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1. OBJETIVO 

 

Esta NORMA estabelece procedimentos para a contratação de serviços quando houver dispensa de licitação, 

nos casos previstos nos incisos I e II do artigo 24º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Procedimentos a serem adotados pelas Unidade ligadas à Administração Central, quando houver a 

necessidade de contratar serviços que se enquadrem nos incisos I e II do artigo 24º da Lei nº 8.666. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

A responsabilidade pela elaboração, revisão e cancelamento desta NORMA é da Divisão de 

Governança/PR6. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 

Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 19 de dezembro de 2002 - Item 5.1 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 

Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005 

Decreto 3.555, de 8 de agosto de 2000 

 

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

6. DEFINIÇÕES 

 

6.1 SIGLAS 

 

AGU – Advocacia-Geral da União 

CATSER - Sistema de Catalogação de Serviços 

DGDI - Divisão de Gestão Documental e da Informação/UFRJ 

SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 

SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
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1. OBJETIVO

Esta NORMA estabelece procedimentos para a contratação de Serviços quando houver dispensa de licitação,
nos casos previstos nos incisos I e II do artigo 24O da Lei n0 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Procedimentos a serem adotados pelas Unidade ligadas à Administração Central, quando houver a
necessidade de contratar serviços que se enquadrem nos incisos I e II do artigo 24O da Lei nO 8.666.

3. RESPONSABILIDADES

A responsabilidade pela elaboração, revisão e cancelamento desta NORMA é da Divisão de
GoVernança/PR6.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993
Portaria Normativa SLTI/MPOG nO 5, de 19 de dezembro de 2002 - Item 5.1
Lei nO 10.520, de 17 de julho de 2002
Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005
Decreto 3.555, de 8 de agosto de 2000

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

6. DEFINIÇÕES

6.1 SIGLAS

AGU - Advocacia-Geral da União
CATSER - Sistema de Catalogação de Serviços
DGDI - Divisão de Gestão Documental e da Informação/UFRJ
SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores



SIDEC - Sistema de Divulgação Eletrônica de Compras e Contratações 

PR-3 - Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças/UFRJ 

PR6 - Pró-Reitoria de Gestão e Governança/UFRJ 

 

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

7.1 DA SOLICITAÇÃO 

 

7.1.1 A Unidade demandante deverá fazer a solicitação através da abertura de processo administrativo, junto 

ao protocolo da sua Unidade, autuando toda a documentação necessária, assinada pelo Departamento ou 

Direção da Unidade. 

 

7.1.1.1 São documentos necessários para a abertura do processo: 

I – Requerimento de Abertura de Processo; 

II – Memorando de Solicitação; e 

III – Termo de Referência. 

 

7.1.1.2 A elaboração do Termo de Referência é de responsabilidade da Unidade demandante e deverá estar 

em conformidade com o modelo disponibilizado na página da AGU. 

 

7.1.2 O processo deverá ser enviado para a Divisão de Serviços/PR6. 

 

7.2 DA PESQUISA DE MERCADO 

 

7.2.1 A Divisão de Serviços/PR6 elaborará a pesquisa de mercado, por meio da solicitação de propostas às 

empresas do ramo e pesquisa no site governamental “Painel de Preços”.   

 

7.2.2 A pesquisa de preços poderá ser realizada pela Unidade demandante para dar celeridade ao processo ou 

nos casos em que a especificidade do objeto assim o exija, e incluída no processo juntamente com os demais 

documentos de abertura. 

 

7.2.3 A proposta de preços deverá apresentar os seguintes elementos: 

I – Objeto da contratação; 

II – Valor unitário; 

III – Valor total; 

IV – CNPJ da empresa; 

V – Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; 

VI – Prazo de execução;  

VII – Condição para pagamento: contra empenho. 

 

7.2.4 A Divisão de Serviços/PR6 deverá elaborar o Mapa de Apuração, em formulário próprio, com as 

propostas recebidas. 

 

7.2.4.1 É necessário, no mínimo, 03 (três) propostas para a elaboração do Mapa de Apuração. 

 

7.2.5 Será considerada vencedora a empresa que apresentar o menor valor dentre as propostas recebidas. 

 

7.3 DA INDICAÇÃO DE RECURSOS 

 

7.3.1 A Divisão de Serviços/PR6 encaminhará o processo à PR-3 para autorização para indicação de 

recursos. 

 

7.3.2 Após a verificação de disponibilidade orçamentária, a PR-3 deverá encaminhar o processo ao Reitor 

para que a despesa seja ratificada. 
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7. coNsIDERAÇÕEs GERAIS

7.1 DA soLIcITAÇÃo

7.1.1 A Unidade demandante deverá fazer a solicitação através da abertura de processo administrativo, junto
ao protocolo da sua Unidade, autuando toda a documentação necessária, assinada pelo Departamento ou
Direção da Unidade.

7.1.1.1 São documentos necessários para a abertura do processo:
I- Requerimento de Abertura de Processo;
II - Memorando de Solicitação; e
III - Termo de Referência.

7.1.1.2 A elaboração do Termo de Referência é de responsabilidade da Unidade demandante e devera estar
em conformidade com o modelo disponibilizado na página da AGU.

7.1.2 O processo deverá ser enviado para a Divisão de Serviços/PRÓ.

7.2 DA PESQUISA DE MERCADO

7.2.1 A Divisão de Serviços/PRÓ elaborará a pesquisa de mercado, por meio da solicitação de propostas às
empresas do ramo e pesquisa no site governamental “Painel de Preços”.

7.2.2 A pesquisa de preços poderá ser realizada pela Unidade demandante para dar celeridade ao processo ou
nos casos em que a especificidade do objeto assim o exija, e incluída no processo juntamente com os demais
documentos de abertura.

7.2.3 A proposta de preços deverá apresentar os seguintes elementos:
I- Objeto da contratação;
II - Valor unitário;
III - Valor total;
IV - CNPJ da empresa;
V - Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
VI - Prazo de execução;
VII - Condição para pagamento: contra empenho.

7.2.4 A Divisão de Serviços/PRÓ devera elaborar o Mapa de Apuração, em formulário próprio, com as
propostas recebidas.

7.2.4.1 É necessário, no mínimo, 03 (três) propostas para a elaboração do Mapa de Apuração.

7.2.5 Sera considerada vencedora a empresa que apresentar o menor valor dentre as propostas recebidas.

7.3 DA INDICAÇÃo DE RECURsos

7.3.1 A Divisão de Serviços/PRÓ encaminhará o processo ã PR-3 para autorização para indicação de
recursos.

7.3.2 Após a verificação de disponibilidade orçamentária, a PR-3 deverá encaminhar o processo ao Reitor
para que a despesa seja ratificada.



. 

7.3.3 Com a despesa ratificada pelo Reitor, o processo será encaminhado à Divisão de Serviços/PR6 para o 

cadastramento no SIDEC. 

 

I- Para o cadastramento do pedido no SIDEC, é necessária a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista 

da empresa, através da emissão do SICAF. 

II- Caso não haja disponibilidade orçamentária ou a despesa não seja ratificada pelo Reitor, a Divisão de 

Serviços/PR6 deverá encaminhar o processo para a Unidade demandante tomar ciência do indeferimento e 

fazer o arquivamento do processo. 

 

7.4 DO EMPENHO 

 

7.4.1 Após cadastramento no SIDEC, a Divisão de Serviços/PR6 deverá encaminhar o processo à PR-3 para 

a emissão do empenho. 

 

7.4.2 Após a emissão do empenho, a Divisão de Serviços/PR6 enviará uma cópia para a empresa, via correio 

eletrônico, e comunicará à Unidade demandante que a empresa poderá iniciar o serviço contratado. 

 

7.5 DO PAGAMENTO À EMPRESA 

 

7.5.1 Após a realização do serviço, a Unidade demandante deverá enviar a nota fiscal do serviço, atestada e 

vistada, para a Divisão de Serviços/PR6. 

 

7.5.2 A Divisão de Serviços/PR6 enviará o processo com a nota fiscal do serviço à PR-3 para a efetivação 

do pagamento. 

 

7.5.3 Após o pagamento, o processo retorna ao setor demandante para arquivamento. 

 

 

7.6 Palavras de Busca: dispensa, contratação, serviços, inexigibilidade. 

 

8. HISTÓRICO DA REVISÃO E QUADRO DE APROVAÇÃO 

 

Revisão Data Itens revisados 

00  Emissão inicial 

   

 

 

Quadro de aprovação 

Responsabilidade Nome Atribuição/Cargo 

Elaborado por:   

Verificado por:   

Aprovado por:   
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7.3.3 Com a despesa ratificada pelo Reitor, o processo será encaminhado a Divisão de Serviços/PRÓ para o
cadastramento no SIDEC.

I- Para o cadastramento do pedido no SIDEC, e necessária a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista
da empresa, através da emissão do SICAF.
II- Caso não haja disponibilidade orçamentária ou a despesa não seja ratificada pelo Reitor, a Divisão de
Serviços/PRÓ devera encaminhar o processo para a Unidade demandante tomar ciência do indeferimento e
fazer o arquivamento do processo.

7.4 DO EMPENHO

7.4.1 Após cadastramento no SIDEC, a Divisão de Serviços/PRÓ deverá encaminhar o processo à PR-3 para
a emissão do empenho.

7.4.2 Após a emissão do empenho, a Divisão de Serviços/PRÓ enviará uma cópia para a empresa, via correio
eletrônico, e comunicará à Unidade demandante que a empresa podera iniciar o serviço contratado.

7.5 Do PAGAMENTo À EMPRESA

7.5.1 Após a realização do serviço, a Unidade demandante devera enviar a nota fiscal do serviço, atestada e
vistada, para a Divisão de Serviços/PRÓ.

7.5.2 A Divisão de Serviços/PRÓ enviará o processo com a nota fiscal do serviço à PR-3 para a efetivação
do pagamento.

7.5.3 Após o pagamento, o processo retorna ao setor demandante para arquivamento.

7.6 Palavras de Busca: dispensa, contratação, serviços, inexigibilidade.
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