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Diagnóstico 

Unidades Gestoras 
PROPLAN 

Departamento de  
Contabilidade e Finanças 

Divisão de Serviços Gerais  

1981 
Huap 

1988 
Proppi 

2006 
Proaes 

2006 
Prograd 

2006 
Proad 



 

 

 

 

Diagnóstico 

Unidades Gestoras 

• UGs sem infra estrutura de pessoal e espaço físico 

 

• Diferentes modelos de solicitação 
 Proppi: Portal 

 Proad: memorando  
 

• Descrição do material muito diversificada e com problemas 

 

• Solicitações  encaminhadas em qualquer período do ano 

 

• Licitações com o mesmo objeto realizadas por mais de uma UG 
 fracionamento de despesa 
 variação de preços na compra de um  mesmo item 
 

 

• Lentidão 
 dos processos licitatórios 

 na distribuição do material 
 

• Fortalecimento das UGs/Pró-Reitorias em detrimento da Adm. Central 
 

 



Grupo de trabalho 
• Auxiliar na proposição de política de compras conjuntas 

 
Como?  Uniformizando os procedimentos e unificando contratações de bens e  
  serviços comuns                                 
Para quê? racionalizar gastos e processos 
 

• Sugerir práticas de sustentabilidade 

 

Como?  introduzindo/incrementando critérios ambientais, sociais e econômicos 

   nas aquisições de bens, contratação de serviços e obras 

   

Para quê? alinhar-se com a agenda ambiental pública e a legislação ambiental 

  promover o uso racional dos recursos naturais e a redução dos gastos 

  institucionais 

 

• Auxiliar na proposição de unificação dos almoxarifados da UFF 

 

        Como?  examinando a logística atual de almoxarifado  

        Para quê? otimizar o uso de espaço físico, de recursos humanos, e gestão de estoque 

   



Metodologia 
 

• Reuniões semanais 

 

• Diagnóstico organizacional 
“coleta e o cruzamento de dados e informações, a definic ̧a ̃o dos 
pontos fortes e fracos e o detalhamento dos problemas por meio de 
uma ana ́lise aprofundada, visando identificar as suas causas e definir 
ações para os pontos passi ́veis de melhoria."  

 

• Ações 

 

• Propostas 

 



Ações iniciais do GT 
 

 

o Uniformização de procedimentos: Portal Financeiro no site da  UFF 

 

o Licitações divididas entre as comissões de licitação de cada UG, 

por tema 

 

o CPLs trabalhando em conjunto: padronizar minutas de editais e 

contratos e procedimentos 

 

o Levantamento de material ocioso e distribuição para os 

solicitantes 

 

   

 

 



Portal Financeiro da UFF  
http://www.compras.uff.br/ 

 

• Cadastro 

• Calendário único 

• Relações de materiais 

• Fluxos operacionais 

• Solicitação 

• Mapa consolidado  com todas as solicitações 
da UFF 

• Acompanhamento dos processos licitatórios 
 

 

 

 

http://www.compras.uff.br/
http://www.compras.uff.br/
http://www.compras.uff.br/


Portal Financeiro da UFF  



Cadastro 



Calendário  

• Período de Solicitações 

 
JULHO 

dom seg ter qua qui sex sáb 

    1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29  30  



Consulta 
Relação de Materiais 

• MATERIAL DE CONSUMO 
o CARTUCHO 

o GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 

o MATERIAL DE ÁUDIO, VÍDEO E 

FOTOGRAFIA 

o MATERIAL DESCARTÁVEL 

o MATERIAL DE ESCRITÓRIO 

o MATERIAL DE LABORATÓRIO 

o MATERIAL DE LIMPEZA 

o MATERIAL DE INFORMÁTICA 

o MATERIAL ELETÔNICO 

o MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 

PREDIAL 

o MEDICAMENTOS 

• MATERIAL PERMANENTE 
o APARELHO DE MEDIÇÃO E 

ORIENTAÇÃO 

o APARELHO E UTENSILHOS DOMÉSTICOS 

o AR-CONDICIONADO 

o EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E 

FOTOGRAFIA 

o EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO 

o EQUIPAMENTO ELETRÔNICO 

o EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E 

SOFTWARE 

o MÁQUINAS  E EQUIPAMENTOS 

DIVERSOS 

o MOBILIÁRIO 



Acompanhamento dos 
Processos Licitatórios 



Proposta  

criar Gerência de Suprimentos  

 Acompanhar a aquisição,  controle, estocagem e  distribuição 

de insumos e bens permanentes 

• Contínuo aperfeiçoamento da logística de suprimento e dos 
serviços de infraestrutura operacional e gestão de compras 

 
o Desenvolvimento de um novo sistema, junto ao STI, em substituição ao 

Portal Financeiro 

 

o Coordenação de Agentes de Suprimento (nos moldes dos agentes 
patrimoniais)nas unidades acadêmicas e administrativas 

 

o Revisão das relações de materiais  por grupos especializados para criar 
novo catálogo de acordo com o plano de contas 

 

o Interação com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, para capacitação 
de servidores no tema licitações, especialmente sustentabilidade de 
compras públicas 

 

 

 



 Proposta   Licitações 

CL 
Proppi 

CL 
Proaes 

CL 
Prograd 

CL 
Proad 

Comissão 
Permanente 
de Licitação 

CPL/UFF 
Única  

Subcomissão 
de  

Compras 

Subcomissão 
de  

Serviços 



Proposta   Almoxarifado 
• Racionalização de espaço físico, almoxarifado para: 

• bens de consumo  

• bens permanentes 

 

• Aproveitamento do material ocioso, para a comunidade da 

UFF – Banco de trocas 

 

• Otimização de recursos humanos para entrega de material 

com agenda definida 

 

l 

 



Compartilhamento de 
Boas Práticas 

 

• Experiências institucionais 

• Críticas 

• Sugestões 
 

 

 

Gratos! 



Membros GT 
Órgão Representante E-mail 

PROPPI Vera Lúcia L. C. Cajazeiras vera@proppi.uff.br 

PROPLAN Maria Leonor Veiga Faria mlvfaria@id.uff.br 

PROAD Paulo Roberto de Araújo pauloaraujo@id.uff.br 

PROEX Carlos Antonio Almeida Raeder raeder@vm.uff.br 

PROGRAD 
Lucia Cristina Soares Constantini  
Marcia Rainha Isaias Cordeiro 

licitacao@proac.uff.br 

PROAES Juliana Palermo Borsoi  julianaborsoi@id.uff.br 

PREUNI Antonio Ricardo Ribeiro do Outão antonioricardo@vm.uff.br 

STI 
Henrique Oswaldo Uzeda P. Souza 
Douglas Nunes de Paula 

henrique@sti.uff.br 
douglas@sti.uff.br 


