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CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO, INCISOS I OU II 

QUE ATIVIDADE É? 

É o processo para a contratação de serviços ou fornecimento de materiais não constantes em pregão ou 

contrato vigente na UFF, cujo valor se enquadre no Art. 24, incisos I ou II, da Lei 8.666, solicitado pelas 

unidades acadêmicas e administrativas da UFF e gerenciados pela PROAD, PROPPI, PROGRAD, PROAES, 

PROEX OU VCH. 

QUEM FAZ? 

UNIDADES DA UFF solicitantes da demanda 

UG Compras – Unidade Gestora – atividades de compras 

UG Financeira – Unidade Gestora – atividades de execução financeira 

Ordenador de Despesas 

PROAD  - Pró-Reitoria de Administração 
DCOM/CMAT – Divisão de Compra 
PLOR/PROPLAN - Coordenadoria de Orçamentos e Custos 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO? 

1. UNIDADE SOLICITANTE 

1.1 Preenche o modelo de pedido extraordinário “Materiais via cotação” ou “Prestação de Serviço PJ” 

disponível no Portal de Compras da UFF (www.compras.uff.br) e gera o protocolo. É preciso ter efetuado 

login no site para realizar essas operações. Cada unidade de recurso possui login de acesso único, sendo 

login do setor e não do servidor.  

1.2 Em seguida, encaminha fisicamente, o pedido para sua respectiva unidade gestora executora. 

2 UG COMPRAS 

2.1 Cria o processo MATERIAL: CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO, INCISOS I OU II e inclui a 

solicitação da unidade e os documentos complementares (exemplo: pesquisa de preço, propostas de 

fornecedores etc.), se houver. 

 

2.2 Analisa o pedido: 

2.2.1 Verifica se o objeto da solicitação não está contemplado em pregão ou contrato vigente na UFF e/ou 

se há disponibilidade de saldo para seguimento via dispensa de licitação pelos incisos I ou II. 

http://www.compras.uff.br/


2.2.2 Verifica se a contratação necessita de ciência e manifestação do responsável técnico da UFF (no caso 

de serviços de manutenção predial, por exemplo, poderá ser solicitada manifestação da SOMA ou da 

SAEP, ou em contratações de TI, poderá ser solicitada manifestação da STI). 

2.2.2.1 Em caso positivo, elabora despacho de encaminhamento, envia processo ao RESPONSÁVEL TÉCNICO. 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Analisa a solicitação e elabora despacho manifestando ciência e 

concordância ou não com a contratação, assim como poderá incluir pareceres, documentação 

técnica ou ressalvas que julgar pertinente e retornando o processo à UG Compras. 

2.2.3  Verifica se o recurso indicado a ser utilizado para empenho já está autorizado previamente pela 

PROPLAN e/ou possui nota de crédito disponível, em caso positivo ver item 4. 

2.2.3.1 Em caso negativo, encaminha o processo à PLOR/PLAN para indicação de disponibilidade 

orçamentária. 

2.3 Caso o pedido não atenda a algum dos requisitos anteriores para seguimento, elabora despacho com 

justificava e envia ao solicitante para ciência e/ou correção de pendências. 

2.4 Caso o pedido atenda a todos os requisitos, segue para o passo 4. 

3 PLOR/PLAN 

3.1 Elabora despacho indicando se há disponibilidade orçamentária, com assinatura da Coordenação da 

PLOR/PLAN e do(a) titular da Pró-Reitoria de Planejamento e envia processo à UG Compras.  

4 UG COMPRAS 

4.1 Analisa se o processo seguirá através de cotação eletrônica ou contratação direta sem cotação eletrônica. 

4.1.1 Preferencialmente, o processo deverá seguir via cotação eletrônica. Casos excepcionais e que 

possuam justificativa para tal, poderão seguir pela contratação direta. 

 

4.2 Contratação direta (sem cotação eletrônica) 

4.2.1 Avalia as propostas e inclui as certidões de regularidade da(s) empresa(s) vencedora(s) que forem 

pertinentes à contratação, conforme legislação em vigor. 

4.2.1.1 Caso haja alguma pendência nas propostas e/ou nas certidões, elabora despacho e retorna o 

processo à unidade solicitante para ciência e/ou providências.  

4.2.2 Elabora despacho de autorização da dispensa de licitação e emissão de empenho, contendo 

justificativa para não adoção da cotação eletrônica cria bloco de assinaturas para o Chefe e/ou 

Coordenador da UG Compras e para o respectivo Ordenador de despesas. 

4.2.3 Realiza o lançamento da dispensa no SIASG, anexa ao processo o espelho do lançamento. 

4.2.4 Elabora e assina lista de verificação da contratação. 

4.2.5 Elabora despacho com encaminhamento e envia o processo à UG Financeira para emissão de 

empenho. 

4.2.6 Se a UG Compras for diferente da UG Financeira, elabora despacho de encaminhamento e envia o 

processo à UG Financeira para emissão do empenho. 



4.3 Cotação eletrônica 

4.3.1 Elabora despacho autorizando realização de cotação eletrônica para a contratação e atribuindo 

respectivo número, a ser assinado pela chefia da UG Compras e pelo respectivo Ordenador de 

despesa. 

4.3.2 Verifica se o processo já possui pesquisa de preços no anexo do pedido inicial e, caso precise 

complementá-la ou realizar nova pesquisa, inclui como anexo. 

4.3.3 Realiza a cotação em sistema externo e anexa documentação pertinente, inclusive certidões de 

regularidade das empresas vencedoras. 

4.3.3.1 Caso seja necessária a realização de mais de uma cotação eletrônica, elabora despacho informativo 

com o respectivo número da nova cotação, a ser assinado pela chefia da UG Compras.  

4.3.4 Elabora e assina lista de verificação da contratação. 

4.3.5 Elabora despacho com o resultado, incluindo dados dos fornecedores, valores e natureza de despesa, 

a ser assinado pelo responsável pela cotação eletrônica, pelo chefe da UG Compras, quando houver, 

e pelo coordenador da UG Compras. 

4.3.5.1 Não havendo resultado positivo através de cotação eletrônica, poderá se optar no retorno e 

seguimento através da contratação direta (passo 4.2). 

4.3.6 Envia email ao ordenador de despesas solicitando que seja homologada a cotação eletrônica. 

4.3.7 Após homologada a cotação eletrônica, anexa o Termo de Homologação, elabora despacho de 

homologação e autorização da emissão de empenho, a ser assinado pelo ordenador de despesas.  

4.3.8 Envia o processo à UG Financeira. 

4.4 Caso a UG Compras seja a PROEX ou o VCH: 

4.4.1 Elabora despacho e encaminha o processo à DCOM/CMAT. 

4.4.2 A DCOM/CMAT realizará os passos 4.1 e 4.2 a 4.2.5 ou 4.3 a 4.3.7  

4.4.2.1 No passo 4.2.2 ou no 4.3.7 (cotação eletrônica) o despacho não incluirá a autorização para emissão 

de empenho. 

4.4.3 A DCOM/CMAT irá efetuar no sistema a sub-rogação da dispensa ou cotação eletrônica para a UASG 

de origem (PROEX ou VCH), anexar a página de sub-rogação e elaborará despacho retornando o 

processo à mesma. 

4.4.4 A PROEX ou VCH elabora despacho de autorização de emissão de empenho, a ser assinado pelo 

respectivo Ordenador de Despesas. 

 

 

 

 

5 Ordenador de Despesas  



5.1 Em caso de cotação eletrônica, recebe o email da UG Compras e realiza a homologação da(s) 

cotação(ões) eletrônica(s) em sistema externo. 

 

6 UG Financeira 

6.1 Confere se as certidões constantes no processo ainda estão vigentes e, em caso negativo, emite 

novamente as certidões e anexa ao processo. 

6.1.1 Caso haja alguma pendência nas certidões ou no recurso a ser utilizado, elabora despacho 

informativo e envia o processo à UG Compras. 

6.1.1.1 Havendo mais de uma empresa no processo e sendo possível o atendimento parcial da demanda, 

mantém os passos seguintes e inclui as informações de impedimentos no despacho referente ao 

passo 6.3. 

6.2 Emite a(s) nota (s) de empenho em sistema externo e inclui no processo, criando bloco de assinaturas 

para o Gestor Financeiro e para o Ordenador de Despesas. 

6.2.1 Caso as notas de empenho sejam incluídas como anexo no SEI, elabora despacho de assinatura 

destas, a ser assinado pelo Gestor Financeiro e Ordenador de Despesas. 

6.3 Elabora despacho com as informações dos números de empenho e pendências. Encaminha o processo à 

UG Compras. 

7 UG Compras 

7.1 Confere os empenhos emitidos, verifica possíveis pendências e avalia se é possível saná-las. 

7.1.1 Sendo possível sanar as pendências, inclui documentação necessária e elabora despacho em retorno 

à UG Financeira para complemento na emissão do empenho. 

7.1.2 Caso não seja possível sanar a pendência, informa à unidade solicitante por e-mail e conclui o 

processo. 

7.2 Encaminha os empenhos por email para a(s) empresa(s) e sobresta o processo até o recebimento da nota 

fiscal. 

7.3 Remove o sobrestamento, anexa a nota fiscal digitalizada, com o devido ateste e visto, e elabora 

despacho de autorização de pagamento, criando bloco de assinatura para o respectivo Ordenador de 

Despesas. 

7.3.1 A nota fiscal original (documento físico) deverá ser encaminhada à UG Financeira para arquivamento. 

7.3.2 Poderá, como alternativa, ser anexada a nota fiscal eletrônica (original) e elaborado despacho de 

ateste e visto, criando bloco de assinaturas para o servidor responsável pelo ateste e para o 

Ordenador de despesas. 

7.3.3 Encaminha o processo à UG Financeira. 

 

8 UG Financeira 



8.1 Realiza a liquidação da nota fiscal no SIAFI, anexa as documentações pertinentes à liquidação, realiza o 

pagamento da Nota Fiscal através de uma Ordem Bancária (OB) e anexa a OB ao processo. 

8.2 Realiza movimentação financeira e a conformidade em sistema externo e, em paralelo, elabora despacho 

e encaminha processo à UG Compras. 

9 UG Compras 

9.1 Caso haja mais empenhos aguardando nota fiscal, sobresta o processo e repete as etapas anteriores 

referentes ao pagamento das notas fiscais seguintes. Não havendo mais empenhos com pendências 

de pagamento, elabora despacho de conclusão e conclui o processo. 

 

* Nos casos das Unidades Gestoras cujas atividades de compras e de execução financeira sejam realizadas 

no mesmo setor/uorg, não será realizado o envio entre UG Compras e UG Financeiro em nenhuma etapa 

do processo, podendo ser utilizada a ferramenta de atribuição de processo ou controle interno próprio para 

distribuição entre a equipe interna. 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS? 

É necessária a formalização do pedido no processo, que não haja pregão ou contrato vigente na UFF para o 
objeto, que o valor da demanda esteja enquadrada no Art. 24, incisos I ou II (de acordo com o objeto), da Lei 
8.666,  que o proposto não resulte em formalização de contrato, que haja disponibilidade orçamentária, e 
que seja de execução da PROAD, PROGRAD, PROAES, PROEX ou VCH.  

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS? 

● Documento de solicitação da demanda; 

● Pesquisa de preços e/ou propostas de fornecimento; 

● Certidões pertinentes; 

● Documentação pertinente à cotação eletrônica, quando couber; 

● Autorização da dispensa e/ou cotação eletrônica; 

● Homologação da cotação eletrônica; 

● Autorização para emissão de empenho; 

● Nota de empenho; 

● Nota fiscal; 

● Autorização de pagamento; 

● Documentos referentes à liquidação da nota fiscal; 

● Ordem Bancária; 

● Lista de Verificação; 

QUAL É A BASE LEGAL? 

● Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

● Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001 (MPOG); 



● Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018; 

● Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; 

● Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de 2020; e 

●  Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020. 

 

 

 


