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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Central de Compras

 

O�cio Circular SEPLAG/CECOMP nº. 4/2020

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2020.

Ao(À) Sr(a).:

Superintendentes de Planejamento, Gestão e Finanças – SPGFs, Gerentes, Coordenadores e Diretores de Compras e Contratos de órgãos e en�dades do Estado de
Minas Gerais,

  

Assunto: [Comunicação - Novo fluxo de solicitação para ser gerenciador de Registro de Preços].

Referência: [Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 1500.01.0950753/2020-89].

  

Senhores(as) Superintendentes, diretores(as), gerentes e coordenadores(as),

 

Conforme disposto no § 3º do art. 25 do Decreto nº 46.311, de 2013, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG é responsável por
“definir o órgão centralizador do Sistema de Registro de Preços para atuar como gerenciador em determinados �pos de objeto”.

Adicionalmente, o art. 55 do Decreto nº 47.727, de 2019, estabelece que compete à Superintendência Central de Compras Governamentais:

 

“...propor e implementar polí�cas e ações rela�vas à gestão de compras governamentais no âmbito dos órgãos,
autarquias e fundações do Poder Execu�vo, bem como realizar aquisições e contratações com atribuições de:

(...)

IV – propor e formular a polí�ca de u�lização do sistema de registro de preços para as aquisições e contratações
para atendimento da demanda dos órgãos e en�dades; (...).”

 

Diante de tais definições, coube à Central de Compras, diretoria vinculada à Superintendência Central de Compras Governamentais, ser a
área responsável por realizar as aquisições e contratações centralizadas por meio de Sistema de Registro de Preços e analisar todas as solicitações de órgãos e
en�dades da administração autárquica e fundacional do Poder Execu�vo que desejam tornar-se gerenciadores de Registros de Preços de objetos não centralizados
pela SEPLAG.

As autorizações para gerenciar compras pelo Sistema de Registro de Preços emi�das pela Central de Compras levam em consideração a lógica de
centralização das compras, buscando a racionalização dos gastos públicos e das contratações,  de forma a impedir a replicação de procedimentos licitatórios para
objetos iguais ou similares, o que reduz a compe��vidade das contratações estaduais, gera dificuldades de gestão para órgãos e en�dades par�cipes (uma vez que
haveria várias atas de Registro de Preços com valores dis�ntos registrados) e proporciona riscos de mercado e de controle.

Desta forma, visando o�mizar as contratações por Registro de Preços em Minas Gerais, desde 2017, a SEPLAG disponibiliza a ferramenta de liberação
para solicitação de gestão de RP, em que, para cada pedido de item de material é gerado um código de autorização específico, possibilitando que durante o período
de vigência solicitado, aquele órgão ou en�dade possa criar o seu Planejamento no Sistema de Registro de Preços - SIRP e ser o gerenciador para aquele conjunto de
itens no ano da solicitação.

Em prosseguimento aos esforços de melhoria con�nua dos serviços prestados pela SEPLAG, vimos respeitosamente informar acerca dos novos
procedimentos que deverão ser adotados pelos interessados em solicitar novas autorizações para ser gerenciador de Registro de Preços:

A par�r do dia 01/12/2020, TODOS os pedidos de delegação deverão ser realizados exclusivamente via PROCESSO ELETRÔNICO SEI!.

O OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO deverá, em seu conteúdo, resumir as mo�vações para o pedido de autorização para realização da compra por registro de
preços, e apresentar declaração expressa de que foi verificada e constatada a inexistência de atas de registros de preços vigentes, em elaboração ou com
planejamento previsto para início da adesão em até 04 (quatro) meses, contendo objetos iguais ou similares, cujo grupo e lista base podem ser consultados na Aba de
Planejamento de Compras no Portal de Compras de Minas Gerais.

Junto ao o�cio deverá estar anexado o FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO PARA SER GERENCIADOR DE RP com todos os campos devidamente
preenchidos e no formato Excel (.xls ou .xlsx). O novo formulário foi disponibilizado no Portal de Compras, em formato .xlsx, com todo o material de apoio
relacionado, para instruir os servidores no seu correto preenchimento. Ressaltamos que deverá ser preenchido um formulário para cada futura licitação para RP.

O formulário está organizado em duas seções: cabeçalho e tabela de itens.

No cabeçalho, deverão ser preenchidas as informações de iden�ficação do órgão ou en�dade e do responsável técnico pela solicitação, bem como as
jus�fica�vas e informações necessárias para subsidiar a análise do pedido.

Na tabela de itens, deverão ser listados todos os itens de material ou de serviço a serem licitados.

Todos os campos são de preenchimento obrigatório e deverão conter as informações registradas no Catálogo de Materiais e Serviços – CATMAS –
sobre cada item, para qualificar a solicitação. Veja-se exemplo abaixo:

 

Figura 1 - Visão parcial do novo formulário de solicitação para gerenciador de Registro de Preços

http://compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1208&Itemid=100159
http://www.compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=71
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O processo SEI com o o�cio e o formulário preenchido deverá ser reme�do para a unidade SEPLAG/CECOMP.

A equipe da Central de Compras - CECOMP procederá, a par�r das informações presentes no formulário e o�cio enviados, a análise do mérito da
delegação do objeto como um todo e de cada um dos itens selecionados pelo solicitante. 

Em seguida, os itens aprovados na análise de mérito serão devidamente revisados pela equipe do CATMAS. Nesta fase, os analistas do CATMAS
poderão entrar em contato com o responsável técnico do órgão/en�dade demandante para realizar os acertos que se fizerem necessários quanto à especificação dos
itens.

Importante ressaltar que, para a realização de licitação para Registro de Preços, é necessário que todos os itens aprovados estejam com a situação
“ATIVO” e marcados “SIM” em “OK para RP?” no CATMAS. Por isso, embora não sejam obrigatórias essas condições no momento da solicitação, é preciso considerar
que a seleção de itens suspensos para compra ou com especificações inadequadas ou incompletas poderão impactar no prazo do registro da autorização no Sistema
de Registro de Preços – SIRP pela Central de Compras, que ocorrerá apenas após o acerto completo da lista enviada pela equipe CATMAS.

Finalmente, a CECOMP procederá à resposta formal no processo SEI! com o resultado final da análise.

O fluxo completo do procedimento encontra-se ilustrado abaixo para maior clareza:

 

Figura 2 – Macro a�vidades: Solicitação para ser gerenciador de Registro de Preços

 

Informamos, ainda, que serão imediatamente reprovadas solicitações para ser gerenciador de Registro de Preços:

 

a)      com formulário preenchido parcialmente ou incorretamente;
b)      enviadas por outras plataformas que não sejam o processo SEI com o o�cio de solicitação e o formulário de jus�fica�va;
c)      que, sem jus�fica�va fundamentada, apresentem itens de material ou de serviço, que constem ou sejam similares aos:

1 – previstos em algum planejamento de compras da CECOMP;
2 – presentes em atas de RP vigentes;
3 - já delegados ou incluídos em alguma instrução processual de RP.

 

Por fim, disponibilizamos o e-mail comprascentrais@planejamento.mg.gov.br como canal de comunicação para direcionamento de dúvidas,
esclarecimentos ou sugestões.

 

Atenciosamente, 

 

Rita de Cássia Alanna Pereira Ribeiro, por Rafael Mayrink Ferreira

mailto:comprascentrais@planejamento.mg.gov.br
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Superintendente Central de Compras Governamentais - CSC

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

 

 

Ana Luiza Camargo Hirle

Superintendente Central de Diretrizes e Inovação na Gestão Logís�ca e Patrimonial - CSC

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

 

  

Documento assinado eletronicamente por Rita de Cássia Alanna Pereira Ribeiro, Coordenador(a), em 26/11/2020, às 16:19, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ana Luiza Camargo Hirle, Superintendente, em 26/11/2020, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 22103784 e o código CRC AE1A4276.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 1500.01.0950753/2020-89 SEI nº 22103784

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

