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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Memorando nº 28/2017/UFPR/R/SEPT/SCEO
 

  
Assunto: Procedimentos padronizados para solicitações à SCEO e Seção
de Compras.

 

A Coordenação Administrativa e Financeira do Setor de Educação
Profissional e Tecnológica – SEPT/UFPR tem o objetivo de planejar, orientar e atender
as demandas de todas as Unidades que compõem o Setor e, visando uma melhor
transparência e eficiência, está padronizando as solicitações à Seção de Controle e
Execução Orçamentária (SCEO) e a Seção de Compras.

Essas seções, que pertencem a Coordenação Administrativa e Financeira,
trabalham em conjunto e tem as seguintes competências distintas:

É competência da SCEO o planejamento e execução do orçamento anual, que
envolve o gerenciamento das despesas fixas e eventuais do Setor, assim como
as solicitações das Unidades e Cursos.
É competência da Seção de Compras a organização e o controle das atividades
relacionadas às compras de bens de consumo, de capital e serviços a serem
realizados no Setor, recebendo as solicitações e deliberando sobre os
procedimentos adequados para a aquisição.

O Setor de Educação Profissional e Tecnológica, assim como as outras
Unidades da UFPR, depende de aprovação anual do Governo Federal em relação às
leis pertinentes, como por exemplo: Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - e das
deliberações dos Conselhos Universitários como COUN e COPLAD para ter disponível
todo orçamento. No período que antecede a essas deliberações, as Unidades da
UFPR recebem um orçamento muito reduzido somente para manterem suas
atividades. Essa fonte de recurso é utilizada prioritariamente para atender as
demandas do Setor.

Após essas deliberações, se aprovado, os cursos têm a disposição dois
tipos de recurso para atender prioritariamente suas demandas: LABGRAD e FDA.

O LABGRAD é um recurso que tem por objetivo apoiar os Laboratórios
destinados ao Ensino com vistas à melhoria efetiva dos cursos de graduação da
UFPR e normalmente está disponível entre maio e setembro. A SCEO do SEPT ao
receber esse recurso informa e disponibiliza a todos os cursos primeiramente uma
parcela igual. Conforme as demandas apresentadas a Coordenação Administrativa e
Financeira redistribuirá os valores não utilizados a fim de atender a todos, podendo
inclusive utilizar de recursos do setor se disponível. Portanto, as demandas que nos
forem solicitadas serão atendidas prioritariamente por meio deste.
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A PROPLAN lança normalmente entre maio e setembro o edital do Fundo
de Desenvolvimento Acadêmico (FDA) que investe recursos financeiros da
Universidade em projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão. Dois Editais são lançados
anualmente: Demandas de Fluxo Programado e Demandas de Fluxo Contínuo.
Nesses editais estão as regras para sua utilização e aprovação. A PROPLAN está
disponível para esclarecer eventuais dúvidas.

Reforçamos que as regras e a disponibilidade desses recursos podem se
alterar de acordo com as deliberações dos Conselhos Universitários e que
preferencialmente serão empregados nos itens de pregões vigentes disponibilizados
pela PRA.

Os recursos para atendimentos de demandas estão majoritariamente
disponíveis no segundo semestre e o encerramento de transferência desses ocorre
normalmente em outubro. Portanto, o planejamento e a previsão das demandas são
essenciais para que tudo ocorra ordeiramente. Para isso, informamos que o
planejamento de cada colegiado e unidade sejam bianuais, inclusive demandas
bibliográficas, e estamos estabelecendo prazos oficiais para o envio de solicitações.

O prazo para o envio das demandas de pregões vigentes será de 01 de
janeiro até 31 de maio do ano corrente. Demandas enviadas após este prazo terão
prioridade reduzida, ou poderão ficar para o próximo exercício.

As solicitações de demandas que não constem em pregões vigentes
obedecerão calendário próprio, que será divulgado mensalmente no site, boletim e
por e-mail.

Visando dar transparência e agilidade ao atendimento, estamos adotando
uma forma padronizada para recebimento de todas as demandas. Segue abaixo o
detalhamento dos novos procedimentos:

 

1. SOLICITAÇÃO DE COMPRA

 

1.1. Quando houver pregão vigente:

 

Quando há pregão vigente, a solicitação é tratada diretamente pela SCEO.
O Servidor interessado deverá pesquisar nos pregões disponibilizados pela PRA
(http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/pregoes-vigentes/) e localizar os bens/materiais
que solicitará. As solicitações enviadas até 31 de maio do ano corrente terão
prioridade no atendimento.

 

Procedimentos no ambiente SEI:
 
1.1.1. Clicar em “Iniciar Processo”;
1.1.2. Clicar no ícone “+”;
1.1.3. Clicar no tipo de processo: “Orçamento e Finanças:

Solicitações”;
1.1.4. No campo “Especificação”, informar resumidamente o objeto do

http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/pregoes-vigentes/
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processo;
1.1.5. Clicar em “Salvar”;
1.1.6. Clicar no ícone “Incluir Documento”;
1.1.7. Clicar no ícone “+”;
1.1.8. Clicar no tipo de documento: “SEPT: SOLICITAÇÃO DE

COMPRA POR PREGÃO”;
1.1.9. Clicar em “Confirmar Dados”;
1.1.10. Vai abrir uma nova tela para preenchimento do formulário;
1.1.11. Preencher os campos apropriados, salvar e fechar a janela;
1.1.12. Assinar o documento;
1.1.13. O Coordenador da Unidade/Colegiado deverá dar ciência no

conteúdo do processo;
1.1.14. Enviar o processo para: UFPR/R/SEPT/SCEO.

 

O processo passará por uma análise que se constituí em verificação de
regularidade do fornecedor referente ao item do pregão solicitado e de
disponibilidade orçamentária para ser executado. O solicitante será informado para
acompanhar o andamento do(s) processo(s) resultante(s) de sua solicitação pelo
sistema SEI.

 

1.2. Quando não houver pregão vigente:

 

Quando o item desejado não constar entre os pregões vigentes, a
solicitação do mesmo será tratada pela Seção de Compras. O Servidor interessado
deverá previamente localizar três endereços eletrônicos referentes ao bem/material
que deseja solicitar. Será disponibilizado e publicizado um calendário para envio
desses tipos de demandas.

 

Procedimentos no ambiente SEI:

 

1.2.1. Clicar em “Iniciar Processo”;
1.2.2. Clicar no ícone “+”;
1.2.3. Clicar no tipo de processo: “Orçamento e Finanças:

Solicitações”;
1.2.4. No campo “Especificação”, informar resumidamente o objeto do

processo;
1.2.5. Clicar em “Salvar”;
1.2.6. Clicar no ícone “Incluir Documento”;
1.2.7. Clicar no ícone “+”;
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1.2.7. Clicar no ícone “+”;
1.2.8. Clicar no tipo de documento: “SEPT: FORMULÁRIO DE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS”;
1.2.9. Clicar em “Confirmar Dados”;
1.2.10. Vai abrir uma nova tela para preenchimento do formulário;
1.2.11. Preencher os campos apropriados, salvar e fechar a janela;
1.2.12. Assinar o documento;
1.2.13. O Coordenador da Unidade/Colegiado deverá dar ciência no

conteúdo do processo;
1.2.14. Enviar o processo para: UFPR/R/SEPT/SCEO.

 

O processo passará por análise de disponibilidade orçamentária para ser
executado. O solicitante será informado caso sua demanda não possa ser atendida
integralmente.

O solicitante poderá ser convidado a prestar informações
adicionais para execução do processo de compras. Inclusive sobre o local
físico e se haverá necessidade de obra ou manutenção.

 

2. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM (diárias e passagens)

 

As solicitações de diárias e/ou passagens devem ser feitas com no
mínimo 15 dias de antecedência, conforme segue:

 

Procedimentos no ambiente SEI:

 

2.1. Clicar em “Iniciar Processo”;
2.2. Clicar no ícone “+”;
2.3. Clicar no tipo de processo: “Orçamento e Finanças:

Solicitações”;
2.4. No campo “Especificação”, informar resumidamente o objeto do

processo;
2.5. Clicar em “Salvar”;
2.6. Clicar no ícone “Incluir Documento”;
2.7. Clicar no ícone “+”;
2.8. Clicar no tipo de documento: “PCDP – Solicit. De Concessão de

Diárias e Passagens”;
2.9. Vai abrir uma nova tela para preenchimento do formulário;
2.10. Preencher todos os campos;
2.11. Salvar e fechar a janela;
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2.12. Assinar o documento;
2.13. Incluir documentação que corrobore a viagem, como por exemplo:

fôlder do evento, programação, justificativa, etc. No caso de viagem urgente, anexar
documentos que comprovem a situação;

2.14. O Coordenador da Unidade/Colegiado deverá dar ciência no
conteúdo do processo;

2.15. Enviar o processo para a aprovação da Direção do Setor:
UFPR/R/SEPT/EP;

2.16. Após aprovação, enviar o processo para: UFPR/R/SEPT/SCEO.

 

O processo passará por análise de disponibilidade orçamentária para ser
executado. O solicitante será informado caso a solicitação não possa ser atendida
integralmente.

 

3. SOLICITAÇÕES DIVERSAS

 

Para solicitações que não se enquadrem nos itens anteriores, como por
exemplo: carimbos, serviços de imprensa, pedidos diversos, etc.

 

Procedimentos no ambiente SEI:

 

3.1. Clicar em “Iniciar Processo”;
3.2. Clicar no ícone “+”;
3.3. Clicar no tipo de processo: “Orçamento e Finanças:

Solicitações”;
3.4. No campo “Especificação”, informar resumidamente o objeto do

processo;
3.5. Clicar em “Salvar”;
3.6. Clicar no ícone “Incluir Documento”;
3.7. Clicar no ícone “+”;
3.8. Clicar no tipo de documento: “Memorando”;
3.9. Clicar em “Confirmar Dados”;
3.10. Vai abrir uma nova tela para preenchimento do memorando;
3.11. No corpo do texto deverá informar detalhadamente sua solicitação;
3.12. Salvar e fechar a janela;
3.13. Assinar o documento;
3.14. O Coordenador da Unidade/Colegiado deverá dar ciência no

conteúdo do processo;
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3.15. Enviar o processo para: UFPR/R/SEPT/SCEO.

 

O processo passará por análise de disponibilidade orçamentária para ser
executado. O solicitante será informado caso a solicitação não possa ser atendida
integralmente.

 
 

Documento assinado eletronicamente por DAGOBERTO LUIZ KOUTTON, CHEFE DA
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às 12:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO DAHER, COORDENADOR
ADMINISTRATIVO DO SEPT, em 22/05/2017, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ ANTONIO PASSOS CARDOSO, DIRETOR
DO SETOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA, em 22/05/2017, às
15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NELSON LUIZ BERNO, ADMINISTRADOR, em
23/05/2017, às 09:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 0189228 e
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Referência: Processo nº 23075.175668/2017-98 SEI nº 0189228
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