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Nota de Orientação n.º 001/2018/DCCL
Assunto: Solicitação  de  contato  de  empresas  participantes  do  Pregão  Eletrônico  n.º
14/2018. 
Interessado: Helma dos Santos Bonfim
UGR: Câmpus de Cacoal

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de Nota de Orientação que tem por objetivo disseminar conhecimento sobre a
utilização das ferramentas de consulta disponíveis no portal comprasgovernamentais e no
Sistema de Administração e Serviços Gerais – SIASG com o intuito de aferir  dados de
contato  dos  fornecedores  participantes  de certames  licitatórios  deflagrados via  referido
portal,  em decorrência  de acionamento  de servidora  em exercício  na Coordenação  de
Compras e Gestão de Contratos do Câmpus de Cacoal em 16/05/2018.

DEMANDA APRESENTADA

2. A servidora indaga sobre a possibilidade de fornecimento do endereço eletrônico ou
outro forma de contato com as empresas que participaram do Pregão 14/2018?

ANÁLISE

3. A dúvida suscitada pela servidora, pelo que aparenta reside na possibilidade ou não de
divulgação  das  informações  pleiteadas.  Neste  aspecto,  esclarece-se,  que  depois  de
concluída a etapa de lances,  não mais reside necessidade de sigilo  da identidade das
empresas participantes de pregão eletrônico, portanto, perfeitamente possível o acesso a
tais informações.

SOLUÇÃO APLICADA 

4. As  informações  requisitadas  pela  requerente  podem  ser  obtidas  por  meio  dos
procedimentos a seguir descritos:

a)Acesso  ao  portal  comprasgovernamentais  no  endereço  eletrônico
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/;

b)  Escolha da opção GESTOR PÚBLICO < CONSULTA < COMPRASGOVERNAMENTAIS
< ATAS < ATAS DE PREGÃO;

c) Na tela seguinte preencha os campos Cód.UASG (no caso de licitação promovida pela
UNIR -154055), Número do Pregão devendo ser informado o número e o ano da licitação
sem espaços (ex. 142018).

d) Realizado os procedimentos acima descritos, o sítio eletrônico abrirá uma nova janela
contendo  diversos  documentos  relacionados  à  sessão  pública  da  licitação.  Uma  vez
selecionado a ata do pregão o usuário terá a sua disposição, dentre outras informações, o
CNPJ e a razão social de todas as empresas que cadastraram proposta na licitação.

5. De posse das informações supracitadas o usuário deverá acessar também no portal
comprasgovernamentais, o subsistema SICAF, com usuário e senha previamente solicitada
ao cadastrador parcial do SIASG na UNIR e consultar o nível I (CREDENCIAMENTO) do
cadastro de cada licitante que participou da sessão pública.
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CONCLUSÃO 

6. Desse modo em busca de disseminar conhecimentos sob as diversas formas de buscas
disponibilizadas  no  portal  comprasgovernamentais  e  no  Sistema  de  Administração  e
Serviços  Gerais  propõe-se  o  encaminhamento  da  presente  Nota  de  Orientação  à
interessada  para  ciência  dos  procedimentos  necessário  para  aferição  das  informações
requisitadas. 

À consideração superior.
Porto Velho – RO, 17 de maio de 2018.

Joel da Silva Cerqueira
Contador/DCCL

SIAPE n.º 2689110

De acordo. 
Porto Velho – RO, 17 de maio de 2018.

Joel da Silva Cerqueira
Diretor DCCL

Portaria n.º 2689110 
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Nota de Orientação n.º 002/2018/DCCL
Assunto: Solicita informação sobre possibilidade uma instituição participar da contratação
da outra diferente da opção Intenção de Registro de Preço.
Interessado: Helma dos Santos Bonfim
UGR: Câmpus de Cacoal

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de Nota de Orientação que tem por objetivo disseminar conhecimento sobre os
procedimentos necessários para que outras instituições participem dos registros de preços
promovidos  pela  UNIR,  além  do  registro  da  manifestação  de  IRP no  SIASGNET,  em
decorrência de acionamento de servidora em exercício na Coordenação de Compras e
Gestão de Contratos do Câmpus de Cacoal em 17/05/2018.

DEMANDA APRESENTADA

2. A servidora indaga sobre a possibilidade de uma instituição participar da contratação da
outra diferente da opção Intenção de Registro de Preço?

ANÁLISE

3. A dúvida suscitada pela servidora, reside na possibilidade ou não de uma instituição
participar da licitação de outra instituição sem utilizar Intenção de Registro de Preço. Neste
aspecto, esclarece-se, de acordo com  o Decreto nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013,  o
modo  de  instituições  diferentes  participarem  do  procedimento  licitatório  é  através  da
Intenção de Registro de Preços – IRP, conforme dispõe o inciso II do Art. 6º do Decreto em
referência, vejamos:

Art.  6º O  órgão  participante  será  responsável  pela  manifestação  de
interesse  em  participar  do  registro  de  preços,  providenciando  o
encaminhamento  ao  órgão  gerenciador  de  sua  estimativa  de  consumo,
local  de  entrega  e,  quando  couber,  cronograma  de  contratação  e
respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer
parte, devendo ainda:

[…] 

II  -  manifestar,  junto  ao  órgão  gerenciador,  mediante  a  utilização  da
Intenção de  Registro  de  Preços,  sua  concordância  com o  objeto  a  ser
licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e

4. Da leitura do dispositivo acima transcrito observa-se que é responsabilidade do órgão
interessado o  acompanhamento  e  o registro  da manifestação de interesse mediante  a
Intenção de Registro de Preços. 

SOLUÇÃO APLICADA 

5. Embora nada impeça que a requerente anexe ao processo os documentos que indique o
interesse  do  órgão,  caberá  aos  gestores  de  compras  do  mesmo  a  acompanhar  a
tramitação  do  procedimento  licitatório  e  em  tempo  oportuno  providenciar  os  devidos
registros no SIASGNET, devendo ser devidamente orientado neste sentido pela CCGC do
Câmpus de Cacoal.
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CONCLUSÃO 

6. Desse  modo em  busca  de  manter  a  padronização  dos  procedimentos  descritos  na
Instrução Normativa n.º 02/2018 e no Manual de Procedimentos de Licitações e Contratos
da UNIR considera-se inviável para UNIR assumir  o ônus de registro de demandas de
órgãos  participantes,  além  dos  critérios  estabelecidos  na  legislação  pertinente,  sendo
proposto  o  encaminhamento  da  Nota  de  Orientação  à  interessada  para  ciência  e
comunicação ao órgão interessado.

À consideração superior.

Porto Velho – RO, 18 de maio de 2018.

Marcela Gomes da Silva 
Assisnte/DCCL

SIAPE n.º 1789970

De acordo. 
Porto Velho – RO, 21 de maio de 2018.

Joel da Silva Cerqueira
Diretor DCCL

Portaria n.º 2689110 
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Nota de Orientação nº. 003/2018/DCCL
Assunto: Solicita informações sobre o preenchimento do Formulário de Oficialização de
Demandas.
Interessado: Camila L. Chaves Oliveira 
UGR: Câmpus de Porto Velho.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de Nota de Orientação que tem por objetivo disseminar conhecimento sobre o
preenchimento correto do Formulário de Oficialização de Demandas,  em decorrência de
acionamento de servidora em exercício na Coordenadoria de Qualidade de Vida e Saúde
do Servidor (CQVS) do Câmpus de Porto Velho em 22/05/2018.

DEMANDA APRESENTADA

2. A  servidora  indaga  sobre  os  seguintes  itens  do  Formulário  de  Oficialização  de
Demandas:

 Qual a área requisitante? 
 Quem é responsável pela demanda? 
 Qual a unidade responsável pelo gerenciamento da demanda? 
 Como é  feito  o  cálculo  da  previsão  da  data  em  que  devem  ser  entregues  os

materiais? 

ANÁLISE

3. Trata-se de assunto tratado no Ar. 4.º da Instrução Normativa n.º 002/2018/PRAD, cujas
respostas para as dúvidas suscitadas pela servidora seguem devidamente listadas:

 No  item  área  requisitante,  deve  ser  preenchido  o  nome  do  setor  que  está
solicitando, no presente caso a  Coordenadoria de Qualidade de Vida e Saúde do
Servidor (CQVS).

 O responsável pela demanda é o coordenador da referida unidade, ou inexistindo
coordenador, o servidor que está preenchendo o formulário.

 A unidade responsável pelo gerenciamento da demanda, é a UGR a qual a unidade
CQVS está subordinada, ou seja, a Pró-Reitoria de Administração, que a critério do
Pró-Reitor, poderá delegar a competência para a Diretoria de Gestão de Pessoas
(DGP). 

 Para cálculo da previsão de entrega dos materiais,  a unidade responsável deve
estimar o tempo de tramitação do processo, subdivido em: Instrução preliminar, a
cardo da Equipe de Planejamento; análise/licitação, a cargo da CCL (variável de 60
a 180 dias, dependendo da complexidade do objeto e da qualidade da instrução
preliminar do processo) e previsão do tempo de entrega do material a ser adquirido,
via de regra, estabelecido em 30 dias nos editais das licitações.

SOLUÇÃO APLICADA 

4. A requerente deverá aferir junto à PRAD, se há interesse de delegar competência para
preenchimento do referido formulário às diretorias subordinadas à Pró-Reitoria, bem como
avaliar e mensurar o tempo de tramitação do processo de acordo com a complexidade do
objeto e a expertise dos servidos indicados para referida tarefa. 

End.: Sala 02 - Prédio Central da UNIR - Avenida Presidente Dutra, 2965 - Centro  - CEP 76.801-059 

 E-mail: contratos@unir.br    -   Fone (069) 2182  2013/2013   - Porto Velho - RO.

mailto:cpl@unir.br


Fundação Universidade Federal de Rondônia  Pró-Reitoria de Administração
     Coordenação de Convênios e Contratos

 CNPJ: 04.418.943/0001-90

CONCLUSÃO 

5. A  presente  Nota  de  Orientação  deverá  ser  enviada  à  interessada  para  ciência  e
providências acima indicadas.

À consideração superior.

Porto Velho – RO, 23 de maio de 2018.

Marcela Gomes da Silva 
Assisnte/DCCL

SIAPE n.º 1789970

De acordo. 
Porto Velho – RO, 23 de maio de 2018.

Joel da Silva Cerqueira
Diretor DCCL

Portaria n.º 2689110 
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Nota de Orientação nº. 004/2018/DCCL
Assunto: Solicita informações sobre a possibilidade de não realizar consulta as demais
UGRs a respeito da Adesão.
Interessado: Jessyca Martins de Sena.
UGR: Câmpus de Porto Velho.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de Nota de Orientação que tem por objetivo disseminar conhecimento sobre os
procedimentos  necessários  para Adesão a Ata de Registro  de Preços gerenciadas por
outros órgãos federais, em decorrência de acionamento de servidora em exercício na Pró-
reitoria de Pós-graduação e Pesquisa do Câmpus de Porto Velho em 22/05/2018.

DEMANDA APRESENTADA

2. A servidora indaga, qual a possibilidade de prosseguir com o pedido de Adesão, sem
consultar as demais UGRs?

ANÁLISE

3. Trata-se de assunto previsto no procedimento 3.1.4.  do Manual de Procedimento de
Licitações e Contratos, o qual disciplina os procedimentos necessários para instrução de
adesões no âmbito da UNIR.

4. Neste sentido, o item 1. do referido procedimento estabelece a possibilidade de aderir a
ata de registro de preço, desde que observado todos os requisitos pertinentes aos atos
preparatórios  da  licitação  inclusive  consulta  as  demais  UGRs visando  consolidação  de
demandas a fim de evitar abertura de vários processos com o mesmo objeto, vejamos:

1. UNIDADE REQUISITANTE - Havendo constatação de atas de registro de
preços vigentes, gerenciadas por outros órgãos federais, disponível para
adesão  no  portal  compras  governamentais,  cujo  objeto  atenda  as
necessidades  da  UNIR,  a  os  servidores  designados  para  instrução  do
processo, poderão optar por aderir à referida ata para aquisição imediata
na condição de órgão não participante. Neste caso, o servidor designado,
atenderá ao disposto nas alíneas A, B, C, D, E, F e G do Procedimento n.º
3.1.1. Aquisição de bens e serviços via SRP. 

5. Apesar do exposto, como a servidora afirma que já realizou o referido procedimento em
processo específico para licitação e que a adesão pretendida destina-se ao atendimento de
demanda  imediata  e  que  não  poderá  aguardar  a  conclusão  dos  trâmites  licitatórios,
entende-se que não há necessidade de uma nova consulta,  desde que justificado nos
autos.

SOLUÇÃO APLICADA 

6. A requerente deverá primeiramente atender aos itens 1, 2 e 3 do procedimento 3.1.1. do
Manual  de  Procedimentos  de  Licitações  e  Contratos  publicado  no  endereço
http://www.licitacoes.unir.br/uploads/88698688/arquivos/Manual_de_procedimentos_licitaco
es_e_contratos___Consolidado_2_113839393.pdf.
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7. Outrossim, na hipótese de haver dentre as demandas recebidas outros eventos com
previsão de realização antes da conclusão do procedimento licitatório sugere-se que seja
incluído na adesão ora pretendida.

CONCLUSÃO 

8. A  presente  Nota  de  Orientação  deverá  ser  enviada  à  interessada  para  ciência  e
providências acima indicadas.

À consideração superior.

Porto Velho – RO, 25 de maio de 2018.

Marcela Gomes da Silva 
Assisnte/DCCL

SIAPE n.º 1789970

De acordo. 
Porto Velho – RO, 25 de maio de 2018.

Joel da Silva Cerqueira
Diretor DCCL

Portaria n.º 2689110 
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Nota de Orientação nº. 005/2018/DCCL
Assunto: Solicita informações sobre emissão de atestado de capacidade técnica.
Interessado: Mayke Stofel Sampaio.
UGR: Câmpus de Rolim de Moura.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de Nota de Orientação que tem por objetivo disseminar conhecimento sobre os
procedimentos  necessários  para  emissão  de  atestado  de  capacidade  técnica,  em
decorrência  de  acionamento  de  servidor  em exercício  na  Coordenação  de  Compras  e
Gestão de Contratos do Câmpus de Rolim de Moura em 23/05/2018.

DEMANDA APRESENTADA

2. O servidor apresenta as seguintes dúvidas:

 Quem tem competência para emitir atestado de capacidade técnica?
 Quais são os procedimentos para emissão do atestado?

ANÁLISE

3. Trata-se de assunto previsto Instrução Normativa nº. 002/PRAD/UNIR/2018 de 12 de
março  de  2018,  o  qual  disciplina  sobre  os  procedimentos  para  instrução  de  processo
licitatório e  gestão de contratos no âmbito da unir.

4. A respeito,  os  artigos  33  e  34  da referida  norma estabelece  a  responsabilidade  de
analisar o pedido de emissão de atestado de capacidade técnica ao gestor do contrato/
setor responsável pelo recebimento dos bens e serviços, e ainda, a responsabilidade de
emissão do referido atestado ao Diretor de Câmpus, no caso de serviços, e ao Diretor da
DASG, no caso de materiais, vejamos:

Art.  33. Caberá ao Gestor do Contrato e aos setores responsáveis pelo
recebimento  de  bens  analisar  os  pedidos  de  emissão  de  atestados  de
capacidade  técnica  e  emitir  parecer  dirigido  à  Autoridade  competente
quanto à possibilidade ou não de atendimento. 
Art. 34. Caberá ao Diretor de Administração e Serviços Gerais a emissão
de atestados de capacidade técnica no caso de fornecimento de bens e ao
Diretor de Campus, no caso de prestação de serviços. 

SOLUÇÃO APLICADA 

5. O requerente deverá encaminhar os pedidos de atestados de capacidade técnica ao
Gestor  do  Contrato  e  aos  setores  que  receberam  os  bens  ou  prestação  de  serviços
fornecidos pela empresa, os quais devem fazer um parecer expondo a respeito da entrega
dos  materiais  ou  da  prestação  de  serviços  e  encaminhar  o  parecer  a  Autoridade
competente.

6. Ressalte-se que, a responsabilidade para emissão dos atestados de capacidade técnica
referente ao fornecimento de bens, será do Diretor de Administração e Serviços Gerais, já
a emissão de atestados de capacidade técnica referente a prestação de serviços, será do
Diretor do Campus.
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CONCLUSÃO 

7. A presente  Nota  de  Orientação  deverá  ser  enviada  ao  interessado  para  ciência  e
providências acima indicadas.

À consideração superior.

Porto Velho – RO, 28 de maio de 2018.

Marcela Gomes da Silva 
Assisnte/DCCL

SIAPE n.º 1789970

De acordo. 
Porto Velho – RO, 28 de maio de 2018.

Joel da Silva Cerqueira
Diretor DCCL

Portaria n.º 2689110 
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Nota de Orientação nº. 006/2018/DCCL
Assunto: Solicita  informações  sobre  os  procedimentos  acerca  da  manifestação  de
interesse em intenção de registro de preço divulgado por outra UASG. 
Interessado: Jessyca Martins de Sena.
UGR: Câmpus de Porto Velho.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de Nota de Orientação que tem por objetivo disseminar conhecimento sobre os
procedimentos acerca da manifestação de Intenção de Registro de Preços, em decorrência
de acionamento de servidora em exercício na Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa
do Câmpus de Porto Velho em 24/05/2018.

DEMANDA APRESENTADA

2. A servidora indaga, se é necessário autuar processo para manifestação de interesse em
Intenções de Registro de Preços, divulgadas por outras instituições federais?

ANÁLISE

3. Trata-se de assunto previsto no procedimento 3.1.3.  do Manual de Procedimento de
Licitações e Contratos, o qual disciplina os procedimentos necessários para contratações
por meio de manifestação de interesse em Intenções de Registro de Preços divulgadas por
outras unidades gestoras, ferramenta esta regulamentada no âmbito do Poder Executivo
Federal no Art. 6º do Decreto n.º 7.892/2013, vejamos:

Art.  6º  O  órgão  participante  será  responsável  pela  manifestação  de
interesse  em  participar  do  registro  de  preços,  providenciando  o
encaminhamento  ao  órgão  gerenciador  de  sua  estimativa  de  consumo,
local  de  entrega  e,  quando  couber,  cronograma  de  contratação  e
respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer
parte, devendo ainda: 

I - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços
estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente; 

II  -  manifestar,  junto  ao  órgão  gerenciador,  mediante  a  utilização  da
Intenção de  Registro  de  Preços,  sua  concordância  com o  objeto  a  ser
licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e (grifei).

4. Neste  sentido,  esclarece-se  que,  a  manifestação  de  interesse  só  é  permitida  nas
hipóteses  em  que  a  unidade  já  dispõe  de  demanda  formalizada,  processo  autuado  e
equipe  de  planejamento  constituída  pela  autoridade  competente  para  instrução  de
procedimento licitatório por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP, no caso da
UNIR, mediante Portaria emitida pelo Diretor da DCCL. 

5. Enfim, a dúvida da requerente é em que momento autuar processo? Como já exposto,
um  dos  atos  iniciais  do  procedimento  licitatório  é  a  autuação  do  processo  pela  UGR
Requisitante, independentemente da forma de contratação. Desse modo, por ocasião de
eventual manifestação de interesse a UGR já deve dispor de processo autuado com a
finalidade de deflagrar licitação via SRP.
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6.  Nesse aspecto, o que ocorre é que ao invés do sequenciamento visando licitação, a
unidade  opta  for  direcionar  as  demandas  apuradas  ao  órgão  gerenciador  da  IRP,cuja
compras atendem as necessidades da UNIR.

SOLUÇÃO APLICADA 

7. A requerente deverá primeiramente atender aos itens 1, 2, 3 e 4 do procedimento 3.1.6.
do  Manual  de  Procedimentos  de  Licitações  e  Contratos  publicado  no  endereço
http://www.licitacoes.unir.br/uploads/88698688/arquivos/Manual_de_procedimentos_licitaco
es_e_contratos___Consolidado_2_113839393.pdf,  inclusive  consulta  as  demais  UGRs
visando consolidação de demandas a fim de evitar abertura de vários processos com o
mesmo objeto.

8. Cumpridos todos os procedimentos acima descritos, caso a UGR requisitante encontre
uma Intenção de Registro de Preços - IRP que atenda suas necessidades, então deverá
observar  todos  os  requisitos  pertinentes  a  esta  forma  de  contratação,  conforme
disciplinado no Procedimento n.º 3.1.3 do Manual de Licitações e Contratos.

9. Outrossim, na hipótese de apenas parte dos itens contemplados na Oficialização de
demandas que compõe o processo inicial estarem disponíveis na IRP para manifestação
de  interesse,  a  Equipe  de  Planejamento  da  Contratação  deverá  emitir  despacho
fundamentado dirigido ao Gestor da  UGR, propondo a exclusão dos itens disponibilizados
na  IRP  por  ela  localizada,  do  processo  de  compras  inicial,  bem  como  solicitando  a
autuação de novo processo visando o registro de manifestação de interesse.

10. Neste caso deverá ser juntado ao novo processo cópia da Oficialização de Demandas
inicial, cópia da Portaria que instituiu a Equipe de Planejamento da Contratação e cópias
dos formulários de demandas encaminhados pelas demais Unidades Gestoras.

CONCLUSÃO 

11. A presente  Nota  de  Orientação  deverá  ser  enviada  à  interessada  para  ciência  e
providências acima indicadas.

À consideração superior.

Porto Velho – RO, 28 de maio de 2018.

Marcela Gomes da Silva 
Assistente/DCCL

SIAPE n.º 1789970

De acordo. 
Porto Velho – RO, 28 de maio de 2018.
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Nota de Orientação nº. 007/2018/DCCL
Assunto: Solicita  informações  sobre  os  procedimentos  acerca  da  manifestação  de
interesse em intenção de registro de preço divulgado por outra UASG para aquisição de
equipamento de TI. 
Interessado: Jessyca Martins de Sena.
UGR: Câmpus de Porto Velho.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de Nota de Orientação que tem por objetivo disseminar conhecimento sobre os
procedimentos acerca da manifestação de Intenção de Registro de Preços, em decorrência
de acionamento de servidora em exercício na Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa
do Câmpus de Porto Velho em 25/05/2018.

DEMANDA APRESENTADA

2. A servidora apresenta as seguintes dúvidas:

 De  acordo  com  o  Manual  de  Procedimento  de  Licitações  e  Contratos,  qual
procedimento deve ser adotado para manifestar IRP de equipamento de TI? 

 A descrição dos materiais deve ser a mesma do órgão gerenciador?
 É necessário elaborar estudo preliminar e mapa de risco?
 É proibido identificar marca na descrição? 

ANÁLISE

3. Trata-se  de  assunto  previsto  nos  procedimentos  3.1.2  e  3.1.3.  do  Manual  de
Procedimento de Licitações e Contratos, o qual disciplina os procedimentos necessários
para contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Contratações por meio de
manifestação  de  interesse  em Intenções  de  Registro  de  Preços  divulgadas  por  outras
unidades gestoras, ferramenta esta regulamentada no âmbito do Poder Executivo Federal
no Art. 6º do Decreto n.º 7.892/2013, vejamos:

Art.  6º O  órgão  participante  será  responsável  pela  manifestação  de
interesse  em  participar  do  registro  de  preços,  providenciando  o
encaminhamento  ao  órgão  gerenciador  de  sua  estimativa  de  consumo,
local  de  entrega  e,  quando  couber,  cronograma  de  contratação  e
respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos
termos da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº. 10.520, de 17
de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer
parte, devendo ainda: 

I - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços
estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente; 

II  -  manifestar,  junto  ao  órgão  gerenciador,  mediante  a  utilização  da
Intenção de  Registro  de  Preços,  sua  concordância  com o  objeto  a  ser
licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e Grifo nosso

4. Neste  sentido,  esclarece-se  que,  a  manifestação  de  interesse  só  é  permitida  nas
hipóteses  em  que  a  unidade  já  dispõe  de  demanda  formalizada,  processo  autuado  e
equipe  de  planejamento  constituída  pela  autoridade  competente  para  instrução  de
procedimento licitatório por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP, no caso da
UNIR, mediante Portaria emitida pelo Diretor da DCCL. 
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5. Logo, referente ao primeiro questionamento da servidora, no caso de manifestação de
interesse de Soluções de Tecnologia da Informação, no tocante aos atos preparatórios da
contratação, deve ser observado primeiramente os itens 1, 2, 3 e 4 do procedimento 3.1.2,
e posteriormente, todo o procedimento 3.1.3. do Manual de Procedimento de Licitações e
Contratos.

6. Todavia, de acordo com § 2º do Art. 9º da Instrução Normativa n.º 04/2014/SLTI/MPOG,
caso o órgão gerenciador não exija, não é obrigatório a elaboração da Análise de Riscos
e do Termo de Referência, vejamos:

Art.  9º  A fase  de  Planejamento  da  Contratação  consiste  nas  seguintes
etapas:
[...]
III - Análise de Riscos; 
e IV - Termo de Referência ou Projeto Básico.
[...]
§  2º  Exceto  no  caso  em que o  órgão  ou entidade seja  partícipe  da
licitação, quando são dispensáveis as etapas III e IV do caput deste
artigo,  é  obrigatória  a  execução  de  todas  as  etapas  da  fase  de
Planejamento da Contratação, independentemente do tipo de contratação,
inclusive nos casos de: (Redação dada pela Instrução Normativa N° 2, de
12 de janeiro de 2015). (grifei).

7. Na prática o que ocorre é que ao invés do sequenciamento visando licitação, a unidade
escolhe por direcionar as demandas apuradas ao órgão gerenciador da IRP, cuja compras
atendem  as  necessidades  da  UNIR,  sendo  dispensável,  a  Análise  de  Riscos,  porém
mantida a obrigatoriedade dos Estudos Preliminares, logo, a descrição deve ser de acordo
com a necessidade do setor  e a manifestação de interesse só se torna viável  caso a
descrição do órgão seja suficiente para atender a demanda da UNIR. 

8.  Por fim, a última pergunta demonstra um equívoco cometido por muitas pessoas, ou
seja, não é proibido estabelecer marca no edital. O que é vedado é o direcionamento a um
único licitante/fornecedor. Há possibilidade de incluir marca na descrição de algum bem,
desde  que  devidamente  justificado,  pois,  muitas  vezes  ocorre  de  o  produto  com  as
especificações que o setor necessita somente é fabricado por uma marca, devido a esta
situação, o legislador permitiu a exceção de estabelecer marca no edital, como estatui o
art. 7º, §5 da Lei nº. 8.666/93:
 

§5º É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços
sem  similaridade  ou  de  marcas,  características  e  especificações
exclusivas,  salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou
ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o
regime  de  administração  contratada,  previsto  e  discriminado  no  ato
convocatório. Grifo nosso

9. Nesse sentido, julgados do Tribunal de Contas da União:

“…] a indicação de Marca como parâmetro de qualidade pode ser admitida
para facilitar a descrição do objeto a ser licitado, desde que seguida da
expressão  ‘ou  equivalente’,  ‘ou  similar’,  ou  de  ‘melhor  qualidade’”
(ACÓRDÃO nº 2401/2006). 

a indicação de marca na licitação  deve ser precedida de apresentação
de  justificativas  técnicas  que  demonstrem,  de  forma  clara  e
inafastável, que a alternativa adotada é a mais vantajosa e a única que
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atende  às  necessidades da  licitação.”(ACÓRDÃO nº  636/2006).  Grifo
nosso

SOLUÇÃO APLICADA 

10. A requerente deverá primeiramente atender aos itens 1, 2, 3 e 4 do procedimento 3.1.2.
do  Manual  de  Procedimentos  de  Licitações  e  Contratos  publicado  no  endereço
http://www.licitacoes.unir.br/uploads/88698688/arquivos/Manual_de_procedimentos_licitaco
es_e_contratos___Consolidado_2_113839393.pdf,  inclusive  consulta  as  demais  UGRs
visando consolidação de demandas a fim de evitar abertura de vários processos com o
mesmo objeto.

11. Cumpridos todos os procedimentos acima descritos, caso a UGR requisitante encontre
uma Intenção de Registro de Preços - IRP que atenda suas necessidades, então deverá
observar  todos  os  requisitos  pertinentes  a  esta  forma  de  contratação,  conforme
disciplinado no Procedimento n.º 3.1.3 do Manual de Licitações e Contratos.

12. Outrossim, na hipótese de apenas parte dos itens contemplados na Oficialização de
demandas que compõe o processo inicial estarem disponíveis na IRP para manifestação
de  interesse,  a  Equipe  de  Planejamento  da  Contratação  deverá  emitir  despacho
fundamentado dirigido ao Gestor da  UGR, propondo a exclusão dos itens disponibilizados
na  IRP  por  ela  localizada,  do  processo  de  compras  inicial,  bem  como  solicitando  a
autuação de novo processo visando o registro de manifestação de interesse.

13. Neste caso deverá ser juntado ao novo processo cópia da Oficialização de Demandas
inicial, cópia da Portaria que instituiu a Equipe de Planejamento da Contratação e cópias
dos formulários de demandas encaminhados pelas demais Unidades Gestoras.

CONCLUSÃO 

14. A presente  Nota  de  Orientação  deverá  ser  enviada  à  interessada  para  ciência  e
providências acima indicadas.

À consideração superior.

Porto Velho – RO, 30 de maio de 2018.

Marcela Gomes da Silva 
Assistente/DCCL

SIAPE n.º 1789970

De acordo. 
Porto Velho – RO, 30 de maio de 2018.

Joel da Silva Cerqueira
Diretor DCCL

Portaria n.º 2689110 
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