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PROCESSO Nº 23282.404548/2020-63

1. DO RELATÓRIO

Trata-se de processo SEI nº 23282.404548/2020-63, �po ‘Licitação: Plano de Aquisições’ instaurado em 31/03/2020 cujo
demandou houve a oficialização da PORTARIA REITORIA Nº 263, DE 19 DE JUNHO DE 2020 (DOC SEI 0146580):

Dispõe sobre a composição de Grupo de Trabalho responsável pela elaboração da metodologia de construção do
Plano Anual de Contratações (PAC) - 2021 da Unilab.

… um prazo de 30(trinta) dias…

1.1. Dos componentes

Foram indicados para composição do GT membros da Coordenação de Planejamento - COPLAN/PROPRAN, Coordenação
de Orçamento - COOR/PROPLAN e Coordenação de Logís�ca - COLOG/PROAD, com o servidor Anderson de Sousa Verçosa
, da COPLAN/PROPLAN, como presidente.

1.2. Atualizações em Portaria
PORTARIA REITORIA Nº 289, DE 17 DE JULHO DE 2020 (DOC SEI 0156382)

Dispõe sobre a alteração na composição de Grupo de Trabalho responsável pela elaboração da metodologia de
construção do Plano Anual de Contratações (PAC) - 2021 da Unilab.

Atualização:  Tiago Lúcio Pereira Melo, COLOG/PROAD, com presidente do GT.

PORTARIA REITORIA Nº 294, DE 21 DE JULHO DE 2020 (DOC SEI 0157608)

Dispõe sobre a prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho responsável pela elaboração
da metodologia de construção do Plano Anual de Contratações (PAC) - 2021 da Unilab.

Atualização: Prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo para conclusão dos trabalhos.

1.3. Das reuniões em formato virtual

As informações e conteúdos eram compar�lhados em forma de arquivo no Google Drive e u�lizando-se e-mail
ins�tucional.

As reuniões eram gravadas e u�lizadas como ata de reunião (DOCs SEI 0163261, 0163282,  0163290 e 0163292)

1.4. Do instrumento legal alvo do estudo e proposição do grupo

O instrumento legal alvo de estudo e proposição deste GT foi a Instrução Norma�va nº 1 de 10 de janeiro de 2019 -
SEGES/ME

Dispõe sobre Plano Anual de Contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e
comunicações no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e sobre o Sistema de
Planejamento e Gerenciamento de Contratações.

Link de acesso: h�ps://comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-norma�vas/1068-in-1-de-2019

 

2. DA PROPOSIÇÃO DE METODOLOGIA 

Conforme nos exigido em portaria, o objeto fruto deste GT é a elaboração de uma metodologia de de construção do
Plano Anual de Contratações (PAC) - 2021 da Unilab.

https://comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/1068-in-1-de-2019


Entretanto, conforme art. 8º da IN nº 01/2019 - SEGES, a fase de elaboração em sistema PGC encontra-se encerrada na
data de emissão da primeira portaria. Restando, apenas, conformar-se em elaborar produto visando sua execução na fase
de elaboração do PAC 2022 (inicio do ano de 2021).

Poderá, a critério da gestão, aplicar o aqui proposto no PAC2021 (elaborado em 2020) no que couber.

2.1. Proposições

Utilização de compilação e pré-priorização de demandas fora do Sistema PGC 
Autoridade Competente única para Planos Anuais de todas as UASGs
Cronograma do PAC a Página Eletrônica de publicação únicos
Lista de Unidades Demandantes, centralizador ou não
Unidade Demandante avulsa, não prevista em lista, com autoridade mínima de CD-3.
Cada Unidade buscará seu acesso ao Sistema PGC
04 (quatro) momentos para abertura de processo: Levantamento Preliminar, Elaboração, Ajuste e Alteração.
Setores de Licitação, quando possível, promoverão capacitação anual e específica
Unidades Demandantes poderão ter suas demandas suspensas mediante atraso injustificado da execução prevista em
calendário.
Setores de Licitação deverão apresentar relatório de resultados e execução à Pró-reitoria de Adminstração

Cada proposta está detalhada em ANEXO I - Mapa de Proposições.

2.2. Dos papéis da IN e macro a�vidades das proposições

Principais a�vidades IN01 UNILAB
Unidade administra�va responsável por 
- contratações em toda a universidade, 
- permissão em PGC para aprovação e envio ao Ministério, 
- aprovar e jus�ficar demandas fora do prazo

Autoridade
Competente

Secretaria da Reitoria 
Permissões PGC : 2 de 1

proposto

Unidade Administra�va responsável pela execução do PAC e divulgação dos
documentos em sí�o oficial

Pró-reitoria de Administração
- PROAD

Unidade centralizadora ins�tucional de recebimento de demandas para compilação,
primeira validação e conferência de alinhamento ao planejamento ins�tucional Não existe Pró-reitoria de Planejamento -

PROPLAN

Unidade administra�va competente para solicitação de demandas Setor
Demandante

Unidades Demandantes
Permissões PGC: 2 de 28

propostosUnidade administra�va com permissão em sistema PGC para inclusão de demandas

Unidade administra�va responsável pela compa�bilização de demandas
(ordenamento) e elaboração de calendário de licitações

Setor de
Licitação

COLOG/PROAD,
CIED/PROPLAN e

SELOG/MALES 
Permissões PGC: 2 de 3

propostos

Observa-se que a a�vidade inerente ao Setor de Licitação prevista na IN01 está, na Unilab, fragmentada em:

COLOG/PROAD : Demandas comuns para o estado do Ceará
CIED/PROPLAN: Demandas de Engenharia de toda a Universidade
SELOG/Malês: Demandas comuns para estado da Bahia

Compete aos atuais gestores das unidades acima informados a elaboração de ação conjunta para as ações dos PAC´s de
cada UASG.

 

2.3. Dos fatores dificultadores iden�ficados

Unidades Demandantes Forte descon�nuidade de servidor responsável pela condução do processo.
Ausência de capacitação e orientação con�nuada.

Unidades Demandantes
Centralizadoras Forte incerteza de definição de demanda frente às informações dadas pelos demandantes finais.



Ausência de definição ins�tucional quanto a metodologia de fornecimento de informações e
oficialização de demandas mul�setorial.

Setores de Licitações
Processamento de informações vagas, genéricas e com discrepância com documentos e mecanismos
de padronização ins�tuídas pelo Governo Federal.
Indefinição quanto às unidades centralizadoras

Autoridade Competente Falta de condições de gerencia ponto-a ponto quanto às demandas de toda a ins�tuição
Ausência de definição quando a Unidades Demandantes, responsabilidades e planejamento prévio.

2.4. Projeção de migração de ação e responsabilização

Algumas a�vidades das proposições, visando minimizar os riscos e impactos, poderão possuir projeção de migração, a
saber:

2.4.1. Planejamento prévio ao PGC

Em decorrência da inexistência de previsão desta etapa na Instrução Norma�va e da ausência de histórico consolidado de
execução de planejamento prévio, não é possível atribuir projeção de mudança de responsabilidade desta ação ou os
prejuízos mediante a não aplicação deste planejamento prévio ao PGC.

2.4.2. Do cadastro de dados no PGC

A responsabilidade do cadastro de informações em sistema PGC, conforme IN é da área demandante, art. 7º da IN 01.

Poderão, para o ano de elaboração do PAC 2022, mediante disponibilidade e solicitado com brevidade, os Setores de
Licitações prestar apoio operacional no cadastro de demandas no sistema PGC de compilação realizada pela Unidade
Demandante.

2.4.3. Da capacitação interna

A responsabilidade do provimento de capacitação ins�tucional está sob gestão da Superintendência de Gestão de Pessoas
- SGP.

Poderão, mediante disponibilidade, os Setores de Licitação oferecer às Unidades Demandantes capacitação interna sobre
informações, dados, procedimentos e documentos rela�vo à Elaboração do Plano Anual de Contratações

3. DOS PONTOS QUE MERECEM DESTAQUE (PROPOSIÇÕES CRÍTICAS)

Centralização de autoridade competente
Manutenção do planejamento prévio ao PGC
Migração do cadastramento no PGC para Unidade Demandante
Definição de Lista de Unidades Demandantes

PROGRAD assume responsabilidade sobre demandas que impactam diretamente ao discente e calendário
acadêmico.

Novas demandas no ano de execução do PAC
Relatório de execução do PAC

4. ANEXOS

ANEXO I   - Mapa de propostas
ANEXO II  - Fluxo Processual
ANEXO III - Lista de Unidades Demandantes com demandas

 

5. ENCAMINHAMENTO

5.1. Apresentação para Pró-reitorias de Administração - PROAD e Pró-reitoria de Planejamento - PROPLAN pra
considerações.

5.2. Apresentação para Reitoria para:

manifestação quanto a implementação das ações propostas



delegação de atribuição dos papeis e a�vidades, caso necessário
emissão de O�cio Circular Interno para ciência de comunidade acadêmica e administra�va

 

 

Respeitosamente.

 

 

 

 

 

ANEXO I - MAPA DE PROPOSTAS

PROPOSIÇÃO U�lização de compilação e pré-definição de prioridades de demandas fora do Sistema PGC para uso da área
Demandante

HISTÓRICO A Unilab efetua planejamento de contratações e aquisições mediante uso de ferramentas de planilhas e
memorandos, sejam trabalhadas de forma ordenada ou pontual.

REFLEXO Falta de transparência, metodologia gerencial e impossibilidade de planejamento estratégico.

IN 01/2019 -
SEGES/ME

O Sistema PGC apresenta solução web para a inclusão de demandas diretamente pelos usuários previamente
cadastradas como Unidade Demandante da ins�tuição.

PROPOSIÇÃO
DO GT

Manutenção do sistema prévio de planejamento (fora do Sistema PGC) mediante definição de unidades
administra�vas atuarão como Unidades Demandantes para aprovação prévia do Secretaria da Reitoria para
aprovação do Reitor, subsidiado pela PROPLAN, antes da inclusão das mesmas no Sistema PGC.

OBJETIVO da
PROPOSIÇÃO Centralização e pré-priorização da gestão de demandas antes da inclusão no Sistema PGC.

RISCO da
PROPOSIÇÃO

Perda da padronização de compilação de demandas via sistema web desenvolvido para essa a�vidade,
Imposição de etapas e procedimentos não previstos em IN.

OUTRAS
PROPOSIÇÕES

Atribuir ou criar unidade administra�va responsável pela centralização e compilação de demandas
previamente as demandas antes de incluir no PGC ou
Não u�lizar o sistema de planejamento prévio ao Sistema PGC. 

 

PROPOSIÇÃO Autoridade Competente única para Planos Anuais de todas as UASGs

HISTÓRICO A Unilab possui Autoridades Competentes em cada UASG 

REFLEXO Não padronização e desalinhamento na execução, classificação e publicação do Plano Anual de Contratações - PAC

IN 01/2019 -
SEGES/ME Não aborda tema.

PROPOSIÇÃO
DO GT

Existência de uma única Autoridade Competente,  Reitoria, para aprovação de demandas e envio de demandas ao
Ministério.

OBJETIVO da
PROPOSIÇÃO Gerencia unificada, padronização ma execução e alinhamento ins�tucional.

RISCO da
PROPOSIÇÃO

UASGs sem autonomia de aprovação de suas demandas,
Imposição de etapas e procedimentos não previstos em IN.

OUTRAS
PROPOSIÇÕES Fragmentar papel de Autoridade Competente conforme UASGs da Ins�tuição. 



 

PROPOSIÇÃO Cronograma do PAC a Página Eletrônica de publicação únicos

HISTÓRICO A Unilab não possui centralização de publicação de documentos de planejamento ins�tucional.

REFLEXO Falta de Transparência e controle gerencial das etapas de planejamento estratégico e operacional da ins�tuição.

IN 01/2019 -
SEGES/ME Não aborda tema.

PROPOSIÇÃO
DO GT Definição já no início da fase de elaboração do PAC o local de divulgação centralizadas de informação.

OBJETIVO da
PROPOSIÇÃO

Centralização de publicações da ins�tuição quanto ao PAC, PROAD, garan�ndo amplo acesso das informações  e a
padronização das ações operacionais.

RISCO da
PROPOSIÇÃO Imposição de etapas e procedimentos não previstos em IN.

OUTRAS
PROPOSIÇÕES

Autoridade Competente atribuir quais unidades deverão agir de forma independente quanto seus documentos
(cronograma, PAC, Calendário de Licitações). 

 

PROPOSIÇÃO Unidades Demandantes, centralizador ou não, conforme lista pré-definida 

HISTÓRICO A Unilab não possui definição de quais unidades administra�vas são responsáveis por quais demandas
ins�tucionais.

REFLEXO Falta de Transparência e controle gerencial das etapas de planejamento operacional da ins�tuição.

IN 01/2019 -
SEGES/ME Não aborda tema.

PROPOSIÇÃO
DO GT

Atribuição prévia de Unidades Demandantes da ins�tuição, elencando as demandas historicamente alvo das
mesmas.

OBJETIVO da
PROPOSIÇÃO Tornar definido e transparente a responsabilidade de solicitação de demandas da ins�tuição.

RISCO da
PROPOSIÇÃO Imposição de etapas e procedimentos não previstos em IN.

OUTRAS
PROPOSIÇÕES Permi�r a solicitação de demandas sem padronização ins�tucionalizado.

 

PROPOSIÇÃO Unidade Demandante avulsa, não prevista em lista, com autoridade mínima de CD-3

HISTÓRICO A Unilab não possui definição de quais unidades administra�vas são responsáveis por quais demandas
ins�tucionais.

REFLEXO Falta de Transparência e controle gerencial das etapas de planejamento operacional da ins�tuição.

IN 01/2019 -
SEGES/ME Não aborda tema.

PROPOSIÇÃO
DO GT

Atribuição prévia de nível hierárquico ins�tucional para validação de demanda oriunda de unidade administra�va
não listada como Unidade Demandante.

OBJETIVO da
PROPOSIÇÃO

Tornar definido e transparente a responsabilidade de solicitação de demandas da ins�tuição.
Coibir surgimento de demandas sem alinhamento com gestão ins�tucional.

RISCO da
PROPOSIÇÃO Imposição de etapas e procedimentos não previstos em IN.

OUTRAS
PROPOSIÇÕES Permissão de existência de Unidades Demandantes sem padronização ins�tucional.

 



PROPOSIÇÃO Unidades Demandantes, Autoridade Competente e Setores de Licitação deverão solicitar acesso à Unidade
Cadastradora Parcial do SIASG na Ins�tuição

HISTÓRICO
Unidades Demandantes não possuem acesso ao Sistema PGC
Permissão u�lizadas são dadas de  forma rea�va.
Centralização de varias funções do sistema em poucas unidades.

REFLEXO Falta de conhecimento de atribuições e responsabilidades. 
Sobrecarga laboral nas poucas unidades que possuem acesso.

IN 01/2019 -
SEGES/ME Cada unidade detém papel específico no Sistema PGC e cabe ao Cadastrador Local do SIASG sua atribuição.

PROPOSIÇÃO
DO GT Cada unidade administra�va é responsável pela busca de permissão e execução de ações de sua competência. 

OBJETIVO da
PROPOSIÇÃO Cada unidade administra�va é responsável pela busca de permissão e execução de ações de sua competência. 

RISCO da
PROPOSIÇÃO Falta de acesso e cumprimento de obrigações devido não atuação de unidade administra�va conforme orienta IN.

OUTRAS
PROPOSIÇÕES Centralizar em unidade administra�va os papéis e obrigações.

 

PROPOSIÇÃO 04 (quatro) momentos para abertura de processo: Levantamento Preliminar, Elaboração, Ajuste e Alteração.

HISTÓRICO A Unilab não possui histórico de definição e abertura de processo SEI para as fases do Plano Anual de
Contratações. 

REFLEXO Falta de Transparência e controle gerencial das etapas de planejamento operacional da ins�tuição.

IN 01/2019 -
SEGES/ME Apesar de definir especificamente cada etapa, IN não aborda a necessidade de abrir processo administra�vo.

PROPOSIÇÃO
DO GT Formalizar em processo SEI cada etapa relacionada ao Plano Anual de Contratações.

OBJETIVO da
PROPOSIÇÃO

Formalização processual de cada etapa do PAC
Promoção da Transparência e Gestão ins�tucional quanto ao planejamento de contratações
Coibir ações não formalizadas de ajustes e inclusões no PAC

RISCO da
PROPOSIÇÃO

Todas as unidades deverão atuar em dois sistemas (PGC e SEI)
Imposição de etapas e procedimentos não previstos em IN.

OUTRAS
PROPOSIÇÕES Não formalizar ações no PAC e sistema PGC via processo administra�vo SEI

 

PROPOSIÇÃO Setores de Licitação poderão promover capacitação anual e específica, limitada aos representantes das unidades
demandantes, quanto a procedimentos e dados deste fluxo

HISTÓRICO A Unilab não possui histórico de capacitação para o PAC de forma ampla a todas as UASGs e Unidades
Demandantes.

REFLEXO Unidades Demandantes não possuem conhecimento para execução de procedimentos exigidos em IN

IN 01/2019 -
SEGES/ME Não aborda tema.

PROPOSIÇÃO
DO GT Capacitação específica e direcionada para as Unidades Demandantes

OBJETIVO da Capacitação pontual e específica das Unidades Demandantes quanto a elaboração de demandas para o PAC



PROPOSIÇÃO

RISCO da
PROPOSIÇÃO

Atribuição de aumento de carga laboral sobre Setores de Licitação
Imposição de etapas e procedimentos não previstos em IN.

OUTRAS
PROPOSIÇÕES Cada unidade buscará capacitação junto à Unidade Administra�va competente.

 

PROPOSIÇÃO Unidades Demandantes poderão ter suas demandas suspensas mediante atraso na execução, sem jus�fica�va,
prevista em calendário.

HISTÓRICO Unidades Demandantes possuem dificuldades quanto ao cumprimento de prazos nos processos de contratação

REFLEXO
Unidades demandantes apresentam deficiências de cumprimento de prazos
Represamento de a�vidades proporcional ao fim do ano contábil
Sobrecarga nos setores administra�vos da ins�tuição

IN 01/2019 -
SEGES/ME Não aborda tema.

PROPOSIÇÃO
DO GT Suspensão de execução de demandas que �veram atrasos não jus�ficados.

OBJETIVO da
PROPOSIÇÃO

Cumprimento de prazos de demandas que atendem prazos 
Comprimento de cronograma e/ou calendário ins�tucional
Apresentação de jus�fica�va para demandas que extrapolam prazos definidos

RISCO da
PROPOSIÇÃO Imposição de etapas e procedimentos não previstos em IN.

OUTRAS
PROPOSIÇÕES Não suspensão de demandas atrasadas sem jus�fica�vas.

 

PROPOSIÇÃO Unidades de Licitação deverão apresentar relatório de resultados e execução à Autoridade Competente

HISTÓRICO A Unilab não possui indicadores de execução do Plano Anual de Contratações

REFLEXO Ausência de indicadores gerenciais.

IN 01/2019 -
SEGES/ME Não aborda tema.

PROPOSIÇÃO
DO GT Apresentação de relatório ao final de ano de execução do PAC

OBJETIVO da
PROPOSIÇÃO

Propor a gestão de mecanismos de controle de execução
Possibilidade de iden�ficar eventuais gargalos procedimentais para futuras tomadas de decisão

RISCO da
PROPOSIÇÃO

Atribuição de carga laboral sobre unidades de licitações
Imposição de etapas e procedimentos não previstos em IN.

OUTRAS
PROPOSIÇÕES Não exigência de emissão de relatório

 

 

ANEXO II - FLUXO PROCESSUAL



 

 

 
 
 
 

Processo: Levantamento de Demandas e Aprovação Preliminar

Passo Unid.
Responsável Ação Onde

1

PROPLAN

Abre processo SEI "Administração Geral: Plenejamento, Programação ..." SEI

2 Elabora mecanismo interno de coleta de dados Mecanismo de
coleta

3 Comunica Unidades Demandantes do mecanismo e prazos Comunicação
Ins�tucional

4 Unidade
Demandante * Insere informações em Mecanismo de Coleta Mecanismo de

coleta

5 PROPLAN Realiza análise técnica das Demandas para aprovação preliminar da Reitoria Comunicação
Ins�tucional

6 Secretaria da
Reitoria Ra�fica lista de preliminar de demandas para PAC Comunicação

Ins�tucional

7
PROPLAN

No�fica Unidades Demandantes quanto demandas preliminares para PAC Comunicação
Ins�tucional

8 Encaminha a PROAD lista preliminar de demandas para elaboração do PAC SEI

9 PROAD Apensa atual processo de Levantamento em novo processo de Elaboração do Plano
Anual de Contratações SEI

 
 
 
 
 

Processo: Elaboração do Plano Anual de Contratações - Unilab

Passo Unid.
Responsável Ação Onde

1

PROAD

Abre processo SEI "Administração Geral: Plenejamento, Programação ..." SEI
2 Apensa processo de Levantamento de Demandas e Aprovação Preliminar SEI

3 No�fica Unidades Demandantes do prazo de inclusão de demandas previas no
Sistema PGC SEI

4 Unidade
Demandante *

Realiza cadastro de demandas no Sistema PGC Sistema PGC
5 Encaminha processo para Unidades de Licitações com lista de demandas inseridas SEI
6 SELOG/MALES Efetua ordenamento de demandas e encaminha para Autorização Sistema PGC



COLOG/PROAD 
CIED/PROPLAN

7 Cria minuta de Calendário de Licitações SEI
8 Encaminha processo para autorização em Sistema PGC e Envio ao Ministério SEI
9 Secretaria da

Reitoria
Efetua Autorização do PAC e envio de demandas ao Ministério no PGC Sistema PGC

10 Encaminha processo para publicações SEI

11
PROAD

Divulga PAC e Calendário em sí�o eletrônico ins�tucional, incluindo "Transparencia
e Prestação de Contas'

Comunicação
Ins�tucional

12 Encaminha processo às Unidades de Licitações para início e acompanhamento de
execução SEI

13
SELOG/MALES 
COLOG/PROAD 
CIED/PROPLAN

No�fica Unidades Demandantes do calendário de licitações Comunicação
Ins�tucional

14 Acompanha execução do PAC Comunicação
Ins�tucional

15 Final do ano de execução, emi�r relatório de execução à PROAD SEI
16 Finaliza processo SEI

 
 
 
 
 
 

Processo: Ajuste do Plano de Contratações em Elaboração
Passo Unid. Responsável Ação Onde

1 PROPLAN Abre processo SEI "Administração Geral: Plenejamento, Programação ..." SEI

2 PROPLAN Caso inclusão de demanda, executar e apensar processo de Planejamento
Preliminar SEI

3 PROPLAN Efetua projeção de ajustes a serem feitas em PAC elaborado Comunicação
ins�tucional

4 Secretaria da
Reitoria Ra�fica ajuste de demandas do PAC SEI

5 PROPLAN No�fica Unidades Demandantes quanto demandas a serem ajustadas no PAC Comunicação
ins�tucional

6 PROPLAN Encaminha a PROAD lista preliminar de demandas para ajustes no PAC SEI

7 PROAD Reabre processo de Elaboração de PAC para ajustes e com a apensação deste
processo. SEI

 
 
 
 
 
 

Processo: Alteração do Plano de Contratações em Execução
Passo Unid. Responsável Ação Onde

1

Unidade
Demandante *

Abre processo SEI "Administração Geral: Plenejamento, Programação ..." SEI

2 Levantamento de demandas e dados necessários da nova demanda Comunicação
Ins�tucional

3 Insere despacho com jus�fica�va e solicitação de inclusão em PAC em execução SEI
4 Encaminha processo para PROPLAN SEI
5 PROPLAN Realiza análise técnica das Demandas para aprovação preliminar da Reitoria SEI

6 Secretaria da
Reitoria Autoriza e jus�fica a inclusão de demanda em PAC em execução SEI

7
PROPLAN

No�fica Unidades Demandantes quanto demandas a serem ajustadas no PAC Comunicação
Ins�tucional

8 Encaminha a PROAD para alteraçaõ de PAC em execução SEI

9 PROAD Reabre processo de Elaboração de PAC para alteração do PAC e com a apensação
deste processo. SEI

 



 
 
 
 

Legendas
* Lista em ANEXO III

 

ANEXO III - LISTA DE UNIDADES DEMANDANTES E DEMANDAS

 
 
 
 
 

CD3 ou
superior

UNIDADE
DEMANDANTE CENTRALIZADORA DE

CONTRATAÇÕES
RECORRENTES OU

POSSÍVEIS

REITORIA
Seviço de

Cerimonial e
Protocolo/Reitoria

Eventos
Sem histórico ou

perspec�vas e
demandas específicas

REITORIA Assessoria de
Comunicação Serviços Gráficos Material fotográfico

DSIBIUNI

Diretoria do
Sistema de

Bibliotecas da
Unilab

Aquisição de Livros

Mobiliário para
biblioteca; antena

an�furto; serviços e
materiais para

conservação e reparo de
livros

SGP

* Divisão de
Saúde Segurança
e Qualidade de

Vida no Trabalho

EPI/EPC

Serviço de avaliação
química; Serviços

correlatos à saúde e
segurança no trabalho

DTI
Diretoria de

Tecnologia da
Informação

Serviço de outsourcing de
impressão 

Serviços, materiais e
equipamentos regidos pela

IN01/2019 - SGD

Aquisição de Materiais
(equipamentos e

insumos) e serviços para
provimento de serviços

de TIC

PROAD Secretaria da
PROAD

Publicidade Legal impressa
ou eletrônica (EBC); 

Cer�ficado de Assinatura
Digital com mídia móvel

(token)

Sem histórico ou
perspec�vas e

demandas específicas

 Seção de Diárias e
Passagens

Agenciamento de Viagens
Nacionais e Internacionais

 Divisão de
Patrimônio

Mobiliário de uso comum
(mesa, cadeira, armário,

etc.); 
Almoxarifado; Papel; 

Eletroeletrônico de uso
comum

PROPLAN Pró-Reitoria de
Planejamento

Obras e serviços de
engenharia diversos

PROGRAD Pró-Reitoria de
Graduação

Seguro de Vida para
estudantes e estagiários 

Aquisição de folha de
diplomas 



Aquisição de Materiais
(equipamentos e insumos) e
serviços para Laboratórios
Compar�lhados (comissão

específica)

REITORIA
Divisão de

Arquivo Geral e
Protocolo

Não possui contratação
centralizada Correios

PROAD

Coordenação de
Serviços

Operacionais

Concessão de espaço
para Can�nas e
Reprografias; 

Serviço de Dede�zação e
desra�zação; 

Manutenção e
abastecimento Veicular; 
Concessionárias: Energia

Elétrica; Telefonia;
Cagece; 

Manutenção Predial, de
ares condicionados, de
ex�ntores, geradores; 

Contratação de
Terceirizados: Apoio

administra�vo; Limpeza;
Vigilância; Motorista.

Coordenação de
Logís�ca

Permissão de uso em
sistema de coleta de
preços automa�zada

PROPAE

Pró-Reitoria de
Polí�cas

Afirma�vas e
Estudan�s

Material (equipamentos
e insumos) para
portadores de

deficiência �sica. 
Aquisição de Material

espor�vo 
Projeto e TED (recurso

externo);

Coord. Assist ao
Estudante

Material odontológico
com equip. de
esterilização, . 

RU: Forn refeições,
cartões magné�cos e
mobiliário específico

ICS Ins�tuto de
Ciências da Saúde

Aquisição de materiais
(equipamentos e

insumos) e serviços para
laboratórios não
compar�lhados 

Ações ins�tucionais
específicas e não

compar�lhada

ICSA
Ins�tuto de

Ciências Sociais
Aplicadas

ICEN
Ins�tuto de

Ciências Exatas e
da Natureza

IDR
Ins�tuto de

Desenvolvimento
Rural

IEDS

Ins�tuto de
Engenharia e

Desenvolvimento
Sustentável

ILL Ins�tuto de
Linguagens e



Literatura

IH Ins�tuto de
Humanidades

IEAD
Ins�tuto de
Educação a
Distância

PROAD Pró-Reitoria de
Administração

Projeto e TED (recurso
externo);

PROEX
Pró-Reitoria de

Extensão, Arte e
Cultura

PROPPG
Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-

Graduação

PROINST
Pró-Reitoria de

Relações
Ins�tucionais

SGP
Superintendência

de Gestão de
Pessoas

Campus
de Malês

Divisão de
Administração

Mobiliário de uso comum
(mesa, cadeira, armário,

etc.); 
Almoxarifado; Papel; 

Eletroeletrônico de uso
comum

Concessão de espaço
para Can�nas e
Reprografias; 

Serviço de Dede�zação e
desra�zação; 

Manutenção e
abastecimento Veicular; 
Concessionárias: Energia

Elétrica; Telefonia;
Cagece; Coelba; Embasa 

Manutenção de ares
condicionados, de

ex�ntores, geradores; 
Contratação de

Terceirizados: Apoio
administra�vo; Limpeza;

Vigilância; Motorista. 
RU: Forn refeições,

cartões magné�cos e
mobiliário específico 

"Aquisição de materiais
(equipamentos e

insumos) e serviços para
laboratórios não
compar�lhados 

Ações ins�tucionais
específicas e não

compar�lhada 
Projeto e TED (recurso

externo);"

Divisão
Acadêmica

Aquisição de folha de
diplomas 

Aquisição de Materiais
(equipamentos e insumos) e
serviços para Laboratórios
Compar�lhados (comissão

específica)

 

Biblioteca do
Campus dos

Aquisição de Livros Mobiliário para
biblioteca; antena



Malês an�furto; serviços e
materiais para

conservação e reparo de
livros

Seção de
Planejamento do

Campus dos
Malês

Obras e serviços de
engenharia diversos 

EPI/EPC

Serviço de avaliação
química; Serviços

correlatos à saúde e
segurança no trabalho 
Manutenção Predial

Seção de
Tecnologia

da
Informação

Serviço de
outsourcing

de
impressão

Aquisição de
Materiais

(equipamentos e
insumos) e

serviços para
provimento de
serviços de TIC

* Unidade PROGRAD e Divisão Acadêmica/Malês com absorção de responsabilidade atualmente diluídas em unidades
não associadas ao objeto.

 

Documento assinado eletronicamente por TIAGO LUCIO PEREIRA MELO, COORDENADOR(A), em 04/09/2020, às
08:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0173772 e o código CRC
534FE579.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

