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MANUAL DE PROCEDIMENTOS 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E 

COMPRAS CEO/UDESC 

 

DA INTRODUÇÃO 

A Licitação é regra para a Administração Pública, quando 

compra ou contrata bens e serviços. No entanto, a lei 

apresenta exceções a essa regra. São os casos em que a 

licitação é legalmente dispensada ou inexigível, prevista no 

comando de licitações, Lei nº 8.666, de 1993. Portanto, 

contratação direta é a contratação realizada sem licitação, 

em situações excepcionais, expressamente previstas em lei 

(Art. 24 (Dispensa) e Art. 25 (Inexigibilidade). 

No caso de dispensa, a licitação é possível, por haver 

possibilidade de competição, mas não é obrigatória, 

enquanto na inexigibilidade não é possível a concorrência. 

A Administração Pública deve ser cautelosa ao decidir-se 

pela contratação direta, pois a Lei de Licitações considera 

ilícito penal dispensar ou inexigir licitação fora das 

hipóteses descritas em lei, ou deixar de observar as 

formalidades pertinentes. 

1. CONTRATAÇÃO DIRETA 

Com base na Lei de Licitações – 8666/93 e na Instrução 

Normativa 09/09 e demais instruções internas da UDESC, 

faz-se aqui um Manual Interno de Contratação Direta do 

CEO/UDESC. 

DOS CASOS MAIS UTILIZADOS PELA UDESC 

É notório o uso de casos específicos pela Universidade. 

São eles:  

- Contratação de professor para participação em banca de 

concurso; Art. 25 

- Contratação de assinaturas de jornais e revistas; Art. 25 

- Contratação de fornecedor exclusivo; Art. 25 

- Locação de espaço físico; Art. 24, X 

- Revisão de automóveis (período de garantia); Art. 24, XVII 

- Compra de material, quando o pregão for deserto (não 

houve interessados); Art. 24, V 

- Contratação de serviço ou bem, em caso de emergência. 

Art. 24, IV. 

DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 09/09 – ELABORAÇÃO DE 

PROCESSOS 

Todas as demandas devem ser encaminhadas ao Setor de 

Compra Direta com, no mínimo, 40 dias de antecedência do 

evento. Documentação fora do prazo ou incompleta será 

remetida à origem. 

O servidor interessado na aquisição de bens e serviços 

deverá encaminhar ao Setor de 

Compras do Centro o processo inicial, devidamente 

cadastrado no CPA, contendo a seguinte documentação: 

I – Formulário de solicitação 

O formulário de solicitação da compra deve conter o objeto 

da contratação, e a solicitação da demanda. Deve ser 

encaminhado à Direção de Administração do Centro, e esta 

encaminhará ao Setor de Compras. Encontra-se disponível 

no link http://www.ceo.udesc.br/?id=43 

Ainda, deverá constar: Nome; endereço; e-mail; telefone; 

dados bancários (c/c, agência e banco) – não será aceita 

conta poupança; nº PIS/PASEP ou cópia da Carteira de 

Trabalho; Fonte pagadora do serviço: Projeto ou Centro. 

II – Justificativa: 

A justificativa é a ferramenta que irá comprovar a 

necessidade da Administração contratar um bem ou serviço 

sem um procedimento licitatório. Deve constar na 

justificativa, de forma ampla e abrangente, os motivos da 

contratação, o porquê de se contratar tal fornecedor e não 

outro, qual a importância do bem ou serviço para a 

Universidade e, principalmente, explicar o porquê de não 

fazer a contratação por licitação. Em caso de contratação 

de Palestrante/Professor, expor de forma clara o notório 

saber do profissional, naquela área. A justificativa deverá 

ser assinada pelo solicitante e deverá conter, no mínimo, 

10 linhas. 

III – Orçamentos: 

Três orçamentos prévios e válidos. Caso não seja possível a 

obtenção dos três orçamentos, deverá constar Declaração 

de impossibilidade de apresentação dos orçamentos, 

devidamente justificada e firmada pelo responsável, 

comprometendo-se que o preço praticado é de mercado. 

 

http://www.ceo.udesc.br/?id=43
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IV – Certidões Negativas de Débitos (CND) 

Somente as empresas regulares poderão ser contratadas 

pela Administração Pública. 

Cabe ao Setor de Contratação Direta a verificação destas 

Certidões Negativas de Débitos. Havendo alguma 

irregularidade, o processo retornará ao solicitante, sem 

resolução do mérito. As Certidões Negativas de Débitos 

são: CND INSS, CND FGTS, CND FEDERAL, CND ESTADUAL, 

CND MUNICIPAL E CND TRABALHISTA. 

No caso de contratação abaixo de R$4.000,00, serão 

cobradas apenas as CNDs INSS, FGTS e Trabalhista. 

 No caso de contratação de representante 

exclusivo, deverá ser amplamente justificada a razão da 

escolha do objeto e anexado ao processo atestado de 

exclusividade (original ou cópia autenticada) fornecido 

pelo órgão de registro do comércio do local, pelo Sindicato, 

Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas 

entidades competentes, conforme estabelecido no art. 25, I 

da Lei 8.666/93. 

 No caso de contratação de palestras, oficinas, 

deverá ser apresentada justificativa fundamentada para a 

escolha da pessoa física/ empresa a ser contratada, além de 

currículo constando a titulação do profissional, tipo de 

atividade, carga horária, conforme o caso, período/data do 

evento, e-mail para contato, endereço, telefone, 

PIS/PASEP, RG e CPF. 

 

DO PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL 

(Professor/Palestrante) 

Processo elaborado, encaminhado e aprovado. Professor 

contratado e serviço executado. É hora de efetuar o 

pagamento. 

O documento que faz prova da execução do serviço é a 

Nota Fiscal do prestador devidamente certificada pelo 

contratante/solicitante. 

É de real importância destacar que a Nota Fiscal de serviço 

somente poderá ser paga no mês de sua emissão. Exemplo: 

O professor apresentou sua palestra (ou participou da 

banca) em 23/4/2012. Sabendo que as Notas Fiscais 

somente poderão chegar ao Setor Financeiro do CEO, até o 

dia 15 de cada mês, fica claro que, no mês de abril, não 

mais poderá ser efetuado este pagamento. Então, o melhor 

a fazer é esperar o início do mês de maio e emitir a Nota 

Fiscal.  

Por outro lado, se o serviço ocorreu em 07/04/2011, há 

tempo hábil de emitir e entrega a Nota, devidamente 

certificada, ao Setor Financeiro. 

Assim, há um procedimento padrão, adotado pela UDESC, 

para a emissão de Nota Fiscal, que segue: 

I – Findada a execução do serviço, o prestador do serviço 

deverá dirigir-se ao Setor de Tributos da prefeitura de 

prestação do serviço ou prefeitura de seu domicilio para 

emissão da nota fiscal avulsa,  dotado de documentos 

pessoais e número PIS/PASEP, endereço residencial, valor a 

ser pago. No caso de acordo entre professor responsável 

pela contratação e prestador de serviço referente a 

emissão da nota, será de responsabilidade do primeiro à 

sua emissão. Não sendo em hipótese alguma 

responsabilidade do setor de compras a emissão e 

pagamento da nota. 

II – O Município entregará a Nota Fiscal Avulsa e uma guia 

de pagamento pelo serviço de emissão da Nota. Esta guia 

deverá ser paga em uma agência da Caixa Econômica 

Federal. 

III – Após o pagamento da guia, esta será anexada ao corpo 

da Nota Fiscal.  

IV – O professor responsável pela contratação deverá 

CERTIFICAR a nota fiscal. 

V – Após ser devidamente certificada, a Nota Fiscal deverá 

ser entregue ao Setor Financeiro do CEO, até o dia 15 do 

mês da prestação do serviço ou, não sendo possível, a nota 

deverá ser emitida novamente e entregue no mês 

subsequente, até o dia 15. 

 

 

SOMENTE DEPOIS DE TRAMITADO E APROVADO O 

PROCESSO, O SETOR DE COMPRAS IRÁ AUTORIZAR O 

SERVIÇO/COMPRA. 
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DOS VALORES RESFERENTES ÀS NOTAS FISCAIS 

(Vide RESOLUÇÃO Nº 001/2011 – CONSAD) 

Serviços mais contratados: 

 DOUTOR MESTRE 

Palestra/ Conferência R$ 900,00 R$ 700,00 

Banca de Concurso R$ 1200,00 R$ 900,00 
 

Emissão: R$ 10,55 

Imposto sobre o valor da Nota Fiscal: 2% 

Exemplo: 

Valor total para emissão de Nota para Doutor que participa 

de Banca de Concurso: R$ 34,55 

Observação:  

Os valores aqui citados poderão sofrer alteração, conforme 

determinação do Município de Chapecó. 

2. PROCESSOS LICITATÓRIOS  

Com base na Lei de Licitações – 8666/93 e na Instrução 

Normativa 008/2011 e demais instruções internas da 

UDESC, faz-se aqui um Manual Interno para Abertura de 

Processos Licitatórios do CEO/UDESC. 

Ressalta-se que os processos licitatórios são em sua grande 

maioria demandas contínuas de funcionamento do 

administrativo, solicitadas pelas direções. No entanto, há 

solicitações pontuais dos departamentos ou direções que 

devem ser encaminhadas e planejadas anualmente.  

No planejamento anual se define as prioridades de obras e 

aquisições de material permanente, bem como as 

demandas dos setores/departamentos/projetos de ensino, 

pesquisa e extensão. Após o processo de recebimento de 

demandas é a hora de planejar os custos e definir os 

recursos para departamentos e direções em conformidade 

com as demandas apresentadas e o orçamento anual 

disponibilizado para CEO.  

Findado o processo de planejamento x orçamento é 

publicado o calendário de licitações do centro.  

DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 008/2011 – ELABORAÇÃO DE 

PROCESSOS 

Conforme IN 008/2011 os processos de licitação no âmbito 

da UDESC devem conter os seguintes requisitos:  

• Ofício de abertura (contendo o objeto da 

contratação e a solicitação e justificativa da 

demanda. Deve ser encaminhado à Direção de 

Administração do Centro, e esta encaminhará ao 

Setor de Compras); 

• Indicação dos gestores do contrato; 

• Justificativa de interesse público para aquisição de 

bens subscrita pelo responsável técnico 

devidamente identificado; 

• Para aquisição de bens, estes deverão ser divididos 

de acordo com sua natureza, classificando-os em 

material de consumo, permanente e por 

detalhamento do item de despesa;  

• Quando os recursos para licitação forem oriundos 

de convênios ou projetos internos (recursos 

Udesc), deverá ser anexada aos autos a declaração 

de compatibilidade do objeto com o plano de 

trabalho do convênio, subscrita pelo coordenador 

do convênio ou diretor da área afim. 

DAS SOLICITAÇÕES DE ITENS NOS PROCESSOS 

LICITATÓRIOS 

A Coordenadoria de Licitações e Compras divulgará após 

repasse do saldo orçamentário do Centro e projetos o 

calendário de licitações.  

Os pedidos deverão ser realizados no sistema SIGECOM e 

devidamente aprovados pelos chefes de departamentos ou 

pelo diretor competente (extensão, ensino, pesquisa, 

administrativo ou geral). Os departamentos e setores que 

não cumprirem as datas e os prazos definidos no 

calendário, não entrarão nos respectivos processos 

licitatórios. 

Os fatos que por ventura surgirem durante a tramitação 

processual que ocasionem atraso ou cancelamentos, serão 

comunicados a todos os interessados e autoridades 

competentes. E os processos que resultarem em itens 

desertos e/ou cancelados serão relançados após as devidas 

adequações (caso necessário), sem a inclusão de novos 

itens.  

GESTORES DO CONTRATO E RESPONSÁVEL TÉCNICO  

Entende-se por responsável técnico aquele que definirá as 

especificações técnicas do objeto a ser licitado; gestor do 

contrato  é quem administra o mesmo e fiscal do contrato 
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ou gestor de execução é aquele que acompanha a execução 

efetiva do contrato e certifica nota fiscal.  

Aceitação do produto/serviço é a operação segundo o qual 

se declara, na documentação fiscal, através do carimbo de 

“certifico” que o material recebido satisfaz às 

especificações contratadas. Nenhum servidor poderá se 

recusar a ser gestor do contrato, exceto no caso de não ter 

conhecimento técnico para atestar/certificar os serviços e 

também não haverá designação de horas ou qualquer 

remuneração para execução deste serviço.  

NATUREZA DO OBJETO 

• Material de consumo: é aquele que, em razão do 

seu uso corrente, perde a sua identidade física em 

02 anos e/ou tem sua utilização limitada a esse 

período. Ex.: material laboratorial, material de 

limpeza, ferramentas, material de expediente, 

combustível, entre outros. 

• Material permanente: fazem parte do imobilizado 

da empresa, são bens duráveis com mais de dois 

anos de vida útil. Ex.: equipamentos de 

laboratório, computadores, máquinas, aparelhos 

eletrônicos, móveis e eletrodomésticos, coleção e 

material bibliográfico, entre outros.  

• Serviços: seus contratos tem duração contínua por 

12 meses. São exemplos de serviços: serigrafia 

(banners), hotelaria, chaves e carimbos, coffee 

break, lavanderia e outros.  

DAS SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS LICITADOS 

As solicitações de serviços devem ser encaminhadas a 

Coordenadoria de Licitações e Compras, aos cuidados da 

servidora Renata Tumelero, com devida justificativa de 

contratação e anexos (quando necessário).   

Todos os pedidos serão encaminhados aos prestadores de 

serviços no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar do 

recebimento do oficio de solicitação, e os mesmos terão 5 

(cinco) dias utéis para atender as demandas dos serviços 

solicitados.  

São serviços disponíveis pelo CEO: hotelaria, serigrafia, 

coffe break, consertos de equipamentos e mobiliário, 

confecção de chaves e carimbos, reprografia, coleta de lixo 

hospitalar, tradução de textos. Os memoriais descritivos 

dos serviços licitados estarão disponíveis no site: 

http://www.ceo.udesc.br/?id=40 

Os serviços de transporte de passageiros, solicitação de 

diárias e passagens deverão ser encaminhados diretamente 

aos setor de diárias e transporte, aos cuidados da servidora 

Ana Paula Fachinetto.  

O ofício de solicitação deve conter:  

 Nome/departamento/e-mail do solicitante; 

 Justificativa e assinatura do solicitante; 

 Detalhamento do serviço (hotelaria, serigrafia, 

coffe break, manutenção/consertos de 

equipamentos laboratoriais, manutenção/ 

conserto de mobiliário, confecção de chaves e 

carimbos, reprografia, coleta de lixo hospitalar, 

tradução de textos) 

 Nos casos de conserto/manutenção – relatar 

problema/defeito apresentado e local onde está 

localizado equipamento. Se for material 

permanente deverá conter número do patrimônio. 

 Nos casos de serigrafia, reprografia, tradução de 

textos, chaves e carimbos - encaminhar 

juntamente modelo a ser confeccionado. 

 Nos casos de coleta de lixo – detalhar local de 

coleta e itens a serem recolhidos conforme 

especificações do memorial descritivo.  

 Nos casos de hotelaria – detalhar nome do 

usuário, data e hora de check in e check out, tipo 

de hospedagem.  

Para os casos de previsão de recursos em projetos 

deverá constar ainda fonte do orçamento e nome do 

projeto.  

Equipe setor de compras: 

Luciana Saccon – Gestora SIGECOM 

Paula Cristina Primo – Coordenadora Setor  

Renata Tumelero – Gestora Administração Contratos  

Rosemario Barichello – Gestor Contratação Direta  

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Contato: (49) 3331.5287 
www.ceo.udesc.br 

UDESC > CEO > Administrativo > Compras 

http://www.ceo.udesc.br/?id=40
http://www.udesc.br/
http://www.ceo.udesc.br/
http://www.ceo.udesc.br/?id=7
http://www.ceo.udesc.br/?id=40

