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DECRETO Nº 51.469/2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade na BEC para aquisição de bens e serviços comuns*

*Serviços somente Pregão

Artigo 1º - Na realização de despesas relativas a aquisições deverá ser observada a
legislação pertinente, bem como adotados, obrigatoriamente, os seguintes procedimentos:

I - o Sistema Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - BEC/SP, no

âmbito da Administração Direta, Autarquias e Fundações, dentro do limite de dispensa de

licitação e da modalidade de convite, para aquisição de bens com entrega imediata, e

quando envolver valor superior a R$ 600,00 (seiscentos reais);

§ 1º - A eventual impossibilidade da adoção do Sistema BEC/SP ou do Pregão, deverá ser
justificada nos respectivos autos pela autoridade responsável quando da abertura do
processo de aquisição.



COMUNICADO BEC

ATENÇÃO !! ITENS NÃO NEGOCIADOS NA DISPENSA DE LICITAÇÃO (DL)

23/06/2017 - BEC orienta Unidades Compradoras sobre aumento de itens não negociados na Dispensa de Licitação-

DL

Prezados responsáveis pela Dispensa de Licitação (DL)

Em estudo realizado pela BEC/SP, verificamos que a quantidade de itens não negociados na Dispensa de Licitação 

(DL) tem aumentado muito; quando a quantidade de itens na Oferta de Compra (OC) é superior a 15 (quinze) ou 

quando o valor total do item é inferior a R$50,00 (cinquenta reais), o percentual de insucesso (fracassados e desertos) 

chega a 40%(quarenta por cento).

Visando minimizar o volume de itens não negociados e os prejuízos relacionados ao retrabalho para a aquisição 

pretendida, sugerimos que evitem a inclusão de OC com mais de 15 (quinze) itens, além de maior atenção na 

elaboração do preço referencial.

Orientamos também que planejem as aquisições e, quando possível e conveniente, efetuem compras em maior 

quantidade para estoque, aproveitando-se dos benefícios relacionados à economia de escala.

Estamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente

BEC/Administração

https://www.bec.sp.gov.br/becsp/Noticias/UI_Noticia.aspx?chave=&ID_NOTICIA=1019&ID_Perfil=


BEM BEC 4797434





PREÇOS SP - DECRETO Nº 63.316/2018
Artigo 2º do Decreto 63.316/2018: ‘Os órgãos e entidades da Administração Pública

direta, autárquica e fundacional do Estado deverão realizar pesquisa de preços previamente

às aquisições de bens e contratações de serviços mediante a utilização dos seguintes

parâmetros:”

PREÇOS SP



PREÇOS SP



2) Caso opte pela Gerar Pesquisa Referencial automática, 

aparecerá a linha em destaque. Dê um duplo clique no item 

em destaque para listar os fornecedores pesquisados (aba 

“detalhar  referência de compras anteriores”).

1) Essa opção permite realizar a pesquisa baseada  

no histórico de compras nos últimos 06 (seis) 

meses para cada item  da requisição de compras.

PREÇOS SP



Caso opte pela Gerar Pesquisa Referencial automática, imprimir 

esta relação para instruir o processo. ATENÇÃO: ESTE EXEMPLO 

NÃO PODERÁ SER UTILIZADO PQ  TODOS OS ITENS CONSTAM O 

MESMO FORNECEDOR, NESTE CASO DEVERÁ REALIZAR MAIS 

DUAS  PESQUISAS.

PREÇOS SP



Para acessar o site da BEC:

www.bec.sp.gov.br

Clicar  em CatMat. 

PREÇOS SP



Será visualizada a seguinte tela: 

•Código do Item BEC na Requisição de Compras  - Mercúrio Web

Digite o código do item e em seguida 

visualizar.

PREÇOS SP



Clicar  em PREÇOS SP

PREÇOS SP



1) Selecionar a unidade de fornecimento. Essa ação é muito importante por conta da

variação de valores por tipo de unidade de fornecimento;

2) Utilizar média ou a mediana (§ 2º do Artigo 2º do DECRETO Nº 63.316/2018) .

Unidade de Fornecimento.

Média ou a Mediana.

PREÇOS SP



MERCÚRIOWEB

Os prazos geralmente utilizados são:

✓Pagamento: 30 dias corridos;

✓Entrega: 15 dias corridos;

✓Validade: 30 dias corridos. 

PREÇOS SP



Na aba “item da compra”, no valor unitário 

previsto, cadastrar  a média ou mediana.

PREÇOS SP



•Pesquisa Prévia de Preços – Mercúrio Web

Próximo passo, elaborar a Oferta de Compra no site Contabiliza SP - Siafísico

PREÇOS SP





SIAFÍSICO

O Sistema Integrado de Informações Físico-Financeiras – Siafisico

é um sistema informatizado constituído basicamente de: um

Cadastro Único de Fornecedores; de um Cadastro Único de

Materiais e Serviços; de um Cadastro de Órgãos; de um Módulo de

Preços praticados e, ainda, de Tabelas de Apoio. Por meio destes

cadastros que todos os órgãos da Administração Direta ou Indireta

do Estado de São Paulo efetuarão as aquisições de bens e serviços.



CONTABILIZA SP

O ContabilizaSP é um novo portal que reúne, em um único

ambiente, os sistemas ligados à execução orçamentária, financeira e

contábil do Governo do Estado de São Paulo. Assim, ele possibilita

grande ganho de produtividade, agilizando os procedimentos de

aquisições de bens e serviços, na gestão dos gastos públicos do

Governo do Estado de São Paulo.



Para acesso ao portal Contabiliza SP, antes é necessário realizar o

cadastramento de usuário através do CAU - Centro de Apoio ao

Usuário através do endereço:

www10.Fazenda.Sp.Gov.BR/cau_web/usuario/dacastramento/inicio.Aspx

Após preenchimento dos seus dados no cadastro, escolher para “Perfil desejado 

p/ SIAFÍSICO: “BECESPEC. e SCT”

CONTABILIZA SP



Elaboração da Oferta de Compra BEC (OC) no Contabiliza SP - Siafísico 

Para acessar o Portal Contabilizasp, é necessário que inicie o navegador disponível,

digitando o seguinte endereço:www.contabilizasp.fazenda.sp.gov.br

CONTABILIZA SP

Clique no login Siafísico



Clicando no “Login Siafísico”, nos campos usuário e a senha, digite o nº do seu

CPF e a sua senha de acesso, selecione o ano de referência e, em seguida clique no

botão “Logar”.

CONTABILIZA SP

Usuário: Nº do CPF
Senha: Senha CAU

Ano: Ano de Referência



Selecione a opção SIAFÍSICO. Em seguida clique em 
Requisição de Compra.

CONTABILIZA SP



CONTABILIZA SP

Clique no botão “incluir” – “Requisição PERSONALIZADA”

Tipo de Compra/Licitação: Clique em “05 – DISPENSA LICIT.”

Preencha os campos:
✓Item do Material

✓Unidade de Fornecimento
✓Valor Unitário (R$)

✓Quantidade

Finalize em “+ Incluir Requisição”



Se precisar incluir mais itens clique em “+” ou incluir Oferta 
de Compra “OC”

CONTABILIZA SP



CONTABILIZA SP

Para efetiva inclusão da requisição na OC deverá preencher 
os dados nos campos detalhados na tela a seguir.



Os campos a serem preenchidos são:

NÚMERO DO PROCESSO: nº processo USP

PRAZO PARA ENTREGA: Conforme indicado no mercúrio devendo ser no mínimo, 08 (oito) e no máximo, 30
(trinta) dias corridos;

PRAZO PARA PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias (normalmente utiliza-se o prazo máximo);

OUTROS ATOS NORMATIVOS: Selecionar Sim e preencher com a informação Resolução USP nº

7601/2018 - http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7601-de-21-de-dezembro-de-2018

OUTROS REGULAMENTOS: “Não”

CEP: CEP do local da entrega;

LOGRADOURO: rua e número do local da entrega;

BAIRRO: bairro do local de entrega;

CIDADE: município do local de entrega;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: referentes à entrega – complemento de endereço, Nome da Seção, horários e
dias da semana para recebimento. Utilizar o termo "Frete CIF" para indicar a entrega é por conta do
fornecedor.

OFERTA DE COMPRA COM RESERVA DE RECURSO: JUSTIFICATIVA PARA INDICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS: Recursos orçamentários indicados no processo USP xxxxx.

CONTABILIZA SP

http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7601-de-21-de-dezembro-de-2018


ATENÇÃO: Caso haja alguma incorreção/alteração na OC ou na Requisição de compra, 
a OC deverá ser excluída. Só é possível alterar dados da Requisição de Compra. 

Conferir o processo antes de liberar a OC

CONTABILIZA SP

Para consulta e imprimir a OC

Liberar Oferta de Compra para 
Negociação



Nº da OC 102101 10058 2018OC00026

CONTABILIZA SP

Após liberação da OC para negociação.

A disponibilização do edital no site da BEC/SP, bem como agendamento das cotações ocorre geralmente em 1 dia útil.

Para acompanhamento é necessário ter o número da OC (com 22 posições).

O agendamento da disputa é programado automaticamente pela BEC/SP, para um prazo de, em média, 03(três) dias úteis após

a liberação da OC.



BEC

Para consulta acesse o site da BEC 
www.bec.sp.gov.br e realize o login 

Em procedimentos clique em 
Dispensa de Licitação - Cotações



Digite o número da Oferta de Compra, em 
seguida clique “Pesquisar”

BEC

Clique no número da Oferta de Compras.



Aba Dispensa de Licitação é apresentado o(s) 
itens inseridos(s) para disputa eletrônica.

Aba Gestão de Prazos são apresentadas data e horário pertinentes 
a publicidade e realização da disputa eletrônica.

BEC



BEC

No dia da disputa na aba “Dispensa de Licitação” selecionar o item para
visualização do histórico de lances e clicar no botão “acompanhar lances”.

O resultado final com Vencedor ou Fracassado permitirá que seja
visualizado o histórico de lance(s) ofertado(s) para cada item.



•IMPRIMIR ESSA TELA

O resultado final é apresentado por item e poderá ser:

Vencedor: indica o valor do menor lance, marca do item ofertado e a identificação do fornecedor (CNPJ e razão social)

Deserto: indica que não houve proposta ofertada para o item, representado pela legenda

Fracassado: indica que não houve lances com valor igual ou inferior ao preço referencial registrado na OC, representado pela legenda;

BEC



Conhecido o vencedor pesquisaremos os dados do Fornecedor através do
CAUFESP. No site da BEC clique em Gestor Caufesp, em seguida digite o
Login (CPF) e Senha.

Pesquisa da documentação do Fornecedor Vencedor

BEC



Pesquisar o Fornecedor
•Informar o CNPJ e clicar em “pesquisar”
•Clicar no fornecedor
•Será exibido o CAUFESP

Consultar e anexar ao processo:

Sanções / CADIN / Relação de apenados do TCE / CND (caso não esteja válido no CAUFESP) / CRF(caso não esteja válido no

CAUFESP) / Portal da Transparência – CEIS / Proposta Formal assinada pelo Fornecedor

BEC



Incluir nº da Oferta de compra (OC) na compra (este número será gerado
somente após elaboração da oc no Contabilizasp)

MercúrioWeb

Mercúrio Web



Cadastrar proposta – Aba “Proposta”
Juntar no processo:
✓Grade Comparativa de preços – Proposta de fornecedores
✓Documento de compra – itens efetivados
✓Fechamento

MercúrioWeb



Rua da Reitoria, 374

Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira

Butantã – São Paulo – SP

www.usp.br/da www.usp.br/df2
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