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Instrução TÉcnica - SELCC
A Secretaria Especial de Licitações, Contratos e Convênios (SELCC) tem por objetivo geral acompanhar, prestar assessoramento técnico-administrativo e gerenciar as atividades relacionadas aos contratos, convênios e licitações realizadas pela UNEB, proporcionar maior celeridade aos processos, bem
como produzir informações consistentes e úteis para todos os órgãos que necessitam de suporte para
o bom andamento de suas atividades.
Cumprindo este objetivo a SELCC juntamente com a PROAD inicia o lançamento de uma série de
Instruções Técinicas com procedimentos no sentido de instruir a comunidade técnica e acadêmica e
esclarecer eventuais dúvidas em torno da celebração e/ou renovação de contratos e convênios, procedimentos licitatórios, prestação de contas, entre outros.
A primeira Instrução Técnica 001/SELCC orienta quanto ao cadastramento de prestadores de
serviços (pessoa física e jurídica) principalmente para aqueles participantes que recebem bolsas em
função dos Projetos Especiais de Ensino, Pesquisa, Extensão e prestação de serviços à comunidade
na Universidade.
As dúvidas poderão ser encaminhadas para selcc@listas.uneb.br ou no telefone (71) 3117-5398.
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Passos para Cadastramento:

1 – credenciamento de fornecedores

2 – Solicitação de credenciamento

3 - Identificação de fornecedor (documentação necessária para pessoa física)
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Para confirmar o Credenciamento da Empresa, será necessário o envio da documentação abaixo
relacionada para o fax: 3115-3171/3198 ou entregar pessoalmente no Serviço de Atendimento ao Fornecedor - SAF, no Posto do SAF SAEB na Av. Luiz Viana Filho, Nº 200 - 2ª Avenida - CAB /Salvador-BA
/ CEP: 41.750-003, em virtude da previsão legal contida no Art. 65, § 3º, XII e XIII da Lei 9.433/2005,
ou ainda através do email: simone.melo@saeb.ba.gov.br.
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Pessoa Física
Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União.
Certidão de Regularidade Estadual (Local da Licitação)
Comprovação de atendimento aos requisitos previstos em lei específica, quando for o caso.
(obs.: essa documentação é emitida na página principal do Comprasnet – certidões)
O prazo de atendimento da solicitação será em até 72h e é condicionado ao envio dos documentos. Após este prazo a solicitação será indeferida.

4- Identificação de fornecedor (pessoa física – CPF)

5 - Formulário de identificação (preenche os campos exigidos)
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6 - Cadastrar família (seleciona um ramo de atividade para adicionar a família desejada)

7 – Formulário de identificação (preenche os campos necessários – cadastrar família adicione a família desejada e clique no botão adicionar, em seguida confirma.)
Após o pré-cadastro no comprasnet o prestador enviará a documentação necessária exigida no
item 3 ao setor de cadastro da SAEB.
Na principal do comprasnet está disponibilizado link para acesso às certidões.
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Ao clicar em ramos de atividade serão disponibilizados todos e selecionar o que mais se adequa. Sugerimos incluir os ramos 01 – Serviços Gerais e Administrativos; 02 – Serviços Técnicos e
Especializados;
- Ao clicar em Família, selecionar a família desejada, clicar no botão adicionar e em seguida
confirmar. Sugerimos adicionar as famílias 02.34 – Capacitação e desenvolvimento de pessoas; 02.25
Organização de Congresso, simpósio, conferência, 02.57 – Organização e Administração de Atividades
e Centros Educacionais

