o e-mail da autorização à Divisão
de Registro de Preços (registrodeprecos@uel.br) para efetivar a transferência.
2º Passo: Consultar a vigência da Pesquisa de Mercado (na hipótese do
material não estar contemplado em Contrato ou Registro de Preços ou se a
unidade detentora do contrato não puder atender):
Para consulta, seguir os passos no item 3 (Unidade Padrão, Grupo/Subgrupo,
Situação, Tipo de Material, Valor Referencial, Contratos/Registro de Preços
Ativo e Responsável pela Pesquisa de Mercado).

12.2 Emissão da Pesquisa de Mercado
Efetuadas as consultas e constatada a necessidade de nova pesquisa, o usuário
deverá observar os passos seguintes:
ATENÇÃO
A PESQUISA DE MERCADO DEVERÁ SER EMITIDA NO SICOR ANTES DA
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS AO FORNECEDOR, PARA QUE TODOS
OS USUÁRIOS TOMEM CONHECIMENTO DE QUE O MATERIAL JÁ ESTÁ
SENDO OBJETO DE PESQUISA - (RACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO).
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1º Passo: Criar a Pesquisa
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Clicar na Lista de Classificação Orçamentária para indicar em qual
classificação e elemento de despesa será criada a pesquisa:
Ex: 20.50.1001 – Classificação Orçamentária
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
3.3.90.39.00 – Serviços
4.4.90.52.00 – Material Permanente
Digitar o número de telefone para contato.
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Clicar na Lista de Fornecedores para ligar o fornecedor cadastrado no
Sistema SICOR à pesquisa a ser criada;
Caso o Fornecedor não possua cadastro no SICOR, clicar em
<<<<INCLUIR NOVO>>>> e seguir os passos do item 4.3.5 para realizar o
Pré-Cadastro de Fornecedor.
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Neste caso, já foi realizada pesquisa de mercado e ainda está vigente dentro
do prazo de 08 (oito) meses, portanto não há necessidade de nova pesquisa no
momento.
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Neste caso, o material pertence a uma pesquisa, deve-se aguardar a sua
efetivação ou entrar em contato com o servidor responsável (consultar pelo
número da pesquisa) para troca de informações.
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Note que o item pertencente à Pesquisa de Mercado continua na relação, pois
permanece selecionado. Ao salvar a pesquisa, este será excluído;
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Clicar em

para criar a pesquisa de mercado;
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Número da pesquisa gerado para impressão.
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12.3 Impressão da proposta para enviar ao Fornecedor
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Digitar o número da pesquisa e clicar em imprimir;
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Pesquisa de Mercado criada, pronta para impressão e envio ao fornecedor
por FAX;
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Caso tenha que excluir um item da pesquisa, clicar em “imp” para desabilitar
o item que desejar excluir da proposta;
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Para gerar um arquivo da pesquisa e enviá-la por E-MAIL clicar em Gerar
XLS;
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Obs: Para gerar o arquivo em “XLS”, é necessária a criação da pasta “TEMP”
no diretório “C:” do gerenciador de arquivos (Windows Explorer).
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12.4 Consultar prováveis fornecedores pelo código do material

66

MANUAL DE COMPRAS DA UEL

Digitar o código do material;
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Clicar em Prováveis Forn. que irá abrir a Lista de Prováveis Fornecedores
cadastrados no SICOR;
Os Fornecedores relacionados acima das linhas pontilhadas, já forneceram o
produto. Os que estão abaixo são prováveis fornecedores (mesmo grupo de
despesa, mas não necessariamente trabalham com o item, objeto desta consulta).

Clicar em Detalhar que irá abrir o relatório contendo os fornecedores que
participaram da última Pesquisa de Mercado.

12.5 Análise dos orçamentos apresentados pelos fornecedores

Pesquisa com responsabilidade, visando
a aquisição vantajosa para a UEL
Conferir se a especificação é a mesma solicitada (do SICOR);
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Conferir se o fornecedor atentou-se à unidade padrão, pois poderá ocorrer
deste fornecer orçamento da unidade quando o solicitado foi caixa ou
vice/versa.

12.6 Lançamento dos preços ofertados
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Digitar o número da pesquisa;
Digitar o código do fornecedor ou buscar pela Lista de Fornecedores (à
direita);
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Lançar os preços da pesquisa realizada no campo “Vlr. Unit”, por item;

O sistema permite a exclusão do item ou a desclassificação do fornecedor
naquele item, para isso é só clicar em “Exclui” (para excluir o item) ou “Descl”
(para desclassificar o fornecedor naquele item).
Obs: No caso de desclassificação é obrigatório informar o motivo.

71

MANUAL DE COMPRAS DA UEL

Nestes campos são informados a Data e o Valor da última aquisição,
auxiliando na comparação do orçamento atual.
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12.7 Impressão do Mapa para conferências
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Digitar o número da pesquisa, clicar em “Imprime Composição”.
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Preço final da pesquisa que irá para licitação.
Obs.:
 Este relatório permite a conferência dos preços lançados e a verificação dos
valores ofertados entre os fornecedores. Havendo muita diferença, deverão
ser avaliados.
 É possível consultar a data e o valor do último custo para comparação com o
preço final da pesquisa “Menor preço”.
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12.8 Autorização da Pesquisa de Preços
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Digitar o número da pesquisa.
A Pesquisa de Preços deverá ser autorizada clicando em

.

12.9 Enviar os orçamentos e a impressão do mapa à DM (após a
autorização) para análise e posterior efetivação
Estando conforme, será efetivada;
Não conforme, será devolvida à unidade, com o detalhamento e sugestões
necessárias para correção;
Quando a pesquisa estiver efetivada, a unidade será informada
automaticamente por meio do sistema SICOR.
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13 TIPOS DE REQUISIÇÕES DE MATERIAL
ATENÇÃO
ANTES DE EMITIR A REQUISIÇÃO DE MATERIAL, O (A) INTERESSADO (A)
DEVERÁ NECESSARIAMENTE REALIZAR AS CONSULTAS SEGUINDO OS
PASSOS DO ITEM 3 (UNIDADE PADRÃO, SITUAÇÃO TIPO DE MATERIAL, VALOR
REFERENCIAL (DATA) E CONTRATOS/REGISTRO DE PREÇOS ATIVO).

- Requisição de Materiais para Aquisição Imediata;
- Requisição de Materiais para Aquisição Parcelada (Contrato ou Ata de
Registro de Preços).

13.1 Requisição de Materiais

13.1.1 Utilizando orçamento para Aquisição Imediata
ATENÇÃO
SE A UNIDADE NÃO TIVER SALDO NA CLASSIFICAÇÃO DESEJADA DEVERÁ
SOLICITAR O ORÇAMENTO À DIRETORIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO
– DOP/PROPLAN, EMITINDO SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

O valor a ser considerado para pedido de Alteração Orçamentária dependerá das
seguintes situações:
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Se o material já constar em algum Contrato ou Ata de Registro de Preços, o
valor será o que está no campo “Contratos / Reg. Preço Ativos”.
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Se o material não constar em contrato, o valor da requisição será o do campo
“Vlr. Referencial”.
Se o material não constar em Contrato ou Ata de Registro de Preços e o
Valor Referencial estiver desatualizado, o requisitante deverá realizar nova
pesquisa de mercado conforme item 12.
Havendo disponibilidade de orçamento e observados os pontos relevantes, a
Requisição poderá ser emitida conforme passos a seguir:

1º Passo: Para emissão de Requisição de Materiais utilizando orçamento para
aquisição imediata:
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Clicar na Lista de Subunidades Existentes, localizar a subunidade
correspondente e posteriormente, apertar a tecla TAB (no teclado), o cursor irá
para o campo Requisição, neste será gerado um número de identificação da
requisição após a finalização do preenchimento. Apertar TAB novamente;
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Clicar em Almoxarifado Central DM. Apertar TAB novamente;

Clicar no Centro de Custo de Origem. Apertar TAB novamente;
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Clicar na Classificação Orçamentária disponível. Apertar TAB novamente;
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Inserir o código do material identificado, conforme consulta realizada no
item 3. Apertar TAB novamente;

84

MANUAL DE COMPRAS DA UEL

Neste caso, o usuário não efetuou a consulta de materiais como descrito no
item 3, portanto, faz-se necessário e imprescindível a consulta de materiais
antes de requisitar o item;

Neste caso, o usuário deverá aguardar nova Licitação por se tratar de item
pertencente ao Registro de Preços. Assim que estiver disponível a Ata, o
requisitante será informado por Comunicação Interna do Sistema SICOR;
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Neste caso, o material solicitado não pertence à mesma Despesa, portanto se
faz necessário e imprescindível a consulta de materiais (item 3) antes de
requisitá-lo;
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Não esquecer de indicar a quantidade a ser requisitada, e caso tenha interesse
em requisitar mais de um item, apertar a tecla TAB e novamente inserir o
código do novo item;
Preencher os campos: Motivo da Requisição e informar o Responsável
técnico pela emissão de parecer quando da análise das propostas enviadas pelos
licitantes.
Obs: Quando o item pertencer à despesa 4.4.90.52.XX e este não estiver em
Ata de Registro de Preços, deverá obrigatoriamente constar no campo Motivo,
ou enviar uma Correspondência Interna juntamente com a cópia da requisição
Autorizada para a Divisão de Suprimentos/DM, justificando a real necessidade
do item solicitado, conforme Art. 49 da Lei Estadual 15.608/2007.
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Clicar na aba COMPLEMENTO, para finalizar o preenchimento da
requisição;
Preencher somente o campo indicado (Entrega/Execução).
Para finalizar o preenchimento da requisição, deverá clicar em

.

13.1.2 Utilizando orçamento para Aquisição Parcelada (Contrato ou Ata de
Registro de Preços)
ATENÇÃO
A AQUISIÇÃO PARCELADA É DE USO EXCLUSIVO DAS SEGUINTES UNIDADES:
PCU, COU, HV, RU, PROAF, HU.
AS DEMAIS UNIDADES TERÃO OS ITENS REGISTRADOS NAS DIVERSAS ATAS DE
REGISTRO DE PREÇOS.

Antes de emitir a requisição o usuário deverá observar as seguintes situações:
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Se for constatada a existência de Contrato ou Ata de Registro de Preços,
por meio da consulta, conforme item 3, só poderá ser emitida a requisição deste
item se for o caso de renovação da Ata/Contrato, e, ainda assim, se estiver
dentro do mês escalado conforme o calendário disponibilizado;
Caso o material não conste em Contrato ou Ata de Registro de Preços, a
requisição poderá ser emitida normalmente;
Solicitar alteração orçamentária, na despesa XX.XX.9980;
O valor a ser considerado deverá ser o constante no campo “Vlr.
Referencial”, conforme descrito no item 3.1.
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O preenchimento deverá ser como descrito no item 13.1.1;
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Preencher somente os campos indicados (Entrega/Execução e Dados do
Contrato Compra);
Para finalizar o preenchimento da requisição, deverá clicar em

.

13.2 Requisição de Serviços

13.2.1 Utilizando orçamento para Contratação Imediata
ATENÇÃO
SE A UNIDADE NÃO TIVER SALDO NA CLASSIFICAÇÃO DESEJADA DEVERÁ
SOLICITAR O ORÇAMENTO À DIRETORIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO –
DOP/PROPLAN, EMITINDO SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
O valor a ser considerado para pedido de Alteração Orçamentária dependerá das
seguintes situações:
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Se o serviço já constar em algum Contrato ou Ata de Registro de Preços, o
valor será o que está no campo “Contratos / Reg. Preço Ativos”.

92

MANUAL DE COMPRAS DA UEL

Se o serviço não constar em contrato, o valor da requisição será o do campo
“Vlr. Referencial”, conforme indicado na figura acima;
Se o material não constar em Contrato ou Ata de Registro de Preços e o
Valor Referencial estiver desatualizado, o requisitante deverá realizar nova
pesquisa de mercado conforme item 12.
Havendo disponibilidade de orçamento e observados os pontos relevantes, a
Requisição poderá ser emitida conforme passos a seguir:
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O preenchimento da Requisição de Serviços, o requisitante deverá seguir os
passos descritos no Item 13.1.1;
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Preencher somente o campo indicado (Entrega/Execução);
Para finalizar o preenchimento da requisição, deverá clicar em

.

13.2.2 Utilizando orçamento para Contratação de Forma Parcelada
(Contrato ou Ata de Registro de Preços)
ATENÇÃO
A AQUISIÇÃO PARCELADA É DE USO EXCLUSIVO DAS SEGUINTES UNIDADES:
PCU, COU, HV, RU, PROAF, HU.
AS DEMAIS UNIDADES TERÃO OS ITENS REGISTRADOS
NAS DIVERSAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS.
Antes de emitir a requisição o usuário deverá observar as seguintes situações:
Se o serviço desejado pertence a algum Contrato ou Ata de Registro de
Preços, por meio da consulta conforme item 3.1, e constatado(a) a existência de
Contrato ou Ata de Registro de Preços, só poderá ser emitida a requisição
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deste item se for o caso de renovação da Ata/contrato, e ainda assim, se
estiver dentro do mês escalado conforme o calendário disponibilizado.
Caso o serviço não conste em Contrato ou Ata de Registro de Preços, a
requisição poderá ser emitida normalmente;
Solicitar alteração orçamentária, na despesa XX.XX.9980;
O valor a ser considerado deverá ser o constante no campo “Vlr.
Referencial”, conforme descrito no item 3.1.
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O preenchimento deverá ser como descrito no item 13.1.1;
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Preencher somente os campos indicados (Entrega/Execução e Dados do
Contrato Compra);
Para finalizar o preenchimento da requisição, deverá clicar em

.

ATENÇÃO
DEPOIS DE FINALIZADA A REQUISIÇÃO DE SERVIÇO, A MESMA DEVERÁ SER
INCLUIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JÁ INSTRUÍDO PELA UNIDADE
REQUISITANTE, JUNTAMENTE COM A MOTIVAÇÃO, ORÇAMENTOS E OUTROS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA QUE A DIVISÃO DE SUPRIMENTOS DO
CAMPUS INSTAURE CERTAME LICITATÓRIO.
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14 CONSULTAR REGISTROS DE PREÇOS EXISTENTES
Por meio desta consulta será possível verificar quais são os materiais existentes
em Atas de preços registrados na UEL e que poderão ser requisitados seguindo
os procedimentos.
Há duas formas: no SICOR ou na Internet:

14.1 No SICOR

14.1.1 Consulta por material (quando não se tem o cód. do material)
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Escolher a modalidade (Registro de Preços);
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Clicar no campo “Material”, clicar na lista de itens e realizar a busca;
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Clicar em Pesquisa;
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Clicar na Ata com a validade vigente e confirmar a Situação, se está Ativo;
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Verificar a que classificação pertence.
14.1.2 Consulta por material (quando já sabe o código do material)
Seguir os passos do item 3 (Consulta de Materiais).
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14.2 Na Internet
1º Passo:

Clicar no Link “Licitações” no site da UEL (http://www.uel.br ou
www.uel.br/proaf/dm);
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Observar o ANO, pois poderá haver Atas vigentes no ano anterior que
também podem ser consultadas;
Ao clicar no número da Ata, será possível consultar os itens registrados, bem
como a vigência, fornecedores etc...
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: É o número da Ata de Registro de
Preços ou Contrato no qual está consignado o material.
VALIDADE DO REGISTRO: Indica o vencimento da Ata de Registro de
Preço ou Contrato, ou seja, considerando todos os procedimentos necessários
para contratação, a requisição de material deverá ser emitida e autorizada com,
pelo menos, 10 dias de antecedência desta data.
CÓDIGO: Indica o código do Material – SICOR.
Caso tenha interesse em requisitar alguns dos itens encontrados, o
requisitante deverá seguir os procedimentos do item 13.1 para materiais e item
13.2 para serviços.
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15 ACOMPANHAR MATERIAIS REQUISITADOS
15.1 Opções de Consulta: Há duas opções:
1ª opção: Consultar a situação do material requisitado por meio do Código do
Material.
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Digitar o código do material;
Campos relevantes:
Nº Req: indica em qual requisição está o material.
Data Req: é a data da emissão da requisição.
Situação: indica em qual situação está a compra do material:
- Requisitado: O material consta que foi requisitado, porém não entrará em
nenhuma licitação enquanto não for autorizado pela unidade;
- Autorizado: pendente de avaliação pela DM - Divisão de Suprimentos do
Campus;
- Em andamento: Já foi avaliada e está em algum processo de compra;
- Homologado: Quando o processo já está homologado e posteriormente será
emitido o empenho;
- Compra total: Significa que o item já foi homologado, porém pode ser de
contrato e só será entregue quando for feita nova requisição para entrega
imediata;
- Empenhado SIAF: Efetivação da compra registrando a despesa no sistema
de finanças do estado, porém o material ainda não foi entregue pelo fornecedor;
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- Cancelado: Neste caso deverá ser emitida a requisição novamente. O
cancelamento pode ter ocorrido por diversos motivos, seja por não aparecer
fornecedores no certame ou pela desclassificação de todos os fornecedores.
Portanto antes de emitir nova requisição, o requisitante deverá solicitar um
orçamento no mercado para confrontar com o valor efetivado da última
pesquisa de mercado, pois pode ser que não houve interessado devido ao preço
licitado estar muito baixo. Caso se verifique erro ou alguma divergência
substancial do preço, deverá ser realizada nova pesquisa de mercado. Verificar
também se as especificações estão dentro do que o mercado tem para oferecer.
Esses procedimentos favorecerão a eficácia na aquisição.
- Estornado: Significa que o material foi empenhado, porém foi detectada
alguma irregularidade: Ex. descrição do material, unidade padrão, valor e credor
incorreto e outros.

-

Nº Documento: Indica em qual licitação está o material requisitado:
CT – Cotação – Compra Direta (exceção)
DL – Dispensa de Licitação
CV – Convite
CP – Concorrência Pública
TP – Tomada de Preços
PP – Pregão Presencial
PE – Pregão Eletrônico

O.C.: Ordem de Compra/Contratação – este campo indica o número da
ordem de compra e/ou contratação. Neste caso é só aguardar a entrega do
material.
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Significa que o item foi requisitado, porém não entrará em nenhuma licitação
enquanto não for autorizado pela unidade;
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Significa que o item está pendente de avaliação pela DM - Divisão de
Suprimentos do Campus;

Significa que o item já foi avaliado e está em algum processo de compra;
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Significa que o processo já está homologado e posteriormente será emitido o
empenho;
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Significa que o item já foi homologado, porém pode ser de contrato e só será
entregue quando for feita nova requisição para entrega imediata;

Significa a efetivação da compra registrando a despesa no sistema de
finanças do estado, porém o material ainda não foi entregue pelo fornecedor;
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Significa que o item deverá ser requisitado novamente. O cancelamento pode
ter ocorrido por diversos motivos, seja por não aparecer fornecedores no
certame ou pela desclassificação de todos os fornecedores. Portanto antes de
emitir nova requisição, o requisitante deverá solicitar um orçamento no mercado
para confrontar com o valor efetivado da última pesquisa de mercado, pois pode
ser que não houve interessado devido ao preço licitado, estar muito baixo. Caso
se verifique erro ou alguma divergência substancial do preço, deverá ser
realizada nova pesquisa de mercado. Verificar também se as especificações
estão dentro do que o mercado tem para oferecer. Esses procedimentos
favorecerão a eficácia na aquisição.
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Significa que o material foi empenhado, porém foi detectada alguma
irregularidade: Ex. descrição do material, unidade padrão, valor e credor
incorreto, e outros, resultando no estorno do empenho;

2ª opção: Consultar a situação do material requisitado por meio do Número da
Requisição.
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Digitar o número da Requisição;
Campos relevantes:
Código – é o código do material solicitado.

-

Situação – indica em qual situação está a compra do material:
Requisitado;
Autorizado;
Em andamento;
Homologado;
Compra Total;
Empenhado SIAF;
Cancelado.

-

Nº Licit - Indica em qual licitação está o material requisitado:
CT – Cotação – Compra Direta (exceção)
DL – Dispensa de Licitação
CV – Convite
CP – Concorrência
TP – Tomada de Preços
PP – Pregão Presencial
PE – Pregão Eletrônico

Nº O.C. - Número da Ordem de Compra/Contratação – este campo indica o
número da ordem de contratação quando o material já está empenhado. Neste
caso é só aguardar a entrega do material.
Nº Ata - Se o material for de Registro de Preços, este campo indica o
número da Ata.
Nº A.R. - Indica o número do Aviso de Recebimento. Se este campo estiver
preenchido, significa que o material já foi entregue e está no almoxarifado para
os devidos procedimentos de acordo com a particularidade do material e
posterior entrega à unidade.
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Significa que o item foi requisitado, porém não entrará em nenhuma licitação
enquanto não for autorizado pela unidade;
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Significa que o item está pendente de avaliação pela DM - Divisão de
Suprimentos do Campus;
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Significa que a requisição já foi avaliada e está em algum processo de
compra;
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Significa que o processo já está homologado e posteriormente serão emitidos
os empenhos;
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Significa que já foi homologada, porém pode ser de Contrato/Ata SRP e
neste caso só será entregue quando for feita nova requisição (com orçamento já
disponibilizado) para entrega imediata;
Para consultar os demais itens da mesma requisição, utilizar as Setas de
direção no teclado

e acompanhar a tarja amarela.
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Significa a efetivação da compra registrando a despesa no SIAF. A partir do
recebimento do empenho o fornecedor emitirá a Nota Fiscal e efetuará a entrega
do objeto;
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Significa que o item deverá ser requisitado novamente. O cancelamento pode
ter ocorrido por diversos motivos, seja por não aparecer fornecedores no
certame ou pela desclassificação de todos os fornecedores. Portanto antes de
emitir nova requisição, o requisitante deverá solicitar um orçamento no mercado
para confrontar com o valor efetivado da última pesquisa de mercado, pois pode
não ter havido interessado devido ao preço licitado, estar baixo. Caso se
verifique erro ou alguma divergência substancial do preço, deverá ser realizada
nova pesquisa de mercado. Verificar também se as especificações estão dentro
do que o mercado tem para oferecer. Esses procedimentos favorecerão a
eficácia na aquisição;
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16 ACOMPANHAR
INTERNET

RESULTADOS
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DAS
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Obs: Se o número da licitação desejada não estiver nesta tela pode ser por
motivo de que ainda não tenha sido aberta, portanto, consultar Licitações em
andamento para ver a data da abertura, conforme indicado acima.
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Pode-se verificar a situação que se encontra a licitação, conforme indicado
acima.
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Com a “Barra de Rolagem” é possível consultar se já houve alguma fase e o
resultado destas:
Resultado/Julg. das Propostas
Resultado da Habilitação

ATENÇÃO: é importante verificar os itens não adquiridos. Caso o item
interessado não tenha sido adquirido, deverá ser emitida nova requisição.
O cancelamento pode ter ocorrido por diversos motivos, seja por não aparecer
fornecedores no certame ou pela desclassificação de todos os fornecedores.
Portanto antes de emitir nova requisição, o requisitante deverá solicitar um
orçamento no mercado para confrontar com o valor efetivado da última
pesquisa de mercado, pois pode não ter havido interessado devido ao preço
licitado estar muito baixo. Caso se verifique erro - divergência substancial no
preço, deverá ser realizada nova pesquisa de mercado. Verificar, também, se as
especificações estão dentro do que o mercado tem para oferecer. Esses
procedimentos favorecerão a eficácia na aquisição.
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17 PRÉ-REGISTRO DE FORNECEDOR NA INTERNET
ATENÇÃO
A EFETIVAÇÃO DO FORNECEDOR SOMENTE OCORRERÁ APÓS ENVIO DA
DOCUMENTAÇÃO DIGITALIZADA PARA O SETOR DE REGISTRO DE
FORNECEDORES.
(E-MAIL: SIRLENE@UEL.BR)

Acessar o site da UEL (http://www.uel.br)

Clicar em Licitações;
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Clicar em Pré-Registro de Fornecedor;
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Clicar em Pré-Registro de Fornecedor;
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Digitar o número do CNPJ do fornecedor e clicar em avançar;
Caso o fornecedor possuir cadastro, após digitar o CNPJ e ao clicar em
Avançar, aparecerá uma mensagem informando a existência, a situação do
cadastro e telefone para mais informações;

Preencher obrigatoriamente todos os dados do formulário até o final da
página (utilizar a barra de rolagem);

137

MANUAL DE COMPRAS DA UEL

No final da tela assinalar o campo destacado e clicar em avançar;
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Nesta tela, o usuário poderá conferir os dados lançados anteriormente, caso
necessite de alguma correção, clicar em Corrigir, estando de acordo, clicar em
Avançar.

Esta tela é a confirmação de que o Pré-Registro de Fornecedor foi concluída;
17.1 Procedimentos para Efetivação do Registro
ATENÇÃO
PARA EFETIVAÇÃO
MATERIAL SIGA

DO PRÉ-REGISTRO DO FORNECEDOR NA DIRETORIA DE
OS PROCEDIMENTOS DESCRITOS ABAIXO, SENDO
IMPRESCINDÍVEL O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DIGITALIZADA VIA E-MAIL:

Envie cópias dos seguintes documentos:
- Cadastro de Inscrição Estadual da Secretaria da Fazenda
- CND (Certidão Negativa de Débito junto ao INSS)
- CRF (Certificado de Regularidade do FGTS)
- CNPJ (Comprovante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)
- Contrato Social (Cópia Autenticada)
- Alteração do Contrato Social, se houver (Cópias Autenticadas)
- Relação de Materiais comercializados/prestação de serviços
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O fornecedor deverá enviar os dados do banco, agência e conta corrente para
depósito. É obrigatório que a conta seja a mesma da empresa que irá faturar
(com o mesmo CNPJ).
A Certidão Negativa de Débito (INSS), o CRF (FGTS), o CND (Tributos
Estaduais/Municipais) devem ser mantidas atualizadas na Internet (em plena
validade).
Endereço para envio:
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
ROD. CELSO GARCIA CID (PR 445), KM 380
CAMPUS UNIVERSITÁRIO
PROAF / DIRETORIA DE MATERIAL - SETOR DE CADASTRO
CX. POSTAL 6001
LONDRINA - PARANÁ
CEP: 86055-900
Maiores esclarecimentos podem ser obtidos em:
Diretoria de Material / Registro de Fornecedor no telefone (0xx43) 3371-4849
com Sirlene ou no e-mail sirlene@uel.br.
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18. PROBLEMAS NOS MATERIAIS RECEBIDOS
Quando o material de consumo adquirido apresentar problemas na utilização, o
usuário deverá comunicar por escrito à PROAF/DM. Se o problema for em
relação ao material permanente, da mesma forma o usuário deverá comunicar
por escrito o problema apresentado à Diretoria de Equipamentos, inclusive
instruindo o pedido, em ambos os casos, com fotos, amostras, enfim, prova
concreta de que o material não se presta à utilização indicada na especificação
ou embalagem.
Na hipótese de materiais de consumo, a PROAF/DM notificará a empresa para
as providências pertinentes. Em se tratando de materiais permanentes, Diretoria
de Equipamentos manterá contato com a empresa para as providências cabíveis.
LEMBRE-SE: para que a PROAF/DM ou a Diretoria de Equipamentos possa
tomar providências em relação à empresa, o material deverá estar corretamente
especificado bem como a comunicação expressa do usuário acerca dos
problemas apresentados no produto. A caracterização do material para
cadastro constitui responsabilidade do usuário requisitante. Se o material
for mal especificado a compra resultará prejudicada, ou seja, a UEL/DM
adquirirá material que não atenderá a necessidade do usuário.
Por fim, lembramos que as unidades requisitantes não deverão receber o
material diretamente no setor, salvo se a Divisão de Almoxarifado da Diretoria
de Material mantiver contato nesse sentido, o que pode ocorrer nas hipóteses de
entrega de material em grande quantidade.
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19) SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A PROAF/DM vem efetuando várias licitações no Sistema de Registro de
Preços (SRP), procedimento administrativo para a realização do certame
licitatório que pode ser adotado nas modalidades Pregão e Concorrência. O
registro de preços se presta a materiais de consumo e permanentes, bem como
serviços de utilização comum a toda UEL ou consumido em grande quantidade
por determinado setor da instituição, portanto, não é viável o registro de preços
de materiais ou serviços eventualmente consumidos.
A PROAF/DM e o Hospital Universitário vem aumentando, gradativamente, o
número de itens em SRP para atendimento da comunidade universitária, os
quais permaneçem com preços registrados pelo período de 1 (um) ano, prazo de
vigência da ata.
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20) DISPENSA DE LICITAÇÃO PELO VALOR
A dispensa de licitação para compras e serviços de pequeno valor (até R$
8.000,00) deve ser utilizada somente quando o produto ou serviço é
consumido/utilizado eventualmente e seu valor está inserido até o montante
acima. O usuário deverá observar que referido valor é para toda a UEL e não
para cada unidade, devendo ser considerado o objeto e a respectiva rubrica
orçamentária. Dessa forma se o produto ou serviço é pouco utilizado mas várias
unidades também o consomem e a somatória extrapola R$ 8.000,00, deverá ser
feita a licitação, já que várias aquisições dispensáveis caracteriza o
fracionamento do certame licitatório, o que é vedado pela Lei de Licitações. O
mesmo raciocínio se aplica às contratações de obras ou serviços de engenharia
de pequeno valor, neste caso, aquelas até R$15.000,00.
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21) PEDIDOS DE EMPENHO
As unidades requisitantes não deverão emitir pedidos de empenho para itens
e/ou SERVIÇOS que estejam contratados ou registrados em ata. O
procedimento a ser observado deverá ser a emissão da requisição o que resultará
na emissão da respectiva Ordem de Contratação e Nota de Empenho, pois o
quantitativo contratado está regulamentado no SICOR por meio da requisição e
ordem de contratação, estando vedada a emissão de pedidos de empenho nestes
casos. O usuário deverá considerar sempre o serviço pretendido e a respectiva
classificação de despesa, a qual está prevista para toda a UEL e não para cada
unidade individualmente. Emitida a requisição a PROAF/DM emitirá a Ordem
de Contratação que será encaminhada para a unidade, a qual por sua vez,
enviará ao fornecedor. Após receber a Nota Fiscal, a unidade requisitante
emitirá o AR (Aviso de Recebimento) e o encaminhará à Diretoria Financeira
da PROAF juntamente com a nota fiscal para o pagamento.
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22) PLANEJAMENTO DE PEDIDOS PELAS UNIDADES
A unidade requisitante deverá fazer o planejamanento de consumo considerando
o período de 1º a 15 de cada mês para os materiais de consumo e/ou serviços e
16 a 30 para os materiais permanentes, seja para os itens contratados e ou
registrados, observando os vencimentos previstos para os respectivos contratos
ou atas. O planejamento se faz necessário em razão de empresas de várias
cidades e ou Estados vencerem as licitações, o que exige planejamento por parte
da unidade requisitante para que as empresas efetuem entregas 1(uma) vez ao
mês. O PLANEJAMENTO DE CONSUMO (MATERIAIS OU SERVIÇOS) É
FUNDAMENTAL.
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23. LEGISLAÇÃO
Lei Nacional nº 8.666/93 - www.planalto.gov.br/legislacao
Lei Nacional nº 10.520/02 - www.planalto.gov.br/legislacao
Lei Estadual nº 15.608/07 - www.pr.gov.br
Decreto nº 5.892/09 - www.pr.gov.br
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24. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PROAF N.º 005/04

ASSUNTO: Normatiza os procedimentos a serem adotados, quando do
recebimento das requisições de materiais solicitados ao Almoxarifado
Central, pelos diversos Centros e Órgãos desta Universidade.
Considerando o grande volume de requisições recebidas diariamente pelo
Almoxarifado Central, o que gera uma alta quantidade de materiais a serem
separados pelos funcionários do setor.
Considerando que, devido ao fato acima citado, poderão eventualmente ocorrer
erros na separação dos materiais.
Considerando a escala semanal de entrega de materiais, já em vigor, estipulada
aos diversos Centros e Órgãos da Universidade.
Considerando a necessidade do Almoxarifado Central em ter as caixas de
PVC disponíveis para o acondicionamento dos materiais separados.
O Pró-Reitor de Administração e Finanças e o Diretor de Material, no uso de
suas atribuições legais,
INSTRUEM:
I – Todo recebimento de materiais realizado pelos Centros e Órgãos desta
Universidade, seja ele efetuado no balcão de atendimento e/ou na entrega
programada realizada pelo Almoxarifado Central, deverá ser conferido no
ato da entrega, na presença do funcionário do Almoxarifado Central e do
funcionário do Centro ou Órgão requisitante, ficando este último incumbido em
efetuar a conferência de uma forma ágil, considerando-se que o mesmo é
ciente de seu dia na escala de entregas, para que não haja atraso nas entregas
do dia.
II – Em nenhum caso será permitida a entrega dos materiais para posterior
conferência. O Centro ou Órgão que recusar-se a receber e/ou conferir os
materiais, no ato da entrega, ficará ciente de que os mesmos retornarão ao
Almoxarifado Central para serem retirados pessoalmente pelo Centro ou
Órgão ou para serem entregues pelo Almoxarifado Central na semana
subsequente. Os Centros ou Órgãos que, porventura, não efetuarem a
conferência dos materiais no ato da entrega e assinarem o recebimento, ficam
cientes que o Almoxarifado não aceitará reclamações, trocas ou reposições
posteriores.
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III – Observando-se erro de separação do material no ato da entrega: Tratandose de erro de separação a mais do que o solicitado, o funcionário do Centro ou
Órgão dará o recebimento na requisição de material e anotará, a caneta, no
corpo da 1ª via da requisição de material qual o material e a quantidade
que fora enviada a mais. O material excedente será recolhido pelo
funcionário do Almoxarifado para ser devolvido ao estoque.
Tratando-se de erro de separação a menos do que o solicitado, o
funcionário do Centro ou Órgão não dará o recebimento na requisição de
material. O funcionário do Almoxarifado anotará na 1ª via da requisição qual o
material e a quantidade enviada a menos, onde posteriormente retornará ao
Almoxarifado com a 1ª via da requisição (sem o recebimento assinado) para
separar o material faltante. Assim que o mesmo for separado, será enviado
juntamente com a 1ª via da requisição para que seja efetuado o recebimento
pelo funcionário do Centro ou Órgão
IV – No ato da entrega, após a conferência e recebimento do material
solicitado, as caixas de PVC que são utilizadas para o transporte do material
até os Centros ou Órgãos deverão ser devolvidas, para que o Almoxarifado
possa dar continuidade no serviço de separação de material.
V – Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas na Divisão de Almoxarifado da
PROAF, nos ramais 4394 e 4199.
VI – A presente instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 04 DE MARÇO DE 2004.

Nestor Edson do Nascimento
Diretor de Material

Luis Fernando Pinto Dias
Pró-Reitor de Administração e Finanças
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