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Perguntas e respostas pertinentes ao DMSA

1. O que é licitação?
Licitação é um procedimento administrativo formal, isonômico, de observância obrigatória
pelos  órgãos/entidades  governamentais,  realizado  anteriormente  à  contratação,  que,
obedecendo à igualdade entre  os participantes interessados,  visa escolher a proposta  mais
vantajosa à Administração, com base em parâmetros e critérios antecipadamente definidos em
ato próprio (instrumento convocatório). Ao fim do procedimento, a Administração em regra
celebrará um contrato administrativo com o particular vencedor da disputa, para a realização
de obras, serviços, concessões, permissões, compras, alienações ou locações.

2. Qual é o objetivo do Catálogo de Materiais?

O DMSA desenvolveu catálogos de especificações, com os respectivos códigos do Sistema
Comprasnet,  para  padronizar  e  facilitar  os  pedidos  e  o  preenchimento  do  formulário  de
aquisição.

3. O que é o REQMAT?

É a Requisição de Material, que contém o detalhamento das necessidades do requerente. Esse
formulário deverá ser preenchido para envio das demandas anuais, para formação de novos
processos de SRP. 

O novo formulário possui funcionalidades para automatizar e facilitar o preenchimento dos
dados para aquisição de materiais de consumo. O formulário está disponibilizado nas versões
em excel e word. No entanto, somente a versão excel possui tal praticidade e se por ventura
não for possível utilizá-la, o mesmo terá que ser efetuado através do word .

4. O que é o Termo de Referência (TR)?

Segundo o Decreto no 5.450/2005, o Termo de Referência é o documento que deverá conter
elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento
detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de
acordo com o preço de  mercado,  cronograma físico-financeiro,  se  for  o  caso,  critério  de
aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e
gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.
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5. O que é Documento de Oficialização da Demanda (DOD)?

De  acordo  com  a  Instrução  Normativa  nº  04/2010,  é  o  Documento  de  Oficialização  da
Demanda, que contém o detalhamento da necessidade da Área Requisitante da Solução a ser
atendida pela contratação.

6. O que é PEDMAT?

É o Pedido de Material, gerado automaticamente após a escolha dos itens, pelo requerente, no
quiosque de compras. Esse formulário atenderá aos pedidos em ATA's vigentes, conforme
calendário de compras divulgado pelo DMSA. 

7. O que é uma CARONA?

Utilização de ATA de registro de preços de algum órgão federal (gerenciador) pelo órgão ou
entidade da Administração Pública Federal que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador e do fornecedor vencedor do certame.

8. O que é uma adesão à uma IRP?

É quando um órgão ou entidade da administração pública participa dos procedimentos iniciais
do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços de outro órgão.

9. O que é SRP?

De acordo com o Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, o SRP (Sistema de Registro
de  Preços)  é  um  conjunto  de  procedimentos  para  registro  formal  de  preços  relativos  à
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras.

10. O que é SIRERR?

A Seção Integrada de Recebimento, Especificações e Relacionamento com os Requerentes
(SIRERR) é o setor responsável por receber os pedidos de aquisições e de serviços entregues
ao Departamento de Material e Serviços Auxiliares. A SIRERR tem como finalidade principal
a  orientação dos  requerentes  quanto aos seus  pedidos,  numa tentativa de melhorarmos as
especificações dos itens a serem adquiridos e dos serviços a serem contratados, bem como
orientá-los no correto preenchimento dos formulários e seus anexos.


