
  
  

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
  

2 
 

Sumário 
INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 3 

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ............................................................................................................ 4 

Tipos de Recursos ...................................................................................................................... 4 

Descentralização de Recursos ................................................................................................... 4 

ORIENTAÇÃO DE DESKTOP ............................................................................................................ 5 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL.............................................................................................................. 6 

PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS ........................................................................................ 7 

Instrução Processual ................................................................................................................. 7 

Identificação do Processo ......................................................................................................... 8 

Fluxo do Processo ...................................................................................................................... 8 

IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSO ELETRÔNICO ................................................................................ 9 

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA ........................................................................................................ 11 

JUNTADA POR APENSAÇÃO......................................................................................................... 11 

Autenticação da apensação .................................................................................................... 14 

TIPOS DE DOCUMENTOS ............................................................................................................. 16 

ASSINATURA DE DOCUMENTOS .................................................................................................. 16 

MESA VIRTUAL ............................................................................................................................ 17 

RESUMO DE FLUXO – DISPENSA DE LICITAÇÃO .......................................................................... 22 

RESUMO DE FLUXO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ............................................................... 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

3 
 

INTRODUÇÃO 
A dispensa de licitação é uma modalidade de aquisição/contratação definida na Lei nº. 8666/93, em 
que uma das hipóteses (inciso II) é destinada a aquisição de materiais de pequeno valor. Nesta 
modalidade está incluída a cotação eletrônica, que se trata de um tipo de dispensa para materiais em 
que ocorre a divulgação da compra para participação dos fornecedores via Portal de compras.  

As dispensas para compra de material de consumo e permanente serão instruídas e operacionalizadas 
pela própria unidade demandante. Em regra, para contratação de materiais, a modalidade de dispensa 
adotada deve ser a cotação eletrônica, cujo passo a passo está disponível em outro tutorial.  

A inexigibilidade de licitação é uma modalidade de aquisição/contratação definida na Lei nº. 8666/93, 
em que as hipóteses previstas dispõem a inviabilidade de competição entre os participantes. 

As inexigibilidades podem ser instruídas e operacionalizadas pela própria unidade demandante, porém 
o registro no SIASG deverá ser feito exclusivamente pela DCS. 

A principal diferença entre ambas as modalidades acima mencionadas se dá justamente pela 
viabilidade de competição. Onde se houver viabilidade de competição se trata de dispensa e quando 
não houver se trata de uma inexigibilidade de licitação. Vale ressaltar que nos dois casos é necessário 
acrescentar ao processo documentos detalhados que embasem a sua utilização. 

 Dispensa de Licitação/Cotação Eletrônica  

Lei 8.666/93, art. 24 e seus incisos. 

Materiais e Serviços Comuns – até R$17.600,00. 

Obras – até R$33.000,00. 

 Inexigibilidade de Licitação 

Lei 8.666/93, art. 25 e seus incisos. 

Exceção para casos de inviabilidade de competição, seja por exclusividade do fornecedor, por 
contratação de serviço técnico ou por contratação de profissional do setor artístico. 
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UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 

Tipos de Recursos 

Um GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA é um segmento da classificação por natureza da despesa que 
agrega elementos de despesa. 

ELEMENTO DE DESPESA é o desdobramento mínimo de uma classificação de GDN, e tem por finalidade 
identificar os objetos de gastos.

Capital (449000) - GRUPO DE NATUREZA 
DE DESPESA 

Amplamente conhecidos como 
INVESTIMENTO, são recursos aplicados 
ao patrimônio, como obras, construções, 
instalações e aquisições de Materiais 
permanentes, incorporados à 
Universidade. 

ELEMENTO DE DESPESA 

• Material Permanente (449052) 

 

Custeio (339000) -  GRUPO DE 
NATUREZA DE DESPESA 

São aplicados às despesas correntes com 
contratos de prestação de serviços, 
aquisição de materiais de consumo, 
diárias, passagens, bolsas e benefícios 
aos estudantes. 

ELEMENTO DE DESPESA 

• Material de Consumo (339030) 
• Serviço Pessoa Física (339036) 
• Serviço Pessoa Jurídica (339039) 

É necessário observar antes de instruir ou realizar qualquer aquisição ou contratação qual recurso será 
utilizado, e se há disponibilidade orçamentária na unidade. Em algumas situações o recurso pode estar 
disponível na plataforma SIAFI, porém não ter sido incluído no SIPAC, neste caso é necessário entrar 
em contato com a Coordenadoria de Planejamento Orçamentário/PROPLAN (quando se tratar de 
recurso do PGO, durante o exercício financeiro) ou a Assessoria Técnica/DFC (quando se tratar de 
recursos próprios ou oriundos de convênios).  
Algumas observações: 

 Os recursos são discriminados no SIPAC por Planos Internos (PI) que correspondem a cada 
grupo de material. Os códigos de grupo de natureza de despesa não geram grupos de 
materiais, apenas os elementos de despesa.  

 No SIPAC os últimos dois dígitos do elemento de despesa (30, 36, 39 ou 52) correspondem aos 
dois primeiros dígitos referente ao código dos grupos de materiais do SIPAC. 

 É possível realizar a transferência de recursos de mesmo grupo de natureza de despesa. Por 
exemplo: De CUSTEIO para CUSTEIO: Material de consumo para Serviço pessoa física. 

 Não é possível existir material de consumo e permanente no mesmo processo de compra.  

Descentralização de Recursos 
Quando a unidade solicitante não possuir recursos para atendimento de sua demanda existe a 
possibilidade, primeiramente, contatar a unidade detentora do orçamento que está pleiteando e 
então a criação de um processo de autorização para descentralização de recursos. Para este caso, a 
unidade precisa estar ativa como centro de custo no SIPAC, e então, primeiramente, contatar a 
unidade detentora do orçamento que está pleiteando, o processo será instruído com todos os 
documentos e encaminhado à unidade detentora do orçamento para autorização.  
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Essa descentralização poderá ser realizada pela Coordenadoria de Planejamento 
Orçamentário/PROPLAN (quando se tratar de recurso do PGO, durante o exercício financeiro) ou pela 
Assessoria Técnica/DFC (quando encerrar o exercício financeiro do ano corrente). 

A finalidade deste procedimento é que a unidade demandante desenvolva autonomia e controle sobre 
os seus recursos, inclusive os que forem oriundos de descentralização. 

Para estes casos, em específico, após os registros (SIPAC e SIASG) os processos (de autorização e de 
compra) deverão ser juntados por apensação. O processo de autorização será o principal. Este 
procedimento auxilia na manutenção do andamento processual. 

O tutorial deste procedimento está disponível aqui. 

ORIENTAÇÃO DE DESKTOP (sugestão) 

Para auxiliar na organização dos documentos, antes de iniciar a instrução processual, sugerimos criar 
uma pasta em seu domínio de computador separada podendo ser nomeada como: PROCESSOS 
ELETRÔNICOS DE DISPENSA/INEXIGIBILIDADE 2021. Nesta pasta serão criadas SUB pastas, de acordo 
com o STATUS dos processos criados: EM ANDAMENTO, FINALIZADOS/CONCLUÍDOS e ARQUIVADOS. 

 EM ANDAMENTO: serão os processos que estão sendo instruídos e que ainda não passaram por 
registro ou que estão sendo registrados.  

 FINALIZADOS/CONCLUÍDOS: serão os processos que foram finalizados por sua unidade, foram 
empenhados e seguiram o fluxo de acordo com a modalidade. 

 ARQUIVADOS: serão os processos que por alguma eventualidade não foram concluídos ou que 
após empenho retornaram para arquivo na unidade de origem. 

Portanto, para cada processo instruído por sua unidade será criada uma pasta em seu computador 
para organizar os documentos referentes a ele. É importante numerar os documentos incluídos na 
pasta antes de adicioná-los ao sistema. Este passo irá orientar no momento de adicionar os 
documentos em lote ao processo. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1bAXFuDUXNBO6RYRdFROk8_WwmIlxc2Fk
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Exemplo: Pasta de processo com documentos organizados e numerados. 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL 
Todo processo deverá ser instruído em sua totalidade pela unidade demandante, a qual fica 
responsável por todo o procedimento de registros no SIPAC e SIASG, com exceção dos casos de 
Dispensa de Licitação de Produtos Químicos Controlados e de Inexigibilidades. 

Sendo assim, o processo será composto dos seguintes documentos: 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

MATERIAL 

 OFÍCIO (ELETRÔNICO OU NÃO, DEVERÁ SER 
ASSINADO PELO SERVIDOR RESPONSÁVEL 
PELA UNIDADE) 

 TERMO DE REFERÊNCIA 
 JUSTIFICATIVA PARA NÃO UTILIZAÇÃO DE 

COTAÇÃO 
 TRÊS PROPOSTAS ASSINADAS E 

CONSISTENTES 
 CERTIDÕES 
 RESUMO PARA EMPENHO (SIPAC) 
 PARECER TÉCNICO (SIPAC) 
 RELATÓRIO SIASG 
 LISTA DE VERIFICAÇÃO 
 AUTORIZAÇÃO DA DESPESA (ORDENADOR 

DA UNID) 

 

 

SERVIÇO 

 OFÍCIO (ELETRÔNICO OU NÃO, DEVERÁ SER 
ASSINADO PELO SERVIDOR RESPONSÁVEL 
PELA UNIDADE) 

 TERMO DE REFERÊNCIA 
 TRÊS PROPOSTAS ASSINADAS E 

CONSISTENTES 
 EM CASO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA DE 

CUNHO TÉCNICO:  
DOCUMENTO COM FOTO, CURRÍCULO E 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

 CERTIDÕES 
 RESUMO PARA EMPENHO (SIPAC) 
 PARECER TÉCNICO (SIPAC) 
 RELATÓRIO SIASG 
 LISTA DE VERIFICAÇÃO 
 AUTORIZAÇÃO DA DESPESA (ORDENADOR 

DA UNIDADE
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COTAÇÃO ELETRÔNICA 

MATERIAL 

 OFÍCIO (ELETRÔNICO OU NÃO, DEVERÁ SER 
ASSINADO PELO SERVIDOR RESPONSÁVEL 
PELA UNIDADE) 

 TERMO DE REFERÊNCIA 
 PESQUISA DE MERCADO (TRÊS PROPOSTAS 

PARA VALOR ESTIMATIVO DOS ITENS, 
PODENDO SER DE INTERNET) 

 RELATÓRIO SIASG 
 PROPOSTA VENCEDORA ASSINADA 
 CERTIDÕES 
 RESUMO PARA EMPENHO (SIPAC) 
 PARECER TÉCNICO (SIPAC) 
 LISTA DE VERIFICAÇÃO 
 AUTORIZAÇÃO DA DESPESA (ORDENADOR DA 

UNID) 
 RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO (PROAD) 

 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

MATERIAL/SERVIÇO 

 OFÍCIO (ELETRÔNICO OU NÃO, DEVERÁ 
SER ASSINADO PELO SERVIDOR 
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE) 

 TERMO DE REFERÊNCIA 
 JUSTIFICATIVA  
 PROPOSTA ASSINADA 
 DECLARAÇÃO DE 

EXCLUSIVIDADE/ATESTADO 
 COMPROVANTE DE PREÇOS PRATICADOS 
 CERTIDÕES 
 LISTA DE VERIFICAÇÃO 
 AUTORIZAÇÃO DA DESPESA (ORDENADOR 

DA UNID) 

OBS: REGISTRADO ATÉ O CADASTRO DA 
COMPRA PARA GERAR O PROCESSO QUE 
SERÁ PROTOCOLADO. A FINALIZAÇÃO 
DOS REGISTROS É REALIZADA NA 
DCS/PROAD.  

PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS 

Instrução Processual 
De acordo com a Portaria 240/2019, da Policia Federal, que estabelece procedimentos para o 

controle e a fiscalização de produtos químicos, para aquisição de produtos químicos controlados é 

necessário que todas as propostas que irão compor o processo sejam de fornecedores que possuam 

Certificado de Registro/EXERCITO ou Certificado de Licença de Funcionamento/PF, a depender do 

tipo de controle de cada produto. 

 OFÍCIO (ELETRÔNICO OU NÃO, DEVERÁ SER ASSINADO PELO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA 
UNIDADE) 

 TERMO DE REFERÊNCIA 
 JUSTIFICATIVA  
 TRÊS PROPOSTAS ASSINADAS E CONSISTENTES 
 CERTIDÕES 
 LICENÇAS (CR ou CLF) 
 RESUMO PARA EMPENHO (SIPAC) - UNIDADE DEMANDANTE 
 PARECER TÉCNICO (SIPAC) - UNIDADE DEMANDANTE 
 AUTORIZAÇÃO DA DESPESA (ORDENADOR DA UNID) 

 LISTA DE VERIFICAÇÃO - DCS/PROAD 

 RELATÓRIO SIASG - DCS/PROAD 
OBS: A finalização dos registros no SIASG fica centralizada na DCS/PROAD. 
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Identificação do Processo 
A identificação do processo deverá acontecer no CADASTRO DA COMPRA, onde o interessado incluirá 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS e, ao lado, entre parênteses, poderá identificar 
o produto por nome, tipo e afins. Por exemplo, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS 
(REAGENTES). 

 

Fluxo do Processo 
A Unidade demandante realizará todos os registros com exceção do SIASG. A finalização dos registros 
no SIASG ficará centralizada na DIRETORIA DE COMPRAS E SERVIÇOS - DCS/UFPA, bem como, o envio 
da nota de empenho ao fornecedor.  
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IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSO ELETRÔNICO 
A plataforma MESA VIRTUAL possui diversas utilizações que só serão aproveitadas, em sua totalidade, 
quando o processo for instruído eletronicamente. Por exemplo, só será possível adicionar documentos 
a um processo se este for eletrônico.  

Sendo assim, um passo do CADASTRO DA COMPRA no SIPAC deve ser olhado com bastante atenção:

 

 -

  

 

1 

2 

3 – Informe o número da 

requisição e BUSCAR; 

4 – Clique em 

INSERIR ITENS e 

CONTINUAR; 
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Atentar-se a essa seleção é essencial para o andamento correto do processo e da adição de 
documentos. Se acontecer algum equívoco neste registro será necessário cancelar o processo criado 
e reiniciar o procedimento do CADASTRO DA COMPRA. 

 

 

 

 

5 – Informe a 

modalidade 

DISPENSA OU 

INEXIG e o ano 

vigente e 

CONTINUE 

6- Assine o 

relatório gerado e 

CONTINUE 

7 – É IMPRESCINDIVEL QUE 

SEJA SELECIONADO:  SIM 

PARA PROCESSO ELETRÔNICO 
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AUTORIZAÇÃO DA DESPESA 
Todos os processos de DISPENSA ou INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO precisarão ser submetidos a uma 
autorização do ORDENADOR DE DESPESA da unidade para que possam ser empenhados, para atender 
ao estabelecido no art. 58, lei 4.320/1964, no que tange que o empenho é o ato emanado de 
autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de 
implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. 

Este documento pode ser um despacho, escrito no SIPAC ou em pdf, desde que seja assinado 
eletronicamente pelo ORDENADOR DE DESPESA responsável pela unidade. 

 

Exemplo de autorização de despesa. 

JUNTADA POR APENSAÇÃO 

Este procedimento possui caráter temporário e objetiva unificar e facilitar a instrução e estudo de 
processos com finalidades semelhantes. Se caracteriza pela união de um ou mais processos (processos 
acessórios) a outro processo (processo principal), os quais podem possuir o mesmo interessado ou 
não, mantendo a identidade e independência dos processos. Então, os processos apensados passam a 
tramitar juntos e o acréscimo de informações e documentos será realizado apenas no processo 
principal. 

Deve ser realizada a JUNTADA POR APENSAÇÃO quando houver CRIAÇÃO DE PROCESSO DE 
AUTORIZAÇÃO PARA DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS. Neste caso, dois processos estarão 
relacionados a uma mesma aquisição, o de autorização e o de compra.  

Vale ressaltar que os processos a serem apensados deverão, obrigatoriamente, estar na mesma 
unidade para realizar este procedimento, o qual será autenticado pela chefia da unidade. 

O processo principal, neste caso, será o processo de autorização por conter todos os documentos 
adicionados anteriormente, bem como despachos e etc. O processo acessório será o processo de 
compra. 
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Para realizar o procedimento de JUNTADA POR APENSAÇÃO deve-se:

 

 

1- Ir na aba – PROCESSOS PENDENTES DE RECEBIMENTO  
2- Selecione – PROCESSOS NA UNIDADE 
3- Selecione o PROCESSO PRINCIPAL e clique em ≡ 
4- JUNTADA – JUNTADA DE PROCESSO POR APENSAÇÃO 

 

5- A seguir selecione o processo acessório disponível em sua unidade que ficará apensado ao 
processo principal; É possível realizar uma busca pelo número do processo.  

6- Clique em – APENSAR PROCESSOS. 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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7- Confira as informações, se estiverem corretas clique em - Continuar; 

 

 

8- As informações do responsável pela unidade, que ficará responsável pela autenticação da 
apensação, aparecerão na tela.  

7 

8 



  
  

14 
 

9- Clique em – CADASTRAR; 
10- Informe o despacho, de forma simples, e finalize. 
11- A apensação fica com status de AGUARDANDO AUTENTICAÇÃO. 

Autenticação da apensação 
Após solicitar a apensação dos processos é necessário que o responsável pela unidade que realizou o 
procedimento o autentique para que seja finalizado. 

1- No módulo Portal Administrativo selecione – Protocolo – Despachos Eletrônicos – 
Autenticar; 

 

 

2- A seguir visualize o número do processo principal e clique na chave para autenticar; 
3- Na Janela aberta informe sua senha de login e Confirme. 

1 

2 
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TIPOS DE DOCUMENTOS 
OSTENSIVO 

É o tipo de documento que não foi atribuído nenhum grau de sigilo ou restrição, tendo em vista que o 
acesso ao seu conteúdo não põe em risco direitos individuais ou coletivos. Portanto, é um documento 
acessível a todos os usuários. 

RESTRITO 

Este tipo de documento pode ser visualizado apenas para usuários interessados do documento ou 
pessoas com Ciência de processo ou que possuam Nível de Responsabilidade: Chefe/Diretor, Vice-
Chefe/Diretor, Secretaria ou Gerente. 

Existem documentos de cunho pessoal (RG, CPF, comprovante de renda e residência) que por natureza 
são restritos. Deste modo, é necessário dar ciência às pessoas que não possuam níveis de 
responsabilidade citados acima para que seja possível visualizar o documento. 

ASSINATURA DE DOCUMENTOS 
Todo e qualquer documento a ser adicionado no SIPAC, seja escrito (criado) na plataforma ou PDF 
deverá ser assinado no próprio sistema. Os documentos que forem criados no sistema deverão ser 
analisados quanto ao responsável pela assinatura, por exemplo: OFÍCIO, DESPACHOS, RESUMO PARA 
EMPENHO, PARECER TÉCNICO, RELATÓRIO DAS REQUISIÇÕES e etc. Alguns documentos em PDF já 
assinados anteriormente no próprio documento podem ser assinados pelo próprio servidor que está 
instruindo o processo dando ciência ao documento. Esta ação precisa ser analisada com cuidado e 
atenção. 

Exemplo: 

 OFÍCIO - PDF - já assinado pelo diretor da unidade no próprio documento. 
Quem assina? - o servidor que está instruindo o processo pode assinar dando ciência do 
documento. 

 DESPACHO - Escrito no SIPAC – A assinatura deste documento vai depender do conteúdo contido. 
Se for um despacho indicando os procedimentos realizados no processo e os direcionamentos 
posteriores, pode ser assinado pelo servidor que está instruindo o processo. Se for um despacho 
para AUTORIZAÇÃO DA DESPESA, deve ser assinado apenas pelo ORDENADOR DE DESPESA 
Quem assina? – Na hipótese 1, o servidor que está instruindo o processo assina. Na hipótese 2, 
seleciona o ORDENADOR DE DESPESA da unidade e o documento constará PENDENTE DE 
ASSINATURA. 

 PROPOSTA E RELATÓRIO DAS REQUISIÇÕES - PDF - O primeiro já foi assinado pelo fornecedor e o 
segundo não possui necessidade de ser assinado por algum servidor com Nível de 
Responsabilidade. 
Quem assina? -  o servidor que está instruindo o processo pode assinar dando ciência em ambos 
os documentos. 

 RESUMO PARA EMPENHOS E PARECER TECNICO – PDF – Ambos são documentos gerados pelo 
sistema mas que devem ser assinados pelo Ordenador de despesa. 
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MESA VIRTUAL 

Esta é uma ferramenta do módulo Protocolo criada para melhorar a gestão de processos eletrônicos 
de tramitação exclusivamente digital, que está em processo de implantação. Através deste meio será 
possível visualizar, organizar e protocolar os processos eletrônicos criados. Será possível adicionar 
documentos em PDF e, também, documentos eletrônicos criados na plataforma. 

Nos casos de processos apensados os documentos serão adicionados ao processo principal (Processo 
de Autorização de Descentralização de Recursos) para dar continuidade aos documentos já 
adicionados anteriormente. E, quando se tratar de um processo direto, sem apensação, serão 
adicionados os documentos neste processo visualizado como principal. 

Vale ressaltar que para adicionar documentos e informações, sempre, é necessário que o processo 
esteja em sua unidade. No momento em que o processo foi criado no Módulo de Compras/Cadastro 
da compra aconteceu o envio para a sua própria unidade, permitindo que se adicione os documentos 
necessários antes de encaminhar o processo para fluxo. 

Sendo assim: 

1- MESA VIRTUAL: EM PROCESSOS PENDENTES DE RECEBIMENTO E SELECIONA PROCESSOS NA 
UNIDADE. 

2- SELECIONA O PROCESSO E CLICAR EM ADICIONAR DOCUMENTOS – ADICIONAR 
DOCUMENTOS EM LOTE. 

 

1 

2 
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Conforme a ordem citada acima, dependendo da modalidade e da natureza da despesa, os 
documentos deverão ser adicionados. 

3- Inclua a nomenclatura adequada para o documento a ser adicionado e escolha o arquivo PDF. 
Faça isso para todos os documentos, atentando sempre a ordem pré-definida. 

 

 

 

 

 

 

3 
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4- Analise os documentos antes de assiná-los. Lembre-se que existem documentos que podem 
ser assinados por qualquer servidor ou terceirizado e outros que devem ser assinados por 
servidores com nível de responsabilidade e/ou o ordenador de despesa da unidade. Assine 
os documentos que lhe cabem, selecionando: MINHA ASSINATURA. 

5- Selecione os servidores responsáveis nos outros documentos e Finalize; 

 

 

4 

5 

5- Pesquise pelo 

nome do servidor. 
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6- A plataforma permite a inserção de até 10 (dez) documentos por vez. Se a quantidade de 
documentos for excedida será necessário refazer este procedimento clicando em adicionar 
documentos em lote, até que todos os documentos sejam inseridos e assinados. 

 

7- Após finalizar a inserção dos documentos em PDF é necessário adicionar um DESPACHO 
(eletrônico) orientando o que já foi realizado e os próximos encaminhamentos. Ir em - 
ADICIONAR NOVOS DOCUMENTOS; 

 

6 

7 
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8- Este é um exemplo de um DESPACHO, escreva um de acordo com suas necessidades, assine 
o documento e encaminhe o processo em MOVIMENTAR O PROCESSO 

 

9- Selecione a unidade para onde o processo será enviado de acordo com o fluxo da 
modalidade. 

 

 

8 

9 
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RESUMO DE FLUXO – DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

 

DISPENSA/COTAÇÃO - Material/serviço  

COM RECURSO 

 Organiza os documentos - DEMANDANTE 

 Cadastra requisição - DEMANDANTE 

 Cadastra a compra (salva PDF resumo p empenho e parecer) - DEMANDANTE 

 Registra SIASG (salva PDF) - DEMANDANTE 

 Mesa virtual - Adiciona todos os documentos e envia para ordenador - DEMANDANTE 

 Autorização de despesa – ORDENADOR DA UNIDADE 

 COTAÇÃO? – HOMOLOGAÇÃO – PROAD  

 Empenho – GOF/DFC 

 Envio de empenho para fornecedor – DEMANDANTE 

 Recebimento do material / Execução do Serviço – DEMANDANTE 

 Processo de Pagamento – DEMANDANTE 

 PAGAMENTO - DFC 
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SEM RECURSO 

 Processo de autorização de utilização de recursos com OFÍCIO + TR + PROPOSTAS + CERTIDÕES + 
JUSTIFICATIVA + ADICIONA DESPACHO e envia para unidade detentora do orçamento – 
DEMANDANTE 

 Se autorizado, descentraliza e envia para unidade demandante – PROPLAN 

 Cadastra requisição – DEMANDANTE 

 Cadastra a compra (salva PDF resumo p empenho e parecer) – DEMANDANTE 

 Registra SIASG (salva PDF) – DEMANDANTE 

 Mesa virtual – Apensação – DEMANDANTE 

 Adiciona todos os documentos no processo principal e envia para ordenador - DEMANDANTE 

 Autorização de despesa – ORDENADOR DA UNIDADE 

 COTAÇÃO? – HOMOLOGAÇÃO – PROAD  

 Empenho – GOF/DFC 

 Envio de empenho para fornecedor – DEMANDANTE 

 Recebimento do material / Execução do Serviço – DEMANDANTE 

 Processo de Pagamento - DEMANDANTE 

 PAGAMENTO – DFC 

O fluxo detalhado de dispensa de licitação pode ser encontrado aqui. 

RESUMO DE FLUXO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1CjrnbWQVK2TcKmaBoK6FWGZj-YQb1W0h
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – Material/Serviço 

COM RECURSO 

 Organiza os documentos - DEMANDANTE 

 Cadastra requisição - DEMANDANTE 

 Cadastra a compra (salva PDF resumo p empenho e parecer) - DEMANDANTE 

 Mesa virtual - Adiciona todos os documentos e envia para ordenador - DEMANDANTE 

 Autorização de despesa e envia para DCS – ORDENADOR DA UNIDADE 

 Adiciona o termo reconheço e ratifico e registra no SIASG – DCS (Se o valor for acima do 
estabelecido para dispensa envia à PROCURADORIA) 

 Analisa e adiciona o Parecer – PROCURADORIA 

 Homologação do PARECER e envia para DCS – REITORIA  

 Publicação - DCS 

 Empenho – GOF/DFC 

 Envio de empenho para fornecedor – DEMANDANTE 

 Recebimento do material / Execução do Serviço – DEMANDANTE 

 Processo de Pagamento – DEMANDANTE 

 PAGAMENTO – DFC 

SEM RECURSO 

 Processo de autorização de utilização de recursos com OFÍCIO + TR + PROPOSTA + CERTIDÕES + 
JUSTIFICATIVA + DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE + COMPROVAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS + 
ADICIONA DESPACHO e envia para unidade detentora do orçamento – DEMANDANTE 

 Se autorizado, descentraliza e envia para unidade demandante – PROPLAN 

 Cadastra requisição – DEMANDANTE 

 Cadastra a compra (salva PDF resumo p empenho e parecer) – DEMANDANTE 

 Mesa virtual - Adiciona todos os documentos e envia para ordenador - DEMANDANTE 

 Autorização de despesa e envia para DCS – ORDENADOR DA UNIDADE 

 Adiciona o termo reconheço e ratifico e registra no SIASG – DCS (Se o valor for acima do 
estabelecido para dispensa envia à PROCURADORIA) 

 Analisa e adiciona o Parecer – PROCURADORIA 

 Homologação do PARECER e envia para DCS – REITORIA  

 Publicação - DCS 

 Empenho – GOF/DFC 

 Envio de empenho para fornecedor – DEMANDANTE 

 Recebimento do material / Execução do Serviço – DEMANDANTE 

 Processo de Pagamento – DEMANDANTE 

 PAGAMENTO – DFC 
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Canais de atendimento: 

Secretaria – Diretoria de Compras e Serviços/PROAD 

(91) 3201 – 8224 – compras@ufpa.br 

Coordenadoria de Compras Nacionais – DISPENSA – DCS 

(91) 3201 – 7620 – dispensaufpa@gmail.com  

PROQUIM – Coordenadoria de Serviços – DCS 

(91) 3201 – 8229 – diproquim@ufpa.br  

Coordenadoria de Planejamento Orçamentário – PROPLAN 

(91) 3201 – 7500 – orcamento@ufpa.br  

Assessoria Técnica – DFC 

(91) 3201-8033 - asmcoutinho@ufpa.br  

 

mailto:compras@ufpa.br
mailto:dispensaufpa@gmail.com
mailto:diproquim@ufpa.br
mailto:orcamento@ufpa.br
mailto:asmcoutinho@ufpa.br

