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MINUTA DO PLANO DE CENTRALIZAÇÃO DE UASG DO IFRO

* Esta minuta é uma redação inicial e provisória. Constitui prévia de um documento oficial, não possuindo valor
administrativo ou jurídico, devendo ser realizadas as alterações necessárias.

 
1. INTRODUÇÃO
1.1. Os processos de contratações públicas consistem em essencial instrumento de gestão para o alcance dos
objetivos institucionais de qualquer órgão. Como política pública, têm-se atualmente um ambiente propício à integração,
partindo da utilização de meios eletrônicos à inovação da atividade logística e da cadeia de suprimentos.  Trata o presente plano
das ações que serão tomadas pelo Instituto Federal de Rondônia - IFRO para redimensionamento do quantitativo de Unidades
Administrativas de Serviços Gerais - Uasg, que implica na centralização de contratações, em atendimento ao Art. 3º da Portaria
SEGES/ME nº 13.623/2019, trecho a seguir transcrito:

Art. 3º Para o cumprimento do disposto no art. 2º, os órgãos e entidades deverão elaborar, no prazo de cento e vinte dias, a
contar da data de publicação desta Portaria, o Plano de Centralização de Contratações Públicas, que conterá, no mínimo:
I - diagnóstico dos Planos Anuais de Contratação das Uasg sob a esfera de atuação dos órgãos ou entidades, contemplando as
possibilidades de agregação de bens e serviços de objetos de mesma natureza e identificando indícios de sobreposição e
duplicidade de atividades nas unidades administrativas;
II - com base no diagnóstico de que trata o inciso I, apresentar a relação de Uasg passíveis de inativação, e as medidas em
termos de eventual realocação de recursos de pessoal a serem tomadas em prol da centralização de que trata o caput; e
III - análise de viabilidade da centralização das contratações públicas, apresentando os impactos sobre a manutenção da
continuidade do atendimento às demandas de bens e de serviços.
Parágrafo único. Os Planos de Centralização de Contratações Públicas que não cumprirem os parâmetros mínimos fixados no
art. 2º deverão conter as justificativas para o não cumprimento e ser encaminhados à Secretaria de Gestão da Secretaria
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, para análise e aprovação.

1.2. Assim, este é o instrumento formal de planejamento, elaborado pelo IFRO, que visa apresentar as suas Uasg de
compras passíveis de inativação. De acordo com o normativo, o prazo para elaboração do documento é até
10/04/2020.  A redução mínima acumulada, até 31 de março de 2022, será de 68%.

Art. 2º Os órgãos e entidades deverão realizar o redimensionamento do quantitativo de suas Uasg, por Estado ou Distrito
Federal, visando à centralização de contratações entre as unidades administrativas que estão na sua esfera de atuação.
Parágrafo único. Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros mínimos para o redimensionamento das Uasg de que trata o
caput, nos casos em que o quantitativo de Uasg existente no momento de publicação desta Portaria for superior a uma Uasg
por órgão ou entidade no respectivo Estado ou Distrito Federal:
I - Redução de 50% das Uasg, até 30 de junho de 2020;
II - Redução de 20% das Uasg remanescentes, até 31 de março de 2021; e
III - Redução de 20% das Uasg remanescentes, até 31 de março de 2022.

1.3. A centralização de compras públicas é tendência internacional que visa o alcance, especialmente, do
amadurecimento dos procedimentos, da economia de escala e da melhor utilização dos recursos disponíveis. De acordo com
Walker[1] (2007), a compra centralizada é uma compra na qual são agregadas, por um ponto focal, informações, expertise,
recursos ou volumes de compras de organizações independentes com o intuito de aprimorar suas performances.
1.4. Para fins deste plano, considera-se:

I - Unidade centralizada: Campus ou Reitoria que, após o procedimento de inativação, remanescerá
ativa, sendo investida da responsabilidade pela realização de todas as atividades relacionadas às contratações
das unidades locais (cujas Uasg serão inativadas) que a ela estiverem vinculadas;
II - Unidades locais ou descentralizadas: os Campi que terão suas Uasg inativadas, passando a ter suas
contratações vinculadas à uma Unidade centralizada;

2. JUSTIFICATIVA
2.1. Cumpre destacar que tal medida se alinha a uma série de ações do Governo Federal no intuito de alcançar
eficiência nas compras públicas, a exemplo da Portaria SGD/ME nº 355/2019, ação que, segundo o governo, deu-se no sentido
de sanear a base de dados. Em resumo, as Uasg que não realizaram processos licitatórios ou contratações realizados há pelo
menos dois anos no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - Siasg foram inativadas. Outro normativo de
destaque é a Instrução Normativa SEGES/ME nº 01/2019, que dispõe sobre Plano Anual de Contratações - PAC 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 - PGC.
2.2. Embora algum nível de centralização seja inevitável, devido à obrigatoriedade da extinção de Uasg, tendo em
conta a racionalização de recursos, inclusive de pessoal, é possível observar que ações conjuntas e estratégias de centralização
tendem a potencializar o alcance dos resultados dos programas governamentais. A literatura especializada apresenta diversos
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modelos de governança de compras centralizadas aplicáveis ao cenário do IFRO, onde o modelo de coordenação (centralização
em sentido estrito, do tipo rede de compras - Lead buying groups) é recomendável, devido aos partícipes compartilharem
objetivos comuns e um sentimento de rede (atuação colaborativa dos participantes).
3. DIAGNÓSTICO DOS PLANOS ANUAIS DE CONTRATAÇÃO
3.1. A definição de um cronograma anual de contratações se materializa no estabelecimento de um plano anual,
gerando previsibilidade das entregas da unidade central e suporte ao planejamento das unidades locais. Assim, as unidades
locais podem avaliar quais categorias de contratações estão contempladas nos processos centralizados e projetar sua demanda
local, conforme sua realidade.
3.2. Com o objetivo de otimizar os processos de contratações e racionalizar a aplicação dos recursos públicos,
tornando-os mais céleres, efetivos e econômicos, o IFRO já realiza seu planejamento anual e adota a política das Contratações
Compartilhadas, conforme Regulamento Interno definido pela Portaria nº 1.570/2016, de modo que as demandas comuns são
unidas numa única contratação no âmbito da instituição, o que evita múltiplos processos e retrabalhos, e estabelece uma
padronização mínima que, por serem licitações mais robustas, permitem alcance da economia de escala. Conforme a expertise
de cada campi, decorrente do seu perfil e área de atuação, as contratações são distribuídas e, dessa forma, são agregados bens e
serviços da mesma natureza previstos no Plano Anual de Contratações de cada unidade, como é o caso de material de
expediente, gêneros alimentícios, materiais gráficos, materiais esportivos, etc. Atualmente estão distribuídas as seguintes
contratações:

 
Unidade Objeto Resumido

Reitoria

Obras e serviços de engenharia
Certificação digital
Aquisição de materiais para divulgação institucional
Outdoor e Busdoor
Hospedagem e alimentação
Seguro estudantil
Aquisição de computadores e softwares de usuários
Materiais para feiras e exposições
Aquisição de materiais para manutenção predial
Aquisição de materiais e equipamentos de ergonomia
Telefonia IP
Projetos de engenharia
Telefonia móvel
Transporte de cargas
Seguro estudantil
Seguro veicular
Vigilância
Exames periódicos
Aquisição de veículos
Serviço de transporte por aplicativo (TáxiGov)
Aquisição de salas modulares

Campus Ariquemes

Aquisição de medicamentos farmacológicos
Aquisição de material hidráulico
Aquisição de gás e água mineral
Aquisição de peças e recargas para extintores
Aquisição de fertilizantes e defensivos
Serviços de dedetização

Campus Cacoal

Aquisição de ar condicionado, equipamentos de refrigeração, TVs e suportes
Aquisição de madeiras (tábuas, mourões, vigas, caibros e estacas )
Aquisição de bombas d'água
Serviço de esgotamento de fossa
Aquisição de materiais para eventos e artes
Aquisição de filtro e kit de elementos filtrantes
Aquisição de medicamento, vacinas e instrumentos veterinários

Campus Colorado do Oeste

Aquisição de sementes
Aquisição de gêneros alimentícios
Aquisição de ração, concentrado, núcleo, milho, farelo
Aquisição de material de limpeza, higienização
Aquisição de EPI e EPC
Aquisição de placa de sinalização
Aquisição de material de construção

Campus Guajará-Mirim Aquisição de materiais elétricos
Aquisição de material de acessibilidade

Campus Jaru -
Campus Ji-Paraná Aquisição de reagentes para laboratórios 
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Aquisição de material de consumo de T.I.C.
Aquisição de material de laboratório (vidrarias, descartáveis, acessórios e
afins)
Aquisição de material bibliográfico
Aquisição de instrumentos musicais, áudio, vídeo e foto
Assinatura de periódicos

Campus Porto Velho Calama

Solenidades e eventos
Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem
Solenidades e eventos
Transporte coletivo
Aquisição de uniformes
Aquisição de material esportivo

Campus Porto Velho Zona Norte

Aquisição de material gráfico
Manutenção de ar condicionado
Aquisição de carimbos
Aquisição de toner e suprimentos de impressão

Campus Vilhena
Aquisição de material de copa e cozinha
Aquisição de material de expediente
Aquisição de canecas personalizadas

3.3. Considerando o inciso I do Art. 3º da  Portaria SEGES/ME nº 13.623/2019, utilizando-se como parâmetro as
licitações programadas para o exercício 2020 pelas unidades do IFRO, foram identificadas as seguintes sobreposições:

Objeto resumido Unidade licitante

Material de manutenção predial/construção/elétricos
Reitoria
Campus Colorado do Oeste
Campus Guajará-Mirim

Solenidades e eventos/serviços para feiras e exposições
Reitoria
Campus Porto Velho Calama

Material de divulgação institucional/uniformes/canecas
personalizadas

Reitoria
Campus Porto Velho Calama
Campus Vilhena

3.4. Portanto, essas são as licitações passíveis de agregação, por serem bens e serviços de objetos de mesma
natureza. Registra-se ainda que não foram identificadas duplicidades.
3.5. Em contrapartida, nem todas as contratações são possíveis de realização de forma unificada. Aquelas
contratações peculiares à realidade das unidades são realizadas diretamente por cada UASG, tornando o processo mais rápido e
eficaz. É o caso dos campi agrícola, por exemplo, e das situações de contratações em que a entrega tem de ser parcelada,
frequente ou de pequena monta, que naturalmente resulta na participação principalmente de fornecedores locais na licitação. 
4. IDENTIFICAÇÃO DAS UASG PASSÍVEIS DE INATIVAÇÃO
4.1. Inicialmente, é salutar a diferenciação de Uasg para Unidade Gestora - UG. A primeira é o código de unidades
administrativas integrantes do sistema SIASG (COMPRASNET), para ações relacionadas a contratações (licitações, dispensas,
inexigibilidade, adesões, participação em IRP, etc), enquanto a última é a unidade orçamentária ou administrativa investida do
poder de gerir recursos orçamentários e financeiros, próprios ou sob descentralização, utilizadas no sistema SIAFI, SIOP, entre
outros da área orçamentária e financeira. Cada campus tem a sua UG, que contabiliza todos os seus atos e fatos administrativos,
e continuará a ter, mesmo após o procedimento de redimensionamento ora proposto.
4.2. Atualmente o IFRO dispõe de uma estrutura descentralizada das compras, que pode ser classificada como
compra casualmente coesa (casually cohesive buying[1]), cujas características são a estrutura de compras descentralizada
e alto número de fornecedores, impactando em não obter economia da escala e processos de trabalho pouco formais. No total,
são 10 Uasg, a saber:

Unidades Administrativas de Serviços Gerais - Uasg
158148 INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA
158341 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO
158342 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA
158343 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO
158345 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA
158376 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA
158532 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE
158533 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL
158635 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM
158636 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU

4.3. Considerando a determinação normativa, têm-se que o IFRO deverá reduzir seu número de Uasg para ao menos
3 (três), podendo ser um número inferior. Nesse diapasão, é possível elencar 2 possibilidades:
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I - Centralização total (restando apenas a Uasg da Reitoria); ou
II - Centralização parcial, restando 3 (três) Uasg, sendo a Reitoria e mais 2, que pode decorrer dos
seguintes métodos:

a) Abdicação voluntária ou eleição dos 2 campi;
b) Definição por tipologia (1 campus agrícola e 1 campus não agrícola); e
c) Definição por localização (2 campi definidos pela localização no Estado).

4.4. Como proposta de metodologia, este documento abarcará os dois cenários a seguir:
4.4.1. CENTRALIZAÇÃO TOTAL

4.4.1.1. Neste cenário, ocorrerá a inativação de todas as Uasg do IFRO, com exceção da Reitoria (158148),
que será investida da responsabilidade pela realização de todas as atividades relacionadas às contratações do IFRO.
4.4.1.2. As seguintes ações seriam necessárias à efetivação do redimensionamento:

I - Movimentação de servidores ex-officio, para agrupamento os que reúnem expertise na área de
compras públicas,
II - nos campi, mas lotados na CCL da Reitoria;
III - Adequação de espaço físico para alocação de central de compras da instituição;
IV - Alteração regimental para adequação ao novo formato e, se possível, com a criação de uma Diretoria
de Compras e Licitações; e
V - Revisão da norma interna de licitações compartilhadas no âmbito do IFRO.

4.4.2. CENTRALIZAÇÃO PARCIAL
4.4.2.1. Neste cenário, ocorrerá a definição das 2 Uasg'que irão permanecer ativas, juntamente com a Uasg da
Reitoria,  que serão investidas da responsabilidade pela realização de todas as atividades relacionadas às
contratações das unidades que a elas estiverem vinculadas, sendo as demais Uasg inativadas. Para definição das
Uasg, propõe-se:

I - Eleição de 2 campi: 
Por meio de seus dirigentes máximos, considerando as potencialidades de cada campus e da região onde está
inserido, serão definidos 2 campi.
RESULTADO:
-158148-Reitoria;
-000000-Campus A; e
-000000-Campus B.
 
II - Abdicação voluntária: 
Por meio de seus dirigentes máximos, cada campus poderá renunciar a intenção de assumir a atribuição até
que restem definidos 2 campi.
RESULTADO:
-158148-Reitoria;
-000000-Campus A; e
-000000-Campus B.
 
III - Definição por tipologia:
Por meio de critérios objetivamente definidos e apresentados a seguir, as unidades serão listadas num ranking
que utiliza-se de média ponderada para os critérios, cujos pesos são definidos em razão da relevância do
critério ao procedimento de licitação, sendo então definidos os 2 campi melhores qualificados entre as
tipologias, sendo 1 "campus agrícola" e 1 "campus não agrícola".
 

Critério Peso
Tempo de atuação da Uasg
Justificativa: Considera-se que as unidades mais antigas reúnem maior expertise e maturidade em relação aos
procedimentos de contratações públicas, bem como um repositório de memória institucional de licitações
mais amplo. Será considerado como limite inicial a Lei nº 11.892/2008, que cria os Institutos Federais.
Memória de cálculo: obtém as notas mais elevadas as unidades mais antigas.

2

Número de servidores lotados no setor de compras e licitações da Uasg
Justificativa: Considera-se que o número de pessoas com capacidade para participar da divisão do trabalho
influencia diretamente nos resultados esperados.
Memória de cálculo: obtém as notas mais elevadas as unidades com maior número de servidores lotados na
Coordenação de Compras e Licitações - CCL.

3

Número de licitações de obras realizadas pela Uasg em 2018 e 2019
Justificativa: Considera-se que as licitações de obras estão entre os objetos mais complexos no contexto das
licitações públicas, que envolvem aspectos técnicos de engenharia e significativo montante de recursos
envolvidos. A opção pelos 2 últimos exercícios se dá pela utilização de dados atuais e de amostra relevante
em relação ao histórico institucional.

3
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Memória de cálculo: obtém as notas mais elevadas as unidades que realizaram o maior número de licitações
(homologadas) deste objeto no período.
Número de licitações de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra realizadas pela Uasg em 2018
e 2019
Justificativa: Considera-se que as licitações de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra estão entre
os objetos mais complexos no contexto das licitações públicas, que envolvem aspectos técnicos tributários,
trabalhistas e contábeis, e significativo montante de recursos envolvidos. A opção pelos 2 últimos exercícios
se dá pela utilização de dados atuais e de amostra relevante em relação ao histórico institucional.
Memória de cálculo: obtém as notas mais elevadas as unidades que realizaram o maior número de licitações
(homologadas) deste objeto no período.

2

Valor total homologado nas licitações na modalidade pregão, realizados pela Uasg em 2018 e 2019
Justificativa: Considera-se que as licitações realizadas na modalidade pregão, tendo em conta ser esta a
modalidade de licitação predominante nas contratações públicas do IFRO. Infere-se que as licitações com
maior vulto financeiro tendem a ser as de objetos mais complexos, portanto este critério visa privilegiar a
expertise de unidades que licitam objetos mais complexos em detrimento de unidades que licitam grande
número de certames de menor complexidade. A opção pelos 2 últimos exercícios se dá pela utilização de
dados atuais e de amostra relevante em relação ao histórico institucional.
Memória de cálculo: obtém as notas mais elevadas as unidades que obtiveram os maiores valores totais
homologados nas licitações nesta modalidade no período.

2

Número de licitações na modalidade pregão, realizados pela Uasg em 2018 e 2019
Justificativa: Presume-se que o número as licitações realizadas na modalidade pregão por determinada
unidade está diretamente relacionada com a capacidade de gestão do processo de compras como um todo. A
opção pelos 2 últimos exercícios se dá pela utilização de dados atuais e de amostra relevante em relação ao
histórico institucional.
Memória de cálculo: obtém as notas mais elevadas as unidades que realizaram o maior número de licitações
(homologadas) nesta modalidade no período.

3

População da cidade onde a Uasg está localizada
Justificativa: Infere-se que as cidades com maior número de habitantes proporciona melhores condições de
acesso ao mercado, inclusive para atos preparatórios da fase interna das licitações. Os dados foram obtidos
no Portal do IBGE, sendo considerada a população estimada no ano de 2019.
Memória de cálculo: obtém as notas mais elevadas as unidades que estão localizadas nas cidades com maior
número de habitantes.

1

RESULTADO:
-158148-Reitoria;
-158345-Campus Porto Velho Calama (unidade não agrícola); e
-158341-Campus Colorado do Oeste (unidade agrícola).
 

IV - Definição por localização:
Por meio de seus dirigentes máximos, serão definidos 2 campi, sendo um de cada uma das duas regiões
geográficas intermediárias do Estado de Rondônia, definidas pelo IBGE. Rondônia é composta por 52
municípios, que estão distribuídos em seis regiões geográficas imediatas, que por sua vez estão agrupadas em
duas regiões geográficas intermediárias, a de Porto Velho e a de Ji-Paraná[2], composta pelos seguintes
municípios:
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Região geográfica imediata de Porto Velho Código Municípios

Porto Velho 110001

Candeias do Jamari
Guajará-Mirim
Itapuã do Oeste
Nova Mamoré
Porto Velho

Ariquemes 110002

Alto Paraíso
Ariquemes
Buritis
Cacaulândia
Campo Novo de Rondônia
Cujubim
Monte Negro
Rio Crespo

Jaru 110003

Governador Jorge Teixeira
Jaru
Machadinho d'Oeste
Theobroma
Vale do Anari

Região geográfica imediata de Ji-Paraná Código Municípios

Ji-Paraná 110004

Alvorada d'Oeste
Costa Marques
Ji-Paraná
Mirante da Serra
Nova União
Ouro Preto do Oeste
Presidente Médici
São Francisco do Guaporé
São Miguel do Guaporé
Seringueiras
Teixeirópolis
Urupá
Vale do Paraíso

Cacoal 110005 Alta Floresta d'Oeste
Alto Alegre dos Parecis
Cacoal
Castanheiras
Espigão d'Oeste
Ministro Andreazza
Nova Brasilândia d'Oeste
Novo Horizonte do Oeste
Parecis
Pimenta Bueno
Primavera de Rondônia
Rolim de Moura
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Santa Luzia d'Oeste
São Felipe d'Oeste

Vilhena 110006

Cabixi
Cerejeiras
Chupinguaia
Colorado do Oeste
Corumbiara
Pimenteiras do Oeste
Vilhena

RESULTADO:
-158148-Reitoria;
-000000-Campus A; e
-000000-Campus B.

4.4.2.2. As seguintes ações seriam necessárias à efetivação do redimensionamento:
I - Movimentação de servidores ex-officio, para agrupamento os que reúnem expertise na área de
compras públicas, ou a implementação de trabalho remoto, de forma que os servidores continuem em
exercício nas unidades locais, mas lotados na CCL da unidade centralizada;
II - Adequação de espaços físicos para alocação de centrais de compras nas unidades definidas;
III - Alteração regimental para adequação ao novo formato; e
IV - Revisão da norma interna de licitações compartilhadas no âmbito do IFRO.

4.5. Por fim, as Uasg passíveis de inativação são as elencadas acima, cabendo a gestão superior a definição
destas. Considerando que na definição por critérios objetivos uma das unidades mais bem classificadas é localizada na
capital, onde está localizada também a reitoria, seria coerente a definição mista, sendo o Campus Colorado do Oeste
definido por critérios objetivos como unidade centralizada da região geográfica intermediária de Ji-Paraná e outra
unidade, definida por eleição ou abdicação para a região geográfica intermediária de Porto Velho, entre os campi não
agrícolas.
5. ANÁLISE DOS IMPACTOS
5.1. Propõe-se, com a centralização de contratações públicas do IFRO, o alcance das seguintes metas:

I - Otimização da força de trabalho pelo estabelecimento de equipes experientes em compras públicas;
II - Aumento no número de licitações realizadas no exercício;
III - Redução do tempo de realização de licitações;
IV - Gestão da qualidade em compras públicas;
V - Redução de preços pela economia de escala;
VI - Redução dos custos de transação;
VII - Potencial redução de estoques;
VIII - Melhoria na gestão de informações.

5.2. Porém, destacam-se importantes desafios para a concretização de centralização de contratações públicas, tais
como divergência de prioridades entre unidade centralizada e unidades locais, os custo da implantação, a definição de
procedimentos para participação das unidades locais nos processos de contratações centralizados, o distanciamento da realidade
local, a restrição do acesso das empresas menores, a resistência dos atores do processo, inclusive fornecedores, entre outros.
5.3. A diversificação da atuação do IFRO e a quantidade de especificidades no que concerne às contratações
certamente ampliará  ainda mais esses desafios. No caso da Região Norte, onde está localizado o IFRO, enfrenta-se diversas
dificuldades em termos de logística, dada a localização geográfica da região em relação aos grandes centros do país. Isso tende
a majorar os valores das contratações devido aos custos logísticos, além de aumentar significativamente o tempo de entrega das
aquisições. Com isso, para alguns campi, como é o caso daquele situado no município de Colorado do Oeste, a participação de
licitantes nos pregões para aquela localidade resta prejudicada, pelo fato de que conforme a quantidade licitada, não é
economicamente viável a entrega. Com a centralização, o agrupamento de itens no mesmo grupo, pode resultar em melhoria no
atendimento dessa situação, pois para ganhar o grupo todo de itens, o fornecedor terá que atender àquela localidade. Possibilitar
ou mesmo exigir a subcontratação é outra forma de atender isso, e ainda com fornecedores locais (Benefício Tipo II).
6.  PLANO DE AÇÃO
6.1. Em seção anterior foram elencadas metodologias para redimensionamento de Uasg aplicáveis para o
atendimento da norma. Contudo, há que se considerar os impactos, em primeiro grau culturais, mas também financeiros, sendo
necessários à gestão centralizada de contratações públicas ao menos:

I - A alocação de necessários recursos humanos, materiais e financeiros;
II - A aglutinação de profissionais especializados em planejamento de compras de grande
volume, captador de economia de escala;
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III - A definição precisa de atribuições sobre o planejamento e a execução das compras (no mínimo, o
mapeamento dos processos);
IV - A realização de planejamento de trabalho necessário para atingimento do resultado desejado ou para
a resolução de problemas;
V - A implementação de plataformas informatizadas dedicadas às compras centralizadas com publicação
de informações e de documentação;
VI - O aprimoramento do Plano Anual de Contratações centralizadas; e 
VII - A garantia de sua continuidade (institucionalização), apoiada na oportunidade de estabelecimento de
ações conjuntas.

6.2. Cumpridos esses requisitos, os procedimentos de contratações serão distintos para as unidades locais e para as
unidades centralizadas, sendo que as primeiras deverão submeter a sua demanda de contratações à estas últimas por meio de
planilhas de levantamento de demandas para licitações compartilhadas ou sistema informatizado que venha a ser adotado para
esta finalidade.
6.3. De forma geral, as demandas de contratações observarão a atual sistemática de compras compartilhadas. O
calendário irá prever licitações temáticas, semelhante ao que já vem sendo praticado nas compras compartilhadas. Contudo, o
calendário de licitações deverá ser minutado pela unidade centralizada e aprovado em conjunto com as unidades locais,
minimizando as divergências de prioridades entre os partícipes.
6.4. Os quantitativos demandados pelas unidades locais serão registrados na Uasg centralizada no sistema de
Compras Governamentais (Comprasnet), com detalhamento da quantidade por local de entrega, que corresponderá à demanda
das unidades locais.
6.5. No caso de procedimentos excepcionais, como dispensas de licitação, inexigibilidade e suprimento de fundos:

6.5.1. Cabe à unidade local:
I - A caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública, ou
de economicidade que justifique a dispensa, quando for o caso;
II - A definição da razão da escolha do fornecedor ou executante, com a respectiva comprovação de
exclusividade, no caso de inexigibilidade; e
III - A justificativa do preço; e
IV - Outros procedimentos definidos pelo titular da unidade centralizada;

6.5.2. Os demais procedimentos serão de competência da unidade centralizada.
6.5.3. O uso do cartão de suprimento de fundos pelas unidades locais deverá ser objeto de regulamento específico,
prevendo mecanismos de controle interno da Administração, observada a legislação aplicável.

6.6. No caso das compras e licitações finalizadas, proceder-se-á com a sub-rogação dos processos de compra pelas
unidades locais que serão inativadas para a Uasg centralizada remanescente. Este procedimento visa repassar a
responsabilidade pelo processo. A Uasg centralizada poderá dar continuidade ao processo licitatório, dispensa ou
inexigibilidade de licitação por meio do registro de Eventos (no SIASG), bem como gerar empenhos e registrar contratos. 
6.7. Para as licitações em andamento, deverão ser concluídas na unidade local, visto não ser possível a sub-rogação
nesta condição. 
6.8. Os procedimentos de empenhos e pagamentos continuarão sendo realizados nas unidades locais.
6.9. Para os contratos, proceder-se-á com a sub-rogação pelas unidades locais que serão inativadas para a Uasg
centralizada remanescente. Assim, a unidade local continuará responsável pela fiscalização do contrato e a unidade centralizada
pela Gestão do Contrato (descentralização, realização de apostilamentos, termos aditivos, entre outros).

6.9.1. A Uasg centralizada realizará procedimento de descentralização do contrato às unidades locais beneficiárias
dos serviços.
6.9.2. As unidades locais, às quais o contrato foi descentralizado, poderão realizar empenho, liquidação e
pagamento.

6.10. Para efeito de consolidação, apresenta-se o seguinte quadro comparativo*, com os efeitos às unidades locais:

No âmbito das Aquisições No âmbito da Gestão de Contratos
A Uasg inabilitada estará impossibilitada de
realizar:
 
i) Licitações (qualquer modalidade);
ii) Adesões à Ata de Registro de Preços;
iii) Manifestação em Intenção de Registro de
Preços;
iv) Dispensa de Licitação;
v) Inexigibilidade de Licitação;

A Uasg inabilitada estará impossibilitada de realizar:
 
i) Formalização de novos contratos;
ii) Renovações contratuais;
iii) Aplicação de penalidade (SICAF);
iv) Publicações de contratos, Termos Aditivos e
Apostilamentos;
 

No âmbito da Execução Financeira No âmbito da Contabilidade
A UG ainda poderá realizar: A UG ainda poderá realizar:
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i) Empenho das licitações sub-rogadas que lhe
serão descentralizadas;
ii) Empenho das licitações realizadas pela
Unidade centralizada;
iii) Empenho diretamente no SIAFI na
modalidade “não se aplica”, por exemplo, para os
programas de Assistência Estudantil;
iv) Liquidação e pagamento dos empenhos acima.
 

 
i) Recebimento de saldo contábil de transferências entre UG
(interna e externa);
ii) Balanço patrimonial e de almoxarifado.
 
Necessitam de análise os seguintes procedimentos:
i) Inclusão de saldo nas contas de ativos permanentes e de
bens de consumo, sem necessidade de transferência contábil
entre UG.
ii) Lançamentos de contratos no SIAFI;
iii) Cadastramento de Seguro Garantia no SIAFI.

*Adaptado de modelo obtido junto ao Instituto Federal de Brasília e Instituto Federal do Serão Pernambucano.

 
(Assinado eletronicamente)
Hélio Souza de Oliveira
Diretor de Administração
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