
PROAD
Pró-Reitoria de 
Administração



• A Pró-Reitoria de Administração é o órgão da 
Reitoria para assuntos de administração, no que 
diz respeito à gestão dos bens materiais e 
patrimoniais e do espaço físico; à execução 
orçamentária e financeira; ao registro contábil, 
bem como ao controle, distribuição e arquivo de 
documentos.

• Compõem a Pró-Reitoria de Administração:
• Secretaria Executiva – SEC-PROAD;
• Divisão de Contabilidade e Finanças - DIFIN;
• Divisão de Materiais e Patrimônio - DIMAP;
• Divisão de Prefeitura de Campus – DIPRE;



• Divisão de Projetos e Obras - DPROB; 
• Divisão de Prefeitura do Campus Alto Paraopeba –

DIPRE-CAP.
• Encontra-se alocada na Pró-Reitoria de Administração, 

a Comissão Permanente de Licitação, constituída na 
forma da lei.

• O titular do órgão é o Pró-Reitor de Administração, 
designado pelo Reitor para exercer suas funções em 
cargo de confiança.

• Pró-Reitor de Administração:
- Professor José Tarcísio de Assunção
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PROCEDIMENTOS DE COMPRAS DE 
BENS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

• Memorando do requisitante solicitando a compra de 
material ou contratação de serviço
• Três orçamentos impressos
• Planilha de preço médio
• Solicitação de Despesa autorizada pelo Responsável 
pelo Centro de Custo 
• Autorização de abertura do processo licitatório pelo 
Reitor(a) 



• Termo de Referência (Pregão) ou Projeto Básico 
(outras modalidades da lei 8666/93), com no mínimo 
as seguintes cláusulas:
- Objeto;
– Justificativa da aquisição ou contratação do 

serviço;
– Quantitativo;
– Especificações detalhadas;
– Locais de entrega ou prestação do serviço;
– Estratégia de fornecimento,prazo de entrega ou 

prazo de execução;



- Acompanhamento da execução em caso de 
serviços;
- Critérios de aceitabilidade  
- Disposições gerais e informações 
complementares;
- Assinatura do responsável pela unidade 
administrativa.



“As contratações públicas tem como 
premissa a obrigatoriedade da 

realização de licitação para a aquisição 
de bens e a execução de serviços e 

obras, porém há exceções.”

As exceções do Processo Licitatório:
Dispensa de Licitação e Inexigibilidade



• Para compras e contratações de serviços 
considerados emergenciais, que não exceda 
R$8.000,00/ano para toda a instituição  

• Documentos obrigatórios:  justificativa de 
aquisição/contratação, autorização de 
execução e dotação orçamentária, três 
orçamentos impressos, certidões negativas da 
empresa com menor preço (veja em:  
http://www.ufsj.edu.br/dimap/certidoes_negati
vas_de_debitos.php), “projeto básico”(caso de 
serviços) descrição e quantidades detalhadas.

Dispensa de Licitação



• OBSERVAÇÕES:
– EM NENHUMA HIPÓTESE PODERÁ SER 

CONTRATADO UM SERVIÇO OU ADQUIRIDO UM 
MATERIAL/EQUIPAMENTO SEM A RESPECTIVA 
NOTA DE EMPENHO;

– O SECOL ADOTA O SISTEMA DE COTAÇÃO 
ELETRÔNICA PARA REALIZAÇÃO DE 
DISPENSAS;

– NEM SEMPRE O ORÇAMENTO DE MENOR 
VALOR, ENVIADO PELO REQUISITANTE, SERÁ O 
CONTRATADO.



Inexigibilidade

• São documentos obrigatórios:
– Solicitação do material ou serviço (SD) , com 

descrição clara do objeto;
– Justificativa da necessidade do objeto e 

justificativa técnica conclusiva das razões da 
escolha do bem em detrimento de outros, emitida e 
assinada pelo requerente;



• Autorização de Execução pelo Reitor(a) e Dotação 
Orçamentária;

• Proposta (orçamento) original assinada, com todos 
os dados da empresa proponente.

• certidões negativas obrigatórias da empresa:  
http://www.ufsj.edu.br/dimap/certidoes_negativas_d
e_debitos.php



– Declaração de exclusividade,emitida por 
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, 
ou ainda por entidades equivalentes (EM CÓPIA 
AUTENTICADA), conforme art. 25, I, lei 8666/93;

– Justificativa do preço (nota fiscal ou de empenho 
emitida pela proponente referente à venda do 
mesmo objeto para outra instituição);



OBSERVAÇÃO:

– No caso de recursos específicos para pesquisa 
(CAPES, CNPQ..), necessário documento de 
aprovação dos projetos de pesquisa para os 
quais os bens serão alocados.



OBRIGADO!

Dúvidas?
(32) 3379-2307

secol@ufsj.edu.br



EQUIPE DO SECOL:
Fernanda Márcia de Lucas Resende

Fabiano Costa Torres
José Renato Morandi Maia
Matheus Pereira Modesto

Monique Terra e Silva
Angélica Letícia Freitas Souza – CAP

Rosilene de Oliveira Fonseca e Freitas – CSL
Eduardo José Lopes - CCO
Dalise Silva do Carmo - CCO



SETOR DE 
ALMOXARIFADO

SEALM



SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE 
NOVOS ITENS NO CADASTRO DE 

MATERIAIS DO SISERGE



- PROCEDIMENTOS:
• Descrição detalhada do material (sem marca) 
• É obrigatório a inclusão do código SIDEC – CATMAT 

(poderá ser realizada pelo próprio requisitante ou 
pelo SEALM)

• O tipo de unidade de fornecimento e valor deve ser 
atualizado baseado em preço de mercado

• Enviar planilha preenchida para e-mail do SEALM 
(vide manual SEALM)

• Prazo médio para efetivação conforme quantidade 
de itens demandados.



CONSULTAS NO SISERGE WEB

• Consulta situação da compra/entrega do 
planejamento de necessidades: 
ALMOXARIFADO     PN-PLANEJAMENTO DE 
NECESSIDADES     PN-SITUAÇÃO DE 
COMPRA/ENTREGA – ANO XX



• Consulta estoque virtual: 
ALMOXARIFADO     ESTOQUE VIRTUAL 

LISTAGEM DA UNIDADE 
ORGANIZACIONAL.



REQUISIÇÃO DE MATERIAIS - RM
• O material poderá ser retirado do 

estoque somente através da 
Requisição de Materiais – RM

• Para os Campi Avançados as RM’s 
deverão ser feitas separadamente por 
grupo de materiais



PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO 
DA REQUISIÇÃO DE MATERIAIS – RM

• Cadastro da RM no SISERGE WEB
• Autorização da RM pelo responsável da 

Unidade Organizacional
• Prazo previsto para atendimento da RM 

pode variar de dois a cinco dias úteis.
( vide manual )



AFERIMENTO DE MATERIAIS
• Requisitante tem prazo máximo de 05 dias 

úteis para conferência do material 
recebido, caso ocorra divergência ou 
defeito informar ao SEALM por e-mail

• Prazo de garantia de materiais – 12 
meses.



OBRIGADO!

Dúvidas?
(32) 3379-2315

sealm@ufsj.edu.br



Equipe SEALM:

Fábio Bruno da Silva
Marco Antônio de Carvalho Teixeira

Rafaela Carolina Andrade
Maurício José Silva

Maristela Serra Pedra Branco - CAP 
Gustavo Martins Rocha - CSL

Patrícia do C. Rioga Silva - CSL 
Camilo Lelis Romano - CCO

Andressa Godoy Fonseca - CCO 



SETOR DE PATRIMÔNIO
SEPAT



SETOR DE PATRIMÔNIO
- Setor responsável pelos bens móveis e imóveis da 

UFSJ.
• Campus Santo Antonio
• Campus Dom Bosco
• Campus Tancredo de Almeida Neves
• Centro Cultural
• Campus Centro-Oeste Dona Lindu
• Campus Alto Paraopeba
• Campus de Sete Lagoas
• Fortim dos Emboabas.



CONCEITOS

PATRIMÔNIO: conjunto de bens, direitos e obrigações 
suscetíveis de apreciações econômicas, obtidas 
através de compra, doação ou outra forma de 
aquisição, devidamente identificado e registrado.

- Patrimônio móvel: aquele que, em razão de seu uso 
corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem 
uma durabilidade superior a dois anos (material 
permanente);

- Patrimônio Imóvel: são as edificações prediais, 
terrenos etc.



COMPETÊNCIAS DO SETOR DE PATRIMÔNIO:

- RECEBER, INCORPORAR, GERENCIAR E DEPRECIAR OS 
BENS PERMANENTES
- ALIMENTAR O SISTEMA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO              
(SPIUnet)
- VALIDAR OS BENS IMÓVEIS DE ACORDO COM AS 
OBRAS E REFORMAS CONCLUÍDAS EM DATAS  PRÉ-
AGENDADAS
- REGISTRAR OS BENS IMÓVEIS JUNTO AO CARTÓRIO.



TERMO DE RESPONSABILIDADE
• O Chefe da Unidade Administrativa solicitante dos 

materiais deverá se responsabilizar pela utilização 
do bem e pela indenização à instituição, em caso de 
extravio e perda, na forma e nos casos previstos na 
legislação em vigor. (conforme Instrução Normativa 
nº 205, de abril de 1988).

• Após a assinatura do Termo de Responsabilidade 
pelo responsável da Unidade Administrativa/ 
Acadêmica deverá atentar que é expressamente 
proibido o remanejamento de qualquer material 
constante no referido termo sem a autorização do 
SEPAT. 



IINFORMAÇÕES IMPORTANTES

BENS COM DEFEITO (NA GARANTIA)

• O requisitante deverá providenciar o laudo técnico 
com descrição do defeito.

• Encaminhar para o SEPAT o equipamento com o 
laudo para as devidas providências.

• Armazenar a embalagem do bem pelo prazo da 
garantia em caso de envio para o conserto.



BENS COM DEFEITO (FORA DA GARANTIA)

• O requisitante deverá providenciar o laudo técnico 
com a descrição do defeito.

• Providenciar, no mínimo, 3 (três) orçamentos 
(procurar o SECOL para maiores detalhes).

• Solicitar recursos e tomar as devidas providências.
• Os procedimentos acima descritos não são de 

competência do SEPAT.



BENS DANIFICADOS SEM CONDIÇÕES DE USO

• Encaminhar o bem ao SEPAT, acompanhado de 
memorando, solicitando a baixa do equipamento, 
com exceção de equipamento de informática.

• O SEPAT abrirá um processo de baixa e 
encaminhará à Divisão Financeira – DIFIN, para a 
regularização do inventário contábil.



BENS EM DESUSO

• Comunicar, por escrito, ao SEPAT a existência de 
todo mobiliário ou equipamento em desuso.

• Essa comunicação deverá ser feita antes de 
qualquer envio de material ao SEPAT.

• O SEPAT fará uma consulta para detectar demandas 
e providenciará a transferência e/ou baixa do 
referido material.



BENS DE INFORMÁTICA

• Todo tipo de equipamento de informática em desuso 
e/ou com defeito (impressora, monitor, CPU, teclado, 
estabilizador, notebook etc) deverá ser encaminhado 
ao NTINF para avaliação.

• O NTINF encaminhará ao SEPAT a solicitação de 
baixa, transferência para outro setor ou o referido 
conserto.



DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO
(Conforme Instrução Normativa nº 205, de abril de 1988)

• Todo servidor público poderá ser chamado à
responsabilidade pelo desaparecimento do material 
que lhe for confiado, para guarda ou uso, bem como 
pelo dano que, dolosa ou culposamente, causar a 
qualquer material, esteja ou não sob sua guarda.

• É dever do servidor comunicar, imediatamente, a 
quem de direito, qualquer irregularidade ocorrida 
com o material entregue aos seus cuidados.



• Caracterizada a existência de responsável (eis) pela 
avaria ou desaparecimento do material, ficará (ão) 
esse (s)responsável (eis) sujeito (s), conforme o 
caso e além de outras penas que forem julgadas 
cabíveis, a:
a) arcar com as despesas de recuperação do 
material; ou 
b) substituir o material por outro com as mesmas 
características; ou 
c) indenizar, em dinheiro, esse material, a preço de 
mercado, valor que deverá ser apurado em processo 
regular através de comissão especial designada 
pelo dirigente do Departamento de Administração ou 
da unidade equivalente.



• Quando se tratar de material de procedência 
estrangeira, a indenização será feita com base no 
valor da reposição (considerando-se a conversão ao 
câmbio vigente na data da indenização).

• Quando não for (em), de pronto, identificado(s) 
responsável(eis) pelo desaparecimento ou dano do 
material, o detentor da carga solicitará ao chefe 
imediatas providências para abertura de 
sindicâncias, por comissão incumbida de apurar 
responsabilidade pelo fato e comunicação ao órgão 
de Controle Interno, visando assegurar o respectivo 
ressarcimento à Fazenda Pública (art.84, do Decreto-
Lei nº200/67).



ACOMPANHAMENTO DE COMPRAS

• Fica sob a responsabilidade de cada unidade 
administrativa/acadêmica o acompanhamento da 
compra;

• Para a licitação o setor responsável deve detalhar 
minuciosamente a descrição dos materiais 
requeridos para que as compras realizadas fiquem 
em conformidade com a necessidade.

• A cada compra, solicitar ao SEPAT a consulta e/ou a 
inclusão de novos itens no cadastro de materiais do 
SISERGE.



OBRIGADO!

Dúvidas?
(32) 3379-2316

sepat@ufsj.edu.br



Equipe SEPAT
Marília Andrade de Araújo
Denise Borges M. Cardoso

Maria Aparecida Haddad
Magda Alonso de Alvarenga

Rogério Cordeiro Silva
Zélia Bernadete C. Carvalho

Flávio Robson Jaques
Arlem Daniel Pena de Castro - CAP

Gustavo Martins Rocha - CSL
Patrícia do C. Rioga Silva - CSL 

Camilo Lelis Romano - CCO
Andressa Godoy Fonseca - CCO 



OBRIGADA!
DIMAP

Vera Lucia Meneghini Vale

(32)3379-2379
dimap@ufsj.edu.br


