Setor de Contratos

1 DISPENSA DE LICITAÇÃO - CAMPUS VINCULADO E CENTRAL
DE COMPRAS
Setor de Orçamento

Formalizar contrato

Emitir nota de empenho

Emitir dotação
orçamentária

Diretoria do campus

Não

Informar ao
demandante a não
possibilidade de
atendimento

Analisar a
demanda
Anuência para seguimento?

Fim

Sim

Campus Vinculado

Departamento de Administração

Encaminhar

Avaliar e solicitar
anuência prévia do
Diretor do Campus

Sim

Setor de Aquisições

Não

Será necessário
formalização de
contrato?

Departamento ou Diretoria de Administração

Encaminhar o
processo

Elaborar Termo de
Referência/Projeto
Básico, conforme minutas
da AGU

Elaborar Estudo
Técnico Preliminar
(ETP)

Documentos podem ser
feitos e disponibilizados
em bloco de assinatura

Fazer a verificação prévia de
conformidade

Verificar se há a mesma
demanda nos demais
campi da central

Elaborar Mapa de
Riscos, quando
necessário

Inserir justificativa e encaminhar
para Central de Compras para
prosseguimento

Expressar a necessidade
ou não de análise jurídica

Sim

Solicitar alguma
complementação se
necessário
Se enquadra nas exceções
de elaboração do ETP, Art.8º
da IN 40/202

Não

Informar o
enquadramento legal
(Declaração de Dispensa)

Formalizar indicação
dos membros da Equipe
de Planejamento da
Contratação (EPC)

Solicitar a inclusão
de documentos de
autorização do
Diretor Geral da
Central

Autorização,
Justificativa e
Aprovação do Projeto
Básico/Termo de
Referência.

Designar a equipe de
planejamento da contratação
por meio de portaria
Solicitar elaboração de
Termo de
Referência/Projeto Básico
e Pesquisa de preços

Incluir documentos de
autorização do processo

É necessário o
envio do
processo para
Projur?

Não
Enviar processo

Sim

Aprovação do ETP

Solicitar análise da
Procuradoria Federal

Solicitar atendimento ao
parecer
jurídico

Homologar a
cotação
eletrônica

Encaminhar para
emissão de
empenho

Orientar a equipe de
planejamento da
contratação sobre a
condução dos estudos
preliminares

Incisos III e
seguintes do art.24,
lei 8.666

Orientar o setor
requisitante quanto à
instrução processual

Verificar
conformidade
do processo

Solicitar
dotação
orçamentária

Justificar a escolha do
fornecedor (se dispensa
tradicional)

Juntar documentação
de habilitação (Se
dispensa tradicional)

Elaborar minuta
de contrato, se
necessário

Providenciar o
atendimento
do Parecer Jurídico

Preencher a lista de
verificação da AGU

Solicitar Ratificação,
quando for o caso, da
Autoridade Superior

Documento pode ser
elaborado e
disponibilizado em
bloco de assinatura

Não
Lançar a Dispensa no
sistema SIASG
É cotação eletrônica?
Sim

PROJUR

Conduzir cotação
eletrônica

Realizar apreciação
jurídica e emissão
de parecer

Autoridade Superior

Campus Polo

Autoridade Competente

Elaborar mapa de preços e
fazer análise crítica dos
preços, com auxílio do
setor de aquisições

Receber o
processo

Elaborar documento de
oficialização da demanda
Incluir demanda no
PAC

Equipe de Planejamento da Contratação

Setor requisitante

Realizar ampla pesquisa de
preços e juntar
documentos
comprobatórios da
realização da pesquisa

Central de Compras

Encaminhar nota de
empenho ao fornecedor

Elaborar minuta de
transcrição de empenho

Ratificar a Dispensa

31/08/2021

3

Encaminhar nota de
empenho ao
demandante

