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Senhores Usuários: 
 

É com grande satisfação que apresento a 4ª edição de 2021 da Carta de Serviços ao 
Usuário do Centro de Intendência da Marinha em Natal (CeIMNa). 

A Carta de Serviços ao Usuário foi instituída pela Lei nº 13.460/2017 e Decreto nº 
9.094/2017 de 17 de julho de 2017 e tem por objetivo informar ao usuário dos serviços 
prestados pelo órgão ou entidade, das formas de acesso a esses serviços e dos respectivos 
compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. 

O Programa foi construído a partir de modelos nacionais e internacionais de 
avaliação da gestão voltada às demandas sociais, e tem a sua origem no Programa de Qualidade 
do Serviço Público. 

Por intermédio da Carta de Serviços ao Usuário é possível disponibilizar informações 
à população acerca das atividades desenvolvidas pelo Centro de Intendência da Marinha em 
Natal e propiciar ao usuário interno e externo a mais ampla acessibilidade e facilidade em obter 
nossos serviços. 

Assim, esta Carta tem a finalidade de consolidar e revitalizar as boas práticas de 
gestão, com o propósito de facilitar e ampliar o acesso de nossos clientes, parceiros e do 
cidadão comum aos nossos serviços, estimulando as discussões, promovendo a ampla 
transparência e a melhoria contínua da qualidade de nossas atividades. 

Diante da conjuntura de restrições orçamentárias, a busca pela otimização das 
atividades de cada organização é um fator primordial a ser alcançado. Nesse viés, o papel da 
gestão possui um valor inestimável e constitui a mais importante fronteira por desbravar, em 
prol do desenvolvimento estratégico, econômico e social de nossa gestão pública. 

Em 2016, o CeIMNa recebeu o “Prêmio Eficiência” da Diretoria de Abastecimento 
da Marinha (DAbM), em reconhecimento às boas práticas de gestão implementadas no ano de 
2015. Também participou do “Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ)”. Esta iniciativa 
proporcionou a criação de treze Programas, que visavam à busca da melhoria pela excelência.  

No ano de 2017, o CeIMNa foi reconhecido por diversas instituições pelo alto grau 
de desempenho institucional e com qualidade em gestão, a saber: 

 Prêmio “Excelência em Gestão” do Programa Netuno, concedido pela Diretoria de 
Administração da Marinha, que distingue as OM que praticaram e comprovaram um alto 
grau de desempenho institucional, com qualidade em gestão, a partir do resultado da 
validação da gestão realizada por ocasião das Inspeções Administrativo-Militares (IAM) 
e com base nas boas práticas das OM. 

 Prêmio “Eficiência no Abastecimento”, concedido pela Diretoria de Abastecimento da 
Marinha, pelo segundo ano consecutivo (2016/2017), em reconhecimento às boas práticas 
de gestão implementadas no ano de 2016. 

 Prêmio “Qualidade Brasil”, aprovação no Processo TQCS – Total Quality Control 
Service, concedido pela Associação Prêmio Qualidade Brasil. 

 2º Lugar na 7ª Edição Prêmio Chico Ribeiro, na Categoria "Relatos de Experiência", com 
o artigo “A prática da Governança Corporativa na Marinha do Brasil: o Programa Netuno 
e o foco na Gestão com Excelência”, dos autores CMG (IM) Correia Neto e CC (IM) 
Thiago Martins, então Diretor e Vice-Diretor deste Centro de Intendência, 
respectivamente. 

1 - APRESENTAÇÃO 
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Além disso, foi considerado elegível, pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), 
ao concorrer ao prêmio “Melhores em Gestão – 2017”, em âmbito nacional. 

Fruto da participação em três ciclos consecutivos, este Centro de Intendência 
elaborou o seu Mapa Estratégico, o que permitiu que toda tripulação, de forma simples e 
rápida, tivesse fácil compreensão do significado da missão, visão, valores e estratégia que 
envolve as tarefas de cada elemento, agregando alinhamento e foco para alcance do objetivo 
proposto na visão e a criação do Manual do Sistema de Gestão, elaborado para servir como 
interface entre o que há de mais evoluído na área da Gestão por Excelência e as práticas 
adotadas no CeIMNa, de forma a garantir a constante melhoria nos processos e nos serviços 
prestados.  
 Em 2018, obteve as seguintes premiações: 

 - Menção Honrosa na 8ª Edição Prêmio Chico Ribeiro, na Categoria "Relatos de 
Experiência", com o artigo "Nível de maturidade da gestão no Centro de Intendência da 
Marinha em Natal: O novo Modelo de Excelência da Gestão (MEG) e a sua relação com 
o Programa Netuno", dos autores CF (IM) Delmar, Diretor do CeIMNa, CMG (IM) 
Correia Neto, ex-diretor do CeIMNa, e CC (IM) Thiago Martins, o então Vice-Diretor do 
CeIMNa. 

 - Prêmio “Qualidade Brasil” – aprovação no Processo TQCS – Total Quality Control 
Service, 40º edição, concedido pelo 2º ano consecutivo, concedido pela Associação 
Prêmio Qualidade Brasil. 

 - Foi considerado elegível, pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), ao concorrer ao 
prêmio “Melhores em Gestão – 2018”, em âmbito nacional. 

 Em 2019, obteve: 
 - Prêmio “Qualidade Brasil” – aprovação no Processo TQCS – Total Quality Control 

Service, 41º edição, concedido pelo 3º ano consecutivo, pela Associação Prêmio 
Qualidade Brasil. 

 - Também pela segunda vez, o Prêmio “Excelência em Gestão” do Programa Netuno, 
concedido pela Diretoria de Administração da Marinha (DAdM), que distingue as OM 
que praticaram e comprovaram um alto grau de desempenho institucional, com qualidade 
em gestão, a partir do resultado da validação da gestão realizada por ocasião das 
Inspeções Administrativo-Militares (IAM) e com base nas boas práticas das OM.  

 - Foi considerado elegível, pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), ao concorrer ao 
prêmio “Melhores em Gestão – 2019”, em âmbito nacional. 

 Em 2020, não obstante as limitações impostas pela pandemia do coronavírus obteve: 
 - Prêmio “Qualidade Brasil” – aprovação no Processo TQCS – Total Quality Control 

Service, 42º edição, concedido pelo 4º ano consecutivo, pela Associação Prêmio 
Qualidade Brasil. 
O aprimoramento da gestão de riscos foi outro passo importante para consolidar a gestão 

por excelência no CeIMNa, proporcionando serviços com qualidade e responsabilidade social. 
Para finalizar, convido a todos a visitarem a nossa página na Intranet (www.ceimna.mb) 

/Internet (www.marinha.mil.br/ceimna), onde estão disponibilizadas maiores informações e 
facilidades.  

Desde já, agradeço as sugestões ou críticas que porventura possam vir, pois certamente 
nos ajudarão em nossa trajetória pela melhoria contínua. 
 

“Viva à Intendência! CeIMNa, gestão com excelência!” 
 
 

HUGO MARTORELL RODRIGUES GARCIA 
Capitão de Fragata (IM) 

Diretor 
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No intuito de atender às demandas logísticas de suas Organizações Militares (OM), 

operativas e administrativas, foi idealizado pela Marinha do Brasil (MB) um modelo de 

Sistema de Abastecimento composto por órgãos, processos e recursos interligados e 

interdependentes, com o propósito de promover, manter e controlar o provimento do material 

necessário à manutenção das Forças e demais Órgãos Navais, Aeronavais e de Fuzileiros 

Navais em condições de plena eficiência. O referido sistema engloba diversos 

estabelecimentos regionais de apoio logístico, que são responsáveis pela distribuição de 

material de várias categorias, com o objetivo de agilizar o atendimento das necessidades 

logísticas e colaborar com o aprestamento das Forças Navais. Assim, aos 14 dias do mês de 

novembro do ano de 1995, foi ativado o Depósito Naval de Natal (DepNavNa). 

Com o passar do tempo, o DepNavNa deixou de ser um órgão voltado 

exclusivamente para atividades de abastecimento e passou a direcionar seus esforços, 

também, para a centralização da execução financeira, obtenção (incluindo processos 

licitatórios e de sanção a fornecedores, celebração de acordos administrativos e aquisições 

diretas), pagamento de pessoal e Conta de Pagamentos Imediatos (COPIMED) das 

Organizações Militares Apoiadas (OMAp) da área jurisdicional do Comando do 3º Distrito 

Naval (Com3ºDN), bem como as atividades de Autoridade Requisitante (AR), em relação ao 

transporte de passagem e bagagem, permitindo que as OMAp concentrassem seus esforços 

em suas atividades-fim. 

Em 11 de abril de 2011, por meio da Portaria nº 121/MB, recebeu nova denominação 

de Centro de Intendência da Marinha em Natal (CeIMNa), com autonomia administrativa e 

com o propósito de contribuir para a prontidão dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros 

navais, sediados ou em trânsito na área de responsabilidade do Com3ºDN, bem como dos 

estabelecimentos de terra apoiados. 

 

 

3.1 –MISSÃO 
Os Centros de Intendência da Marinha (CeIM) têm o propósito de contribuir para a 

prontidão dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, sediados ou em trânsito em 

3 - NOSSO NEGÓCIO 

2 - HISTÓRICO DO CeIMNa 
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suas respectivas áreas de responsabilidade, bem como dos estabelecimentos de terra por eles 

apoiados. 

Dessa forma, para a consecução do seu propósito, cabe ao CeIMNa as seguintes 
tarefas: 

I) executar as atividades gerenciais: armazenagem; contabilidade do material; 

controle de estoque; destinação de excessos de material da linha de fornecimento do Sistema 

de Abastecimento da Marinha (SAbM); e tráfego de carga; 

II) administrar o Posto de Distribuição de Uniformes (PDU) sob sua 

responsabilidade; coordenar e executar a fase II do Programa de Organização de 

Sobressalentes (POSE), em conjunto com a equipe dos navios; 

III) apoiar o cumprimento do Plano de Prontidão Permanente do SAbM 
(P3SAM); 

IV) executar, de forma centralizada, a atividade gerencial de obtenção, processos 

licitatórios, e a celebração de acordos administrativos; 

V) exercer atribuições de Unidade Gestora Executora (UGE) da execução 

financeira para as OMAp; 

VI) exercer as atribuições de Organização Centralizadora (OC) do pagamento do 

pessoal militar e de Unidade Pagadora (UPAG) do pagamento do pessoal civil para as OM 

Centralizadas (OMC) / OM Apoiadas (OMAp); 

VII) exercer a centralização da Gestoria da COPIMED para as OMC/OMAp; 

VIII) Proceder as alterações de pagamento do pessoal militar da ativa, veterano, 

pensionista, ex-combatente e anistiado, em suas respectivas áreas de responsabilidade, 

conforme especificado em normas oriundas da Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha, da 

Secretaria-Geral da Marinha e orientação de seu Comando Imediatamente Superior 

(ComImSup); e 

IX) emitir e assinar as requisições de transporte autorizadas pela Autoridade 

Requisitante (AR) em relação ao transporte de pessoal e bagagem, conforme orientação do 

Com3°DN. 

 

3.2 – VISÃO DE FUTURO 
“Até 2026, ser reconhecido pela excelência na gestão de assuntos logísticos, pela 

satisfação de seus clientes e pela otimização da aplicação dos recursos públicos, em sua área 

de atuação.”  
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3.3 –VALORES 
Os valores de uma organização estão relacionados às crenças básicas que as pessoas 

devem ter e pelas quais devem ser dirigidas, tornando-se uma força das mais poderosas que, 

quando perfeitamente assimilados pelos integrantes da organização, servem como filtros que 

impedem que hábitos inadequados se incorporem à cultura da organização ou de parte dela. 

Assim, os valores abaixo listados formam a base ética e moral que orienta o 

comportamento e a atuação, pessoal e profissional, dos militares e servidores civis do 

CeIMNa: 

a) Excelência profissional; 

b) Compromisso com o cliente; 

c) Transparência; 

d) Qualidade; 

e) Aperfeiçoamento e inovação; 

f) Ética; 

g) Hierarquia e Disciplina; 

h) Espírito de corpo; 

i) Valorização da força de trabalho; 

j) Patriotismo; e 

k) Responsabilidade social. 
 

 
O CeIMNa compromete-se a prestar atendimento aos usuários de nossos serviços de 

maneira eficaz, pautando-se na ética e no respeito aos direitos do cidadão, com cordialidade 

e atenção individualizada. Nosso interesse é prestar o melhor serviço à Marinha do Brasil, 

por meio do envolvimento com nossa missão e da qualidade de nossos serviços. Os militares 

e servidores civis do CeIMNa estão empenhados em atender às demandas dos usuários com 

maior brevidade possível. Nosso dever é garantir ao usuário acesso às informações de seu 

interesse em prol da transparência dos serviços prestados. 
 

Endereço:  Rua Silvio Pélico S/N – Complexo da Base Naval de Natal                

  Alecrim CEP: 59.040-150– Natal – RN. 

4 - NOSSO COMPROMISSO 

5 - LOCAL DE ATENDIMENTO 
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  Segunda a sexta-feira, em dias de rotina normal:  

  1º TEMPO: 8h00 às 11h00; e 

  2º TEMPO: 13h00 às 16h30. 

 
 

A fim de atingir a excelência no atendimento ao público, a assistência aos usuários é 

realizado de forma personalizada, por meio do encaminhamento ao setor responsável com a 

tempestividade solicitada. Os prazos para atendimento estão discriminados no item 9 (nove), 

logo após a descrição de cada serviço oferecido pelas Divisões. 

 

 

SETOR DENOMINAÇÃO SISTELMA EXTERNO RAMAL 

01 DIRETOR 8313-3543 3216-3543  

02 VICE-DIRETOR 8313-3544 3216-3544  

OSE OFICIAL DE SERVIÇO - 98802-8558 - 

SE SALA DE ESTADO 8313-3542 3216-3542  

SECOM SECRETARIA 8313-3548 3216-3548  

012 ASSESSORIA JURÍDICA 8311-3550 3216-3550  

013 
ASSESSORIA DE CONTROLE E 

CAPACITAÇÃO 8311-3550 3216-3550  

10 DIVISÃO DE ABASTECIMENTO 8313-3553 3216-3550  

PDU 
POSTO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

UNIFORME – PDU “on-line”  
 

84 98102-1748  

6 - HORÁRIOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

8 - CONTATOS ÚTEIS 

7 - PRAZOS PARA ATENDIMENTO 
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20 DIVISÃO DE FINANÇAS 8313-3546 3216-3546  

30 DIVISÃO DE OBTENÇÃO 8313-3462 3201-3462  

40 DIVISÃO DE PAGAMENTO 8313-3547 3216-3547  

50 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 8313-3545 3216-3545  

  
 

 

Para cumprir a missão e prestar os serviços previstos no Regulamento do CeIMNa, a 

estrutura organizacional básica é fixada em cinco Divisões: 

➢Divisão de Abastecimento; 

➢Divisão de Finanças; 

➢Divisão de Obtenção; 

➢Divisão de Pagamento; e 

➢Divisão de Administração. 

A seguir serão apresentados os serviços que o CeIMNa proporciona aos seus 
usuários externos: 
 

9.1 - DIVISÃO DE ABASTECIMENTO 

1) FORNECIMENTO DE MATERIAL 

Momento: Quando a OMAp necessitar adquirir algum tipo de material constante do 

Sistema de Abastecimento da Marinha do Brasil - SAbM (material comum, gêneros secos e 

frigorificados, Combustíveis, Lubrificantes e Graxas – CLG –, munição ou sobressalentes). 

Onde dar entrada: Divisão de Abastecimento. 

Como: 

a) a partir da necessidade de adquirir determinado item, consultar a Lista de Material 

passível de fornecimento por este Órgão de Distribuição (OD), pertinente à categoria do item 

pretendido, exceto munição, na página da intranet deste Centro de Intendência, no link: 

<http://ceimna.mb/?q=abastecimento> 

b) de posse da relação de itens a adquirir, adotar providências de modo a disponibilizar os 

recursos necessários no Sistema de Informações Gerenciais do Abastecimento (SINGRA), de 

acordo com cada categoria de material que se deseja adquirir; 

c) com os recursos disponíveis no SINGRA, efetuar a emissão das respectivas RMC de 

9 - SERVIÇOS OFERECIDOS 
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acordo com o que se pretende adquirir; 

d) as Requisições de Material de Consumo (RMC) serão analisadas pelo CeIMNa, de 

acordo com as disponibilidades do estoque; e 

e) após a separação dos materiais solicitados nas RMC, esses serão disponibilizados para 

a OMAp, de acordo com a rotina de fornecimento deste OD. 

Documentos necessários: RMC no SINGRA. 

Prazo:  

NORMAL – de 2 a 7 dias, de acordo com a data de emissão da RMC; e 

URGENTE – de acordo com a data estipulada na Mensagem de RMC Urgente. 

 

2) AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 

Momento: Quando a OMAp ou usuário necessitar adquirir uniformes.  

Onde dar entrada: Divisão de Abastecimento – PDU (CeIMNa -15).  

Como: 

a) OMAp: 

I) após a determinação de necessidades da OMAp, deve-se consultar o valor dos itens 

de interesse na tabela de preços dos itens de fardamento no link da Divisão de Abastecimento, 

na página deste Centro de Intendência, a fim de levantar o valor que será necessário para a 

aquisição; 

II) efetuar a Alteração de Crédito (ALTCRED) a fim de custear a aquisição; 

III) após o recurso ser disponibilizado ao CeIMNa, a OMAp deverá inserir os pedidos 

no SINGRA; e 

IV) os pedidos serão analisados e disponibilizados para a OMAp de acordo com a rotina 

de fornecimento deste Órgão de Distribuição (OD). 

b) Usuário: 

I) dirigir-se ao PDU deste Centro de Intendência, portando carteira de identidade 

dentro do prazo de validade; 

II) efetuar o pedido dos itens de interesse; 

III) conferir os itens separados; 

IV) assinar a Nota de Fornecimento;  

V) as dúvidas podem ser sanadas pelo WhatsApp PDU:  84-98102-1748; e 

VI) o atendimento aos militares poderá ocorrer pelo PDU Online, de acordo com 
as instruções disponíveis no site do CeIMNa. 
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Documentos necessários: OMAp – RMC no SINGRA; Usuário – carteira de identidade. 

Prazo: OMAp – de 2 a 7 dias, de acordo com a data de emissão da RMC; e                     

Usuário – no ato do atendimento. 

9.2 - DIVISÃO DE FINANÇAS 
1) PROCESSAMENTO DE NOTAS DE EMPENHOS 

Momento: Quando a Divisão de Obtenção encaminhar a Solicitação de Empenho 

(SOLEMP) de OMAp para a Divisão de Finanças a fim de adquirir materiais ou contratar 

serviços de terceiros, bem como realizar empenhos relativos ao pagamento de diárias de 

pessoal militar ou civil. 

Onde dar entrada: Divisão de Finanças. 

Como: 
a) após entrada na Divisão de Obtenção, a SOLEMP será encaminhada para empenho; 

b) realizada a verificação da célula de crédito disponível e adequação à despesa, será 

confeccionada a Nota de Empenho, que tramitará para assinatura do Agente Financeiro, 

Agente Fiscal e Ordenador de Despesas, nesta ordem; e 

c) a OMAp deverá contatar a Divisão de Finanças (CeIMNa-20) deste Centro para retirar a 

Nota de Empenho, que deverá estar disponível em até 05 dias úteis. Nos casos em que o 

empenho for uma necessidade urgente, a OMAp deverá contatar previamente a Divisão de 

Finanças (CeIMNa-20) para que a tramitação do documento seja priorizada e o tempo de 

atendimento seja o menor possível. 

Documentos necessários: SOLEMP emitida pelo Sistema de Acompanhamento 

Financeiro (SAFin) 

Prazo: até 05 dias úteis. 

2) LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO A FORNECEDORES 
Momento: Quando a OMAp tiver recebido o material ou o serviço contratado, esta 

encaminhará o título de crédito para a Divisão de Finanças (CeIMNa-20) para que seja 

efetuada a liquidação e posterior pagamento ao fornecedor contratado. 

Onde dar entrada: Divisão de Finanças 

Como: 

a) o título de crédito deverá dar entrada na Divisão de Finanças, onde será protocolado e 

em seguida será verificada a regularidade do fornecedor. Caso haja irregularidades, o Título 

de Crédito será devolvido à OMAp para regularização; 
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b) não havendo irregularidades, o título de crédito será encaminhado para liquidação e, 

após o atendimento do recurso financeiro pela Diretoria de Finanças da Marinha (DFM), será 

efetuado o pagamento; e 

c) atualmente, após a minuciosa verificação dos agentes responsáveis, a tramitação da 

Ordem Bancária para a concretização do pagamento é realizada no próprio Sistema de 

Administração Financeira do Governo Federal SIAFI (Sistema Integrado de Administração 

Financeira), não havendo mais a necessidade de envio da mesma através de meio físico ao 

Banco do Brasil. 

Documentos necessários: título de crédito. 

Prazo: Até 05 dias úteis após a apresentação do título de crédito. De forma a cumprir o 

prazo supracitado, as OM deverão observar os prazos para envio dos títulos de crédito ao 

CeIMNa, conforme estabelecido pelas normas vigentes na área do Com3ºDN. 

3) REQUISIÇÃO DETRANSPORTE 

Momento: Quando a OMAp tiver necessidade de enviar militares ou servidores civis de 

sua tripulação para alguma missão em que se fizer necessária a contratação de alguma 

modalidade de transporte (rodoviária ou aérea), este Centro de Intendência será o responsável 

pela solicitação da emissão dos bilhetes de transportes junto à empresa licitada. 

Onde dar entrada: Divisão de Finanças. 

Como: 

a)  a OMAp deverá solicitar a requisição de transporte, por meio de mensagem, ao 

Com3ºDN com informação para este Centro de Intendência com a máxima antecedência à 

data da viagem. Na mensagem deverá conter: tipo de requisição (modal rodoviário ou aéreo), 

local de saída e destino, data e horário do embarque, custo da passagem com taxa de 

embarque, código da reserva (para o modal aéreo) e o nome com e-mail e telefone do militar 

da OMAp responsável para contato (de forma que esse militar receba a confirmação da 

emissão, bem como seja acionado no caso ajustes necessários); 

b) havendo autorização do Com3ºDN, a Divisão de Finanças (CeIMNa-20) repassará a 

solicitação à empresa licitada que deverá atendê-la dentro das exigências contratuais; e 

c) após confirmação da reserva no voo ou ônibus pela empresa licitada, o CeIMNa 

informará o atendimento por meio de mensagem. 

Documentos necessários: Mensagem ao Com3ºDN. 

Prazo: Até 5 dias após a solicitação da OMAp. Para casos excepcionais em que a OMAp 

solicite o atendimento da requisição tempestivamente, o Com3ºDN-40 deverá ser acionado de 

forma que autorize a emissão das passagens pelo CeIMNa. 
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9.3 - DIVISÃO DE OBTENÇÃO 
1) PROCESSAMENTO DE SOLEMP 

Momento: Quando a OMAp necessitar contratar serviços ou adquirir itens de materiais 

não disponíveis no SAbM. 

Onde dar entrada: Divisão de Obtenção 

Como: 

a) após identificar a necessidade, a OMAp deve elaborar a SOLEMP por intermédio do 

Sistema de Acompanhamento Financeiro (SAfin), mantido pela Diretoria de Finanças da 

Marinha (DFM); e 

b) após entrada e protocolo da SOLEMP, o documento sofrerá uma análise quanto à sua 

legalidade e, posteriormente, será encaminhado à Divisão de Finanças (CeIMNa-20) para 

emissão de Nota de Empenho. Caso apresente alguma ilegalidade ou irregularidade, a 

SOLEMP será restituída à OMAp, pela Divisão de Obtenção (CeIMNa-30), informando a 

discrepância pelo Safin, ficando disponível na caixa do Gerente de Crédito da OMAp 

solicitante, a qual deverá ser corrigida para nova tramitação do documento. 

Documentos necessários: SOLEMP. 

Prazo: NORMAL – 2 dias úteis; URGENTE – mesmo dia. 
 

2) LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Momento: Para aquisições de itens de materiais não disponíveis no SAbM ou contratações 

de serviços de terceiros, visando a suprir necessidades correntes das OMAp. 

Onde dar entrada: Divisão de Obtenção. 

Como: 

a) após identificar a necessidade, a OMAp deverá elaborar o Termo de Referência (TR) / 

Projeto Básico (PB) e documentos afins para aquisições ou contratações peculiares; 

b) dar entrada do TR/PB na Divisão de Obtenção (CeIMNa-30) deste CeIM, solicitando 

abertura do processo licitatório; 

c) os TR/PB e documentos afins referentes aos objetos a serem licitados serão analisados, 

conforme os requisitos legais, e servirão como base para montagem dos editais de licitação, 

juntamente com os documentos decorrentes. Os processos licitatórios serão encaminhados ao 

Assessor Jurídico do CeIMNa para análise e emissão de nota técnica e, posteriormente, à 

Consultoria Jurídica da União no Estado do Rio Grande do Norte (CJU/RN) para aprovação, 

com Parecer Jurídico, a ser realizada em um prazo mínimo de 30(trinta) dias; 

d) as OMAp deverão acompanhar o procedimento licitatório de seu interesse por meio de 
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contato com a Divisão de Obtenção; 

e) o CeIMNa informará à OMAp a aprovação jurídica do processo licitatório de seu 
interesse; 

f) após realização do certame, o CeIMNa participará às OMAp sobre a homologação dos 

processos licitatórios de seu interesse com os dados dos respectivos fornecedores e 

prestadores de serviços para contato da OMAp;e 

g) as OMAp deverão comunicar ao CeIMNa as irregularidades observadas na entrega dos 

itens ou na prestação dos serviços contratados, para que se possa aplicar as punições cabíveis. 

Documentos necessários: Termo de Referência/Projeto Básico, no mínimo 3 (três) 

orçamentos, planilha orçamentária e documentos comprobatórios das demandas, assinados 

pela autoridade competente. No caso de licitação para contratação de serviços (continuados 

ou não), indispensável que as OMAp atentem para o cumprimento da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 05/2017, remetendo à Divisão de Obtenção, adicionalmente: 

a) Modelo de Ordem de Serviço; 

b) Mapa de Riscos; 

c) Acordo de Níveis de Serviços, que permita mensurar resultados para pagamento da 

contratada, contendo: 

I) procedimento de fiscalização e de gestão da qualidade do serviço, com especificação 

de indicadores e instrumentos de medição a serem adotados; 

II) registros, controles e informações que deverão ser prestados pela contratada; 

III) adequações de pagamento pelo não atendimento das metas estabelecidas pela MB; 

IV) planilha de custos e formação de preços. 

d) Justificativa para a exigência de vistoria prévia, pelos licitantes, aos locais de execução 

dos serviços (se aplicável). 

Especificamente quanto a execução de obras e serviços de engenharia, a OMAp deverá 

enviar ao CeIMNa os seguintes documentos adicionais: 

a) orçamento detalhado em planilha orçamentária (com Benefícios e Despesas Indiretas –

BD); 

b) declaração do autor do orçamento de compatibilidade dos quantitativos e custos com o 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), bem como 

a justificativa de uso de outras fontes de pesquisa, para os casos em que o SINAPI não 

ofereça custos unitários de insumos ou serviços; 
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c) Cronograma Físico-Financeiro; 

d) Projeto Básico (PB) assinado pelo engenheiro responsável com Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART); 

e) Projeto Executivo; e 

f) Termo de Referência (TR), no caso da modalidade Pregão. 

Prazo: mínimo 120 (cento e vinte) dias. 

 

9.4 – DIVISÃO DE PAGAMENTO 
1) PAGAMENTO DE PESSOAL 

Momento: Sempre que houver necessidade de implantação de algum benefício ou 

desconto no bilhete de pagamento de militares da ativa, veteranos, pensionistas, ex-

combatentes e anistiados da sede do Com3ºDN e da Capitania dos Portos da Paraíba (CPPB), 

bem como de suas OMAC (Organização Militar de Apoio e Contato). 

Onde dar entrada: Divisão de Pagamento. 

Como: 

a) A OMAp deverá encaminhar Ordem de Serviço (OS) assinada pelo Ordenador de 

Despesas contendo as alterações de pagamento até o dia 20 de cada mês; 

b) após o recebimento das Fichas Financeiras (FF) e do relatório de pagamentos 

depositados pela Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM), será emitido o relatório de 

diferenças pagas disponibilizado no SISPAG2 e realizada a Relatoria de Pagamento, onde 

será conferido o processo bem como analisada as fichas financeiras selecionadas; e 

c) as discrepâncias constatadas na relatoria são lançadas no processo comprobatório e 

informadas às OMAP. 

Documentos necessários: Ordem de Serviço – OS. 

Prazo: Até o dia 20 de cada mês. 

 
 

 
10.1 - OUVIDORIA 

O objetivo da Ouvidoria é promover a defesa dos direitos e interesses individuais e 

coletivos, no incentivo ao exercício da cidadania, no controle social da Administração Pública 

e no aperfeiçoamento das OM apoiadas, oferecendo um canal de comunicação à sociedade 

10 - FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O USUÁRIO 
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para que sejam apresentadas críticas, sugestões, reclamações, elogios e dúvidas, bem como 

atuar de forma proativa na detecção de falhas ou eventuais fraudes. 

 

Canais de Atendimento ao Público, disponibilizados pela Ouvidoria: 

- No Posto de Atendimento da Ouvidoria: realizado de 2ª a 6ª feira, em dias de rotina normal, 

no horário das 08h às 11h e das 13h às 16h30, no CeIMNa (Sala das Assessorias).  

 

- Por e-mail, no endereço: intranet ceimna-ouvidoria/citnat/Mar/ internet 

ceimna.ouvidoria@marinha.mil.br 

 

- Por Telefone: (84) 3216-3550 ou Retelma: 8311-3550. 

 

10.2 – FALE CONOSCO 

Qualquer pessoa pode contatar o “Fale Conosco” do CeIMNa, por meio de acesso à 

nossa página na intranet http://www.ceimna.mb/ internet www.marinha.mil.br/ceimna. Ao 

clicar em “Fale Conosco” o usuário poderá encaminhar reclamações, sugestões, dúvidas e 

elogios. 

 

10.3 - CONSULTA AO PESSOAL  

Pessoalmente na sede do CeIMNa, de 2ª a 6ª feira, em dias de rotina normal, no 

horário das 08h às 11h e 13h às 16h30. 

 

10.4- SITE DA INTRANET /INTERNET 

O sítio na intranet do CeIMNa (http://www.ceimna.mb) / internet 

(www.marinha.mil.br/ceimna) contém informações e serviços de interesse dos usuários 

como: 

➢ Acesso aos diversos sistemas corporativos do Serviço de Intendência; 

➢ Consulta a Atas de Registro de Preços (ARP); 

➢ PDU Online; 

➢ Contratos vigentes; 

➢ Consulta as Relações de materiais do SAbM; 

➢ Rotina de fornecimento de produtos; e 

➢ Informações e Diretrizes às OMAp. 
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10.5 - CAIXA DE SUGESTÕES 

O usuário dos serviços do CeIMNa pode avaliar o atendimento bem como apresentar 

reclamações, sugestões ou dúvidas, das seguintes formas: 

a) caixas de sugestões disponibilizadas nas instalações do CeIMNa em locais de 

grande circulação de usuários; 

b) preenchimento de questionário de avaliação do atendimento no PDU; e 

c) questionário de avaliação encaminhado para as OMAp. 

Os dados coletados pelas reclamações, sugestões ou dúvidas auxiliam na elaboração 

dos índices de satisfação dos usuários no que se referem ao tempo de espera, cordialidade, 

satisfação quanto à solução do problema e conhecimento técnico dos responsáveis pelos 

serviços. 

 

 

 

 

 

 

““VViivvaa  àà  IInntteennddêênncciiaa!!  CCeeIIMMNNaa,,  GGeessttããoo  ccoomm  EExxcceellêênncciiaa!!””  


