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RESPONSABILIDADES DO NÚCLEO DE COMPRAS - NUCOM

O Núcleo de Compras - NUCOM do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Reitoria tem sob sua

responsabilidade:

1. Abertura de Processos para compra de material ou contratação de serviço através de:

a) Licitação;

b) Adesão a Ata de Registro de Preço;

c) Dispensa de Licitação;

d) Inexigibilidade de Licitação;

e) Manifestação de IRP.

2. Ao receber as solicitações para compra de material ou contratação de serviço, o chefe do NUCOM deverá:

a) analisar se a solicitação está conforme normalização para pedido de compras de material ou contratação de serviço;

b) definir a forma de aquisição;

c) abrir os processos no SIGA e alimentar a  planilha de controle respectiva indicando o servidor do NUCOM que se

responsabilizará pelo seguimento do processo;

d) analisar termos de referência para Pregão, elaborado pelo requisitante, e elaborar editais de licitação, podendo tal

atribuição ser delegada a outro servidor do NUCOM;

e) analisar projetos básico para modalidades de licitação da Lei 8666/93, elaborado pelo requisitante, e elaborar editais de

licitação, podendo tal atribuição ser delegada a outro servidor do NUCOM.

3. Os  servidores  do  NUCOM  ao  receber  as  solicitações  para  compra  de  material  ou  contratação  de  serviço deve

responsabilizar-se por:

a) analisar Projetos Básico para compra direta enviado pelo requisitante, conforme modelos estabelecidos;

b) acompanhar os processos e alimentar as planilhas de controles;

c) preencher o mapa comparativo de preço;

d) elaborar os documentos Pedido, Impacto e Ratifico, quando for o caso;

e) anexar certidões de regularidade fiscal e trabalhista da(s) empresa(s) vencedora(s);

f) encaminhar edital ao setor requisitante para emissão de parecer técnico, quando for o caso; 

g) fazer os lançamentos no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, se for o caso, conforme forma de aquisição;

h) assessorar os requisitantes nas pesquisas de preço, busca de atas de registro de preço, etc.

 

4. A responsabilidade de operacionalização dos Pregões Eletrônicos é restrita aos Pregoeiros designados por portaria.
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