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1. Apresentação

O Departamento de Compras da Reitoria, com a finalidade de orientar e aprimorar rotinas das
áreas de compras do Instituto Federal de Alagoas - Ifal, elaborou o presente manual a partir de estudo
sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, bem como de consulta à Procuradoria Federal
junto ao Ifal.

Inicialmente  se  trata  apenas  de  contratação  direta,  viabilizada  por  meio  de  inexigibilidade  e
dispensa de licitação, haja vista que até o presente momento são as modalidades já regulamentadas com
base na Lei nº 14.133/2021.

Apesar  de  construído  com  base  no  organograma  da  Reitoria,  os  campi podem  utilizar  este
documento  como  referência.  Caso  o  campus  tenha  dúvida  sobre  qual  setor  executaria  determinada
atividade,  o  seguinte  questionamento poderá  ser  feito  dentro da própria  unidade:  qual  setor  no meu
campus realiza essa ação?

Além disso, as propostas aqui apresentadas por meio dos fluxogramas não são inflexíveis.  Pelo
contrário, sugestões de novas redações para os procedimentos e de exclusão ou inclusão de etapas serão
consideradas, dado que a legislação de compras (leis, decretos, orientações/instruções normativas, etc.)
frequentemente é alterada.

As informações estão assim dispostas:

• Definição;

• Base Legal;

• Requisitos, quando for o caso;

• Documentação necessária;

• Fluxograma;

• Procedimentos.

A maior parte da documentação necessária, formulários e/ou requerimentos mencionados neste
manual estão disponíveis por meio do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC)
e do armazenamento em nuvem contratado pelo Ifal.

Nesse sentido, o Departamento de Compras disponibiliza este manual à comunidade do Instituto
Federal de Alagoas como instrumento de apoio ao trabalho de seus servidores, e para que o Ifal mantenha
sua referência em educação de elevada qualidade.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

4



Manual de Compras

Versão 2022

2. Dispensa de licitação

Definição

Compra direta e extraordinária na qual a Administração Pública, autorizada por expressa previsão
legal, decide não realizar procedimento licitatório para adquirir bens ou contratar serviços.

Base Legal

• Constituição Federal de 1988, art. 37, inciso XXI  .
• Lei nº   14  .  133  , de 1  º   de   abril   de   2021  .
• Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017  .
• Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019  .
• Instrução Normativa   SEGES/ME   nº   65  , de 0  7   de   julho   de 202  1  .
• Instrução Normativa   SEGES/ME   nº   67  , de 0  8   de   julho   de 202  1  .
• Instrução Normativa SEGES/ME nº 72, de 12 de agosto de 2021  .

Requisitos básicos

Enquadramento da situação fática a algum dos incisos previstos no artigo   75   da lei nº   14.133  /  21  ,
relação esta que não pode ser aumentada pela Administração; pesquisa de preços ou, quando não for
possível, sua justificativa.

Documentação necessária

O Processo deverá ser instruído com a documentação abaixo, pelos agentes responsáveis e nos
momentos indicados pelos procedimentos do fluxograma:

• Documento de Oficialização da Demanda (DOD), que é o artefato específico da área de TIC,
ou Documento de Formalização da Demanda (DFD), para os demais objetos;

• Documento  comprobatório  de  alinhamento  da  demanda  com  o  Plano  Anual  de
Contratações (PAC);

• Estudo Técnico Preliminar (ETP), quando for necessário;
• Matriz de Gerenciamento de Riscos, quando for necessário;
• Pesquisa ou justificativa de preços;
• Termo de Referência (TR), projeto básico ou executivo.

Fluxograma
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2.1. Procedimentos para Dispensa

INÍCIO

1. Abrir processo eletrônico com Doc. de Formaliz. ou Oficialização da Demanda.

Abertura de processo eletrônico com Documento de Formalização (DFD) ou Oficialização
(DOD) da Demanda: o DOD deverá ser utilizado quando se tratar de soluções de tecnologia da
informação e comunicação. Modelos para esses dois tipos de documentos estão disponíveis no
SIPAC  (Sistema  Integrado  de  Patrimônio,  Administração  e  Contratos)  por  meio  de:  “Cadastrar
Documento”; “Tipo do Documento”.

Além disso, também precisa ser juntada ao processo a comprovação de que a demanda
está contemplada no PAC (Plano Anual de Contratações). Se não houver tal previsão, poderá ser
apresentada justificativa.

2. Verificar se está prevista no PAC, solicitar aprovação e, se couber, portaria de planejamento.

Verificação se a demanda está prevista no Plano Anual de Contratações (PAC), solicitação
ao Reitor de aprovação do DFD ou DOD, bem como emissão de portaria para designação da equipe
de planejamento da contratação, quando necessário.

Em regra, essa portaria deverá ser emitida quando o objeto da contratação tratar-se de
serviços, para a realização de tarefas executivas sob o regime de execução indireta, ou de soluções
de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação.  Ressalta-se,  porém,  que  as  exceções  as  quais
facultam tal emissão estão previstas na Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de
2017, e Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019, respectivamente.

3. Aprovar demanda e, se necessário, emitir portaria.

Aprovação  da  demanda  descrita  no  DFD  ou  DOD,  bem  como  emissão  de  portaria
designando equipe de planejamento da contratação, quando necessário.

4. Elaborar estudo téc. preliminar e, quando designada equipe, análise de riscos.
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Elaboração  do  Estudo  Técnico  Preliminar  (ETP)  e,  quando  for  designada  equipe  de
planejamento, da Matriz de Gerenciamento de Riscos por meio do Compras.gov.br. Para acessar o
Compras.gov.br  é  necessário  senha  do  Siasg  (Sistema  Integrado  de  Administração  de  Serviços
Gerais),  que  pode  ser  solicitada  ao  <senhas.dcf@ifal.edu.br>  por  meio  do  preenchimento  dos
seguintes  formulários  disponibilizados  em
<https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/administracao/modelos-e-formularios/acesso-ao-siafi-e-siasg>:

- Anexo III - Orientação Normativa nº 27/2018 - Siasg; e

- Anexo IV - Orientação Normativa nº 27/2018 - Termo de Compromisso Siasg.

5. Realizar, se necessário, prévia estimativa ou justificativa de preços.

Realização da estimativa de preços com utilização,  combinada ou não,  dos  parâmetros
estabelecidos pelo art. 5º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 07 de julho de 2021:

I  -  composição  de  custos  unitários  menores  ou  iguais  à  mediana  do  item
correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco
de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II  -  contratações  similares  feitas  pela  Administração  Pública,  em  execução  ou
concluídas  no  período  de  1  (um)  ano  anterior  à  data  da  pesquisa  de  preços,
inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização
de preços correspondente;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência
formalmente  aprovada  pelo  Poder  Executivo  federal  e  de  sítios  eletrônicos
especializados  ou  de  domínio  amplo,  desde  que  atualizados  no  momento  da
pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da
data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação
formal  de  cotação,  por  meio  de  ofício  ou  e-mail,  desde  que  seja  apresentada
justificativa  da escolha  desses  fornecedores  e  que não  tenham sido obtidos  os
orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do
edital; ou

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das
notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de
divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela
Secretaria  de  Gestão  da  Secretaria  Especial  de  Desburocratização,  Gestão  e
Governo Digital do Ministério da Economia.

§  1º  Deverão  ser  priorizados  os  parâmetros  estabelecidos  nos  incisos  I  e  II,
devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos.

Entretanto,  deverão  ser  observadas  as  disposições  presentes  na  Instrução  Normativa
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SEGES/ME nº 72, de 12 de agosto de 2021, para a contratação de obras e serviços de engenharia.

Por sua vez, a justificativa de preços poderá ser utilizada quando não for possível estimar os
preços segundo os parâmetros acima. Nesse caso, ocorrerá mediante valores de contratações de
objetos  idênticos,  comercializados  pela  futura  contratada,  por  meio  da apresentação  de  notas
fiscais  emitidas para  outros  contratantes,  públicos  ou privados,  no período de até  1  (um) ano
anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo. Excepcionalmente,
caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto anteriormente, a justificativa de preços
poderá  ser  realizada  com  objetos  semelhantes  de  mesma  natureza,  devendo  apresentar
especificações técnicas que demonstrem similaridade com o objeto pretendido (art. 7º, §§ 1º e 2º,
IN/SEGES/ME Nº 65/2021).

Além disso, deverá ser preenchida Planilha de Apuração do Menor Preço, quando houver
competição  entre  fornecedores,  ou  a  Planilha  de  Apuração  da  Vantajosidade  (disponíveis  no
"Google  Drive").  Contudo,  o  Formulário  de  Análise  Fundamentada  de  Pesquisa  de  Preços
(disponível no SIPAC) deverá ser juntado ao processo no caso de estimativa de preços.

Nota: A estimativa de preços poderá ser  postergada para depois  da fase de lances  da
dispensa  de  licitação,  na  forma  eletrônica,  com  fundamento  no  art.  16,  §  1º,  da  Instrução
Normativa SEGES/ME nº 67,  de 08 de julho de 2021.  Nesse caso,  poderá ser  utilizada mínima
referência de preços para fins de enquadramento do valor total da dispensa; tendo em vista que os
lances ofertados durante a sessão eletrônica pelos fornecedores serão utilizados para demonstrar a
compatibilidade dos preços. Por fim, as hipóteses de uso da dispensa eletrônica estão previstas no
art.  4º  da  IN/SEGES/ME  nº  67  de  2021
(<https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/
instrucao-normativa-seges-me-no-67-de-8-de-julho-de-2021>).

6. Adaptar termo de referência, projeto básico ou executivo.

Adaptação  de  modelo  de  documento  disponibilizado  pela  Advocacia-Geral  da  União
(<https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos>)  ou,  quando
se tratar de solução de tecnologia da informação e comunicação, pelo Ministério da Economia
(<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao>).

Ressalta-se, oportunamente, que a razão da escolha do contratado deverá estar presente
no termo ou projeto; em atendimento ao artigo 72, inciso VI, de Lei nº 14.133 de 01 de abril de
2021.

Nota: Como a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos veda a sua combinação
com legislação anterior (artigo 191), o documento adaptado não poderá “fazer referência” à Lei nº
8.666/1993.

7. Formalizar enquadramento da contratação e, se necessário, verificar habilitação e ajustar PAC.

Formalização  do  enquadramento  da  dispensa  de  licitação,  por  meio  de  despacho
9
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eletrônico,  que  relate  ao  menos:  objeto  e  valor  estimado  da  contratação;  setor  ou  unidade
administrativa solicitante; enquadramento da situação a algum dos incisos previstos no artigo 75 da
lei nº 14.133/21. Deverá ser assinado por responsável pela área de compras, e sua data servirá de
referência para fins de registro da dispensa em sistema de governo (“Data do Reconhecimento”).
Em seguida,  deverá  ser  verificada a  necessidade de ajuste(s)  no Plano Anual  de  Contratações;
tendo  em  vista  que  a  contratação  de  itens  não  previstos  inicialmente  no  PAC  pode  ter  sido
autorizada.

Quando a dispensa não for eletrônica, é necessário que a análise jurídica ocorra antes da
autorização  do  Reitor  (NOTA  nº  00034/2021/PROC/PFIFALAGOAS/PGF/AGU)  invertendo-se  as
etapas 9 (nove) e 10 (dez)  deste fluxograma. Além disso, deverão ser  verificadas as condições
habilitatórias do futuro fornecedor, em atendimento às disposições da Lei nº 14.133, de 01 de abril
de 2021. 

Nesse contexto, a habilitação jurídica limitar-se-á à comprovação de existência jurídica da
pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada (art. 66).

Além  disso,  a  documentação  relativa  à  qualificação  técnico-profissional  e  técnico-
operacional será restrita a (art. 67):

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por  execução  de  obra  ou  serviço  de  características  semelhantes,  para  fins  de
contratação;

II  -  certidões  ou  atestados,  regularmente  emitidos  pelo  conselho  profissional
competente,  quando  for  o  caso,  que  demonstrem  capacidade  operacional  na
execução  de  serviços  similares  de  complexidade  tecnológica  e  operacional
equivalente  ou  superior,  bem  como  documentos  comprobatórios  emitidos  na
forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de
cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o
caso;

V - registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso;

VI - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Já  as  habilitações  fiscal,  social  e  trabalhista  serão  aferidas  mediante  a  verificação  dos
seguintes requisitos (art. 68):

I  -  a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional  da
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Pessoa Jurídica (CNPJ);

II  - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;

III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV  -  a  regularidade  relativa  à  Seguridade  Social  e  ao  FGTS,  que  demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho;

VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

§  1º  Os  documentos  referidos  nos  incisos  do  caput  deste  artigo  poderão  ser
substituídos  ou  supridos,  no  todo  ou  em  parte,  por  outros  meios  hábeis  a
comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico.

Por último, a econômico-financeira será restrita à apresentação de: balanço patrimonial,
demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos
exercícios sociais; bem como certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor
da sede do licitante (art. 69).

Nota:  Se  for  necessário  termo  de  contrato,  sua  minuta  deverá  ser  elaborada  após  o
enquadramento.

8. Providenciar reserva orçamentária.

Providência  de  reserva  orçamentária,  com  indicação  das  rubricas,  no  montante  total
necessário para a contratação.

9. Autorizar contratação direta.

"Autorização para Contratação" assinada pelo Reitor mediante uso da função "carregar
modelo" de documento no SIPAC.

I. Trata-se de contratação direta de pequeno valor?

Conforme a Instrução Normativa AGU nº 1, de 13 de setembro de 2021:
11
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Art.  2º  Não  é  obrigatória  manifestação  jurídica  nas  contratações  diretas  de
pequeno valor com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de
abril de 2021, salvo se houver celebração de contrato administrativo e este não for
padronizado pelo órgão de assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o
administrador  tenha  suscitado  dúvida  a  respeito  da  legalidade  da  dispensa  de
licitação.  Aplica-se o mesmo entendimento às contratações diretas fundadas no
art.  74, da Lei  nº 14.133, de 2021, desde que seus valores não ultrapassem os
limites previstos nos incisos I e II do art. 75, da Lei nº 14.133, de 2021.

SIM

Fluxograma seguirá imediatamente para a pergunta II: “Trata-se de Dispensa Eletrônica?”.

NÃO

10. Realizar análise jurídica.

Análise sobre os aspectos jurídicos do processo administrativo, sem adentrar em questões
relativas à conveniência e oportunidade dos atos praticados.  O prazo legalmente previsto para
resposta  da  Procuradoria  em processos  encaminhados  é  de  15  (quinze)  dias,  a  contar  do  seu
recebimento pelo procurador, podendo ser prorrogado motivadamente.

No que concerne à antecipação da análise jurídica nas dispensas não eletrônicas, seguem
trechos da NOTA n. 00034/2021/PROC/PFIFALAGOAS/PGF/AGU (disponível no SIPAC por meio do
processo nº 23041.027820/2021-09):

11.  Outrossim,  se  a  contratação  direta  for  uma  dispensa  de  licitação  em
decorrência  de  fracasso,  com  espeque  no  art.  22,  III  da  IN  nº  67/2021  ou
inexibilidade de licitação, não há falar em abertura de fase externa ou de envio de
lances.

12. Considerando que nestes casos a análise deve ser prévia à contratação, como
se disse alhures,  o parecer jurídico deve ser emitido como último ato antes da
efetiva  decisão  administrativa  reconhecendo  o  preenchimento  dos  requisitos  e
determinando  a  contratação,  que  foi  denominada  pela  Lei  nº  11.133/21
autorização da autoridade competente.

II. Trata-se de Dispensa Eletrônica?

Segundo o art.  4º da Instrução Normativa/SEGES/ME nº 67, de 08 de julho de 2021, a
entidade adotará a dispensa de licitação, na forma eletrônica, nas seguintes hipóteses:
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I - contratação de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de
veículos automotores, no limite do disposto no inciso I do caput do art. 75 da Lei nº
14.133, de 2021;

II - contratação de bens e serviços, no limite do disposto no inciso II do caput do
art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021;

III - contratação de obras, bens e serviços, incluídos os serviços de engenharia, nos
termos do disposto no inciso III e seguintes do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de
2021, quando cabível; e

IV - registro de preços para a contratação de bens e serviços por mais de um órgão
ou entidade, nos termos do § 6º do art. 82 da Lei nº 14.133, de 2021.

NÃO

Fluxograma seguirá imediatamente para a etapa n. 12 (registro e publicação).

SIM

11. Realizar procedimentos necessários por meio do sistema Compras.gov.br.

Realização das ações necessárias para que a sessão pública de dispensa eletrônica seja
realizada no Compras.gov.br, em atendimento às disposições da Instrução Normativa/SEGES/ME nº
67, de 08 de julho de 2021 (<https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/
instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-67-de-8-de-julho-de-2021>).

Nesse contexto, o prazo fixado para abertura do procedimento e envio de lances não será
inferior a 3 (três) dias úteis, contados da data de divulgação do aviso de contratação direta (art. 6º,
parágrafo único). A partir da data e horário estabelecidos, o procedimento será automaticamente
aberto pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos por período nunca inferior a 6
(seis) horas ou superior a 10 (dez) horas (art. 11). Encerrada a fase de lances, deverá ser verificada a
conformidade  da  proposta  classificada  em  primeiro  lugar  quanto  à  adequação  ao  objeto  e  à
compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação (art. 15).

Entretanto, caso a comprovação da compatibilidade de preços tenha sido adiada para o
momento  de  seleção  da  proposta  economicamente  mais  vantajosa  (art.  16,  §  1º),  poderá  ser
juntada ao processo Planilha de Apuração do Menor Preço (disponível  no "Google  Drive") que
considere, no mínimo, o número de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados.

No que diz respeito à verificação da habilitação do vencedor; no caso de contratações para
entrega  imediata  (considerada  aquela  com  prazo  de  entrega  de  até  30  dias  da  ordem  de
fornecimento), nas contratações com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa
de  licitação  para  compras  em  geral  e  nas  contratações  de  produto  para  pesquisa  e
desenvolvimento de que trata  a alínea “c”  do inciso IV do art.  75  da Lei  nº 14.133,  de 2021,
somente será exigida das pessoas jurídicas a comprovação da regularidade fiscal federal, social e
trabalhista e, das pessoas físicas, a quitação com a Fazenda Federal (art. 20).
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Além disso, caso o procedimento reste fracassado, o IFAL poderá (art. 22):

- republicar o procedimento;

-  fixar  prazo  para  que  os  fornecedores  interessados  possam  adequar  as  suas
propostas ou sua situação no que se refere à habilitação; ou

- valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu
de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre
que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas. Nessa
hipótese,  conforme  orientação  constante  na  NOTA  nº
00034/2021/PROC/PFIFALAGOAS/PGF/AGU,  será  necessário  enviar  o  processo  à
procuradoria  para  que  parecer  jurídico  seja  emitido como último  ato  antes  da
autorização da autoridade competente.

Por fim, encerradas as etapas de julgamento e de habilitação, a autoridade superior deverá
adjudicar o objeto e homologar o procedimento (art. 23).

12. Registrar dispensa e publicar autoriz. ou extrato decorrente do contrato em sítio elet. oficial.

Registro  da  dispensa  de  licitação  no  Compras.gov.br.  Aquelas  que  precisarem  ser
publicadas, conforme orientação do sistema, devem ter seu extrato de publicação no Diário Oficial
da União (DOU) juntado ao respectivo processo eletrônico.

Além disso, o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato
deverá  ser  divulgado  e  mantido  à  disposição  do  público  em  sítio  eletrônico  oficial  (art.  72,
parágrafo único, Lei nº 14.133 de 2021).

FLUXO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DA DESPESA
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3. Inexigibilidade de licitação

Definição

Compra  direta  que  se  caracteriza  pela  inviabilidade  de  disputa  entre  possíveis
fornecedores, não exigindo do gestor público instauração de processo licitatório à aquisição de
bens ou contratação de serviços.

Base Legal

• Constituição Federal de 1988, art. 37, inciso XXI  .
• Lei nº   14  .  133  , de 1  º   de   abril   de   2021  .
• Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017  .
• Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019  .
• Instrução Normativa   SEGES/ME   nº   65  , de 0  7   de   julho   de 202  1  .
• Instrução Normativa SEGES/ME nº 72, de 12 de agosto de 2021  .

Requisitos básicos

Documento  ou  razões  que  fundamentem  a  inviabilidade  de  competição,  conforme
estabelece o artigo     74   da lei nº   14.133  /  21  ; pesquisa de preços ou, quando não for possível, sua
justificativa.

Documentação necessária

O Processo deverá ser instruído com a documentação abaixo, pelos agentes responsáveis
e nos momentos indicados pelos procedimentos do fluxograma:

• Documento de Oficialização da Demanda (DOD), que é o artefato específico da
área de TIC, ou Documento de Formalização da Demanda (DFD), para os demais
objetos;

• Documento comprobatório de alinhamento da demanda com o Plano Anual de
Contratações (PAC);

• Estudo Técnico Preliminar (ETP), quando for necessário;
• Matriz de Gerenciamento de Riscos, quando for necessário;
• Proposta de preços;
• Pesquisa ou justificativa de preços;
• Termo de Referência (TR), projeto básico ou executivo.

Fluxograma
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#:~:text=Art.%2074.%20%C3%89%20inexig%C3%ADvel%20a%20licita%C3%A7%C3%A3o%20quando%20invi%C3%A1vel%20a%20competi%C3%A7%C3%A3o%2C%20em%20especial%20nos%20casos%20de%3A
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https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021
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https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/instrucao-normativa-sgd-me-no-1-de-4-de-abril-de-2019
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Figura 2: Fluxograma para inexigibilidade de licitação
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3.1. Procedimentos para Inexigibilidade

INÍCIO

1. Abrir processo eletrônico com Doc. de Formaliz. ou Oficialização da Demanda.

Abertura de processo eletrônico com Documento de Formalização (DFD) ou Oficialização
(DOD) da Demanda: o DOD deverá ser utilizado quando se tratar de soluções de tecnologia da
informação e comunicação. Modelos para esses dois tipos de documentos estão disponíveis no
SIPAC  (Sistema  Integrado  de  Patrimônio,  Administração  e  Contratos)  por  meio  de:  “Cadastrar
Documento”; “Tipo do Documento”.

Além disso, também precisa ser juntada ao processo a comprovação de que a demanda
está contemplada no PAC (Plano Anual de Contratações). Se não houver tal previsão, poderá ser
apresentada justificativa.

2. Verificar se está prevista no PAC, solicitar aprovação e, se couber, portaria de planejamento.

Verificação se a demanda está prevista no Plano Anual de Contratações (PAC), solicitação
ao Reitor de aprovação do DFD ou DOD, bem como emissão de portaria para designação da equipe
de planejamento da contratação, quando necessário.

Em regra, essa portaria deverá ser emitida quando o objeto da contratação tratar-se de
serviços, para a realização de tarefas executivas sob o regime de execução indireta, ou de soluções
de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação.  Ressalta-se,  porém,  que  as  exceções  as  quais
facultam tal emissão estão previstas na Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de
2017, e Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019, respectivamente.

3. Aprovar demanda e, se necessário, emitir portaria.

Aprovação  da  demanda  descrita  no  DFD  ou  DOD,  bem  como  emissão  de  portaria
designando equipe de planejamento da contratação, quando necessário.

4. Elaborar estudo téc. preliminar e, quando designada equipe, análise de riscos.

Elaboração  do  Estudo  Técnico  Preliminar  (ETP)  e,  quando  for  designada  equipe  de

17

Solicitante ou Equipe de Planejamento

Diretoria de Suprimentos

Gabinete do Reitor

Solicitante ou Equipe de Planejamento



Manual de Compras

Versão 2022

planejamento, da Matriz de Gerenciamento de Riscos por meio do Compras.gov.br. Para acessar o
Compras.gov.br  é  necessário  senha  do  Siasg  (Sistema  Integrado  de  Administração  de  Serviços
Gerais),  que  pode  ser  solicitada  ao  <senhas.dcf@ifal.edu.br>  por  meio  do  preenchimento  dos
seguintes  formulários  disponibilizados  em
<https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/administracao/modelos-e-formularios/acesso-ao-siafi-e-siasg>:

- Anexo III - Orientação Normativa nº 27/2018 - Siasg; e

- Anexo IV - Orientação Normativa nº 27/2018 - Termo de Compromisso Siasg.

5. Demonstrar inviabilidade de competição e juntar proposta de preços.

Demonstração de que a disputa entre possíveis fornecedores é inviável. Em atendimento
ao art. 74 da Lei nº 14.133/2021, essa comprovação irá variar de acordo com o objeto processual.

Nesse  contexto,  quando  se  tratar  de  aquisição  de  materiais,  de  equipamentos  ou  de
gêneros  ou  contratação  de  serviços  que  só  possam  ser  fornecidos  por  produtor,  empresa  ou
representante comercial exclusivos, a demonstração da inviabilidade de competição deverá ocorrer
mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro
documento  idôneo  capaz  de  comprovar  que  o  objeto  é  fornecido  ou  prestado  por  produtor,
empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica (inciso I
c/c § 1º).

Para o caso de contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de
empresário  exclusivo,  é  imprescindível  que  seja  consagrado  pela  crítica  especializada  ou  pela
opinião pública (inciso II).

Por  sua  vez,  na  contratação  de  serviços  técnicos  especializados  de  natureza
predominantemente  intelectual  (cursos  de  capacitação,  por  exemplo)  com  profissionais  ou
empresas de notória especialização, deverá ser possível inferir que o seu trabalho é essencial e
reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto processual: de acordo com desempenho
anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros
requisitos relacionados com suas atividades (inciso III c/c § 3º).

Já na aquisição ou locação de imóvel, cujas características de instalações e de localização
tornem necessária sua escolha, será preciso observar os seguintes requisitos (inciso V c/c § 5º):

I  -  avaliação  prévia  do  bem,  do  seu  estado  de  conservação,  dos  custos  de
adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de
amortização dos investimentos;

II  -  certificação  da  inexistência  de  imóveis  públicos  vagos  e  disponíveis  que
atendam ao objeto;

III  - justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou
locado pela Administração e que evidenciem vantagem para ela.

Por fim, a proposta de preços oficial da futura contratada deverá ser juntada ao processo
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eletrônico.

6. Realizar estimativa ou justificativa de preços.

Realização da estimativa de preços com utilização,  combinada ou não,  dos  parâmetros
estabelecidos pelo art. 5º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 07 de julho de 2021:

I  -  composição  de  custos  unitários  menores  ou  iguais  à  mediana  do  item
correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco
de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II  -  contratações  similares  feitas  pela  Administração  Pública,  em  execução  ou
concluídas  no  período  de  1  (um)  ano  anterior  à  data  da  pesquisa  de  preços,
inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização
de preços correspondente;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência
formalmente  aprovada  pelo  Poder  Executivo  federal  e  de  sítios  eletrônicos
especializados  ou  de  domínio  amplo,  desde  que  atualizados  no  momento  da
pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da
data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação
formal  de  cotação,  por  meio  de  ofício  ou  e-mail,  desde  que  seja  apresentada
justificativa  da escolha  desses  fornecedores  e  que não  tenham sido obtidos  os
orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do
edital; ou

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das
notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de
divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela
Secretaria  de  Gestão  da  Secretaria  Especial  de  Desburocratização,  Gestão  e
Governo Digital do Ministério da Economia.

§  1º  Deverão  ser  priorizados  os  parâmetros  estabelecidos  nos  incisos  I  e  II,
devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos.

Entretanto,  deverão  ser  observadas  as  disposições  presentes  na  Instrução  Normativa
SEGES/ME nº 72, de 12 de agosto de 2021, para a contratação de obras e serviços de engenharia.

Por sua vez, a justificativa de preços poderá ser utilizada quando não for possível estimar os
preços segundo os parâmetros acima. Nesse caso, ocorrerá mediante valores de contratações de
objetos  idênticos,  comercializados  pela  futura  contratada,  por  meio  da apresentação  de  notas
fiscais  emitidas para  outros  contratantes,  públicos  ou privados,  no período de até  1  (um) ano
anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo. Excepcionalmente,
caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto anteriormente, a justificativa de preços
poderá  ser  realizada  com  objetos  semelhantes  de  mesma  natureza,  devendo  apresentar
especificações técnicas que demonstrem similaridade com o objeto pretendido (art. 7º, §§ 1º e 2º,
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IN/SEGES/ME Nº 65/2021).

Caso  a  justificativa  de  preços  demonstre  a  possibilidade  de  competição,  fica  vedada  a
contratação direta por inexigibilidade (art. 7º, § 3º).

Além disso, deverá ser preenchida a Planilha de Apuração da Vantajosidade (disponível no
"Google  Drive").  Contudo,  o  Formulário  de  Análise  Fundamentada  de  Pesquisa  de  Preços
(disponível no SIPAC) deverá ser juntado ao processo se for realizada estimativa de preços.

7. Adaptar termo de referência, projeto básico ou executivo.

Adaptação  de  modelo  de  documento  disponibilizado  pela  Advocacia-Geral  da  União
(<https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos>)  ou,  quando
se tratar de solução de tecnologia da informação e comunicação, pelo Ministério da Economia
(<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao>).

Ressalta-se, oportunamente, que a razão da escolha do contratado deverá estar presente
no termo ou projeto; em atendimento ao artigo 72, inciso VI, de Lei nº 14.133 de 01 de abril de
2021.

Nota: Como a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos veda a sua combinação
com legislação anterior (artigo 191), o documento adaptado não poderá “fazer referência” à Lei nº
8.666/1993.

8. Verificar habilitação, formalizar enquadramento da contratação e, quando aplicável, ajustar
PAC.

Verificação  das  condições  habilitatórias  do  futuro  fornecedor,  em  atendimento  às
disposições da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021. Nesse contexto, a habilitação jurídica limitar-
se-á à comprovação de existência jurídica  da  pessoa e,  quando cabível,  de  autorização para  o
exercício da atividade a ser contratada (art. 66).

Além  disso,  a  documentação  relativa  à  qualificação  técnico-profissional  e  técnico-
operacional será restrita a (art. 67):

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por  execução  de  obra  ou  serviço  de  características  semelhantes,  para  fins  de
contratação;

II  -  certidões  ou  atestados,  regularmente  emitidos  pelo  conselho  profissional
competente,  quando  for  o  caso,  que  demonstrem  capacidade  operacional  na
execução  de  serviços  similares  de  complexidade  tecnológica  e  operacional
equivalente  ou  superior,  bem  como  documentos  comprobatórios  emitidos  na
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forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de
cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o
caso;

V - registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso;

VI - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Já  as  habilitações  fiscal,  social  e  trabalhista  serão  aferidas  mediante  a  verificação  dos
seguintes requisitos (art. 68):

I  -  a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional  da
Pessoa Jurídica (CNPJ);

II  - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;

III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV  -  a  regularidade  relativa  à  Seguridade  Social  e  ao  FGTS,  que  demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho;

VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

§  1º  Os  documentos  referidos  nos  incisos  do  caput  deste  artigo  poderão  ser
substituídos  ou  supridos,  no  todo  ou  em  parte,  por  outros  meios  hábeis  a
comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico.

Quanto  à  econômico-financeira,  será  restrita  à  apresentação  de:  balanço  patrimonial,
demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos
exercícios sociais; bem como certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor
da sede do licitante (art. 69).

Em seguida, deverá ser formalizado o enquadramento da inexigibilidade de licitação por
meio de despacho eletrônico que relate ao menos: objeto e valor da contratação; setor ou unidade
administrativa solicitante; enquadramento da situação ao caput ou a algum dos incisos previstos no
artigo 74 da Lei nº 14.133/21. Deverá ser assinado por responsável pela área de compras, e sua
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data servirá de referência para fins de registro da inexigibilidade em sistema de governo (“Data do
Reconhecimento”).  Por  fim,  é  preciso  verificar  a  necessidade  de  ajuste(s)  no  Plano  Anual  de
Contratações; tendo em vista que a contratação de itens não previstos inicialmente no PAC pode
ter sido autorizada.

Nota:  Se  for  necessário  termo  de  contrato,  sua  minuta  deverá  ser  elaborada  após  o
enquadramento.

9. Providenciar reserva orçamentária.

Providência  de  reserva  orçamentária,  com  indicação  das  rubricas,  no  montante  total
necessário para a contratação.

I. Trata-se de contratação direta de pequeno valor?

Conforme a Instrução Normativa AGU nº 1, de 13 de setembro de 2021:

Art.  2º  Não  é  obrigatória  manifestação  jurídica  nas  contratações  diretas  de
pequeno valor com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de
abril de 2021, salvo se houver celebração de contrato administrativo e este não for
padronizado pelo órgão de assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o
administrador  tenha  suscitado  dúvida  a  respeito  da  legalidade  da  dispensa  de
licitação.  Aplica-se o mesmo entendimento às contratações diretas fundadas no
art.  74, da Lei  nº 14.133, de 2021, desde que seus valores não ultrapassem os
limites previstos nos incisos I e II do art. 75, da Lei nº 14.133, de 2021.

SIM

Fluxograma seguirá imediatamente para a etapa n. 11 (autorização).

NÃO

10. Realizar análise jurídica.

Análise sobre os aspectos jurídicos do processo administrativo, sem adentrar em questões
relativas à conveniência e oportunidade dos atos praticados.  O prazo legalmente previsto para
resposta  da  Procuradoria  em processos  encaminhados  é  de  15  (quinze)  dias,  a  contar  do  seu
recebimento pelo procurador, podendo ser prorrogado motivadamente.

Acerca da antecipação de análise jurídica em contratação direta, seguem trechos da NOTA
n.  00034/2021/PROC/PFIFALAGOAS/PGF/AGU  (disponível  no  SIPAC  por  meio  do  processo  nº
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23041.027820/2021-09):

11.  Outrossim,  se  a  contratação  direta  for  uma  dispensa  de  licitação  em
decorrência  de  fracasso,  com  espeque  no  art.  22,  III  da  IN  nº  67/2021  ou
inexibilidade de licitação, não há falar em abertura de fase externa ou de envio de
lances.

12. Considerando que nestes casos a análise deve ser prévia à contratação, como
se disse alhures,  o parecer jurídico deve ser emitido como último ato antes da
efetiva  decisão  administrativa  reconhecendo  o  preenchimento  dos  requisitos  e
determinando  a  contratação,  que  foi  denominada  pela  Lei  nº  11.133/21
autorização da autoridade competente.

11. Autorizar contratação direta.

"Autorização para Contratação" assinada pelo Reitor mediante uso da função "carregar
modelo" de documento no SIPAC.

12. Registrar inexig. e publicar autoriz. ou extrato decorrente do contrato em sítio elet. oficial.

Registro  da  inexigibilidade  de licitação  no  Compras.gov.br.  Aquelas  que precisarem ser
publicadas, conforme orientação do sistema, devem ter seu extrato de publicação no Diário Oficial
da União (DOU) juntado ao respectivo processo eletrônico.

Além disso, o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato
deverá  ser  divulgado  e  mantido  à  disposição  do  público  em  sítio  eletrônico  oficial  (art.  72,
parágrafo único, Lei nº 14.133 de 2021).

FLUXO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DA DESPESA
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5. Anexos

5.1.  Documento de Oficialização da Demanda – DOD, Documento de Formalização da Demanda – DFD,
Formulário de Análise de Pesquisa de Preços (Lei 14.133/21), Autorização para Contratação

Modelos  para  esses  documentos  estão  disponíveis  no  SIPAC (<sipac.ifal.edu.br>)  por  meio  de:
“Mesa Virtual”; “Documentos”; “Cadastrar Documento”; “Tipo do Documento”; “CARREGAR MODELO”:
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5.2. Planilha de Apuração do Menor Preço (Dispensas com disputa entre fornecedores)

O arquivo editável pode ser acessado por meio do “Google Drive”; aqueles que não possuírem
acesso  a  esse  armazenamento  compartilhado  poderão  solicitá-la  ao  Departamento  de  Compras:
<compras@ifal.edu.br>:

Nota: Para fins de determinação dos percentuais de inexequibilidade (75%) e excessividade (125%),
adotou-se, por analogia, regra inscrita no art. 59, da Lei nº 14.133/2021:

§  4º  No  caso  de  obras  e  serviços  de  engenharia,  serão  consideradas  inexequíveis  as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado
pela Administração.
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5.3. Planilha de Apuração da Vantajosidade

Esta  planilha  poderá  ser  utilizada  nas  dispensas,  sem  competição  entre  fornecedores,  e
inexigibilidades de licitação. Sua versão editável pode ser acessada por meio do “Google Drive”; aqueles
que não possuírem acesso a esse armazenamento compartilhado poderão solicitá-la ao Departamento de
Compras: <compras@ifal.edu.br>:

Nota: Valores registrados em atas de registro de preços e contratos firmados com o poder público
não deverão ser considerados inexequíveis; uma vez que, executados pela administração ou previamente
avaliados no processo de licitação, tiveram sua exequibilidade demonstrada. Ressalta-se que, nesses casos,
se  for  identificado  preço  com  elevada  disparidade  das  demais  referências;  deverá  ser  avaliada  a
possibilidade de haver ocorrido algum erro, a exemplo de: objetos diferentes, que possuem semelhança em
suas descrições; e unidades de medida incompatíveis (caixa c/ 50 – pacote c/ 10).
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