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OBJETIVOS:

● Mapear fluxo do processo;
● Rever documentação/normatização
● Propor melhorias e otimização do fluxo;
● Inserir o processo mapeado no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO, INCISOS I OU II (V.03)
Sigla/Descrição Setores Responsáveis E-mail Ramal

Divisão de Compras - PROAD (DCOM/CMAT)

Coordenação de Administração Financeira (CAF/AD)

Gerencia Plena Financeira - PROGRAD (GPF/GRAD)

Gerencia Plena Financeira – PROEX (GPF/EX)

Gerencia Plena Financeira – PROAES (GPF/AES)

Instituto de Ciências Humanas e Sociais V.R. (VCH)

Divisão de Compras PROPPI (DCOM/GPF)

Gerencia Plena Financeira – PROPPI (GPF/PPI)

compras.proad@id.uff.br

financeiro.proad@id.uff.br

compras.prograd@id.uff.br

compras.proex@id.uff.br

comprasproaes@gmail.com

compras.vch@id.uff.br

compras.proppi@id.uff.com

financeiro.proppi@gmail.com
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5387

5443

5516

2694

8864

2016

5461

Setores Envolvidos:
Unidades Solicitantes; Unidades Gestoras de Compras e

Financeiras dos setores responsáveis; Ordenador de

Despesas; DCOM/CMAT; PROAD; PLOR/PLAN.

Data de Implantação no SEI:
Versão 01: 09/06/2020
Versão 02: 11/08/2020
Versão 03: 28/01/2021
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CONTROLE DE VERSÕES

Versão Data de
Homologação Descrição Equipe Responsável/SIGLA

01 05/06/2020 INICIAL -
Elaboração

Alexandre Sales de Brito/ PROPLAN
Kíssila Rangel/ PROPLAN
Rodrigo Mota/ PROPLAN

02 31/07/2020 Alteração
Alexandre Sales de Brito/ PROPLAN

Kíssila Rangel/ PROPLAN
Rodrigo Mota/ PROPLAN

03 25/01/2021 Alteração
Alexandre Sales de Brito/ PROPLAN

Kíssila Rangel/ PROPLAN
Rodrigo Mota/ PROPLAN

1.Relatório de Mapeamento

REUNIÕES REALIZADAS / E-MAILS ENVIADOS
Data Participantes das áreas responsáveis / Sigla

22/06/2020
- Solicitação de alteração do processo devido o interesse de outras
Unidades Gestoras adotarem o mesmo fluxo.

23/07/2020

- Envio da Base de Conhecimento atualizada com os procedimentos a
serem adotadas pelas Unidades gestoras de Compras e Financeiras dos
setores responsáveis.

31/07/2020

Reunião de Homologação (V.02)
- Construído o fluxograma da nova versão utilizando-se como base o
desenho elaborado para o processo mapeado anteriormente junto a
PROAD;
- Foi mantida a forma com que a Unidade Solicitante inicia o processo;
- Foram inseridas as tramitações entre as Unidades gestoras e
Financeiras dos setores responsáveis;
- Foi elaborado um subprocesso para a etapa de execução da
contratação nos casos em que a UG Compras seja a Proex ou VCH,
devido estas terem que enviar o processo para a DCOM/CMAT dar
prosseguimento nesta etapa.
- Complemento do relatório de Homologação com as informações sobre
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as áreas envolvidas e os participantes da reunião.
- Aprovação por parte das Unidades envolvidas do fluxograma e
documentação final após alteração do processo.

25/01/2021

- Após abertura de chamado para a Subcomissão do SEI, foi efetuada a
inclusão da Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação
(PROPPI) como Unidade Gestora no presente processo;

- Com a inclusão da PROPPI, todas as Unidades Gestoras de Compras e
Financeiras da Universidade estão aptas a celebrarem contratações nos
termos definidos na documentação referente ao mapeamento deste
processo.

Total de reuniões: 01

MELHORIAS PROPOSTAS
- Maior celeridade do processo, visto ao ganho de tempo na coleta de assinaturas e na
tramitação dos documentos relacionados;
- Promoção da transparência no acompanhamento do processo por parte das unidades
solicitantes;
- Praticidade para as áreas responsáveis gerirem os processos em andamento;
- Um único fluxo de contratações nos respectivos termos para todas as Unidades Gestoras da
Universidade, permitindo a padronização dos trâmites e da documentação do processo.

MELHORIAS EFETUADAS
- Todas as melhorias acima são aplicáveis ao processo e serão evidenciadas na prática.

OUTRAS OBSERVAÇÕES
- São condições necessárias 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.

DOCUMENTOS PADRONIZADOS
● Não foi modelado nenhum novo documento.

2. Descrição das Responsabilidades das Áreas Envolvidas
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RESPONSABILIDADES DAS ÁREAS
Item Responsável Atividades

1 UNIDADE
SOLICITANTE

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

2 UG COMPRAS

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. Analisa o pedido:
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.
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).
2.2.1 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.
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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.
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.
4. Caso o pedido atenda a todos os requisitos, segue
para o próximo passo.
5. Analisa se o processo seguirá através de cotação
eletrônica ou contratação direta sem cotação eletrônica.
5.1 Preferencialmente, o processo deverá seguir via
cotação eletrônica. Casos excepcionais e que possuam
justificativa para tal, poderão seguir pela contratação
direta.

6. Contratação direta (sem cotação eletrônica)
6.1 Avalia as propostas e inclui as certidões de
regularidade da(s) empresa(s) vencedora(s) que forem
pertinentes à contratação, conforme legislação em vigor.
6.1.2 Caso haja alguma pendência nas propostas e/ou
nas certidões, elabora despacho e retorna o processo à
unidade solicitante para ciência e/ou providências.
6.1.3 Elabora despacho de autorização da dispensa de
licitação e emissão de empenho e cria bloco de
assinaturas para o Chefe e/ou Coordenador da UG
Compras e para o respectivo Ordenador de despesas.
6.1.4 Realiza o lançamento da dispensa no SIASG,
anexa ao processo o espelho do lançamento.
6.1.5 Elabora e assina lista de verificação da
contratação.
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6.1.6 Elabora despacho com encaminhamento e envia o
processo à UG Financeira para emissão de empenho.
6.1.7 Se a UG Compras for diferente da UG Financeira,
elabora despacho com encaminhamento e envia o
processo à UG Financeira para emissão de empenho.

7. Cotação eletrônica
7.1 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.
7.2 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.
7.3 Realiza a cotação em sistema externo e anexa
documentação pertinente, inclusive certidões de
regularidade das empresas vencedoras.
7.3.1 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.
7.4 Elabora e assina lista de verificação da
contratação.
7.5 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.
7.5.1 Não havendo resultado positivo através de
cotação eletrônica, poderá se optar no retorno e
seguimento através da contratação direta (passo 4.2).
7.6 Envia email ao ordenador de despesas solicitando
que seja homologada a cotação eletrônica.
7.7 Após homologada a cotação eletrônica, anexa o
Termo de Homologação, elabora despacho de
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homologação e autorização da emissão de empenho, a
ser assinado pelo ordenador de despesas.
7.8 Envia o processo à UG Financeira.

9. Caso a UG Compras seja a PROEX ou o VCH:
9.1 Elabora despacho e encaminha o processo à
DCOM/CMAT.
9.2 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 da Base de Conhecimento.
9.2.1 No passo 4.2.2 ou no 4.3.7 da Base (cotação
eletrônica) o despacho não incluirá a autorização para
emissão de empenho.
9.2.2 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.
9.3 A PROEX ou VCH elabora despacho de autorização
de emissão de empenho, a ser assinado pelo respectivo
Ordenador de Despesas.
10. Quando o processo retornar da UG Financeira:
10.1 Confere os empenhos emitidos, verifica possíveis
pendências e avalia se é possível saná-las.
10.1.1 Sendo possível sanar as pendências, inclui
documentação necessária e elabora despacho em retorno
à UG Financeira para complemento na emissão do
empenho.
10.1.2 Caso não seja possível sanar a pendência, informa
à unidade solicitante.
11. Encaminha os empenhos por e-mail para a(s)
empresa(s) e sobresta o processo até o recebimento da
nota fiscal.

12. Remove o sobrestamento, anexa a nota fiscal
digitalizada, com o devido ateste e visto, e elabora
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despacho de autorização de pagamento, criando bloco
de assinatura para o respectivo Ordenador de Despesas.
12.1 A nota fiscal original (documento físico) deverá ser
encaminhada à UG Financeira para arquivamento.
12.2 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.
13. Reencaminha o processo à UG Financeira.

14. Retornando novamente da UG Financeira:
14.1 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.

3 PLOR/PROPLAN

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 ORDENADOR DE
DESPESAS

1. Em caso de cotação eletrônica, recebe o e-mail da UG
Compras e realiza a homologação da(s) cotação(ões)
eletrônica(s) em sistema externo.
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5 UG FINANCEIRA

1. Confere se as certidões constantes no processo
ainda estão vigentes e, em caso negativo, emite
novamente as certidões e anexa ao processo.
1.1 Caso haja alguma pendência nas certidões ou no
recurso a ser utilizado, elabora despacho informativo e
envia o processo à UG Compras.
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 da
Base.

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.
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.

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

4. Quando a UG Compras retornar o processo:
4.1 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.
4.2 Realiza movimentação financeira e a conformidade
em sistema externo e, em paralelo, elabora despacho e
reencaminha processo à UG Compras.

3.Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA

Cód. do Processo Responsável Aprova Consultado Informado
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UG COMPRAS UG FINANCEIRA PLOR/PLAN UNIDADE
SOLICITANTE

4. Dados Estatísticos

DADOS DO PROCESSO FÍSICO

Tempo estimado de
tramitação

Número médio de folhas
utilizadas Amostra considerada

90 Dias* 50* 1*

* Dados apresentados pela área responsável.

5. Termo de Homologação

Pelo presente instrumento, declaramos estar cientes das responsabilidades
inerentes ao setor quanto às atualizações que se fizerem necessárias para manter a
uniformidade das informações, a padronização dos procedimentos e, ainda, atender
a legislação vigente relativa ao processo em tela.

Das responsabilidades do setor:

1. Informar à Comissão do SEI/Mapeamento, tempestivamente, qualquer
necessidade de alteração do fluxo do processo, modelos de documentos,
normas, etc, em atendimento a mudanças na legislação/normatizações
e/ou mudanças na estrutura das áreas;
1.1. As áreas envolvidas só poderão solicitar alterações no fluxo do

processo, modelos de documentos, normas, após 90 (noventa)
dias a contar da data de implantação do processo no SEI, salvo
os casos que haja alguma exigência em atendimento a mudanças
na legislação/normatizações da Administração Pública Federal
e/ou mudanças na estrutura das áreas, condicionado à análise da
PROPLAN;

1.2. As alterações e novos versionamentos em processos
administrativos já implantados não poderão comprometer ou ser
impeditivo para encaminhamento, providências e conclusão dos
processos anteriormente criados, salvo casos de exigência legal.

2. Garantir que as alterações propostas sejam previamente definidas,
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pactuadas e aprovadas por todas as áreas envolvidas, constantes deste
Termo;

3. Garantir, por meio do multiplicador e de solicitação de cursos, que os
servidores envolvidos no processo estejam capacitados para utilização do
SEI-UFF;

4. Manter atualizado o site da UFF, sobre a documentação, normas e
procedimentos inerentes ao processo.

Declaramos, ainda, estar de acordo as informações constantes deste
Termo de Homologação, bem como com os demais documentos que
compõem o mapeamento do referido processo, partes integrantes deste
termo:

-  Fluxo do Processo de Licitação de Materiais;
-  Base de conhecimento de Licitação de Materiais;
- Documento de Solicitação de Demanda (Portal de Compras da

UFF);
-  Lista de Verificação da Contratação.

Niterói, 25 de janeiro de 2021.

Responsáveis pela aprovação
Nome Sigla Cargo/Função

Vera Lucia C. Cajazeiras PROAD Pró-reitora
Aline de Melo Trindade CMAT/AD Coordenadora
João Paulo Marques CCON/AD Coordenador
Marcio Miranda Chaves DCOM/CMAT Chefe
Romulo Eugenio N. Tavares VCH Chefe
Josiane A. da Silva Sacramento VCH Administradora
Carlos Antônio Almeida Raeder GPF/EX Coordenador
Marcio dos Santos Silva GPF/AES Coordenador
Linus Ramos dos Santos GPF/PPI Coordenador
Equipe Responsável pelo trabalho desenvolvido e implantado

Nome Sigla Cargo/Função
Maria Leonor da Veiga PLIN/PLAN Coordenadora
Kissila da Silva Rangel DGI/PLIN Arquivista
Rodrigo Alves Mota DGI/PLIN Administrador

Alexandre Sales de Brito DGI/PLIN Assistente em Adm.
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