Defensoria Pública-Geral

DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Circular DPG/GAB nº 001/2019.
Florianópolis, 27 de setembro de 2019.
Aos Excelentíssimos Defensores e Senhores Servidores
Assunto: Orientações para requisições de aquisições e contratações no
âmbito da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina
Excelentíssimos Defensores Públicos e Senhores Servidores,
Considerando a necessidade de orientar os Defensores Públicos e
Servidores da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina no que concerne às
requisições para aquisições e contratações no âmbito da instituição;
Considerando que a Administração Pública deve primar pelo planejamento e
padronização para as suas aquisições e contratações, fazendo-as,
preferencialmente, na forma de licitação, sempre que conveniente ao interesse
público e como forma de evitar o chamado fracionamento;
Considerando que a Lei de Licitações e Contratos Administrativos prevê a
dispensa e a inexigibilidade como exceções ao dever de licitar, sendo a licitação a
regra;
Considerando que o artigo 3º da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos
Administrativos) dispõe que a finalidade da Licitação é: a garantia da observância do
princípio constitucional da isonomia; a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração; e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável; e
Visando uniformizar os procedimentos de aquisição de bens e contratações
de serviços em geral, a Defensoria Pública-Geral, com fundamento no art. 10,
incisos I e XIII, da Lei Complementar Estadual nº 575/12, ORIENTA os Órgãos,
Gestores, Membros e Servidores que deverão, doravante, observar as seguintes
regras:
1. Ao entender a necessidade de uma determinada demanda que não esteja
contemplada aos contratos vigentes da DPESC, os Coordenadores e os Gestores
das unidades da Defensoria Pública, e somente esses, deverão encaminhar
requerimento, mediante memorando justificado, anexo a esta circular e disponível no
site da Instituição (Publicações > Publicações Legais > Manuais, Formulários e
Modelos> Memorando de Requisição para aquisição de bens e contratações de
serviços em geral).
1.1. No caso do Núcleo da SEDE, o pedido deverá ser feito considerando
como unidade requerente o ANDAR, sendo que os Defensores Públicos do andar
deverão em consenso indicar um deles como responsável para fazer as vezes de
Coordenador no caso de requerimentos tratados nesta circular, comunicando a
escolha para a Diretoria Geral-Administrativa (DIAD).
1.2. O memorando justificado deverá ser preenchido conforme suas
instruções e deverá ser encaminhado unicamente para a DIRETORIA GERALAvenida Othon Gama D'Eça, Nº 622, 6º andar - Ed. Luiz Carlos Brunet, CEP 88015-240, Florianópolis
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ADMINISTRATIVA – DIAD e, exclusivamente mediante mensagem eletrônica no
endereço (e-mail): diad@defensoria.sc.gov.br, a quem compete verificar o mérito da
demanda e, em caso positivo, o procedimento pelo qual o pedido será atendido1.
1.3. Para fins de registro, a DIAD procederá a abertura no Sistema de
Gestão de Protocolo Eletrônico (SGPe), cadastrando, inicialmente, a solicitação
como documento digital.
1.4. Com o objetivo de auxiliar na tomada de decisão, no primeiro momento,
o setor requisitante deverá apresentar pelo menos 01 (um) orçamento para
comprovar o custo benefício da aquisição/contratação;
1.5. Não serão conhecidos pedidos feitos: a) a outros e-mails ou órgãos (p.
ex. à GECON, GEAJU e GETIG, aos órgãos da administração superior, etc.); b)
enviados fisicamente ou não devidamente preenchidos; c) memorando justificado
diretamente por membro, (salvo coordenador); servidor (salvo gestor); estagiário ou
terceirizado.
2. Após o recebimento do memorando justificado, a DIAD poderá solicitar
informações adicionais junto às demais gerências administrativas, quando a matéria
não for de sua própria competência:
2.1. À Gerência de Apoio Judiciário (GEAJU) quanto aos assuntos que
envolvam serviço de manutenção em geral, aquisição de materiais de consumo ou
permanentes, exceto os referidos no item “2.2.”, sem prejuízo de outras matérias.
2.2. À Gerência de Tecnologia da Informação (GETI) quanto aos assuntos
que envolvam locação ou aquisição de equipamentos de informática e periféricos,
serviço de telecomunicação e de tecnologia da informação, sem prejuízo de outras
matérias.
2.3. À Gerência de Finanças e Contabilidade (GEFIC) quanto aos assuntos
financeiros, contábeis e orçamentários;
2.4. Nas informações adicionais, a DIAD questionará se há em estoque o
item que se pretende adquirir ou se há contrato de manutenção vigente (para o caso
de requisição de contratação de serviços de instalação ou manutenção de
equipamentos, por exemplo), bem como se há disponibilidade de recursos
orçamentários e financeiros; ou ainda se a respectiva demanda poderá contemplar
demais unidades administrativas, dentre outras indagações que entender
necessárias.
2.5. As informações adicionais deverão ser respondidas à DIAD, por
mensagem eletrônica, no prazo de até 03 (três) dias úteis.
3. Finalizada a etapa inicial, e autorizada a abertura do procedimento, a
DIAD autuará o documento inicial como processo no SGPe e informará à unidade
requerente os dados para acompanhamento, observando as seguintes situações:
3.1. Em caso de necessidade de abertura de certame licitatório, encaminharse-á o respectivo processo ao setor de competência (GEAJU, GETI,DIAD), com
despacho para elaboração do termo de referência e posterior confecção de edital,
tudo em conjunto com a Gerência de Contratos (GECON).
O Atendimento da demanda será conforme os procedimentos de aquisição constante da Lei nº
8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Lei Complementar nº 123/06 e demais Resoluções da Defensoria
Pública de Santa Catarina.
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3.2. Se o entendimento for pela abertura de processo por dispensa ou
inexigibilidade de licitação, encaminhar-se-á o respectivo processo ao setor
competente para, com auxílio da unidade requerente e da própria GECON,
confeccionar os demais orçamentos, assim como realizar o preenchimento do
formulário de aquisição para posterior remessa à Gerência de Contratos.
4. No prazo de 02 (dois) dias úteis contados do recebimento, a GECON
procederá o exame de admissibilidade do formulário, conferindo se os requisitos
desta circular estão sendo seguidos.
4.1. Se não cumpridos os requisitos de admissibilidade, no mesmo prazo
referido no item 4, a GECON encaminhará o processo ao setor competente pela
elaboração do formulário, como também informará por mensagem eletrônica no email do Coordenador ou Gestor da unidade requerente, para o saneamento das
inconsistências ou dos erros que inviabilizam o prosseguimento do processo
administrativo.
5. Atendidos todos os requisitos, a GECON informará, desde já, à unidade
requerente a aprovação e prosseguimento da demanda, para fins de
acompanhamento.
6. Ficam revogadas as Circulares DPG/GAB nº 07/2016 e Circular DPG/GAB
nº 010/2018, devendo tal informação constar no site institucional.
Cumpra-se.
ANA CAROLINA DIHL CAVALIN
Defensora Pública-Geral
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