
INSTRUÇÃO PROCESSUAL

LABINFRA 2022 – DIRETORIA DE

COMPRAS E SERVIÇOS - UFPA



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

◎ Ofício de solicitação de compra: deverá ser direcionado à DCS, com o nome

do coordenador, nome do laboratório a ser atendido, e-mail e telefone de

contato.

◎ Termode Referência: deverá constar a especificação detalhada dos itens e o

valor médio das 3 propostas ;

◎ Propostas: para cada item deverá ser apresentado 3 propostas com as

mesmas especificações .

MATERIAL 

PERMANENTE
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◎OBSERVAÇÃO: As propostas deverão ser realizadas, com base na Instrução 

Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020:

III.

I. Painel de preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos.

(Obs: Selecionar e salvar resultados com valores compatíveis ao do mercado

atual);

II. Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos

especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da

pesquisa; (Obs: realizar cálculo do frete considerando o Cep da UFPA <66075-

110> e salvar o documento em arquivo PDF; Não será aceito como forma de

proposta pesquisa em sites como: Mercado Livre);

Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde

que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis)

meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

(Obs: O frete (CIF) deverá estar incluso na proposta).

MATERIAL 

PERMANENTE
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◎ Planilha (Disponível no site da PROAD ): deverá ser preenchida com as descrições 

resumidas do material, quantitativo, CNPJ e valor das propostas .

◎OBSERVAÇÃO: Todos os documentos deverão ser enviados para o e-mail

compraslabinfra@gmail.com

◎ Prazo de envio: Até  o  dia 15/07/2022

MATERIAL 

PERMANENTE
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

◎Ofício ;

◎ Termo de Referência;

◎ Proposta formal com assinatura do fornecedor, validade da proposta e frete CIF;

◎ Comprovação de Exclusividade (Atestado fornecido pelo órgão de registro do  

comércio local ou entidades equivalentes); OBRIGATÓRIO

◎ Justificativado preço (Documento que comprove que a empresa pratica  no mercado

o preço ofertado através de Nota de empenho e/ou Nota Fiscal);

◎ Certidões;

◎ Autorização da Despesa (Ordenador da Unidade).

INEXIGIBILIDADE  

DE LICITAÇÃO-

Consumo
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OBSERVAÇÃO: A CPGA ficará responsável pelo cadastro da requisição e a criação do

processo eletrônico de compra no SIPAC. A finalização dos registros no SIASG fica

centralizada na DCS/PROAD.

INEXIGIBILIDADE  

DE LICITAÇÃO-

Consumo

6



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

◎Ofício;

◎ Termo de Referência;

◎ Proposta formal com assinatura do fornecedor, validade da proposta e frete CIF;

◎ Comprovação de Exclusividade (Atestado fornecido pelo órgão de registro do

comércio local ou entidades equivalentes); OBRIGATÓRIO

◎ Justificativa do preço (Documento que comprove que a empresa pratica no mercado

o preço ofertado através de Nota de empenho e/ou Nota Fiscal).

OBSERVAÇÃO: Todos os documentos deverão ser enviados para

o e-mail compraslabinfra@gmail.com

INEXIGIBILIDADE  

DE LICITAÇÃO –

Permanente 

(Centralizadona  

DCS)

7

mailto:compraslabinfra@gmail.com


◎O coordenador deverá entrar em contato com a CPGApara a instrução correta do 

processo.

◎ Para informações quanto aos pregões disponíveis, entrar em contato com a DCS:

3201-8224/8225 ou no e-mail: compraslabinfra@gmail.com

MATERIAL DE  

CONSUMO E 

PERMANENTE –

AGENDA 

DE

COMPRAS
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

◎Ofício;

◎ Termo de Referência;

◎ 3 Propostas formais com assinatura do fornecedor, validade da proposta e frete CIF;

◎ Licenças do fornecedor para venda dos produtos controlados: CR (Exército) e/ou 

CLF (Polícia Federal) –OBRIGATÓRIO;

◎ Certidões;

◎ Resumo para empenho (SIPAC) –CPGA;

◎ Parecer Técnico (SIPAC) –CPGA;

◎ Autorização da Despesa (Ordenador da Unidade) –CPGA;

◎Relatório SIASG –DCS/PROAD.

MATERIAL DE  

CONSUMO –

Produtos Químicos  

Controlados 

(Polícia Federal e  

Exército)
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OBSERVAÇÃO: ACPGAficará responsável pelo cadastro da requisição e a criação do 

processo eletrônico de compra no SIPAC. A finalização dos registros no SIASG fica 

centralizada na DCS/PROAD.

Dúvidas referentes a Produtos Químicos Controlados: diproquim@ufpa.br ou

3201-8229.

MATERIAL DE  

CONSUMO –

Produtos Químicos  

Controlados 

(Polícia Federal e  

Exército)
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Os materiais que não estiverem disponíveis na Agenda de Compras, em

regra, deverão ser adquiridos preferencialmente através de Cotação Eletrônica. Caso a

unidade realize a aquisição por dispensa (3 propostas), é necessário a devida

justificativa pela adoção desta opção.

A CPGA da unidade ficará responsável pelo registro do processo. O

coordenador deverá entrar em contato com a CPGA da sua unidade para maiores

informações.

DISPENSA DE  

LICITAÇÃO –

Apenas Material

de Consumo
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OBSERVAÇÕES Para informações quanto a natureza de despesa

do material, disponibilizamos no site da PROAD a  

Portaria Nº 448/2002 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Em caso de dúvidas entrar em contato com a 

DAP pelo e-mail: patrimonio@ufpa.br ou 3201-7461.
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CONTATOS - DCS

TELEFONE: 3201-8224 /8225

EMAIL:
compraslabinfra@gmail.com

Prazo de envio da Documentação: Até 15/07/2022
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