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1. Apresentação 

O ano de 2021, assim como o de 2020
principalmente, ao caráter Pandêmico e ao início de uma nova gestão tanto na 
administração superior como no Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias
(CCHSA). Além disso, muitas mudanças 
planejamento, gerenciamento e acom
atividades estão passando por um mome
novo paradigma, o que eleva ainda mais sua importância e a necessidade de 
aprimoramento das atividades relacionadas às aquis

O setor de licitações e contratações tem entre suas atribuições coorden
supervisionar as atividades 
considerando a complexidade que envolve a gestão das contratações, algumas 
limitações e entraves dificultaram o processo durante esse período, podemos citar entre 
eles: (a) a dificuldade de entendimento por 
participar do processo de planejamento e 
necessidade de distribuição de atribuições para que esses servidores sejam responsáveis 
pela sua solicitação como a elaboração de estudos prelimin
de referência; (c) demandas iniciais tiveram que ser devolvidas para correções por estar 
com descrições erradas, ou incompletas, também para que fosse
plausíveis das reais necessidades, 
na solicitação dos itens; (e) orientação por parte da Pró
participação dos ciclos de compras, o que não foi concretizado da maneira como foi 
planejado; (f) a grande quantidade de itens licitados sem cotação havendo pregões com 
aproximadamente 30% de sucesso e (g) 
o que dificultou a continuidade e 
necessidade constante de atualização e capacitação
setores de contabilidade, licitaç
várias mudanças ocorridas na legislação, modelos da AGU e demais exigências a serem 
seguidas. 

Mesmo assim, podemos destacar 
processos de compras e aquisições do CCHSA seguindo uma continuidade de ações 
impostas na administração ant
reuniões virtuais, devido ao
foram realizadas com sucesso
critérios de sustentabilidade de acordo com a legislação. Nesse ano se destaca a 
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O ano de 2021, assim como o de 2020 foi outro ano atípico para todos devido, 
principalmente, ao caráter Pandêmico e ao início de uma nova gestão tanto na 

stração superior como no Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias
lém disso, muitas mudanças ocorreram, entre elas está à forma de 

planejamento, gerenciamento e acompanhamento das compras públicas
atividades estão passando por um momento de transformação e de consolidação de um 
novo paradigma, o que eleva ainda mais sua importância e a necessidade de 
aprimoramento das atividades relacionadas às aquisições públicas. 

O setor de licitações e contratações tem entre suas atribuições coorden
supervisionar as atividades referentes às aquisições do CCHSA e no ano de 2021
considerando a complexidade que envolve a gestão das contratações, algumas 
limitações e entraves dificultaram o processo durante esse período, podemos citar entre 

a dificuldade de entendimento por parte dos servidores demandantes em 
do processo de planejamento e acompanhamento das contratações; (b)

necessidade de distribuição de atribuições para que esses servidores sejam responsáveis 
a elaboração de estudos preliminares, mapas de risco e termos 

demandas iniciais tiveram que ser devolvidas para correções por estar 
com descrições erradas, ou incompletas, também para que fossem feitas justificativas 

as reais necessidades, ocasionando um retrabalho; (d) falta de padronização 
; (e) orientação por parte da Pró-Reitoria de Administração para 

participação dos ciclos de compras, o que não foi concretizado da maneira como foi 
o; (f) a grande quantidade de itens licitados sem cotação havendo pregões com 

aproximadamente 30% de sucesso e (g) a constante remoção de servidores do 
a continuidade e o acompanhamento de processos, 
ante de atualização e capacitação de novos servidores ocupantes dos 

licitações, contratos e demais setores demandantes devido
várias mudanças ocorridas na legislação, modelos da AGU e demais exigências a serem 

podemos destacar a continuidade e evolução referente ao
de compras e aquisições do CCHSA seguindo uma continuidade de ações 

impostas na administração anterior e que foram bem sucedidas. F
devido ao trabalho remoto, e as principais aquisições e contratações 
com sucesso. O que se apresentou de mais novo, é que previsão de 

critérios de sustentabilidade de acordo com a legislação. Nesse ano se destaca a 
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Gestão patrimonial 

outro ano atípico para todos devido, 
principalmente, ao caráter Pandêmico e ao início de uma nova gestão tanto na 

stração superior como no Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias 
s está à forma de 

panhamento das compras públicas. Essas 
nto de transformação e de consolidação de um 

novo paradigma, o que eleva ainda mais sua importância e a necessidade de 

O setor de licitações e contratações tem entre suas atribuições coordenar e 
ões do CCHSA e no ano de 2021, 

considerando a complexidade que envolve a gestão das contratações, algumas 
limitações e entraves dificultaram o processo durante esse período, podemos citar entre 

parte dos servidores demandantes em 
acompanhamento das contratações; (b) 

necessidade de distribuição de atribuições para que esses servidores sejam responsáveis 
ares, mapas de risco e termos 

demandas iniciais tiveram que ser devolvidas para correções por estar 
m feitas justificativas 
falta de padronização 

Reitoria de Administração para 
participação dos ciclos de compras, o que não foi concretizado da maneira como foi 

o; (f) a grande quantidade de itens licitados sem cotação havendo pregões com 
remoção de servidores do Campus, 

o acompanhamento de processos, levando a uma 
de novos servidores ocupantes dos 

ões, contratos e demais setores demandantes devido a 
várias mudanças ocorridas na legislação, modelos da AGU e demais exigências a serem 

a continuidade e evolução referente aos 
de compras e aquisições do CCHSA seguindo uma continuidade de ações 

Foram realizadas 
as principais aquisições e contratações 

. O que se apresentou de mais novo, é que previsão de 
critérios de sustentabilidade de acordo com a legislação. Nesse ano se destaca a 



obrigatoriedade do Estudo Técnico Preliminar Digital (ETP) para realização das 
licitações. 
 
2. Indicadores do PDI 

(Apresentar os valores dos indicadores de desempenho do PDI UFPB, em 2021) 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR 2020 2021 

Desenvolver e 
executar rotinas 
participativas de 
planejamento, 

avaliação e controle. 

Taxa de servidores que atuam nos 
procedimentos de 

compras/contratações/licitações com 
capacitação atualizada – TSPCA 

- 9,09% 

Taxa de processos de aquisições e 
contratações alinhados ao PDI e PAC 

vigentes 
- 100% 

Prover a segurança das 
pessoas, do patrimônio 

e da informação. 

Taxa de Unidades inventariadas ² * 
(TUIv) 

0,00% 0,00% 

Assegurar uma gestão 
orçamentária e 

financeira participativa 
e eficiente, priorizando 

as ações estratégicas 

Percentual de Restos a Pagar inscritos 
(RPins)¹ 

56,7% 66,00% 

Taxa de Execução Financeira (TEF)¹ 99,4% 98,35% 

¹Processo 23074.131368/2021-33 
²Processo 23074.127441/2021-41 
*Foi realizado o planejamento para início no ano de 2020 e com o advento da pandemia houve o 
interrupção da atividade. 
 
3. Licitação e Contratos  

1. Apresentar a conformidade legal (principais normas internas e mecanismos de 
controle e prevenção de irregularidades ou falhas utilizadas). 
 
Lei nº 8.666, de 1993, que Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. 

 
2. Apresentar resumo dos valores de contratações, formalizadas em 2021, 

classificadas pelos principais tipos de serviço ou bens, bem como com a 
indicação das áreas da organização favorecidas com a aquisição. 

 

Modalidade 
Quantidade 
de licitações 

concretizadas 

Valor licitado 
(R$) 

Valor empenhado 
em 2021 

Pregão eletrônico 12 2.173.386,86 2.793.064,89 
Dispensa 06 20.544,80 20.544,80 
Inexigibilidade 04 8.730,03 8.730,03 
Importação por dispensa 00 0,00 0,00 
Importação por inexigibilidade 00 0,00 0,00 



Leilão 00 0,00 0,00 
RDC 00 0,00 0,00 
Adesão 02 789.900,00 789.900,00 
Participação 00 0,00 0,00 
IRP 10 1.049.158,15 851.893,58 

Total³ 34 4.041.719,84 4.464.133,30 
³Processo 23074.000085/2022-97 
 
 
Pregões eletrônicos 
 

Nº Processo OBJETO VALOR (R$) 

1. 24074.039635/2020-29 

Aquisição de vidrarias e recipientes de 
laboratório. Total de Itens Licitados: 171. 
Edital: 06/01/2021 das 08h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 17h00. Endereço: Campus III 
- Cidade Universitária - Bananeiras/PB, ou 
https://www.gov.br/compras/edital/153074-
5-00005-2020. Entrega das Propostas: a 
partir de 06/01/2021 às 08h00 no site 
www.gov.br/compras. Abertura das 
Propostas: 20/01/2021 às 09h00 no site 
www.gov.br/compras. Informações Gerais: 
TEREZINHA DOMICIANO DANTAS 
MARTINS Diretora de Centro 

43.868,77 

2. 23074.08130/2020-96 

Aquisição de utensílios de cozinha. Total 
de Itens Licitados: 24. Edital: 06/04/2021 
das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. 
Endereço: Campus III- Cidade 
Universitária – Bananeiras/PB, ou 
https://www.gov.br/compras/edital/153074-
5-00001-2021. Entrega das Propostas: a 
partir de 06/04/2021 às 08h00 no site 
www.gov.br/compras. Abertura das 
Propostas: 19/04/2021 às 09h00 no site 
www.gov.br/compras. Informações Gerais: 
GEORGE RODRIGO BELTRAO DA 
CRUZ Diretor de Centro 

12.924,00 

3. 23074.072901/2021-64 

Aquisição de materiais permanentes para 
atender as necessidades do Centro de 
Ciências Humanas Sociais e Agrárias e do 
Colégio Agrícola "Vidal de Negreiros"- 
CCHSA/CAVN da UFPB. Total de Itens 
Licitados: 53. Edital: 03/11/2021 das 08h00 
às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: 
Campus III, Cidade Universitária - 
Bananeiras/PB ou 
https://www.gov.br/compras/edital/153074-
5-00009-2021. Entrega das Propostas: a 
partir de 03/11/2021 às 08h00 no site 
www.gov.br/compras. Abertura das 
Propostas: 17/11/2021 às 09h00 no site 
www.gov.br/compras. Informações Gerais: 

324.171,28 



GEORGE RODRIGO BELTRAO DA 
CRUZ Diretor de Centro 

4. 23074.069504/2021-21 

Aquisição de Fardamentos para atender a 
demandas do Colégio Agrícola “Vidal de 
Negreiros”. Total de Itens Licitados: 3. 
Edital: 20/08/2021 das 08h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 17h00. Endereço: Campus III 
Cidade Universitária – Bananeiras/PB ou 
https://www.gov.br/compras/edital/153074-
5-00005-2021. Entrega das Propostas: a 
partir de 20/08/2021 às 08h00 no site 
www.gov.br/compras. Abertura das 
Propostas: 02/09/2021 às 09h00 no site 
www.gov.br/compras. Informações Gerais: 
GEORGE RODRIGO BELTRAO DA 
CRUZ Diretor de Centro 

63.740,00 

5. 23074.036190/2021-18 

Aquisição de Gás liquefeito de petróleo - 
GLP (P13 e P45) em cilindros para atender 
laboratórios, setor de produção e a 
assistência estudantil do Centro de Ciências 
Humanas Sociais e Agrárias e do Colégio 
Agrícola Vidal de Negreiros.. Total de Itens 
Licitados: 2. Edital: 02/07/2021 das 08h00 
às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: 
Campus III - Cidade Universitária - 
Bananeiras/PB ou 
https://www.gov.br/compras/edital/153074-
5-00002-2021. Entrega das Propostas: a 
partir de 02/07/2021 às 08h00 no site 
www.gov.br/compras. Abertura das 
Propostas: 14/07/2021 às 09h00 no site 
www.gov.br/compras. Informações Gerais: 
GEORGE RODRIGO BELTRAO DA 
CRUZ Diretor de Centro 

128.853,96 

6. 23074.048261/2021-21 

Aquisição de Ração para Suínos para 
atender a demanda do Laboratório de 
Suinocultura do Centro de Ciências 
Humanas Sociais e Agrárias e do Colégio 
Agrícola "Vidal de Negreiros". Total de 
Itens Licitados: 5. Edital: 12/08/2021 das 
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. 
Endereço: Campus III - Cidade 
Universitária - Bananeiras/PB ou 
https://www.gov.br/compras/edital/153074-
5-00004- 2021. Entrega das Propostas: a 
partir de 12/08/2021 às 08h00 no site 
www.gov.br/compras. Abertura das 
Propostas: 24/08/2021 às 09h00 no site 
www.gov.br/compras. Informações Gerais: 
GEORGE RODRIGO BELTRAO DA 
CRUZ Diretor de Centro 

118.308,00 

7. 23074.068480/2021-24 

Contratação de empresa para prestação de 
serviços gráficos, visando atender as 
unidades administrativas e acadêmicas do 
CCHSA/CAVN da UFPB.. Total de Itens 

29.834,06 



Licitados: 8. Edital: 23/09/2021 das 08h00 
às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: 
Campus III - Cidade Universitária - 
Bananeiras/PB ou 
https://www.gov.br/compras/edital/153074-
5-00006- 2021. Entrega das Propostas: a 
partir de 23/09/2021 às 08h00 no site 
www.gov.br/compras. Abertura das 
Propostas: 06/10/2021 às 09h00 no site 
www.gov.br/compras. Informações Gerais: 
. GEORGE RODRIGO BELTRAO DA 
CRUZ Diretor de Centro 

8. 23074.063249/2021-29 

Aquisição de Ração e ingredientes para 
fabricação de ração para os animais do 
CCHSA/UFPB. Foram vencedoras 03 
Empresas, a seguir elencadas: a) 
07.737.878/0001-53 - GALLUS 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI. Itens: 14, 15, 18, 
19, 20, 21, 22. b) 18.158.411/0001-75 - 
HELO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
PRODUTOS AGROPECUÁ- RIOS 
EIRELI. Item: 13. c) 36.311.828/0001-08 - 
TYPE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. 
Itens: 6 e 7. GEORGE RODRIGO 
BELTRÃO DA CRUZ Diretor do CCHSA. 

507.302,20 

9. 23074.069035/2021-74 

Aquisição de Materiais Descartáveis, 
Embalagens e Insumos para Preparo de 
Alimentos para atender a Demandas dos 
Laboratórios do Centro de Ciências 
Humanas Sociais e Agrárias e do Colégio 
Agrícola "Vidal de Negreiros".. Total de 
Itens Licitados: 48. Edital: 07/10/2021 das 
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. 
Endereço: Campus III - Cidade 
Universitária - Bananeiras/PB ou 
https://www.gov.br/compras/edital/153074-
5-00007-2021. Entrega das Propostas: a 
partir de 07/10/2021 às 08h00 no site 
www.gov.br/compras. Abertura das 
Propostas: 20/10/2021 às 09h00 no site 
www.gov.br/compras. Informações Gerais: 
GEORGE RODRIGO BELTRAO DA 
CRUZ Diretor de Centro 

28.194,00 

10. 23074.098656/2021-72 

Intenção de registro de preços para eventual 
Aquisição de ração animal para o 
CCHSA/UFPB.. Total de Itens Licitados: 9. 
Edital: 17/11/2021 das 08h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 17h00. Endereço: Campus III- 
Cidade Universitária - - Bananeiras/PB ou 
https://www.gov.br/compras/edital/153074-
5-00010-2021. Entrega das Propostas: a 
partir de 17/11/2021 às 08h00 no site 
www.gov.br/compras. Abertura das 
Propostas: 30/11/2021 às 09h00 no site 

519.520,60 



www.gov.br/compras. Informações Gerais: 
GEORGE RODRIGO BELTRAO DA 
CRUZ Diretor de Centro 

11. 23074.093327/2021-07 

Aquisição de Medicamentos de uso 
Veterinários para atender às necessidades 
do Centro de Ciências Humanas Sociais e 
Agrárias e do Colégio Agrícola "Vidal de 
Negreiros"- CCHSA/CAVN.. Total de Itens 
Licitados: 47. Edital: 26/10/2021 das 08h00 
às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: 
Campus III - Cidade Universitária - 
Bananeiras/PB ou 
https://www.gov.br/compras/edital/153074-
5-00008-2021. Entrega das Propostas: a 
partir de 26/10/2021 às 08h00 no site 
www.gov.br/compras. Abertura das 
Propostas: 09/11/2021 às 09h00 no site 
www.gov.br/compras. Informações Gerais: 
GEORGE RODRIGO BELTRAO DA 
CRUZ Diretor de Centro 

25.228,65 

12. 23074.101794/2021-27 

Aquisição de insumos para fabricação de 
rações para a alimentação de animais para 
atender as demandas dos Laboratórios do 
Centro de Ciências Humanas Sociais e 
Agrárias e do Colégio Agrícola "Vidal de 
Negreiros".. Total de Itens Licitados: 4. 
Edital: 30/11/2021 das 08h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 17h00. Endereço: Campus III 
- Cidade Universitária - Bananeiras/PB ou 
https://www.gov.br/compras/edital/153074-
5-00011- 2021. Entrega das Propostas: a 
partir de 30/11/2021 às 08h00 no site 
www.gov.br/compras. Abertura das 
Propostas: 13/12/2021 às 09h00 no site 
www.gov.br/compras. Informações Gerais: 
GEORGE RODRIGO BELTRAO DA 
CRUZ, Diretor de Centro 

371.441,34 

Valor Total 2.173.386,86 

Processo 23074.000085/2022-97 
 
 
Processos que estão em andamento (Pregão eletrônico): 

1. Aquisição de materiais de tecnologia da informação (23074.088047/2021-74); 
2. Aquisição de materiais de odontologia (23074.090190/2021-25); 
3. Aquisição de equipamentos (23074.072901/2021-64); 

 
Dispensa e Cotações Eletrônicas 

Para as aquisições dos certificados digitais, foi utilizada a seguinte 
fundamentação:  

Art. 24. É dispensável a licitação: 
XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários 
padronizados de uso da administração, e de edições 



técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de 
informática a pessoa jurídica de direito público interno, 
por órgãos ou entidades que integrem a Administração 
Pública, criados para esse fim específico; 
 

Em relação às demais realizadas foram em razão do pequeno valor, conforme 
inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666, de 1993:  

Art. 24. É dispensável a licitação:  
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez 
por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do 
artigo anterior e para alienações, nos casos previstos 
nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um 
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que 
possa ser realizada de uma só vez; 
 
 

Segue planilha das dispensas: 
 
N° Processo Objeto Valor (R$) 

01 23074.010316/2021-22 

Controle de qualidade e laudo radiométrico 
de equipamento de raio X. Total de Itens 
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 
24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. 
Justificativa: Dispensa em razão do baixo 
preço do valor do serviço que está 
compreendido na hipótese acima. 
Declaração de Dispensa em 21/05/2021. 
BRUNO FERREIRA MATOS. Assessoria 
Administrativa. Ratificação em 21/05/2021. 
GEORGE RODRIGO BELTRAO DA 
CRUZ. Ordenador de Despesas. Valor 
Global: R$ 1.200,00. CNPJ 
CONTRATADA: 38.106.333/0001- 72. 
CAMILA FERREIRA LEAL. 

1.200,00 

02 23074.008355/2021-07 

Aquisição de Certificação Digital, para 
Pessoa Física, gerado e armazenado em 
dispositivo criptográfico (Token)/(Smart 
Card) homologado pela ICP-Brasil. (Sem 
fornecimento de Token/Smart Card). Total 
de Itens Licitados: 00001. Fundamento 
Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 
21/06/1993. Justificativa: Justifica-se a 
dispensa da licitação em razão do valor, 
conforme Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 
de 21/06/1993. Declaração de Dispensa em 
07/06/2021. BRUNO FERREIRA MATOS. 
Assessor Administrativo. Ratificação em 
07/06/2021. GEORGE RODRIGO 
BELTRAO DA CRUZ. Diretor. Valor 
Global: R$ 824,00. CNPJ CONTRATADA: 
34.028.316/0019-32 EMPRESA 

824,00 



BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELEGRAFOS. 

03 23074.069987/2021-75 

Descrição Complementar: Beca para 
formatura modelo tradicional em Oxford 
(beca+faixa+capelo+jabô) com manga longa 
(cor: Preto), cor da faixa a definir. 
Tamanhos G e GG. Conforme condições, 
quantidades, especificações e exigências 
estabelecidas no Termo de Referência. 
Quantidade: 50 Unidades de fornecimento 

4.735,00 

04 23074.070116/2021-84 

Aquisição do hormônio 17-Alfa 
metiltestosterona para atender a demanda do 
Laboratório de Aquicultura do Centro de 
Ciências Humanas Sociais e Agrárias e do 
Colégio Agrícola "Vidal de Negreiros". 
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento 
Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 
21/06/1993. Justificativa: Em razão do baixo 
valor e porque o órgão já operou 2 (dois) 
procedimentos de cotações eletrônicas que 
fracassaram. Declaração de Dispensa em 
14/09/2021. BRUNO FERREIRA MATOS. 
Assessor Administrativo. Ratificação em 
14/09/2021. GEORGE RODRIGO 
BELTRAO DA CRUZ. Ordenador de 
Despesas. Valor Global: R$ 5.740,00. CNPJ 
CONTRATADA: 03.975.502/0001-26 
NEXCO - NEGÓCIO IMPORTACAO, 
EXPORTACAO E COMERCIO LTDA. 

5.740,00 

05 23074.102917/2021-67 

Contratação de pessoa física para a 
prestação de Serviços de realização de 
Exame de Brucelose e Tuberculose 
(Comparativo) para rebanho bovino, 
(Incluindo Kits e Atestado), para atender as 
demandas do Laboratório de Bovinocultura 
do CCHSA. Total de Itens Licitados: 00001. 
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei 
nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Para 
atestar a ausência das enfermidades nos 
animais do CCHSA e em razão do baixo 
valor da contratação. Declaração de 
Dispensa em 03/11/2021. BRUNO 
FERREIRA MATOS. Assessor 
Administrativo. Ratificação em 03/11/2021. 
GEORGE RODRIGO BELTRAO DA 
CRUZ. Ordenador de Despesas. Valor 
Global: R$ 6.890,00. CPF CONTRATADA: 
090.023.364-89, MICHEL RAMON 
PEREIRA DOS SANTOS. 

6.890,00 

06 23074.105294/2021-05 Aquisição de materiais de manutenção do 1.155,80 



consultório odontológico para atender as 
demandas do Núcleo de Assistência 
Estudantil (NAE) do Centro de Ciências 
Humanas Sociais e Agrárias e do Colégio 
Agrícola Vidal de Negreiros. Total de Itens 
Licitados: 00007. Fundamento Legal: Art. 
24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. 
Justificativa: Considerando a necessidade 
imediata dos itens e o baixo valor estimado 
da contratação. Declaração de Dispensa em 
05/11/2021. BRUNO FERREIRA MATOS. 
Assessor Administrativo. Ratificação em 
05/11/2021. GEORGE RODRIGO 
BELTRAO DA CRUZ. Ordenador de 
Despesas. Valor Global: R$ 1.155,80. CNPJ 
CONTRATADA: 03.965.517/0001-03 
ORTOSHOPCOMERCIO LTDA. 

Valor Total 20.544,80 
Processo 23074.000085/2022-97 
 
Inexigibilidades: 

A maioria das inexigibilidades foi realizada baseada no inciso II, do artigo 25, da 
Lei nº 8.666, de 1993, in verbis:  

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade 
de competição, em especial: II - para a contratação de 
serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação;” 

 
Com efeito, o Artigo 13, do mesmo diploma legal, elenca os serviços 

considerados técnicos, passíveis de serem realizados por contratação direta, desde que 
os serviços sejam de natureza singular, realizados com profissionais ou empresas de 
notória especialização:  

“Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços 
técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou 
executivos; 
II - pareceres, perícias e avaliações em geral;  
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias 
financeiras ou tributárias;  
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou 
serviços;  
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 
administrativas;  
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; (Grifo 
nosso).  
VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 
VIII – (Vetado).” 

 
Nesse sentido, três processos de inexigibilidade de licitação foram realizados 

para pagamento de inscrição em curso de capacitação para servidores técnicos 



administrativos e docentes, com o objetivo de melhorar os serviços prestados pela 
Instituição. O quarto processo de inexigibilidade foi fundamentado no caput do artigo 
referido, por haver inviabilidade de competição. Trata-se do pagamento anual da 
CONDETUF (Conselho Nacional de Dirigentes das Escolas Técnicas Vinculadas às 
Universidades Federais ) referente à vinculação do CAVN/CCSHA/UFPB. 

O quarto processo de inexigibilidade foi fundamentado no caput do artigo 
referido, por haver inviabilidade de competição. Trata-se do pagamento anual da 
CONDETUF (Conselho Nacional de Dirigentes das Escolas Técnicas Vinculadas às 
Universidades Federais) referente à vinculação do CAVN/CCSHA/UFPB. 
 
 
N° Processo Objeto Valor (R$) 

01 23074.039076/2021-84 

Processo de inexigibilidade para contratação 
de Inscrição em Evento de Capacitação 
Técnica: VII ENCONTRO DE ENSINO E 
PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE - EnEPQ 2021- ANPAD 
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento 
Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 
21/06/1993. Justificativa: Inviabilidade de 
competição para a contratação de serviço 
técnico, de natureza singular e notória 
especialização Declaração de Inexigibilidade 
em 12/05/2021. BRUNO FERREIRA 
MATOS. Assessor Administrativo. Ratificação 
em 12/05/2021. GEORGE RODRIGO 
BELTRAO DA CRUZ. Diretor/ordenador de 
Despesas. Valor Global: R$ 210,00. CNPJ 
CONTRATADA: 42.595.652/0001-66 
ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-
GRADUACAO E PESQUISA EM 
ADMINISTRAÇÃO. 

210,00 

02 23074.071216/2021-66 

Processo de inexigibilidade de Inscrição em 
Evento de Capacitação Técnica para docente 
CAMILA CRISTINA RODRIGUES 
SALGADO, professora Adjunto A Nível II, 
lotada no Departamento de Ciências Sociais 
Aplicadas (DCSA) do Centro de Ciências 
Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA), sob 
matrícula SIAPE n.º 1244223: inscrição no 
XLV Encontro da ANPAD EnANPAD 2021, 
realizado online, e que tem como tema 
Desigualdade & Diversidade: Pensando 
Organizações e Sociedades Inclusivas. Total de 
Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: 
Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 
21/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade de 
competição para a contratação de serviço 
técnico, de natureza singular e notória 
especialização Declaração de Inexigibilidade 
em 27/07/2021. BRUNO FERREIRA 
MATOS. Assessor Administrativo. Ratificação 
em 27/07/2021. GEORGE RODRIGO 
BELTRAO DA CRUZ. Diretor/ordenador de 

600,00 



Despesas. Valor Global: R$ 600,00. CNPJ 
CONTRATADA: 42.595.652/0001-66 
ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-
GRADUACAO E PESQUISA EM. 

03 23074.018062/2021 

Procedimento de inexigibilidade para 
Pagamento da anuidade 2021 do CONDETUF 
(Conselho Nacional de Dirigentes das Escolas 
Técnicas Vinculadas às Universidades 
Federais) referente à vinculação do 
CAVN/CCHSA/UFPB. Total de Itens 
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, 
Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993. 
Justificativa: Devido à unicidade e 
singularidade do CONDETUF em representar 
as Escolas Técnicas, torna-se inviável a 
competição. Declaração de Inexigibilidade em 
12/08/2021. BRUNO FERREIRA MATOS. 
Assessor Administrativo. Ratificação em 
12/08/2021. GEORGE RODRIGO BELTRAO 
DA CRUZ. Diretor/ordenador de Despesas. 
Valor Global: R$ 7.500,03. CNPJ 
CONTRATADA: 00.993.107/0001-88 
CONSELHONAC DIRETORES ESC TEC 
VINC UNIV FEDERAIS. 

7.500,03 

04 23074.078710/2021-70 

Processo de inexigibilidade de Inscrição em 
Evento de Capacitação Técnica para docente 
GABRIELA TAVARES DOS SANTOS, 
PROFESSORA DO MAGISTERIO 
SUPERIOR - SIAPE: 1157816 - do Centro de 
Ciências Humanas, Sociais e Agrárias 
CCHSA. Inscrição do Evento de Capacitação 
Técnica: XLV Encontro da ANPAD 
EnANPAD 2021 que será realizado no período 
de 29 de setembro a 01 de outubro de forma 
on-line. Total de Itens Licitados: 00001. 
Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 
8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: 
Inviabilidade de competição para a contratação 
de serviço técnico, de natureza singular e 
notória especialização. Declaração de 
Inexigibilidade em 15/09/2021. BRUNO 
FERREIRA MATOS. Assessor 
Administrativo. Ratificação em 15/09/2021. 
GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ. 
Diretor/ordenador de Despesas. Valor Global: 
R$ 420,00. CNPJ CONTRATADA: 
42.595.652/0001-66 ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE POS-GRADUACAO E 
PESQUISA EM ADMINISTRACAO. 

420,00 

Valor Total 8.730,03 
Processo 23074.000085/2022-97 
 
 
 



Adesões 
 
N° Processo Objeto Valor (R$) 

01 23074.109896/2021-08 

Ônibus: Adesão a ARP 13/2021. Pregão 
Eletrônico 6/2021 do Fundo Nacional De 
Desenvolvimento Da Educação. Processo 
administrativo n.º 23034.001405/2021-14. 

317.900,00 

02 23074.119299/2021-73 

Veículo: Adesão a ARP 8/2021. Pregão 
Eletrônico 8/2021 do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
Embrapa Meio Ambiente/Jaguariuna/SP. 
Processo Administrativo nº 21187.000944/2021-
59. 

472.000,00 

Valor Total 789.900,00 

Processo 23074.000085/2022-97 
 
 
IRP 
 
N° Processo Objeto Valor (R$) 

01 23074.029134/2021-22 

Máquina Agrícola: Adesão a IRP, PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 13/2021 da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro. ATA/SRP nº 
19/2021. PROCESSO N°: 23083.032055/2018-
49. 

229.583,18 

02 23074.029784/2021-29 

Material Agrícola: Adesão a IRP, PREGÃO 
ELETRÔNICO: 28/2021 da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro. ATA/SRP nº 
18/2021. PROCESSO N°: 23083.004288/2020-
76. 

12.885,20 

03 23074.031085/2021-16 

Material Esportivo: Adesão a IRP, PREGÃO 
ELETRÔNICO: 20/2021 da Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS). Ata para Registro de Preços nº 
20/2021-UFMS. Processo nº 
23104.017814/2020-72. 

197.198,91 

04 23074.029309/2021-50 

COVID: Adesão a IRP, PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP Nº. 03/2021 da 
Universidade Federal da Paraíba, Campus I. 
Processo Administrativo n.° 
23074.024770/2021-92. 

162.787,80 

05 23074.038186/2021-58 

Medicamentos Veterinários: Adesão a IRP, 
PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021 Do Centro 
De Ciências Agrárias, Campus II. Processo 
Administrativo n° 23074.028919/2021-07. 
 

7.365,91 

06 23074.019857/2021-47 
Agenciamento de Viagem: Adesão a IRP, 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2019 do 1° 

128.338,40 



Batalhão de Engenharia de Construção. 
Processo Administrativo n.° 
64039.010814/2019-16. 

07 23074.045053/2021-16 

Água Mineral: Adesão a IRP, PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 4/2021 da Superintendência 
Estadual do Ministério da Saúde na Paraíba. 
Processo Administrativo nº 25018.000494/2021-
05. 

54.340,00 

08 23074.066027/2021-04 

Material de Informática: Adesão a IRP, 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia – IFBA – Campus 
Barreiras. Processo Administrativo n°. 
23286.001330/2021-00. 

98.349,65 

09 23074.070610/2021-35 

Aparelhos e Utensílios Domésticos: Adesão a 
IRP, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2021 
da  Universidade Federal da Paraíba, Campus I. 
Processo Administrativo n° 
23074.061942/2021-10. 

 121.568,10 

10 23074.031824/2021-45 

Telefonia: Adesão a IRP, IRP 14/2020. 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2020 Do 
Ministério da Economia. Processo 
Administrativo nº 19973.104892/2019-66. 

36.741,00 

Valor Total 1.049.158,15 

Processo 23074.000085/2022-97 
 
Processos em Andamento (IRP): 

1. IRP - Processo para aquisição de insumos agrícolas (23074.022238/2021-71); 
2. IRP - Aquisição ração para peixes (23074.028226/2021-94); 
3. IRP - Aquisição de café e açúcar (23074.060477/2021-86); 
4. IRP - Aquisição de café (23074.060375/2021-27); 
5. IRP - Gêneros alimentícios (23074.082683/2021-81); 
6. IRP - Eventos (23074.087483/2021 – 73); 
7. IRP - Passagens aéreas (23074.091310/2021 – 49); 
8. IRP - Aquisição de ar condicionado (23074.102953/2021-65); 
9. IRP - Aquisição de móveis (23074.128630/2021-45). 

 
 

3. Apresentar as contratações mais relevantes (vigentes em 2021), sua associação 
aos objetivos estratégicos e justificativas para essas contratações: 

 

Contrato Empresa contratada Objeto do contrato/PDI¹ 
Vigência 

(Inicial-Final) 

Valor do 
contrato 

(R$) 
ANO 2018 

08/2018 EXTSIN 
Manutenção de Extintores 

(PInf.Se.01) 

18/09/2018 a 
18/09/2019 
(prorrogado pelo 
3º T.A até 

35.140,99 



18/09/2022) 

16/2018 
EBARA 
TECONLOGIA 

Locação de Máquinas 
Copiadoras 

(PInf.IF.02) 

10/12/2018 a 
10/12/2019 
(Prorrogado pelo 
4º T.A até 
10/12/2022) 

63.720,00 

19/2018 FOCUS AMBIENTAL 

Limpeza e desinfecção de 
caixas d’água e cisternas, 
desinsetização, desratização 
e descupinização 

(PInf.Se.01) 

16/11/2018 a 
16/11/2019 
(Prorrogado pelo 
3º T.A até 
16/11/2022) 

12.042,68 

20/2018 MULTSERV 

Serviços de limpeza e 
desobstrução de fossas 
sépticas e sumidouros 

(PInf.Se.01) 

16/11/2018 a 
16/11/2019 
(Prorrogado pelo 
3º T.A até 
16/11/2022) 

22.990,00 

ANO 2019 
NÃO HÁ MAIS CONTRATOS VIGENTES DO ANO 2019 

ANO 2020 

04/2020 HPE 

Aquisição Veículos 
TRITON 

(PI.GAc.01, PI.GAc.02 e 
SOC.O1 ) 

17/11/2020 a 
15/06/2021 

296.200,00 

05/2020 
APPROACH 
TECNOLOGIA 

Aquisição 
Videomonitoramento 

(PInf.IF.01, PInf.Se.01 e 
PInf.TI.01) 

02/12/2020 a 
02/12/2021 

606.680,00 

06/2020 

MANUPA 
COMÉRCIO, 
EXPORTAÇÃO, 
IMPORTAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

Aquisição Veículo VAN 
(PI.GAc.01, PI.GAc.02 e 

SOC.O1 ) 

15/12/2020 a 
15/04/2021 

178.390,00 

07/2020 
FLEX PROJETOS E 
SISTEMAS LTDA. 

SINALIZAÇÃO DOS 
AMBIENTES DO CAVN 

(PInf.IF.01 e PInf.P.03) 

17/12/2020 a 
17/12/2021 

94.050,00 

08/2020 POSITIVO S/A 

Aquisição de NOTEBOOK 
TIPO I – Alta Mobilidade 

(PInf.TI.02, PInf.TI.03, 
PI.GAc.03 e SOC.03) 

28/12/2020 a 
28/12/2021 

306.847,44 

ANO 2021 

01/2021 MONEY TURISMO 
Agenciamento de Viagens 

(ORC.02, PInf.P.01, 
PI.GAc.01 e SOC.O1) 

20/05/2021 a 
20/05/2022 

22.492,22 

02/2021 
CAMILA FERREIRA 
LEAL 

Teste de Controle de Raio 
X 

(PInf.P.03, PInf.IF.01 e 
PI.GAc.05) 

09/06/2021 a 
09/06/2022 

1.200,00 

03/2021 
Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

Serviços dos Correios – 
aquisição de Certificados 
Digitais 

(PI.GAd.01 e PI.GAd.03) 

21/06/2021 a 
21/06/2022 

824,00 

04/2021 
MOR COMERCIO DE 
MAQUINAS E 

AQUISIÇÃO DE 
MÁQUINAS E 

14/10/2021 a 
14/10/2022 

129.536,32 



VEÍCULOS EIRELI EQUIPAMENTOS 
AGRÍCOLAS – ITEM 29 
TRATOR 

(PI.GAc.01, PI.GAc.02 e 
SOC.O1 ) 

05/2021 TIM S.A 

CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO, DE 
SERVIÇOS DE 
TELEFONIA 

(PInf.IF.02, PInf.TI.02, 
PI.GAd.03 e PI.GAd.04) 

05/11/2021 a 
05/05/2024 

36.741,00 

06/2021 
DATEN 
TECNOLOGIA LTDA 

AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 
MÓVEIS (NOTEBOOKS) 

(PInf.TI.02, PInf.TI.03, 
PI.GAc.03 e SOC.03) 

25/11/2021 a 
25/11/2022 

1.282.284,00 

07/2021 

MULTIMIDIA 
IMPRESSAO E 
COMERCIO DE 
MATERIAL 
PUBLICITARIO 
EIRELI 

Serviços Gráficos – itens 2, 
3, 4, 6 e 7 

(PI.GAd.04, SOC.O1) 

26/11/2021 a 
26/11/2022 

17.134,06 

08/2021 
DECK GRAFICA E 
EDITORA – EIRELI 

Serviços Gráficos – item 5 
(PI.GAd.04, SOC.O1) 

26/11/2021 a 
26/11/2022 

2.880,00 

09/2021 
DRAUZIO BRAZ DA 
SILVA 

Serviços Gráficos – itens 1 
e 8 

(PI.GAd.04, SOC.O1) 

26/11/2021 a 
26/11/2022 

9.820,00 

10/2021 

MAN LATIN AMERICA 
INDÚSTRIA E 
COMERCIO DE 
VEICULOS LTDA 

Aquisição de 01 Ônibus 
Escolar Rural – OER 

(PI.GAc.01, PI.GAc.02 e 
SOC.O1 ) 

Aguardando 
assinatura do 
Termo de 
Contrato até 
31/12/2021 

317.900,00 

11/2021 
HORUS COMERCIAL E 
SERVIÇOS EIRELI 

Aquisição de 02 
caminhonetes pick-up 

(PI.GAc.01, PI.GAc.02 e 
SOC.O1 ) 

14/12/2021 a 
14/12/2022 

472.000,00 

*Informações contidas no RELATÓRIO, data de emissão: 29/12/2021 e o código de 
verificação: 10a90fb991 
¹ PDI/UFPB 2019-2023 – Planejamento estratégico (Fls. 15-19) 
 

Todos os contratos do CCHSA/UFPB estão disponibilizados na página do 
comprasnet contratos 4.0, no seguinte endereço eletrônico: 

https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/contrato?situacao=[1] 
 

Há também a disponibilidade de visualização dos contratos do CCHSA/UFPB 
na página do CCHSA, no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.cchsa.ufpb.br/cchsa/contents/menu/setores/cpl 
 



4. Apresentar as contratações diretas (participação nos processos de contratação, 
principais tipos e justificativas para realização). 

Informação apresentada no corpo do documento 
 

5. Apresentar os critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições. 
Com relação aos critérios de sustentabilidade, foram utilizados, onde cabia, a 

apresentação do Cadastro Técnico Federal em relação a atividades potencialmente 
poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais e o que era pertinente em cada 
contratação, verificando-se o caso concreto e especificadas no termo de referência e no 
estudo técnico preliminar. 

 
6. Apresentar quais os principais desafios para a gestão de licitações e contratos e 

quais as ações futuras que se pretende realizar. 
 
Para o setor de licitações, os desafios a serem enfrentados são as constantes 

mudanças que o mercado apresenta, pois sempre surge uma legislação e regulamentação 
nova e isso, de certa forma, exige bastante dos servidores que compõem o setor.  

Outro ponto importante para citar é a falta de sinergia e planejamento com os 
setores demandantes.  

São atribuições do setor de licitações: 
1. Coordenar e supervisionar as atividades referentes às licitações do CCHSA;  
2. Elaborar e expedir ofícios, memorandos, correspondências e demais solicitações 
relativas aos assuntos do setor;  
3. Receber e dar encaminhamento aos processos licitatórios, de autorização da Direção;  
4. Realizar periodicamente reuniões com a Direção, Assessoria administrativa e demais 
servidores da Instituição;  
5. Verificar as necessidades de capacitação dos servidores do Centro, considerando as 
mudanças normativas e da legislação;  
6. Acompanhar as publicações e atualizações das mudanças na área de licitações nos 
meios de divulgação exigidos, conforme a legislação;  
7. Assessorar o Centro no planejamento das compras e na contratação de serviços 
através de processos licitatórios;  
8. Fornecer subsídios para avaliação do acompanhamento das licitações, possibilitando 
a adoção de estratégias para a obtenção de melhores resultados;  
9. Promover pesquisas junto às unidades técnicas, buscando adequar as necessidades 
das mesmas ao planejamento das licitações a serem realizadas;  
10. Fornecer apoio técnico-logístico às unidades técnicas, com vistas às aquisições de 
materiais/contratações de serviços;  
11. Acompanhar o andamento e tramitação dos pedidos de aquisição/contratação através 
dos processos.  
12. Solicitar cadastro de Materiais e Serviços no Catálogo de CATMAT/CATSER; 
13. Elaboração de Editais de licitação, juntamente com seus anexos;  
14. Inclusão, disponibilização e divulgação de IRP;  
15. Pesquisa junto a outros órgãos como órgão participante através da Intenção de 
Registro de preços, acompanhamento seu processo;  
16. Gerenciamento dos quantitativos permitidos para utilização da Ata de Registro de 
Preços por órgãos não participantes;  
17. Enviar os processos com check-list e verificação dos processos como também sua 
análise de retorno das observações e recomendações dos Pareceres emanados pela 
Procuradoria jurídica;  



18. Publicar edital e seus anexos (pregoeiro), responder impugnação e analisar recursos;  
19. Operacionalizar o sistema de pregão eletrônico, negociação, recebimento de 
conferência dos documentos de habilitação das empresas, divulgar resultado da licitação 
e assinar ata no sistema;  
20. Operacionalizar o Processo de Dispensa; 
21. Operacionalizar o Processo de Inexigibilidade;  
22. Operacionalizar o Processo de Adesão a Ata de Registro de Preços (Carona); 
23. Divulgar os processos no site da Instituição;  
24. Garantir a eficiência e eficácia dos processo0s, por meio da implantação das 
ferramentas de monitoramento e melhoria dos processos. 
 

Com relação ao Setor de Contratos (SECON/CCHSA), este foi criado há pouco 
mais de dois anos, quando suas funções estiveram em ação apenas nos meses de 
fevereiro e março de 2020 na modalidade presencial, sendo as demais atividades 
desenvolvidas remotamente por apenas um Servidor Técnico Administrativo. 

São atribuições relacionadas com o setor de contratos do CCHSA: 
1. Realizar cadastro de empresas fornecedoras do CCHSA/CAVN em planilha própria 
com o objetivo de atualizar os dados junto ao SICAF; 
2. Acompanhar diariamente o e-mail do setor de contratos do CCHSA com o objetivo 
de verificar as demandas dos fornecedores e demais órgãos públicos junto ao 
SECON/CCHSA; 
3. Elaborar Atas de Registro de Preços (ARP); 
4. Elaborar Contratos; 
5. Elaborar Termos Aditivos e demais termos pertinentes; 
6. Apreciar pareceres jurídicos exarados pela PJ/UFPB ou AGU, tomando as decisões 
que forem orientadas; 
7. Elaborar ofícios e demais documentos pertinentes ao setor; 
8. Realizar estudos sobre Gerenciamento e Fiscalização de Contratos; 
9. Participar de Capacitação sobre todos os temas que envolvam o Gerenciamento e a 
Fiscalização de Contratos; 
10. Enviar Atas de Registro de Preço, bem como os contratos e seus termos aditivos 
para os fornecedores para as devidas assinaturas; 
11. Publicar, no Diário Oficial da União, os Resultados de Julgamento de Pregões 
(nomes das empresas vencedoras); 
12. Publicar, no Diário Oficial da União, o Extrato do Contrato ou de seu Termo 
Aditivo; 
13. Publicar, no Diário Oficial da União, todos os demais atos pertinentes à execução 
dos contratos do CCHSA; 
14. Receber as Atas de Registro de Preço, Contratos e seus Termos Aditivos após 
assinados; 
15. Acompanhar o Diário Oficial da União (D.O.U), recolhendo os extratos que forem 
pertinentes; 
16. Acompanhar os preços de mercado via portal do governo federal para elaboração de 
Tabela de Apuração de Valores, destinada a elaboração do Termo de Referência para 
compor Edital de Compras, bem como à elaboração de planilha de composição de 
preços, visando à prorrogação contratual; 
17. Elaborar planilhas para acompanhamento de gestão de contratos, observando, 
sempre, os Saldos de Empenhos remanescentes;  
18. Receber e verificar notas fiscais dos fornecedores; 
19. Acompanhar o empenhamento das notas fiscais;  



20. Elaborar as publicações referentes às Contratações do CCHSA no site do CCHSA; 
21. Instruir o competente Processo de Solicitação de Pagamento de Notas Fiscais 
referentes a Serviços; 
22. Instruir os competentes Processos de Prorrogação Contratual juntamente com a 
Fiscalização dos Contratos quando forem de execução contínua; 
23. Instruir os competentes Processos Sancionatórios resultantes da execução dos 
contratos assinados entre o CCHSA e seus fornecedores; 
24. Realizar estudos sobre licitações e contratos em todas as suas modalidades, 
auxiliando no que couber, desde que solicitado, no Planejamento das aquisições do 
CCHSA; 
25. Auxiliar, quando solicitado, na elaboração de editais e termos de referência; 
26. Auxiliar no acompanhamento da execução de pregões e demais tipos de licitação; 
27. Auxiliar na elaboração dos fluxos processuais em conjunto com a Equipe da 
Comissão Permanente de Licitações; 
28. Ministrar, quando convidado pela Direção do CCHSA, Oficinas cujos objetivos são 
melhorar e implementar os procedimentos processuais de aquisição e contratação do 
CCHSA; 
29. Reunir-se com Fiscais de Contratos a fim de discutir o gerenciamento destes, bem 
como averiguar se a execução dos contratos está em acordo com o que foi preconizado 
no documento editalício, Termo de Referência etc.; 
30. Elaborar Mapas de Riscos durante a fase de Execução Contratual; 
31. Reunir-se com a Direção do CCHSA, assim como também com a Equipe da CPL 
com o objetivo de decidir sobre as contratações em pauta. 
 

Destas atribuições aqui relacionadas, o SECON-CCHSA encontra alguns 
desafios: 
a) Ano passado (2020) ficou expresso no relatório deste SECON-CCHSA a 

dificuldade em relação aos sistemas do Governo Federal, assinalando que em 2021 
o Sistema SIASG “da tela preta” migraria par o Contratos 4.0 do ComprasNet do 
Governo Federal o que ocorreu a partir de 1º de janeiro deste ano. No entanto, 
quando o SECON-CCHSA pretendeu ali publicar seu primeiro contrato de 2021, 
foi surpreendido com a mensagem de que o usuário do Sistema não tinha permissão 
para mandar a matéria para publicação na Imprensa Nacional. O SECON-CCHSA, 
imediatamente, contactou o Campus I da UFPB na busca de uma solução. Na 
verdade, até a presente data não houve uma solução para o problema e quem faz as 
publicações dos termos de contratos e aditivos para o CCHSA/UFPB é o Sr. Oriel, 
que atende na Reitoria, no campus I da UFPB. O CCHSA/UFPB entrou em contato 
com diversos setores do Governo em Brasília, inclusive com os próprios criadores 
do Sistema Contratos 4.0 com quem tivemos uma capacitação em Janeiro/2021. 
Contactamos, também, funcionária do SIORG, pois, segundo os demais contatos 
que firmamos com Brasília, o problema reside justo no SIORG. Enfim, ainda 
estamos na busca da solução para esse problema apresentado no novo sistema de 
Gerenciamento dos Contratos do Governo Federal cujo maior objetivo é expandir a 
transparência das ações dentro dos órgãos que a ele estão subordinados. 

b)  Outro desafio que deve atingir outros setores é em relação à assinatura digital; o 
SECON/CCHSA, bem como os demais setores da Administração Central do 
CCHSA deve obter assinaturas digitais, visto que há sempre a necessidade de envio 
de documentos digitais assinados, como foi o caso recente de um Atestado de 
Capacidade Técnica exigido por um órgão federado de um fornecedor do CCHSA 
no qual havia a exigência de assinatura digital; é relevante informar que o SIPAC 



não dá abertura para processos externos; assim, documentos que devam conter uma 
assinatura de recebido, por exemplo, não há a possibilidade de emiti-los; 

c) Talvez o maior desafio para o SECON-CCHSA tenha sido aquele no sentido de 
colaborar para o desenho de um fluxo processual isento de vícios, no qual os 
procedimentos atendam aos ditames legais e às recomendações da AGU, sempre 
reiteradas nos pareceres jurídicos emitidos pela ETR-LIC. Os desafios continuam, 
posto que, como o “contrato” faz parte da fase da execução, se os procedimentos 
não ajudarem, a contratação poderá sofrer com vícios que levam, inclusive, a uma 
má contratação; por exemplo, um TR mal elaborado, com relação ao prazo de 
execução contratual, poderá levar ao encerramento do contrato sem sua devida 
eficácia; isso acontece, pois, não há um maior engajamento entre as equipes de 
técnicos responsáveis pelas compras públicas; a partir desse ângulo, surge outro 
desafio que é aquele de manter as equipes técnicas das aquisições públicas bem 
treinadas e bem capacitadas; a falta de capacitação e de comprometimento de 
alguns agentes públicos tem levado a falhas diversas nos procedimentos de 
licitações e respectivamente nas contratações; há, no entendimento deste 
SECON/CCHSA, uma perceptível falta de orquestração nas ações desempenhadas 
pelos agentes públicos no que se refere às aquisições no CCHSA; vemos, por assim 
dizer, grande desafio para se coordenar ações que vão desde a fase inicial da 
aquisição ou seja a demanda do setor requisitante até a fase de execução da 
contratação, que inclui um recebimento bem feito do objeto, com sua inserção ao 
patrimônio do CCHSA etc., tudo isso alinhavado pelo fio condutor da 
transparência, hoje, elemento mais que necessário, uma vez que vem a endossar os 
bons procedimentos desempenhado dentro do órgão público por seus agentes. 

d) Em respeito as atividade de cunho remoto, podemos dizer que se trata de um setor 
que prescinde quase que totalmente de atividades presencias haja vista que tudo 
hoje no setor pode ser resolvido por meio dos diversos sistemas eletrônicos via 
internet, inclusive as tratativas com empresas contratadas, mesmo porque, essas 
tratativas nunca se deram de forma presencial mesmo antes da pandemia do Covid-
19; não houve qualquer embaraço em lidar com as tarefas diárias, a não ser a mera 
falta que uma conversa presencial pode ter no tocante à maior nitidez do 
entendimento; as falhas de entendimento, ocasionadas por ruídos em decorrência de 
uma má conexão de internet, foram superadas com o passar dos meses; 
quinzenalmente o SECON-CCHSA informou à Direção do Centro sobre o volume 
de processos ali encontrados, bem como suas movimentações. 
 

Em especial, neste ano de 2021, o SECON-CCHSA ficou responsável pela 
autuação dos processos acessórios referentes aos processos licitatórios principais. 
 
 
GESTÃO PATRIMONIAL 
 
1. Apresentar informações a respeito da gestão e controle do patrimônio físico: 
a) Desfazimento de ativos 

Ver relatórios e termos de alienação anexada ao processo. 
 

b) Mudanças e desmobilizações relevantes 
Não houve mudanças e desmobilizações relevantes processadas por parte de 

unidade CCHSA - Patrimônio, pois o setor possui acesso apenas ao Módulo: Patrimônio 
Móvel do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC). 



 
2. Apresentar os principais desafios para a gestão patrimonial na UFPB e quais as ações 
futuras o setor pretende realizar. 
a) Principais dificuldades encontradas 
1. Inexistência de depósito adequado para guarda dos bens permanentes: os bens 
ocupam ambientes diversos do Centro, dificultando o controle de entrada, logística de 
entrega e comprometendo a conservação e preservação dos mesmos. Atualmente, 
existem 07 (sete) ambientes distintos que abrigam os bens permanentes novos e usados 
do CCHSA e 01 (um) ambiente para os bens destinados a desfazimento; 
2. Demora na distribuição dos bens: existem bens aguardando destinação nos depósitos 
do CCHSA, devido a não procura por parte do demandante; 
3. Ausência de mecanismo de divulgação dos bens em disponibilidade para realização 
de transferência e reutilização dos mesmos;  
4. Déficit no número de colaboradores terceirizados no setor, principalmente no que se 
refere aos carregadores;  
5. Déficit no número de servidores localizados no setor que dificulta a execução das 
demandas repassadas para a unidade que presta atendimento para toda a estrutura do 
CCHSA, como também do CAVN;  
6. Desatualização das Unidades Administrativas do CCHSA/CAVN no SIPAC. 
Existência de Unidades que ainda não foram criadas ou que não possuem responsáveis 
cadastrados no sistema, inviabilizando o registro de movimentação e a transferência de 
carga patrimonial;  
7. Utilização de plaquetas de metal na identificação dos bens permanentes, de uso 
dificultoso durante o processo de fixação das mesmas;  
8. Necessidade de melhorias na estrutura física dos espaços (administrativo e depósitos) 
da unidade de forma que possibilite o correto acondicionamento dos materiais 
armazenados e um ambiente com melhores condições de trabalho no escritório da 
unidade.  
 
b) Sugestões para melhorias 
1. Adequação dos depósitos do antigo RU e do depósito ao lado do Patrimônio com 
medidas corretivas que permitam uma melhoria nas condições do armazenamento 
temporário dos bens;  
2. Distribuição dos materiais que aguardam destinação com maior agilidade: a 
distribuição dos bens concorreria para o esvaziamento dos ambientes, permitindo reunir 
os materiais em apenas 2 (dois) depósitos;  
3. Divulgação na página oficial do CCHSA dos bens em disponibilidade (usados), uma 
vez que a transferência destes permitiria a racionalização do uso do bem e reduziria o 
acumulo de bens no depósito; 
4. Disponibilização dos carregadores para ficarem fixos no setor, quando houver 
necessidade de realização de entregas e levantamentos para desfazimento;  
5. Contratação de servidor efeito para localização na unidade Setor de Patrimônio do 
CCHSA para composição do quadro de servidores visando o um quantitativo de 
servidores compatível com as demandas sob responsabilidade do setor; 
6. Atualização das Unidades Administrativas do CCHSA/CAVN com a informação dos 
seus respectivos responsáveis no SIPAC;  
7. Modernização no processo de identificação dos bens por meio da aquisição de uma 
impressora térmica para impressão de etiquetas adesivas;  
8. Necessidade de pequenas reformas/melhorias que visem oferecer um melhor 
acondicionamento dos bens móveis e do ambiente de trabalho dos servidores. 












































































































































































