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APRESENTAÇÃO

A internacionalização do conhecimento acadêmico-científico é de suma importância para o

desenvolvimento institucional e o seu devido reconhecimento no âmbito internacional. Por

isso, a contratação de empresas especializadas em serviços de tradução, versão e revisão de

textos alavanca as possibilidades de publicação das descobertas feitas pela comunidade

interna em periódicos de prestígio internacional.

Nesse ínterim, este Manual visa conceder auxílio preliminar acerca das solicitações de

serviços de tradução, versão e/ou revisão de textos acadêmicos, conforme requeridas no

Plano Anual de Contratação (PAC) pelas unidades acadêmicas e administrativas da

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).

Ademais, as instruções disponibilizadas neste Manual são, prioritariamente, divulgadas de

forma digital e este documento receberá devidas adequações que se mostrem necessárias

com a devida periodicidade a fim orientar as Unidades Requisitantes da Unifesspa a

procederem com as solicitações dos serviços oferecidos.
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Arni – Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais

ARP – Ata de Registro de Preço

DFC – Divisão de Finanças e Contabilidade

DICS – Divisão  de Compras e Serviços

PAC – Plano Anual de Contratações

PE – Pregão Eletrônico

Proad – Pró-Reitoria de Administração

Propit - Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica

SRP – Sistema Registro de Preços

TR – Termo de Referência

UR – Unidade Requisitante

Unifesspa – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Sipac – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

Sicaf – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
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Informações preliminares

O documento norteador acerca das tratativas entre a Unifesspa e a empresa
chama-se "Termo de Referência" (TR) e consta como Anexo do "Pregão Eletrônico" (PE), o
qual é publicado na aba "Licitações" do site da Proad, além da "Ata de Sistema de Registro de
Preço" (SRP), onde constam informações sobre vigência, saldo de cada item, valores e dados
das empresas prestadoras de serviços.

Para conhecer todos os documentos na íntegra, acesse
https://proad.unifesspa.edu.br/arp.html e conheça a Ata de Registro de Preço - ARP, vigente.

Vale ressaltar que as Unidades Requisitantes devem conhecer o disposto no PE,
tendo em vista que o seu conteúdo promulga as diretrizes e exigências estipuladas entre a
empresa e a Unifesspa. Neste primeiro momento, referente a prestação do serviço, para o
correto andamento e atendimento da solicitação, sugere-se a leitura dos seguintes itens do
TR:

❖ REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO;
❖ MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO;
❖ DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Para solicitar serviços no âmbito institucional, de forma geral, é importante
entender que há quatro momentos:

1) Observar as datas da Agenda de Contratações;
2) Inserir a demanda no Plano Anual de Contratações (PAC);
3) Requisitar o serviço na Ata pós licitada;
4) Executar o serviço após a emissão do empenho.

No 1º momento, a DICS divulga um calendário no início de cada ano, contendo as
datas para o planejamento da contratação - PAC, e para solicitar itens nas ARP da Agenda de
Contratações para execução do serviço.

Entende-se por Agenda de Contratações a etapa do processo de contratação em
que, no ano de execução do Plano Anual de Contratações - PAC, as unidades administrativas
e acadêmicas têm a oportunidade de requisitar, por meio do SIPAC, os serviços de utilização
geral (apenas itens agenda) no âmbito da Unifesspa. Esses itens são categorizados entre
“agenda” e “não agenda”.

No 2º momento a UR faz seu planejamento de contratações - o PAC, para executar
no ano seguinte, através da requisição para licitar inseridas no SIPAC, contendo a estimativa
de serviços e quantitativos para viabilizar a licitação dos mesmos e a execução no próximo
ano de exercício financeiro.
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O 3º momento ocorre durante o ano de exercício financeiro, após a licitação, em
que a UR solicita autorização de emissão de Nota de Empenho, através de Requisição em Ata
pós licitada no Sipac, durante o período da Agenda de Contratações da Unifesspa, onde os
serviços já possuem valores unitários específicos e os saldos determinados via Ata de
Sistema de Registro de Preços (ATA SRP).

No 4º momento, a UR já de posse da Nota de Empenho, solicita a execução do
serviço, ocorrendo, posteriormente, o pagamento do mesmo.
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Procedimentos para Solicitação via SIPAC em ARP pós-licitada

Depois que a UR previu sua demanda através do PAC, e o setor de licitações realizou a
licitação, já é possível disponibilizar a ATA SRP para os itens categorizados como “agenda”.

Em conformidade à necessidade do setor e à abertura do calendário da agenda de
contrações, a UR poderá fazer uma requisição em Ata pós-licitada no Sipac e,
posteriormente, executar o serviço.

Então, para efetuar o atendimento dessa demanda na Ata já licitada, o
requisitante deverá realizar o seguinte procedimento no Sipac:

Logue no Sipac, acesse o Portal Admin e clique no menu “Requisições”:

Aparecerá uma Lista de Registros de Preços com os pregões vigentes. Escolhe-se
aquele que faz referência à sua solicitação, clicando no botão .

Após, aparecerá a relação dos fornecedores desse pregão e uma janela para buscar
o item desejado nesta ATA.
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Caso seja de interesse, a UR pode consultar os itens por fornecedor, clicando no
ícone ao lado do nome do fornecedor.

Clicando no botão no item desejado, aparecerá as informações do serviço
selecionado e qual o saldo geral dele e o da sua Unidade. Então, preencha a quantidade
desejada.

Caso sua unidade não tenha saldo disponível para o item ou ele for insuficiente para
o atendimento da sua solicitação, poderá ser pedido empréstimo de saldo à outra unidade
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requisitante e o campo observação pode ser usado para justificar o pedido de empréstimo
de saldo.

Ao clicar no botão “Incluir”, sua UR gerou uma requisição que servirá para emissão
do empenho. Porém, se sua UR solicitou empréstimo de saldo de item, a ação somente
estará concluída quando for autorizado o empréstimo.

É importante frisar que sua UR já deverá ter disponível Estrutura Orçamentária
para custear a contratação.

ATENÇÃO: A permissão no Sipac para requisitar em ata pós-licitada acontece 02
vezes ao ano, para atendimento no primeiro semestre e segundo semestre, conforme dispõe
o calendário de Contratações.
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Documentos pertinentes para atendimento da solicitação em Ata pós licitada

Basicamente, para que o serviço solicitado no planejamento seja encaminhado para
execução é necessário que a UR realize o disposto abaixo:

Documentação para Encaminhamento pela UR ao Gestor da ATA SRP

❖ Preencher a Requisição em ata pós-licitada (emitida pelo Sipac) devidamente
assinada pelo requisitante e gestor da unidade, contendo:

o Preenchimento da justificativa;

o Data para execução.

o Caso a requisição contenha o serviço de Revisão é necessário enviar o

documento no idioma original em formato pdf.

❖ Enviar o documento editável (em .docx ou outros formatos) e em .pdf, no

mínimo, 45 (quarenta e cinco) dias anteriores à data da entrega do serviço,

por e-mail ao Gestor da ATA.

❖ Preencher a Lista de Verificação de documentação e ações (Anexo II deste

Manual).

❖ Abrir um processo contendo as requisições da sua unidade e a lista de

verificação e encaminhar ao setor do Gestor da ATA para emissão do

empenho:

o Setor: Arni

o Gestor: Lais Menezes

o Suplente: (Propit)GILDENE SANTOS

ATENÇÃO:

1. A formatação do documento para a execução do serviço (espaçamento, fonte,
tamanho, etc) deverá ser a mesma do texto/artigo que se espera na execução final do
serviço. Dessa forma a empresa entregará o serviço seguindo a formatação do
documento enviado.

2. Deve ser feita APENAS uma requisição contendo todos os serviços para ATENDER UM
ÚNICO Artigo/Texto.
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3. Antes de enviar o processo ao Gestor da ATA SRP, a UR deverá observar o Anexo III
deste manual para certificar se contém todos os “Requisitos mínimos para solicitação
- Requisitante”.

4. Após a entrega do serviço pelo fornecedor, a fim de auxiliar o gestor no Atesto dos
serviços, a UR deverá emitir uma declaração de verificação sobre os serviços
executados, conforme modelo proposto no Anexo IV deste manual.

A partir do envio do processo pela UR, o Gestor da ATA deverá juntar a seguinte

documentação para o envio ao Ordenador para autorização de empenho:

❖ Processo contendo a(s) Requisição(ões);

❖ Cópia da Ata de registro de preços correspondente ao(s) item(ns)

requisitado(s);

❖ Portaria de Gestão da Ata;

❖ Consulta SICAF para confirmar a regularidade Fiscal e trabalhista dos

fornecedores;

❖ Mapa de empenho por fornecedor e Unidade Requisitante, informando o

quantitativo total a ser empenhado por cada UR.

Para execução, o Gestor da ATA deverá juntar a seguinte documentação para o envio ao
Fornecedor

❖ Nota de Empenho, referente a cada requisição;

❖ Ordem de serviço (modelo anexo ao Edital do pregão que gerou a ATA SRP)

❖ Documento em formato editável e em .pdf do artigo/texto que foi enviado

pela UR por e-mail ao gestor da ATA;

o Caso a requisição contenha o serviço de Revisão é necessário enviar o

documento no idioma original em formato .pdf;
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Documentação para Pagamento do Fornecedor

❖ Deverá ser aberto um Processo de pagamento para cada fornecedor,

contendo:

o Nota fiscal;

o Nota de Empenho;

o Consulta SICAF para confirmar a regularidade Fiscal e trabalhista dos

fornecedores;

o Ata de registro de preço correspondente ao serviço requisitado;

o Portaria de Gestão da Ata;

o Comprovação da conformidade/ serviço final;

o Ateste de Nota Fiscal - formulário via Sipac.

Observações Importantes:

1. É necessário que a UR saiba o prazo de vigência da ARP para que o

encaminhamento dos documentos acima seja feito em tempo hábil para a

execução do serviço. Essa informação está no SIPAC e pode ser observada no

momento da solicitação da requisição e também pode ser buscada no site da

Proad https://proad.unifesspa.edu.br/licitacoes.html.

2. As execuções das solicitações dos serviços deverão estar atreladas à atividade fim

da Universidade, isto é, ensino,  pesquisa e extensão.

3. Somente após a realização das etapas acima será possível o envio da Nota de

empenho ao Fornecedor.

4. A Nota de Empenho é o documento que legitima o fornecedor a executar o

serviço, gerando uma obrigação de pagamento futuro. No entanto, ela só poderá

ser emitida se a Unidade Requisitante observar os requisitos e os documentos

pertinentes para atendimento da solicitação (Anexo II e III deste manual).
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5. Ressalta-se que a Nota de Empenho deve ser emitida durante a vigência da Ata

para que o serviço seja executado pela empresa.

6. Uma vez gerada a nota de empenho, o processo pertinente deverá retornar ao

Gestor da Ata para ciência e procedimentos para encaminhamentos ao

fornecedor junto com a ordem de serviço, bem como, posteriormente, fazer a

juntada de documentos para instrução processual de pagamento.

7. Para serviços de Revisão, deverá ser incluído o texto no idioma original para ser

encaminhado à empresa a fim de ser verificado:

a. O correto e apropriado uso do vocabulário,

b. A estrutura gramatical e

c. Questões de coerência e coesão.

8. Na impossibilidade de envio do original, a Unidade Requisitante deverá

manifestar ciência de que a empresa fará a revisão apenas de aspectos

gramaticais do texto, sendo isenta de responsabilidade sobre o uso de

vocabulário inapropriado que seja apontado posteriormente.

9. No ato de notificação do fornecedor (encaminhamento de e-mail institucional),

que visa envio de ordem de serviço e nota de empenho, fica como

responsabilidade do Gestor da Ata notificar também a Unidade Requisitante

quanto ao andamento da execução do serviço.

10. A UR deve se atentar para a quantidade de pedido mínimo do item.

Normalmente esta informação está na descrição do item e na ausência, observar

o TR.
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Etapas importantes

Após considerar a diferença entre os serviços de versão, tradução e revisão, a

Unidade Requisitante deve atentar aos procedimentos para instrução dos processos com as

solicitações dos serviços.

1ª Etapa - Abertura de Processo com as Requisições da ATA pós licitada

Inicialmente, a Unidade Requisitante fará a requisição em ata pós-licitada e abrirá

um processo, incluindo as requisições referente a essa ATA. De posse desse processo, o

Gestor da ATA solicita a emissão da Nota de Empenho para a execução dos serviços. Por isso,

vale lembrar sobre a inserção das informações corretas, adequando com o valor financeiro

apropriado para a execução.

Após o retorno da DFC com a Nota de Empenho, este processo permanecerá no

setor do Gestor e somente seguirá para o Fornecedor se os documentos para prestação do

serviço forem enviados até 45 (quarenta e cinco) dias antes da data de execução final do

serviço.

2º Etapa - Envio do documento para emissão da ordem de serviço ao fornecedor

Após a emissão da Nota de Empenho, o requisitante deverá encaminhar, por meio

de e-mail Institucional ao gestor da Ata, no prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias da

data prevista para entrega final do serviço, o artigo/texto em formato .pdf e em arquivo

editável a ser encaminhado à empresa. Todos esses devem ser enviados no e-mail do

Gestor da ATA. Dessa forma, a solicitação será efetivamente executada e a ordem de serviço

será enviada ao fornecedor.

Ressalta-se que o não envio do texto/artigo no prazo previsto acima estará sujeito

ao não atendimento da demanda.
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Entenda um pouco mais sobre os serviços

Para melhor diferenciar os tipos de serviços disponíveis na atual ARP, observe o infográfico
abaixo:
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Tutorial para verificação de laudas

Ao considerar que a Nota de Empenho deve ser emitida com o valor referente ao
pagamento do serviço, o qual é feito a partir da contagem de laudas do documento, segue
abaixo simples tutorial sobre a forma prevista no Termo de Referência para a contagem.
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Neste modelo, fazendo o cálculo 1,07 = 1
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠  (𝑐𝑜𝑚 𝑒𝑠𝑝𝑎ç𝑜) 

2.100 = 2.260
2.100 =

lauda.

Atenção:

De acordo com o Pregão vigente, "Para textos com extensão superior a 2.100 (dois

mil e cem) caracteres, deverá ser feito o cálculo para arredondamento da seguinte forma: o

número de caracteres do texto final será dividido por 2.100 (dois mil e cem); caso o resultado

não seja um número inteiro, se as duas primeiras casas decimais forem menores que ou

iguais a 50 (cinquenta), o número inteiro não deverá ser alterado; se as duas primeiras casas

decimais forem maiores que 50 (cinquenta), o número inteiro deverá ser acrescido em uma

unidade. Por exemplo, um total de 3,37 laudas deverá ser arredondado para 3, e um total de

7,51 laudas deverá ser arredondado para 8".
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Canais de comunicação

O Gestor de Ata estará disponível para auxiliar e dirimir dúvidas para a correta

solicitação dos serviços. Dessa forma, estão disponíveis os contatos dispostos abaixo, no

período de vigência da Ata atual, para esclarecimentos e demais questões para

acompanhamento das solicitações, durante o horário de expediente normal:

Gestão da ARP

✔ Gestor da Ata: Lais Menezes da Costa Sousa - Arni

✔ Suplente da Ata: Gildene Gonçalves dos Santos  - Propit

✔ Local: Campus Marabá – Unidade III – Arni;

✔ E-mail do gestor: Lais Menezes

✔ E-mail do Suplente: GILDENE SANTOS

✔ Telefone: (94) 2101-7148 (Arni) / (94) 2101-7153 (Propit)

✔ Site de acesso às Atas: https://proad.unifesspa.edu.br/arp.html

Diretoria de Compras e Serviços – DICS/Proad

Coordenação de Serviços

✔ Coordenador de Serviços: Patrícia F Corrêa Gonçalves

✔ Local: Campus Marabá – Unidade III – Proad

✔ E-mail: patriciagoncalves@unifesspa.edu.br

✔ Telefone: (94) 2101-7149

✔ Site: https://proad.unifesspa.edu.br
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ANEXOS

ANEXO I – FLUXO DE REQUISIÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

No ano de execução do PAC, a UR poderá solicitar a execução dos serviços,
observando o fluxo a seguir.

O Gestor da Ata e a DICS realizarão a divulgação institucional deste Manual às
Unidades Requisitantes e ficará disponível, também, no site da Proad.

ETAPA RESPONSÁVEL ATIVIDADE TRAMITAÇÃO

1 Requisitante Leitura e ciência do Manual para solicitação
de serviços de Tradução, Versão e Revisão;

Emissão via SIPAC da Requisição em Ata
Pós-licitada dos serviços na Agenda de
Contratação;

Emissão e preenchimento da Lista de
verificação (anexo II);

Criação de Processo Eletrônico com as
Requisições.

Requisitante

→

Gestor de Ata

2 Gestor de Ata Análise preliminar da solicitação;

Inclusão do SICAF contendo a regularidade
dos fornecedores;

Inclusão de Portaria de Gestão da Ata;

Inclusão da ATA SRP vigente.

Gestor de Ata

→

Ordenador de Despesas

3 Ordenador de
Despesas

Análise e autorização para emissão de Nota
de Empenho.

Ordenador de Despesas

→

Divisão de Finanças e
Contabilidade (DFC)

4 DFC Análise e conformidade financeira;
Emissão da nota de empenho.

Divisão de Finanças e
Contabilidade (DFC)

→

Gestor de Ata

5 Gestor de Ata Informa a UR sobre a emissão do
empenho;

Solicita o envio, por e-mail, dos
documentos para realização do serviço.

Gestor de Ata

→

Setor Requisitante
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6 Setor Requisitante Envia por e-mail ao gestor o documento
em formato editável e em .pdf com
antecedência mínima de 45 (quarenta e
cinco) dias

Setor Requisitante

→

Gestor de Ata

7 Gestor de Ata Entra em contato com os fornecedores;
Envia Ordem de Serviço e a nota de
empenho para cada requisição;
Encaminha outros documentos
complementares.

Gestor de Ata

→

Fornecedor

8 Fornecedor Assina Ordem de Serviço;
Executa o serviço solicitado;
Envia prova para conformidade do serviço
final.

Fornecedor

→

Gestor de Ata

9 Gestor de Ata Encaminha os serviços à UR para
verificação;

Encaminha Anexo IV para UR atestar a

conformidade do serviço.

Gestor de Ata

→

Setor Requisitante

10 Setor Requisitante Verificação do serviço;
Realiza a conformidade do serviço, através
da elaboração da declaração de verificação
de serviço - anexo IV e encaminha por
e-mail institucional.

Setor Requisitante

→

Gestor de Ata

11 Gestor de Ata Confirma execução de serviço com
empresa;
Solicita emissão de Nota Fiscal de cada
Ordem de Serviço;

Gestor de Ata

→

Fornecedor

12 Fornecedor Envia Nota Fiscal ao Gestor de Ata. Fornecedor

→

Gestor de Ata

13 Gestor de Ata Atesta a Nota Fiscal;
Verifica o SICAF e consulta questões de
regularidade dos fornecedores novamente;
Abre e Encaminha processo para
autorização de pagamento.

Gestor de Ata

→

Ordenador de Despesas

14 Ordenador de
Despesas

Analisa e autoriza o pagamento. Ordenador de Despesa

→

Divisão de Finanças e

Contabilidade (DFC)

15 DFC Analisa e dá providências;
Arquiva o processo.

ARQUIVE-SE
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ANEXO II –  LISTA DE VERIFICAÇÃO – REQUISITANTE

A lista de verificação devidamente preenchida deverá ser anexada ao processo. Em seguida, o

processo deverá ser encaminhado ao Gestor da Ata para ciência e deliberação acerca da análise da

conformidade da instrução processual.

Na coluna “ESTADO” preencher apenas com as letras “S”, “N”, “N.A.”, sendo:

S – SIM

N – NÃO

N.A. – NÃO SE APLICA

O Gestor da Ata irá analisar e verificar se eventual negativa é causa para devolução do processo para

complementação da instrução ou se pode ser objeto de ressalva.

Havendo a necessidade de registrar observações acerca de quaisquer dos atos administrativos e

documentos a serem verificados, deve-se preencher com um “X” na respectiva linha da coluna “OBS.”,

cujas observações deverão ser apresentadas em tabela própria, localizada ao final desta lista.

Os setores requisitantes deverão manter as notas de rodapé do modelo utilizado para a elaboração

do documento, a fim de que o Gestor da Ata, ao examiná-lo, esteja certo de que o modelo é o correto.

Supressão automática das notas explicativas: Clique no botão “Substituir” no canto direito da guia

“Página Inicial” ou use o atalho Ctrl+U; clique em “Mais > >”, para ampliar a caixa de diálogo, e

depois em “Formatar”, opção “Estilo...”. Na caixa de diálogo “Localizar Estilo” encontre o estilo

“Citação” e o selecione, depois clique em OK para sair. Clique em “Substituir Tudo”. Faça isso apenas

ao final, para elaborar a lista de verificação seguindo as orientações.

São os atos administrativos e documentos necessários à instrução processual, que

ANTECEDEM e SUBSIDIAM os processos contendo solicitação de serviços, previstos no

regulamento do Pregão Eletrônico (Decreto nº 10.024/19), conjugados com as regras da Lei

nº 8.666/93, de aplicação subsidiária, e jurisprudências respectivas, que após concluídos

deverão ser encaminhados ao setor de vínculo do Gestor da Ata de Registro de Preço para

ciência e deliberação acerca da análise da conformidade da instrução processual.

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM
VERIFICADOS

ESTADO FOLHA /
ORDEM

OBS.
S / N / N.A.

1. Houve abertura de processo administrativo
devidamente autuado e numerado, quando processo
físico, ou registrado quando processo eletrônico?

2. Consta, nos autos do processo, a requisição em Ata
pós-licitada, emitida pelo Sipac, contendo a
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identificação do(s) item(ns) de acordo com a Ata ARP
correspondente?

3. A requisição está assinada pelo requisitante?

4. A requisição está assinada pelo gestor máximo do
setor?

5. Consta a justificativa para a execução do serviço
requisitado?

6. O documento a ser executado o serviço encontra-se
nos autos do processo?

6.1. A UR está ciente que o documento deve ser
encaminhado, por e-mail ao Gestor, no prazo
mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias da data
prevista para entrega final do serviço?

6.2. Para a execução do serviço, a UR está ciente
que o documento deve ser encaminhado, por
e-mail ao Gestor, nos formatos editáveis e em
pdf?

6.3. O documento está na formatação desejada?

7. Consta a data para execução do serviço?

8. Foi solicitado corretamente o serviço de tradução,
observando as particularidades desse serviço conforme
o Manual para Solicitação de Serviços de Tradução,
Versão e Revisão?

9. Foi solicitado corretamente o serviço de versão,
observando as particularidades desse serviço conforme
o Manual para Solicitação de Serviços de Tradução,
Versão e Revisão?

10. A requisição possui a execução de serviço de Revisão?

10.1. A UR está ciente TAMBÉM do envio do
documento, ao e-mail do Gestor, no idioma original,
em formato pdf, conforme prevê o Manual para
Solicitação de Serviços de Tradução, Versão e Revisão?

11. A quantidade de laudas foi contada da maneira
instruída no manual, no tópico “Tutorial para
verificação de laudas”?

12. O valor para a Nota de Empenho está de acordo com o
quantitativo de laudas solicitadas na requisição?
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13. A solicitação para emissão da Nota de Empenho foi
emitida no período de vigência da Ata?

14. O solicitante disponibilizou contatos atualizados para
tratativas sobre o serviço?

15. A solicitação antecede o mínimo de 45 (quarenta e
cinco) dias da data prevista para entrega final do
documento pelo fornecedor?

ITEM OBSERVAÇÃO

Identificação e assinatura do servidor/equipe responsável
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ANEXO III – REQUISITOS MÍNIMOS PARA SOLICITAÇÃO - REQUISITANTE

INSTRUÇÕES INICIAIS

Para correta solicitação e o devido encaminhamento do serviço, a UR deve:

1. Ter requisitado previamente o item no PAC através da requisição para licitar inserida

no Sipac no ano anterior;

2. Conhecer previamente os prazos do calendário da Agenda de Contratações;

3. Inserir a demanda no Sipac, gerando a requisição em Ata pós-licitada;

4. Conhecer os instrumentos a seguir:

❖ O Manual para solicitação de Serviços

❖ Edital e seus anexos do Pregão Eletrônico Vigentes -

https://proad.unifesspa.edu.br/licitacoes.html

❖ Ata de Registro de Preço  Vigente - https://proad.unifesspa.edu.br/arp.html

5. Observar os requisitos mínimos para solicitar o serviço, dispostos neste manual.

DOCUMENTAÇÃO

De conhecimento dos instrumentos acima, ressalta-se que os documentos que
necessitam compor o processo para solicitação dos serviços são:

DOCUMENTAÇÃO RESPONSÁVEL

Texto (original) em formato editável e em .pdf enviado ao E-mail do gestor, no
mínimo, 45(quarenta e cinco) dias anteriores à data prevista da entrega do
serviço.

Requisitante

Texto (original) em formato editável enviado ao e-mail do gestor para
serviços de revisão, no prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias anteriores
à data prevista da entrega do serviço.

Requisitante

Requisição em ATA pós-licitada feita via Sipac. Requisitante

Nota de Empenho. DFC/Proad

Ordem de Serviço e Consulta Sicaf. Gestor de Ata

Nota Fiscal Fornecedor

Lista de verificação (Anexo II deste Manual). Requisitante

Cópia da ATA SRP. Gestor de Ata
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Declaração de verificação dos serviços prestados (Anexo IV deste Manual). Requisitante

Portaria do Gestor de Ata de Registro de Preço. Gestor de Ata

AÇÕES

As Unidades Requisitantes da Unifesspa poderão requisitar os serviços durante o

período de solicitações via SIPAC para compor o Plano Anual de Contratações (PAC). Essas

solicitações são importantes para que o setor de licitações licite e, posteriormente, haja

saldo dos itens disponíveis para solicitar o empenho e a execução pela UR.

No período antecessor à Agenda de Contratações via Sipac (a ser divulgado pela

DICS/Proad), a UR deve ter em mente os saldos que solicitou no período de inserção no PAC

para administrar os itens e quantitativos dos serviços, de acordo com a demanda interna.

Importante ressaltar que, acerca dos serviços a serem solicitados, a UR precisa

verificar:

1. A quantidade de laudas para cada serviço e a data de execução;

2. Os formatos de documentos exigidos;

3. A vigência da Ata.

4. Prazo de execução do serviço pelo fornecedor: 10 (dez) dias úteis, contados a

partir do primeiro dia útil após a data de entrega do texto por meio eletrônico.

Prazo para verificação do serviço pela UR: 04 (quatro) dias úteis.

5. Os prazos viáveis e condizentes ao prazo de submissão e utilização dos textos

para publicação por parte da UR.
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO

DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO

Eu, XXXXXXX, Matrícula SIAPE XXXXXXX, solicitante do serviço de POR EXEMPLO: SERVIÇOS DE

TRADUÇÃO , requisição SIPAC nº XXXXX, conforme consta nos autos do processo eletrônico interno

de número XXXXX.XXXXXX/XXXX-XX, declaro para os devidos fins que, após verificação, o serviço foi

executado com satisfação. Diante do exposto, solicito que sejam tomadas as devidas providências

posteriores.

Marabá, XX de XXXXX de 202X.

_____________________________________________________

NOME COMPLETO DO SOLICITANTE

MATRÍCULA SIAPE
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