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O que é

O Almoxarifado Virtual Nacional é um projeto 

executado pela Central de Compras do Ministério da 

Economia para a prestação de serviços de 

fornecimento de materiais de consumo para uso 

imediato, por intermédio de plataforma tecnológica, 

com entregas em todo território nacional



O que não é
Um processo de aquisição de itens determinados e em 

quantitativo certo



Histórico

O Almoxarifado Virtual teve o início de sua execução 

em outubro de 2018

As entregas dos pedidos ocorreram exclusivamente no 

Distrito Federal

São 28 órgãos atendidos, 3.194 pedidos realizados 

num montante de R$ 3.206.214,67



O que é fornecido

Materiais de consumo administrativo, ou seja, materiais de 

expediente (papel, caneta, grampeador, etc.) e 

suprimentos de informática (CD, DVD, pen drive, etc.).

O que não é fornecido

Itens permanentes, personalizados ou que não sejam 

materiais de consumo 



O que é licitado

Menor taxa de ajuste a ser aplicada sobre o preço base dos itens fornecidos



Regiões atendidas
Regiões Norte e Sudeste

Regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sul
A licitação se dará em dois itens distintos

Há a possibilidade de duas empresas 

diferentes prestarem os serviços do 

Almoxarifado Virtual Nacional



Composição da 

contratação

Sistema: Sistema informatizado que compreende todas as 

etapas do processo, desde a solicitação até o ateste

Serviço: Terceirização de toda a operação logística do 

processo tradicional de compra e armazenamento 

(recebimento, armazenagem, separação, expedição, 

distribuição, guarda, inventário e conservação)

Aquisição: Fornecimento de materiais de consumo



Benefícios

Redução de etapas da cadeia de 

fornecimento 

Drástica redução de processos licitatórios

Sistema informatizado

Maior celeridade no processo de aquisição 

de materiais

Economia administrativa

Maior controle e transparência



Benefícios

Maior planejamento na estratégia de 

aquisições

Adaptação à flutuação da demanda

Eliminação de perdas

Conhecimento do consumo de cada unidade 

administrativa

Inclusão e exclusão de itens a qualquer 

momento da execução

Itens parados sem demanda ou ultrapassada 

a data de vencimento



Benefícios

Direcionamento de pessoas atuantes no 

almoxarifado

Diminuição do espaço físico utilizado

Redistribuição da força de trabalho

Nova destinação da área



Inclusão de itens

Os preços da cesta inicial serão os mesmos a todos os contratantes

(Regiões norte e sudeste ou Regiões centro-oeste, nordeste e sul)

A inclusão de novos itens pode ocorrer a qualquer momento da execução contratual

A base é o Painel de Preços e, em caso de impossibilidade, a pesquisa de mercado

Sobre o valor final pesquisado é aplicada a taxa de ajuste licitada



Funcionamento do Almoxarifado Virtual

O Solicitante cria o 

pedido no sistema

Todo o processo é realizado no sistema, 

sendo todas as informações registradas, 

permitindo ao gestor retirar extratos 

atualizados de consumo

A Contratada recebe o 

pedido e prepara toda a 

logística de entrega

O Aprovador 

analisa o pedido

O Solicitante recebe o 

pedido no local de sua 

unidade e promove o 

ateste



Funcionamento do Almoxarifado Virtual

Pedido Pode ser realizado a qualquer momento do mês

O valor final dos itens é o demonstrado na prateleira

A empresa faturará o somatório do valor dos pedidos

Há o valor mínimo do pedido a depender da região:

Norte R$ 500,00

Sudeste R$ 300,00

Centro-Oeste R$ 300,00

Nordeste R$ 500,00

Sul R$ 300,00



Funcionamento do Almoxarifado Virtual

Entrega O prazo da entrega depende da data que o pedido foi aprovado e da região

Regiões norte e nordeste

Pedidos aprovados até o 15º dia do mês, a entrega deverá acontecer até o 15º 

dia do mês seguinte;

Pedidos aprovados entre o 16º dia do mês até o último dia do mês, a entrega 

deverá acontecer até o último dia do mês seguinte.

Regiões centro-oeste, sudeste e sul

Pedidos aprovados até o 15º dia do mês, a entrega deverá acontecer até o 

último dia do mesmo mês;

Pedidos aprovados entre o 16º dia do mês até o último dia do mês, a entrega 

deverá acontecer até o 15º dia do mês seguinte.



Funcionamento do Almoxarifado Virtual

Recebimento Os itens devem ser entregues dentro do prazo e conforme o pedido

Todos os pedidos entregues em atraso ou incorretos causarão reajuste no 

pagamento da contratada

Cabe ao Solicitante receber os pedidos, fazer a verificação e atestá-los no todo 

ou em parte ou contestá-los



Funcionamento do Almoxarifado Virtual

Ateste Será realizado no sistema

Havendo falha na entrega o pedido deverá ser atestado parcialmente ou 

contestado

Nesse caso, a empresa deverá promover a entrega corretiva



Funcionamento do Almoxarifado Virtual

Entrega corretiva Busca sanar a falha ocorrida na entrega

Sendo o pedido atestado parcialmente ou contestado, a empresa deverá 

promover a entrega corretiva nos seguintes prazos, a depender da região:

Norte 20 dias

Sudeste 10 dias

Centro-Oeste 10 dias

Nordeste 20 dias

Sul 10 dias



Revisão de Preços

A taxa de ajuste é irreajustável

A revisão dos preços dos itens será anual

Aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA acumulado



Cronograma

A Ata está com assinatura 

prevista para meados do 

segundo semestre de 

2020

Após liberação pela Central de 

Compras, cada órgão firmará seu 

próprio contrato 

Após a assinatura, o 

sistema será ajustado 

num prazo de até 60 dias

Será realizado um piloto 

pela Central de Compras 

para avaliação da 

qualidade dos serviços

Previsão de liberação: início de 2021




