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Prazos para registro de preço

 Informado pelo DEMAPA através de Memorando Circular;

 Para 2019 foi definido pelo Memorando Circular 11/2018 – DEMAPA, de 13 de 

dezembro de 2018.



Prazos para registro de preço



Prazos para dispensa e inexigibilidade

 Informado pelo DEMAPA através de Memorando Circular;

 Para 2019 ainda não foi emitido;

 Em 2018, foi utilizado o Memorando Circular 006/2018 – DEMAPA/DCF, que 

determinou que o prazo seria 14 de setembro de 2018.



Prazos para empenho

 Informado pelo DEMAPA através de Memorando Circular;

 Para 2019 ainda não foi emitido;

 Em 2018, foi utilizado o Memorando Circular 006/2018 – DEMAPA/DCF, que 

determinou que o prazo seria 28 de setembro de 2018 para Permanente e 19 

de outubro de 2018 para Custeio.



Prazos editais FIPE (GAP)

 Informado através de Editais, pela PRPGP. Em 2019, são:

 ARD: Edital 01/2019 - PRPGP 

 JÚNIOR: Edital 02/2019 - PRPGP

 SENIOR: Edital 03/2019 - PRPGP

 Publicados em janeiro;

 Inscrição 14/01/19 à 22/03/19 (Obs.: projetos em andamento ou renovados até 
15/03);

 Liberação de recursos provavelmente em abril.



Prazos editais FIEX (GAP)

 Informado anualmente através de Edital FIEX, pela PRE;

 Publicado em janeiro;

 Inscrição 01/02/19 à 17/03/19 (Obs.: projetos em andamento ou renovados até 

13/03);

 Liberação de recursos provavelmente em abril.



Solicitação de Compra

 Realizada pelos secretários no SIE (aplicação 5.5.03 -Solicitação de Compra);

 Informações necessárias:

 Natureza da despesa (serviço, material ou permanente);

 Quantidade;

 Unidade de medida;

 Descrição detalhada;

 Valor unitário;

 Metodologia para obtenção do preço (menor preço, média ou mediana).



Determinação do Valor Unitário

IN 03/2017 estabeleceu a seguinte ordem de 

consulta:

Painel de preços;

Contratações similares de outros entes públicos;

Mídias especializadas;

Fornecedor.



Painel de Preços

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/


SIE

..\..\..\..\Public\Desktop\SIE.lnk

../../../../Public/Desktop/SIE.lnk


Consulta de itens no Almoxarifado 

Central e no Registro de Preços

Aplicação do SIE:

Para consultar produtos no Almoxarifado 

Central: 5.4.3.22 - produtos em estoque

Para consultar itens no Registro de Preço: 

5.5.99.03.40 – contratos/registros vigentes por 

descrição do complemento do item



Cartão de Suprimento de Fundos

 Responsáveis: Silvana (Núcleo Patrimônio) e Cristieli (Núcleo Infraestrutura);

 Formulário: site CCNE;

 3 orçamentos por telefone;

 Urgência;

 Não pode ter Registro de Preço nem estar no Almoxarifado Central;

 Limite de valor: R$650,00 por item;

 Não pode adquirir Permanente;

 Aquisição na cidade, com NFE, máquina de cartão de crédito.


