
PROCEDIMENTOS PARA 
AQUISIÇÃO BIBLIOGRÁFICA

-UNIR-



Apresentação

Este manual tem como objetivo nortear as atividades da UNIR no quesito Aquisição

Bibliográfica (livro impresso) a partir do ano de 2015. Para isso, apresentaremos alguns
termos utilizados neste manual:

Livro: no Governo Federal é considerado Material Permanente, ou seja, deve ser
incorporado ao patrimônio da instituição, sob responsabilidade de um servidor com vinculo
institucional. Assim que entregue na instituição é gerado o registro em um Termo de
Responsabilidade. Caso este seja transferido para outro servidor, deverá ser preenchido o
Termo de Transferência. Os dois estão disponíveis na Coordenação de Patrimônio.

Fiscal ou Gestor de Contrato: é o representante da Administração, especialmente
designado, na forma dos Art. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto
nº 2.271/97, para exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual,
devendo informar a Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa
qualidade dos serviços prestados pela contratada, propor as soluções e as sanções que
entender cabíveis para regularização das faltas e defeitos observados, conforme o
disposto na Instrução Normativa SLTI/MP 02/2008.



Comissão de recebimento: é uma equipe especializada designada pela Administração

Superior, através de Ordem de Serviço, com a função de receber e examinar possíveis

discordâncias entre o material entregue na Nota Fiscal. Caso haja irregularidades, como

defeitos, quantitativo ou outros, a comissão deverá notificar o Fiscal/gestor que

comunicará a empresa contratada.

Coordenação de Patrimônio: é a  Coordenação responsável pela elaboração do Termo de 

Responsabilidade aos servidores que ficarão sob a guarda do material. Todo o 

procedimento é realizado no SIP/UNIR.

Licitação de material permanente: sempre que o valor da compra  for maior que R$ 

8.000,00, deve ser realizada a licitação. Para a Aquisição Bibliográfica 2015 foi realizada a 

modalidade Pregão Eletrônico, de acordo com a legislação vigente – Lei 8.666  . Todo o 
procedimento é realizado no Diretoria de Licitação de Contratos – DCCL/UNIR.



Contratos 2015
 Iniciou-se com o Pregão Eletrônico 25/2014 (anexo I), onde distribuiu-se o material a ser

adquirido de acordo com a Tabela de Área do Conhecimento CNPQ (anexo II), sendo as

empresas contratadas concordantes em fornecer o material bibliográfico para a UNIR com

o maior desconto de capa, ofertado pelas editoras. Assim foi possível contratar empresas

distribuidoras de livros, que já fornecem este material para outras Instituições Públicas.

 As empresas/contatos das fornecedoras são:

Contrato: 59/2014 (anexo III).

Empresa: Êxito distribuidora e comércio de livros.

Contato para cotação: vendas@exitolivros.com.br (Sra. Carolina)

Telefone: (11) 3101-5816 // 3101-6701

Áreas: Ciências da Saúde;

Ciências Agrárias;

Lingüística, letras e artes.

Obs: (cursos divididos no anexo V)



Contrato: 60/2014 (anexo IV).

Empresa: Bastos comércio de livros Ltda.

Contato para cotação: compras@livrariapaideia.com.br (Sr. Roberto)

Telefone: (43) 3032 2400 // 3032 2401

Áreas: Ciências humanas;

Ciências sociais aplicadas;

Ciências exatas e da terra;

Ciências Biológicas;

Engenharias;

Obs: (cursos divididos no anexo V)

 Importante !!

A Biblioteca Central “Prof. Roberto Duarte Pires” é responsável pela Gestão dos Contratos (após

os trâmites realizados pelos fiscais), recebimento do material solicitado pelos fiscais e Gestão
das Notas de Empenho (apenas autorização para pagamento). Caso haja algum projeto com
orçamento específico, este deverá solicitar informações ao gestor do contrato antes de emitir
nova Nota de Empenho ou demais procedimentos.



 Fiscais/gestores dos contratos (Port. 28/2015/PRAD)

Campus Fiscal/substituto

Porto Velho Rejane Sales de Lima Paula

Ozelina do Carmo de Carvalho Saldanha

Ariquemes Fabiany Moraes de Andrade

Jesimiel Soares da Silva

Guajará-Mirim Orinete Costa Souza

Luciana Oliveira Monteiro

Cacoal Leonel Gandi dos Santos

Gislaine Souza dos Santos

Ji-Paraná Alex Alves de Almeida

Ibsen Victor Brilhante Freitas

Presidente Médice Jonatan Candido Silva

Marcelo Ranzula da Silva

Rolim de Moura Nagila Nerval Chaves

Bruno Eduardo Sant’ana Silva

Vilhena Adriane Rodrigues Gaia

Patricia de Mello Cardoso



 Procedimentos realizados pelos Núcleos e Diretoria de campi

Distribuição orçamentária, por curso, de acordo com o definido no Memorando 

015/2015/PROPLAN (anexo VI);

Destacamos a viabilidade de priorizar os cursos com Termo de Ajustes ou outras 

pendências urgentes junto ao MEC;

Envio de Memorando ao departamento com o valor disponível dentro do teto orçamentário 

definido no memorando da PROPLAN;

OBS: Só poderão ser acrescidos aos contratos o limite de 25% para toda a UNIR,

sendo solicitado a PROPLAN, com justificativa e orçamento disponível. A

Biblioteca Central “Prof. Roberto Duarte Pires” não é responsável por orçamento

para aquisição bibliográfica da UNIR.



 Procedimentos realizados pelos departamentos

Abertura de Processo para acompanhamento do Fiscal do Contrato junto ao 
Núcleo/diretoria de campus com os seguintes documentos:

1. Cópia do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) APROVADO no Conselho Acadêmico, com 
as respectivas bibliografias básicas e complementares, respeitando o quantitativo 
normatizado pela Resolução 278/CONSEA/2012;

2. Planilha em Excel com a respectiva bibliografia, distribuídos em Título, Autor, Editora (a 
edição adquirida será sempre a última. Caso haja alguma edição específica, favor 
informar), com o quantitativo de 1 (um) exemplar para cada título;

3. Memorando do Núcleo/diretoria com o valor disponível para o respectivo curso;

4. Memorando de encaminhamento da respectiva solicitação ao Fiscal de contrato do 
campus correspondente, com contato (e-mail e telefone) para possíveis esclarecimentos

OBS: A mesma lista em Excel deverá ser encaminhada ao fiscal responsável para o e-
mail (conforme anexo VII), pois o contato com a empresa para solicitação é via 
correio eletrônico. Só será iniciado o procedimento de compra quando o fiscal 
estiver de posse do processo e e-mail.



 Procedimentos realizados pelos fiscais/gestores nos campi 
para solicitar a bibliografia

1. Após o encaminhamento pelo Departamento do processo e validação da lista por e-mail, 
o fiscal deverá enviar para a empresa contratada (anexo V) a lista para COTAÇÂO;

2. Empresa realiza a cotação (dentro do prazo contratual) e encaminha para o fiscal;

3. Fiscal realiza a pesquisa de preço junto com as editoras (pode ser realizado on-line) de 
1% dos itens da lista e confere com o valor do desconto contratado. Estando em 
desacordo, comunica a empresa.

4. Estando o valor cotado pela empresa com o desconto correto, o Fiscal entra em contato 
com o departamento para que a pessoa responsável informe o quantitativo por exemplar, 
dentro do orçamento disponível para o curso;

5. Estando dentro do orçamento, o fiscal encaminha à empresa fornecedora com  o 
AUTORIZO para o fornecimento.

OBS: O fiscal de cada campi deverá enviar planilha com as autorizações que realizou 
para a Direção da Biblioteca Central para controle da Nota de Empenho.



 Procedimentos realizados pela Comissão de Recebimento
 A Comissão de Recebimento foi formada pela Ordem de Serviço com os respectivos servidores:

Os procedimentos adotados será apenas em Porto Velho, sendo:

1. Empresa entrega a(s) caixa(s) com o material solicitado, dividido por campi/curso;

2. Confere o material de acordo com a Nota Fiscal;

3. Comunica a empresa caso haja alguma irregularidade material (livro com defeito visível -

rasgado, molhado - quantidade maior ou menor do que na Nota Fiscal), com cópia para o fiscal 

correspondente;

4. Estando o material entregue de acordo com a Nota Fiscal, deverá escanear a Nota Fiscal ou 

enviar a Nota Fiscal eletrônica, encaminhando  ao respectivo fiscal, juntamente com o Relatório 

da Comissão de Recebimento (anexo IX).

5. Após a certificação da Nota Fiscal pelo fiscal, enviada via malote, a comissão encaminha para a 

Direção da Biblioteca Central para posterior encaminhamento a Coordenação de Patrimônio.

Apenas em Porto Velho

Lindaura Faria Ribeiro

Marcos Freire

Carolina Cavalcante



 Procedimentos realizados pelos fiscais/gestores nos campi 

após o recebimento do material pela Comissão de 

Recebimento

1. Assim que a Comissão de Recebimento comunicar ao fiscal sobre o material entregue

em Porto Velho, o fiscal deverá conferir a lista que ele autorizou, se está de acordo com o

solicitado. Caso sim, deverá certificar a Nota Fiscal, preencher o Relatório de Fiscal

(anexo VIII) e encaminhar via malote para Porto Velho. Caso não, deverá comunicar a

empresa, no mesmo e-mail de contatos das contratadas, tais irregularidades

encontradas.

OBS: Os encaminhamentos para pagamento deverá respeitar o data de entrega de

processo na Coordenação de Patrimônio. Ou seja, só serão enviados dentro do

respectivo mês, para COPAT, a Nota Fiscal que chegar em Porto Velho até o dia 15

de cada mês.



 Procedimentos realizados pela Coordenação de 

Processamento Técnico – bibliotecas da UNIR

1. Todo o procedimento de Processamento Técnico só poderá ser realizado após a emissão

e assinatura do Termo de Responsabilidade pelo responsável; sendo atividade inerente

da biblioteca setorial do campus.

2. Cabe a Biblioteca Setorial normatizar prazos para disponibilizar no acervo o material

adquirido;

3. A Coordenação de Processamento Técnico da Biblioteca Central “Prof. Roberto Duarte

Pires” é responsável pelo processamento dos materiais adquiridos para os cursos de

Porto Velho, disponibilizando orientações aos demais campi. Informações sobre o

Cadastro de obras no SINGU – módulo biblioteca é responsabilidade da Diretoria de

Tecnologia da Informação – DTI (2182-2178 // 2176 – dti@unir.br)



 Considerações importantes

1. O material que não for adquirido em 2015 poderá ser adquirido em 2016 e nos anos
seguintes, respeitando orçamento do ano;

2. Caso o PPC do curso esteja passando por reestruturação, sugerimos que o
responsável pela elaboração da bibliografia vá a biblioteca verificar o material disponível
(edição, quantitativo) no acervo e solicitar aquisição apenas da bibliografia que irá
permanecer no projeto;

3. No momento em que o fiscal informar os valores da cotação ao departamento, o
responsável pela solicitação poderá pedir apenas os títulos que ficarão no nova
bibliografia, no quantitativo de acordo com a quantidade de vagas disponibilizada pelos
cursos. Favor atentar-se as normas do INEP para elaboração de Bibliografia Básica e
Complementar.

4. Para que não haja improbidade administrativa, destacamos que só serão autorizados as
solicitações do material disponível no PPC, sendo este avaliado nas visitas in loco do
MEC e imprescindível para o acadêmico.

5. O material só poderá ser retirado na Biblioteca Central mediante a apresentação do
Termo de Responsabilidade assinado. O material poderá ser retirado pelo próprio
responsável ou por terceiros, desde que este entregue o respectivo Termo.


