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1. APRESENTAÇÃO
Os recursos públicos são aplicados por meio de diversos processos, dentre eles um de
grande relevância é o processo de aquisição. Recente proposta de melhoria desse
processo tem defendido a adoção de modo sistemático da cultura do planejamento. Isso
significa que à organização cabe não só dispor as informações sobre o que adquiriu, mas
também prever e dar publicidade para as aquisições que pretende adquirir no próximo
ano. A elaboração do chamado Plano de Compras, é uma prática que pode auxiliar nas
exigências desse novo contexto.
O plano de compras é um dos instrumentos de governança e gestão das aquisições no
qual o órgão ou entidade informa todas as demandas de bens e serviços a serem
compradas ou contratadas, inclusive prorrogações e renovações contratuais. Organizar
as informações correspondentes a elas é fundamental também para o mercado
competitivo, para que tenham acesso antecipado as informações de editais e
contratações diretas sem licitação.
Além do aspecto da transparência, o instrumento visa estimular a substituição da postura
reativa nas organizações por uma postura proativa. Desse modo, convida os gestores a
pensarem nas ações e objetivos estratégicos estabelecidos para sua unidade e, a partir
deles planejar quais aquisições e contratações poderão auxiliar no seu alcance. Em geral
a ausência dessa priorização pode causar a diminuição do impacto da atuação da
organização para a sociedade.

É necessário garantir que as aquisições estejam alinhadas não só com os objetivos da
unidade, mas também com os da instituição, ou seja, observar se há consonância com
os demais planos da instituição como: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),
Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), Plano de Gestão Orçamentária (PGO) e
Plano de Logística sustentável (PLS).
A adoção dessa prática de planejamento nas aquisições reforça o compromisso do uso
do poder de compra na Universidade Federal do Pará com a sustentabilidade e com a
mudança na maneira de pensar e gerir recursos públicos. Mudança esta que está
relacionada a possibilidade de participação da sociedade e com processo de aquisição
que atendam a critérios de qualidade. Desse modo, a instituição pretende melhorar o seu
desempenho por meio do planejamento das aquisições, bem como realizar sua função de
atuar de forma positiva e em favor da sociedade.

2. CONTEXTO DAS AQUISIÇÕES NA UFPA
As demandas por aquisições e contratações dentro da Universidade Federal do Pará
podem ser realizadas por quaisquer uma de suas unidades na capital e nos municípios
do interior. O atendimento dessas demandas, por seu turno, envolve restrição de
competências quanto à execução de procedimentos. O quadro 01 explicita como estão
organizadas estas responsabilidades:

Os bens e contratação de serviços comuns à Universidade, são licitados e gerenciados por
unidades como Diretoria de Compras e Serviços (DCS) e Comissão Permanente de
Licitação (CPL), a depender do objeto. Esses bens e serviços são definidos com base nas
aquisições feitas ao longo do tempo ou em estudos preliminares resguardando a inserção
de itens com critérios de sustentabilidade sempre que possível e retirada de itens que já
estão defasados no mercado.

3. AGENDA DE COMPRAS
Anualmente, através de pesquisas e relatórios de demandas, a Agenda de Compras
estipula, junto ao Almoxarifado Central desta UFPA, o levantamento estimativo das
quantidades de materiais comuns às unidades da UFPA. Esses são aqueles necessários
para garantir a manutenção das atividades administrativas que dão suporte às
acadêmicas, troca de itens que estiverem atingido o final de sua vida útil, e ainda suprir
demandas decorrentes de possível expansão de pessoal e manutenção da infraestrutura
da organização.
As demandas são reunidas em termos de referência por tipo e são executadas por meio de
vários pregões eletrônicos por sistema de registro de preço. Cada pregão resulta em uma
ata de registro de preço que, após publicação, possui validade máxima dada pela Lei de
doze meses.
Em determinado período do ano, a Coordenadoria de Agenda de Compras da Diretoria de
Compras e Serviços disponibiliza através do SIPAC os itens que poderão ser solicitados
pelas unidades da UFPA. O calendário da Agenda de Compras tem dois períodos de
solicitação um para campi, núcleo e institutos e outro período para unidades da
administração superior.
A agenda de compras se diferencia completamente do Plano de contratações. A agenda é
tão somente um calendário de solicitação de demandas no qual ficam disponíveis no
sistema os itens que já foram previamente estimados no plano de compras como
importantes para atender as necessidades de determinada unidade. O plano é um exercício
de previsão das demandas futuras de aquisição de bens/serviços comuns e específicos.
Nesse exercício são levantadas médias de consumo mensal, o que é realmente essencial
para manutenção das atividades e alcance dos objetivos, quando se pretende ter um
material/serviço, qual quantidade é suficiente para suprir sem desperdícios, entre outras
questões.

4. OBJETIVO DO PLANO

Dispor as informações referentes as
contratações que serão realizadas no âmbito da
Universidade Federal do Pará, observando a
racionalidade no uso de recursos, as práticas de
sustentabilidade e o alinhamento com os
objetivos estratégicos do PDI.

