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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 dos
fluxogramas e procedimentos que o integram.
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 fluxos não são inflexíveis. Pelo
contrário, sugestões de novas redações para os procedimentos e de exclusão ou inclusão de passos
serão consideradas, dado que a legislação de compras (leis, decretos, orientações/instruções
normativas etc.) é modificada frequentemente.
As informações estão assim dispostas:
●

Definição;

●

Base Legal;

●

Requisitos, quando for o caso;

●

Documentação necessária;

●

Fluxograma;

●

Formulários e/ou requerimentos;

●

Imagem do fluxo.

A documentação necessária, formulários e/ou requerimentos mencionados neste manual
estão disponíveis por meio do sítio eletrônico do Instituto e do Sistema Integrado de Patrimônio,
Administração e Contratos - SIPAC.
Nesse sentido, o Departamento de Compras disponibiliza este manual à comunidade do
Instituto Federal de Alagoas/Ifal como instrumento de apoio ao trabalho dos seus servidores, e para
que o Ifal mantenha sua referência em educação de elevada qualidade.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
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2. Pregão Eletrônico
Definição
Modalidade de licitação, em forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de engenharia. Não se aplica, porém, às contratações de obras, locações
imobiliárias e alienações.
Base Legal
● Constituição Federal de 1988, art. 37, inciso XXI.
● Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
● Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
● Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017/Secretaria de Gestão/MPDG.
● Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 2019/Secretaria de Governo Digital/Ministério da
Economia.
● Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.
● Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020/Secretaria de Gestão/ME.
● Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020/SG/ME.
Requisitos básicos
Aquisição de bens e contratação de serviços cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado.
Documentação necessária
O Processo deverá ser instruído com a documentação abaixo, pelos agentes responsáveis e nos momentos
indicados pelos procedimentos do fluxograma:
a) Documento de Oficialização da Demanda (DOD) que é o artefato específico da área de TIC, ou
Documento de Formalização da Demanda (DFD) que é artefato específico para os demais
objetos;
b) Formulário de Análise Fundamentada de Pesquisa de Preços;
c) Estudo Técnico Preliminar (ETP);
d) Mapa de Riscos, quando for necessário;
e) Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico.

FLUXOGRAMA


Solicitante

1 - Identificar o que se pretende adquirir.
Identificação detalhada do objeto a ser adquirido, especialmente se é ou não um bem/serviço de Tecnologia
da Informação e Comunicação (TIC). Em caso de dúvida, o solicitante poderá entrar em contato com sua área
de TIC a fim de dirimi-la.
I - Trata-se de bem/serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)?
2 - (Sim) Abrir processo com o Documento de Oficialização da Demanda – DOD.
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Abertura de processo com DOD, artefato específico da área de TIC.
II - (Não) Trata-se de material/bem ou serviço?
3 - (Material/bem) Abrir processo com o DFD, Est. Téc. Preliminar (ETP), Termo de Referência (TR), Pesquisa
de Preços.
Abertura de processo com:
– Documento de Formalização da Demanda para material (DFD-Material);
– Estudo Técnico Preliminar (IN nº 40/2020/SG/ME) elaborado por meio do “Sistema ETP digital” disponível
no Portal de Compras do Governo Federal;
– Termo de Referência (TR) que deverá ser adaptado a partir de modelo disponibilizado pela Advocacia-Geral
da União (AGU);
– Formulário de Análise Fundamentada de Pesquisa de Preços, bem como pesquisas que o embasam, e
Planilha de Apuração do Preço Médio, cujo arquivo encontra-se disponível no
https://drive.google.com/drive/folders/1XEj0dKWoVdNkThYZP6jMmDx33vqLGxTF?usp=sharing
Nota: “Art. 4º Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições comerciais
praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço,
formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso.” (Instrução
Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020, Secretaria de Gestão do Ministério da Economia)
4 - (Serviço) Abrir processo com o Documento de Formalização da Demanda – DFD.
Abertura de processo com o Documento de Formalização da Demanda para serviços (DFD-Serviços).


Diretoria de Tecnologia da Informação

5 - Verificar alinhamento com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) e Plano
Anual de Contratações (PAC).
Verificação, pela área de TIC, se a aquisição/contratação está prevista no Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PDTIC), bem como no Plano Anual de Contratações (PAC).

 Diretoria de Suprimentos
6 - Verificar alinhamento com Plano Anual de Contratações (PAC).
Verificação se a aquisição/contratação está prevista no Plano Anual de Contratações (PAC).
III - A demanda está prevista no PAC/PDTIC?
Se estiver prevista, o fluxo passará para etapa 8 (DTI) ou à pergunta IV (DSUP), de acordo com o objeto do
Pregão.

 Diretoria de Tecnologia da Informação / Diretoria de Suprimentos
7 - (Não) Solicitar justificativa pelo não alinhamento e adequação no processo.
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Solicitação de justificativa pela ausência de
aquisições/contratações; ou, de ajuste processual.

previsão

da

demanda

em

planejamento

de

 Solicitante

12 - Ajustar processo.
Ajuste feito pelo solicitante seguindo as recomendações do despacho mais recente do processo.
Após essa etapa, o fluxo retornará à fase 5 (DTI) ou 6 (DSUP).

 Diretoria de Tecnologia da Informação
8 - Indicar integrante técnico à equipe de planejamento
Indicação de servidor para representar a área de TIC na Equipe de Planejamento da Contratação;

 Diretoria de Suprimentos
9 - Solicitar emissão da portaria da equipe de planejamento (IN nº 01/2019/SGD/ME) contendo a
aprovação do DOD pelo Reitor.
Solicitação de emissão de portaria da Equipe de Planejamento da Contratação, composta por (art. 2º, inciso
IV, Instrução Normativa nº 01/Secretaria de Governo Digital/Ministério da Economia, de 04 de abril de 2019):
a) Integrante Técnico: servidor representante da Área de TIC, indicado pela autoridade
competente dessa área;
b) Integrante Administrativo: servidor representante da Área Administrativa, indicado pela
autoridade competente dessa área; e
c) Integrante Requisitante: servidor representante da Área Requisitante da solução, indicado
pela autoridade competente dessa área.
IV - Trata-se de serviço?
Não se tratando de serviço, o fluxo passará diretamente para pergunta V (aprovação da documentação).
10 - (Sim) Solicitar aprovação do DFD e emissão da portaria de equipe de planejamento (IN nº
05/2017/SG/MPDG).
Solicitação de aprovação do reitor do Documento de Formalização da Demanda (DFD), acompanhado de
minuta da portaria da Equipe de Planejamento da Contratação. “Os integrantes da equipe de Planejamento
da Contratação devem ter ciência expressa da indicação das suas respectivas atribuições antes de serem
formalmente designados” (art. 22, § 2º, Instrução Normativa nº 05/Secretaria de Gestão/MPDG, de 26 de
maio de 2017).
V - Documentação foi aprovada?
Se a documentação for aprovada, o fluxo seguirá para a pergunta VIII (emissão de portaria).
VI - (Não) Alguma adequação foi solicitada?
11 - (Não) Comunicar não aprovação.
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Comunicação ao solicitante de que sua demanda não foi aprovada em instância superior, ao tempo em que
lhe informa a próxima etapa: arquivamento.
Neste caso, o fluxograma seguirá para a etapa 62 (arquivamento).
VII - (Sim) Trata-se de bem ou serviço de TIC?
Após essa etapa, o fluxo retornará à etapa 7 (adequação processual).

 Reitoria
VIII - Foi solicitada emissão de portaria?
13 - (Não) Despachar processo para o solicitante.
Envio do processo diretamente para o solicitante, não sendo necessária nova tramitação pela Diretoria de
Suprimentos, nessa ocasião.
14 - (Sim) Emitir portaria de equipe de planejamento.
Emissão de portaria de equipe de planejamento da contratação conforme minuta enviada pela Diretoria de
Suprimentos.

 Diretoria de Suprimentos
15 - Informar designação da equipe de planejamento aos seus membros e indicar TR a ser utilizado.
Envio da portaria de equipe de planejamento da contratação aos seus membros, com indicação do modelo
Termo de Referência disponibilizado pela Advocacia-Geral da União (AGU) a ser adaptado.

 Solicitante
16 - Realizar Pesquisa de Preços (IN nº 73/2020/SG/ME).
Realização de pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado na aquisição/contratação
pública, com juntada ao processo de: Formulário de Análise Fundamentada de Pesquisa de Preços, bem como
pesquisas que o embasam; e Planilha de Apuração do Preço Médio, cujo arquivo encontra-se disponível no
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XEj0dKWoVdNkThYZP6jMmDx33vqLGxTF
No caso de pesquisas realizadas diretamente com fornecedores, deve-se comprovar a solicitação formal e a
resposta do pedido de cotação de preços, conforme art. 5º da IN nº 73 de 05 de agosto de 2020.
Nota: “Art. 4º Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições comerciais
praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço,
formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso.” (Instrução
Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020, Secretaria de Gestão do Ministério da Economia)
17 - Verificar junto ao Depto. de Compras a possibilidade de Pregão.
Verificação com a área de compras sobre possibilidade de realizar a aquisição/contratação por meio de
Pregão Eletrônico.
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 Departamento de Compras
IX - É possível?
O decreto nº 10.024, de 20/09/2019, regulamenta o pregão eletrônico para a aquisição de bens e a
contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia. Segundo seu artigo 3º, inciso
II, consideram-se bens e serviços comuns aqueles bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado. O
decreto também estabelece vedações à aplicação dessa modalidade licitatória, conforme:
Art. 4º O pregão, na forma eletrônica, não se aplica a:
I – contratações de obras;
II – locações imobiliárias e alienações; e
III – bens e serviços especiais (adaptado).
18 - (Não) Orientar alteração do processo: Dispensa, Adesão, Inexigibilidade, por exemplo.
Orientação ao solicitante sobre a inviabilidade do uso de pregão eletrônico, sugerindo-lhe, se possível,
alteração para outra forma de aquisição/contratação.
19 - (Sim) Orientar solicitante sobre o processo de Pregão.
Orientação ao solicitante quanto aos procedimentos presentes no pregão eletrônico, tais como: sessão
pública; possibilidade de utilizar Sistema de Registro de Preços (SRP); entre outros, de acordo com o objeto
da licitação.
X - Qual o objeto do Pregão (Bens/serviços de TIC e demais serviços, ou bem/material que não é de TIC)?
No caso de bem/material que não seja de TIC, fluxo migrará imediatamente para a etapa 23 (análise da
conformidade).

 Solicitante
XI - (Bens/serviços de TIC e demais serviços) O valor do Pregão é superior a R$ 33.000,00 (engenharia) ou
R$ 17.600,00 (demais)?
Não sendo superior, o fluxo passará diretamente para a fase 22 (Termo de Referência).
VII - (Sim) Trata-se de bem/serviço de TIC?
20 - (Não) Elaborar Est. Téc. Preliminar (ETP) e Mapa de Riscos – Capítulo III, IN nº 05/2017/SG/MPDG.
Elaboração do ETP, no “Sistema ETP digital”, e preenchimento do “Mapa de Riscos”, que pode ser acessado
por meio da função “carregar modelo” de documento no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e
Contratos (SIPAC). Ambos documentos ficarão sob a responsabilidade da equipe de planejamento que, em
regra, será presidida pelo solicitante da contratação.
Destaca-se que podem ser elaborados Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos comuns para serviços
de mesma natureza, semelhança ou afinidade (art. 20, § 5º, Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de
2017/Secretaria de Gestão/MPDG).
21 - (Sim) Realizar o Estudo Técnico Preliminar da Contratação (Art. 11, IN nº 01/2019/SGD/ME).
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Elaboração do Estudo Técnico Preliminar da Contratação pelos Integrantes Técnico e Requisitante da equipe
de planejamento, que será aprovado e assinado pelos mesmos e pela autoridade máxima da Área de TIC.
Caso essa autoridade venha a compor a equipe de planejamento, quem assinará tal estudo será o seu
superior hierárquico (artigo 11, §§ 2º e 3º, Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 2019/Secretaria de
Governo Digital/Ministério da Economia).
Além disso, conforme artigo 38 da mesma norma:
§ 4º O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser juntado aos autos do processo
administrativo, pelo menos:
I - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
II - ao final da fase de Seleção do Fornecedor;
III - uma vez ao ano, durante a gestão do contrato; e
IV - após eventos relevantes.
22 - Elaborar Termo de Referência ou Projeto Básico.
Elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico, por meio da adaptação de modelo disponibilizado
pela Advocacia-Geral da União (AGU) e indicado pela Diretoria de Suprimentos/Proad.

 Departamento de Compras
23 - Analisar conformidade da documentação.
Análise processual, principalmente, sobre a presença e correção de: pesquisa de preços; documentos que
compõem fase de planejamento da contratação, quando aplicável; Termo de Referência ou Projeto Básico.
XII - Está conforme?
12 - (Não) Ajustar processo.
Ajuste feito pelo solicitante seguindo as recomendações do despacho mais recente do processo.
XIII - (Sim) O objeto pretendido se enquadra como compra comum aos campi?
24 - (Sim) Socializar metas físicas para os potenciais participantes.
Socialização dos itens a serem licitados, em período indicado no Calendário de Compras Comuns, a fim de
que os potenciais participantes levantem e indiquem os quantitativos desejados por sua unidade
administrativa. Ao perceber que sua unidade pretende adquirir um item condizente com o objeto da licitação
e que não se encontra na relação enviada pelo gerenciador, o participante poderá solicitar a inclusão deste
item com a devida descrição, quantitativo requerido e pesquisas de preço.
O gerenciador deverá solicitar tais informações via e-mail (socializacao.compras@ifal.edu.br), informando o
prazo que o participante terá para responder à demanda enviada. Caso o participante não se posicione
durante o prazo determinado, o gerenciador poderá concluir o Termo de Referência excluindo a participação
dos faltantes.
XIV - (Não) Será Pregão tradicional ou para registro de preços (SRP)?
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O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, deverá ser instruído com a previsão dos recursos
orçamentários necessários e indicação das rubricas, exceto na hipótese de pregão para registro de preços
(art. 8º, inciso IV, do decreto nº 10.024/2019). Ressalta-se que a existência de preços registrados não obriga
a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir. De acordo com o decreto nº 7.892/2013:
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I – quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações
frequentes;
II – quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou
contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
III – quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV – quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a
ser demandado pela Administração.
25 - (Tradicional) Solicitar reserva orçamentária.
Solicitação de reserva orçamentária, com a indicação das rubricas; tendo em vista que não se trata de uma
aquisição/contratação para registro de preços.

 Coordenação de Gestão do Orçamento
26 - Atestar disponibilidade orçamentária.
Ateste da disponibilidade orçamentária, com indicação das rubricas, no montante total necessário para
aquisição/contratação.

 Departamento de Compras
27 - Consolidar Termo de Referência e, se necessário, ajustar PAC.
Consolidação do Termo de Referência com as descrições e metas físicas disponíveis. Este documento deve
ser elaborado observando os modelos de Termos de Referência disponibilizados pela Advocacia-Geral da
União (AGU), e disposições legais de acordo com o objeto solicitado. Além disso, deverá(ão) ser(em)
verificada(s) a(s) necessidade(s) de ajuste(s) no Plano Anual de Contratações.
Se for necessário conceder tratamento diferenciado e simplificado para Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP), conforme estabelece a Lei Complementar nº 123 de 2006 em seus artigos 47 a 49, o
processo deverá conter: Relatório da Consulta Parametrizada de Fornecedores que pode ser extraído do
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) em "Consulta", "Parametrizada de
Fornecedores"; bem como, quando couber, planilha de cálculo das cotas para ME e EPP.
Nota: Em caso de termo contratual, a minuta deverá ser elaborada antes do processo ir à Coordenação de
Licitações.

 Coordenação de Licitações
28 - Cadastrar itens no Portal de Compras Governamentais.
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Cadastramento dos itens previstos no Termo de Referência no portal de compras do Governo Federal
(Comprasnet 4.0).
XV - Será Pregão tradicional ou SRP?
Em se tratando de Pregão tradicional, o fluxo passará imediatamente à etapa 40 (elaboração de edital).
29 - (SRP) Divulgar a Intenção para Registro de Preços (IRP).
Divulgação da IRP pelo prazo de 8 (oito) dias úteis para que outros órgãos possam tomar conhecimento da
intenção de registro de preços e, se for o caso, manifestar interesse em participar.

 Participante
30 - Manifestar interesse.
Manifestação da demanda no Portal de Compras Governamentais (Comprasnet 4.0) conforme quantitativo
previsto no Termo de Referência.

 Coordenação de Licitações
31 - Verificar existência de manifestações externas.
Verificação da existência de manifestações por parte de Órgãos/Entidades externos ao Ifal em divulgação
feita no Portal de Compras Governamentais.
XVI - Há manifestações externas?
Se não houver manifestações externas, o fluxograma passará à fase 36 (confirmação de participação).
32 - (Sim) Coletar resultados de manifestações externas.
Coleta e organização das manifestações recebidas de Órgãos/Entidades externos ao Ifal em documento que
deverá ser anexado ao processo para análise da Diretoria de Suprimentos.

 Diretoria de Suprimentos
33 - Decidir sobre manifestações externas.
Análise dos pedidos de participação recebidos por meio do módulo IRP do Portal de Compras
Governamentais. Após análise, a Diretoria de Suprimentos deverá encaminhar o processo para o pregoeiro
responsável para que as decisões acerca das manifestações recebidas sejam registradas no sistema. Caso
haja aceite de manifestação e autorização para participação externa, o processo deverá ser encaminhado à
área de compras para inclusão das novas demandas no Termo de Referência. Caso não haja autorização para
participação externa, o processo deverá retornar à Coordenação de Licitações com a devida justificativa da
recusa.

 Coordenação de Licitações
XVII - A participação externa foi autorizada?
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34 - (Sim) Registrar aceite de manifestação.
Registro de aceite no Sistema Comprasnet 4.0, por meio do módulo IRP, das manifestações de interesse
cadastradas pelos participantes.
35 - (Não) Comunicar exclusão da manifestação.
Comunicação, por meio do Sistema Comprasnet 4.0, de que a intenção do(s) participante(s) foi rejeitada;
apresentando-lhe(s) justificativa para o referido ato.
36 - Solicitar confirmação de participação.
Abertura de prazo regulamentar mínimo de 2 (dois) dias úteis para que o(s) órgão(s)/entidade(s)
participante(s) da Administração Pública confirme(m) o interesse (inicialmente apresentado no Comprasnet
4.0) em participar do processo de aquisição/contratação em questão.

 Participante
37 - Confirmar participação.
Confirmação da participação na IRP no Sistema Comprasnet 4.0.

 Departamento de Compras
XVIII - Há necessidade de ajustes no processo?
38 - (Sim) Ajustar Termo de Referência.
Ajuste do Termo de Referência para inclusão das quantidades demandadas pelos órgãos/entidades externos
autorizados a participar do SRP, além das novas condições de compras, novos valores estimados e demais
informações que sejam necessárias. Nesta fase, deverá ser analisado se o processo necessitará de
manifestação jurídica em função de mudanças relativas ao critério de participação no SRP – valores até
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) são exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte na licitação (conforme art. 6º do decreto nº 8.538/2015).

 Coordenação de Licitações
39 - (Não) Encerrar IRP.
Encerramento do processo no Sistema Comprasnet 4.0, módulo IRP.
40 - Elaborar Edital.
Elaboração do edital de licitação conforme modelos disponibilizados pela Advocacia-Geral da União (AGU).

 Reitoria
41 - Aprovar edital e autorizar contratação.
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Aprovação do Edital e autorização para a contratação conforme modelo estabelecido. Ao término desta
atividade, em caso de análise positiva, a Reitoria deverá avaliar a necessidade de encaminhar o processo para
parecer jurídico da Procuradoria Federal. Em caso negativo, deverá devolver o processo para o setor de
licitações, ou ainda, caso a Reitoria não aprove a continuação do processo, este deverá ser devolvido para a
área de compras.

 Coordenação de Licitações
XIX - Trata-se de serviço de engenharia?
42 - (Não) Inserir atesto Parecer Referencial 05 ou 06/2019/PF/IFAL.
Inserção de declaração no processo confirmando que as disposições contidas no parecer referencial 05
(serviços) ou 06 (materiais) de 2019/PF/IFAL, conforme o objeto do pregão, foram atendidas. Além disso, o
referido parecer também deverá ser incluído no processo administrativo.
Após essa etapa, o fluxo passará à fase 47 (divulgação do edital).

 Reitoria
43 - (Sim) Encaminhar processo para análise jurídica.
Envio do processo à Procuradoria Federal (PF) junto ao Ifal para manifestação jurídica, considerando que os
pareceres referenciais 05 (cinco) e 06 (seis) de 2019, para pregão eletrônico, não abrangem serviços de
engenharia.

 Procuradoria Federal
44 - Analisar processo juridicamente.
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 até 15 (quinze) dias após o recebimento do processo pelo procurador,
podendo ser prorrogado motivadamente.

 Reitoria
45 - Devolvê-lo para análise.
Envio do processo à Coordenação de Licitações a fim de que seja feita análise da manifestação jurídica
emitida.

 Coordenação de Licitações
XX - Aprovado sem necessidade de diligências?
Se sim, o fluxo migrará para a etapa 47.
46 - (Não) Atender às diligências.
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Atendimento às diligências constantes na manifestação jurídica da Procuradoria Federal.
XXI - É necessária nova análise?
Se sim, o fluxo retornará à etapa 43 (encaminhamento para análise jurídica).
Se não, o fluxo avançará à etapa 47.
47 - Lançar Edital no Compras Governamentais e divulgá-lo no sítio eletrônico do IFAL.
Lançamento do Edital, devidamente aprovado, no Compras Governamentais dando início à fase externa da
licitação, bem como sua divulgação na página eletrônica da Pró-Reitoria de Administração.
48 - Publicar aviso de licitação.
Publicação do aviso de licitação nos meios e na forma disciplinada em legislação pertinente, cumprindo a
exigência oficial de dar publicidade ao ato público realizado.
49 - Realizar Sessão Pública.
Seleção da melhor proposta (escolha, segundo critérios objetivos estabelecidos no edital, de qual proposta
apresentada pelos licitantes se mostra mais vantajosa) e, realização dos procedimentos formais de
habilitação (verificação se os licitantes atendem aos critérios estabelecidos no edital conforme previsto nos
artigos 27-33 da Lei 8.666/93).
XXII - Houve recurso?
50 - (Não) Adjudicar objeto.
Adjudicação do objeto ao fornecedor vencedor (ato pelo qual a Administração atribui ao licitante vencedor
o objeto da licitação). Este procedimento é realizado por meio do sistema Comprasnet 4.0.

 Pró-Reitoria de Administração
51 - Homologar processo.
Homologação do procedimento licitatório realizada por meio do sistema Comprasnet 4.0. Com essa ação,
ratifica-se todo o procedimento e confere-se aos atos praticados aprovação para que produzam os efeitos
jurídicos necessários (Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da
União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília: TCU, Secretaria – Geral da Presidência: Senado Federal,
Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010).
Após essa etapa, o fluxo passará à fase 55 (publicação do resultado).
XXIII - (Sim) Atos foram mantidos?
(Não) Fluxo retornará à etapa 49 (sessão pública).

 Reitoria

52 - (Sim) Decidir recurso.
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Análise do(s) recurso(s) apresentado(s) e consequente aceitação ou recusa do(s) argumento(s).
XXIV - Decisão do pregoeiro foi mantida?
(Não) Fluxo retornará à etapa 49 (sessão pública).
53 - (Sim) Adjudicar objeto após recurso.
Adjudicação do objeto ao fornecedor vencedor depois de recurso (ato pelo qual a Administração atribui ao
licitante vencedor o objeto da licitação). Este procedimento é realizado por meio do sistema Comprasnet 4.0.
54 - Homologar processo após recurso.
Homologação do procedimento licitatório, após interposição de recurso, por meio do sistema Comprasnet
4.0. “Cabe à autoridade competente pela homologação verificar a legalidade dos atos praticados na licitação
e a conveniência da contratação do objeto licitado para a Administração” (Licitações e contratos: orientações
e jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília: TCU, Secretaria
– Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010).

 Coordenação de Licitações
55 - Publicar resultado do Pregão no Comprasgovernamentais e divulgá-lo no sítio eletrônico do IFAL.
Após a homologação do processo, o resultado da licitação deverá ser publicado no Diário Oficial da União
(D.O.U.) por meio da plataforma HOD SERPRO. Nos casos de Pregão eletrônico, este procedimento é
operacionalizado no Portal de Compras Governamentais. Além disso, o resultado deverá ser divulgado na
página eletrônica da Pró-Reitoria de Administração.
O Edital e o resultado do pregão devem ser inseridos no drive
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EFVsGPvBWx2b0KIZ6p275IEVuoI-a82E

de

Compras

XXV - A licitação foi do tipo SRP?
Não sendo SRP, será iniciado fluxo para emissão de empenho da despesa.
56 - (Sim) Confeccionar atas.
Elaboração das atas de registro de preços conforme resultado da licitação. Cada fornecedor vencedor terá
uma ata específica com os itens adjudicados.
57 - Coletar assinaturas.
Envio das atas para coleta de assinatura(s) do(s) fornecedor(es) e representante do Ifal. No caso da Reitoria,
ordinariamente, serão subscritas pelo Pró-reitor de Administração.

 Reitoria
58 - Publicar extrato das atas em diário oficial.
Publicação do extrato das atas de registro de preços no Diário Oficial da União (DOU).
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 Coordenação de Licitações
59 - Inserir vigência das atas.
Inserção de vigência das atas de registro de preços no Portal de Compras Governamentais por meio da
plataforma HOD SERPRO.
60 - Socializar atas.
Socialização das atas de registro de preços por meio do endereço
“socializacao.compras@ifal.edu.br”, além da sua publicação no sítio eletrônico do IFAL.

eletrônico

 Diretoria de Suprimentos
61 - Publicar atas no sítio eletrônico do IFAL e executar seu gerenciamento.
Publicação das atas de registro de preços no sítio eletrônico oficial do Ifal, com posterior constatação se será
necessário adquirir material ou contratar serviço imediatamente. Em caso positivo, o solicitante deverá ser
instruído sobre a necessidade de entrar em contato com a Coordenação de Gestão do Orçamento ou
Coordenação de Contratos, conforme o caso, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis.
Em caso negativo, executar seu gerenciamento acompanhando as vigências das atas.

 Solicitante
62 - Solicitar arquivamento do processo.
Solicitação de arquivamento processual, em conformidade com as diretrizes emitidas pela área de arquivo.
Nota: Se o objeto licitado estiver disponível para aquisição ou contratação, e for constatada a necessidade
de compra imediata, o solicitante deverá entrar em contato com a Coordenação de Gestão do Orçamento
ou Coordenação de Contratos, conforme o caso, a fim de que sejam adotadas as providências aplicáveis.
Término.
Imagem do fluxo
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3. Adesão à Ata de Registro de Preços - “Carona”
Definição
Utilização de ata, devidamente justificada, por órgão ou entidade não participante do Sistema de
Registro de Preços/SRP, mediante anuência do gerenciador do SRP, e nos limites estabelecidos
pelo instrumento convocatório.
Base Legal
● Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
● Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017/Secretaria de Gestão/MPDG.
● Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 2019/Secretaria de Governo
Digital/Ministério da Economia.
● Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020/Secretaria de Gestão/ME.
● Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020/SG/ME.
Requisitos básicos
Aceite do fornecedor registrado, anuência do gerenciador do SRP e ata de registro de preços
proveniente de órgão ou entidade da Administração Pública Federal.
Documentação necessária
O solicitante da aquisição/contratação deverá instruir o processo com a documentação abaixo, nos
momentos indicados pelos procedimentos do fluxograma:
a) Documento de Oficialização da Demanda (DOD) que é o artefato específico da área de TIC, ou
Documento de Formalização da Demanda (DFD) que é artefato específico para os demais
objetos;
b) Formulário de Análise Fundamentada de Pesquisa de Preços;
c) Estudo Técnico Preliminar (ETP);
d) Mapa de Riscos, quando for necessário;
e) Termo de Referência ou Projeto Básico;
f) Formulário de Adesão, com anexos obrigatórios.

FLUXOGRAMA
 Solicitante
1 - Identificar o que se pretende adquirir.
Identificação detalhada do objeto a ser adquirido, especialmente se é ou não um bem/serviço de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC): em caso de dúvida, o solicitante poderá entrar em
contato com sua área de TIC a fim de dirimi-la.
2 - Consultar Fornecedor e Gerenciador para averiguar possibilidade de realizar a Adesão.
Consultas ao gerenciador do Sistema de Registro de Preços (SRP) e ao fornecedor registrado na
ata, com o intuito de antecipar se ambos concordam com a adesão almejada. Em caso positivo,
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essas anuências precisam ser juntadas ao processo. Contudo, a "carona" não poderá acontecer
caso algum deles se posicione de forma desfavorável àquela adesão (§§ 1º e 2º do art. 22, decreto
nº 7.892/2013).
I - Trata-se de bem/serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)?
3 - (Sim) Abrir processo com Documento de Oficialização da Demanda – DOD.
Abertura de processo com DOD, artefato específico da área de TIC.
II - (Não) Trata-se de material/bem ou serviço?
4 - (Material/bem) Abrir processo com DFD, ETP, Formulário de Adesão e anexos, T. de
Referência, Pesq. de Preços.
Abertura de processo com:
– Documento de Formalização da Demanda para material (DFD-Material);
– Estudo Técnico Preliminar (IN nº 40/2020/SG/ME), elaborado por meio do “Sistema ETP digital”
disponível no Portal de Compras do Governo Federal;
– Formulário de Adesão e anexos obrigatórios;
– Termo de Referência (TR), que deverá ser adaptado a partir de modelo disponibilizado pela
Advocacia-Geral da União (AGU);
– Formulário de Análise Fundamentada de Pesquisa de Preços, bem como pesquisas que o
embasam, e Planilha de Apuração da Vantajosidade, cujo arquivo encontra-se disponível no
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XEj0dKWoVdNkThYZP6jMmDx33vqLGxTF
Nota: “Art. 4º Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições
comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou
execução do serviço, formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando
for o caso.” (Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020, Secretaria de Gestão do
Ministério da Economia)
5 - (Serviço) Abrir processo com Documento de Formalização da Demanda – DFD.
Abertura de processo com o Documento de Formalização da Demanda para serviços (DFDServiços).

 Diretoria de Tecnologia da Informação
6 - Verificar alinhamento com Planos: de Tec. da Inf. e Comunicação (PDTIC); e de Contratações
(PAC).
Verificação, pela área de TIC, se a aquisição/contratação está prevista no Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), bem como no Plano Anual de Contratações
(PAC).

 Diretoria de Suprimentos
7 - Verificar alinhamento com Plano Anual de Contratações (PAC).
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Verificação se a aquisição/contratação está prevista no Plano Anual de Contratações (PAC).
III - A demanda está prevista no PAC/PDTIC?
Se estiver regular, o fluxo passará para etapa 9 (DTI) ou à pergunta IV (DSUP), de acordo com o
objeto da Adesão.

 Diretoria de Tecnologia da Informação / Diretoria de Suprimentos
8 - (Não) Solicitar justificativa pelo não alinhamento ou adequação no processo.
Solicitação de justificativa pela ausência de previsão da demanda em planejamento de
aquisições/contratações, ou, de ajuste processual.

 Solicitante
12 - Ajustar processo.
Ajuste feito pelo solicitante seguindo as recomendações do despacho mais recente do processo.
Após essa etapa, o fluxo retornará à fase 6 (bem/serviço de TIC) ou 7 (DSUP).

 Diretoria de Tecnologia da Informação
9 - Indicar integrante técnico para a equipe de planejamento ou enviar para nova análise.
Indicação de servidor para representar a área de TIC na Equipe de Planejamento da Contratação,
ou envio do processo para nova análise pela Reitoria.

 Diretoria de Suprimentos
10 - Solicitar emissão da portaria da equipe de planejamento (IN nº 01/2019/SGD/ME) contendo
a aprovação do DOD pelo Reitor.
Solicitação da emissão de portaria da Equipe de Planejamento da Contratação, composta por (art.
2º, inciso IV, Instrução Normativa nº 01/Secretaria de Governo Digital/Ministério da Economia, de
04 de abril de 2019):
a) Integrante Técnico: servidor representante da Área de TIC, indicado pela
autoridade competente dessa área;
b) Integrante Administrativo: servidor representante da Área Administrativa,
indicado pela autoridade competente dessa área; e
c) Integrante Requisitante: servidor representante da Área Requisitante da
solução, indicado pela autoridade competente dessa área.
IV - Trata-se de serviço?
Não se tratando de serviço, o fluxo passará diretamente para pergunta V (aprovação da
documentação).
11 - (Sim) Solicitar aprovação do DFD e emissão da portaria equipe de planejamento (IN nº
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05/2017/SG/MPDG).
Requerimento de aprovação do Documento de Formalização da Demanda (DFD), pela Reitoria,
acompanhado de minuta da portaria da equipe de Planejamento da Contratação. “Os integrantes
da equipe de Planejamento da Contratação devem ter ciência expressa da indicação das suas
respectivas atribuições antes de serem formalmente designados” (art. 22, § 2º, Instrução
Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017/Secretaria de Gestão/MPDG).
V - Documentação foi aprovada?
Se a documentação for aprovada, o fluxo seguirá para a pergunta VIII (emissão de portaria).
VI - (Não) Alguma adequação foi solicitada?
Se não for solicitada adequação processual, o fluxo seguirá para a etapa 24 (informe de não
aprovação).
VII - (Sim) Trata-se de bem ou serviço de TIC?
Após esse questionamento, o fluxo retornará à etapa 8 (adequação processual).

 Reitoria
VIII - Foi solicitada emissão de portaria?
13 - (Não) Despachar processo para o Departamento de Compras.
Envio do processo diretamente para o Departamento de Compras/Proad, não sendo necessária
nova tramitação para a Diretoria de Suprimentos, nessa ocasião.
Após essa etapa, o fluxo passará imediatamente à fase 22 (análise de conformidade).
14 - (Sim) Emitir portaria equipe de planejamento.
Emissão de portaria da equipe de planejamento da contratação, conforme minuta enviada pela
Diretoria de Suprimentos.

 Diretoria de Suprimentos
15 - Informar designação da equipe de planejamento aos seus membros e indicar TR a ser
utilizado.
Envio da portaria de equipe de planejamento da contratação aos seus membros, com indicação do
modelo Termo de Referência disponibilizado pela Advocacia-Geral da União (AGU) a ser adaptado.

 Solicitante
16 - Realizar Pesquisa de Preços (IN nº 73/2020/SG/ME).
Realização de pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado na
aquisição/contratação pública, com juntada ao processo de: Formulário de Análise Fundamentada
de Pesquisa de Preços, bem como pesquisas que o embasam; e Planilha de Apuração da
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Vantajosidade,
cujo
arquivo
encontra-se
disponível
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XEj0dKWoVdNkThYZP6jMmDx33vqLGxTF

no

No caso de pesquisas realizadas diretamente com fornecedores, deve-se comprovar a solicitação
formal e a resposta do pedido de cotação de preços, conforme art. 5º da IN nº 73 de 05 de agosto
de 2020.
Nota: “Art. 4º Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições
comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou
execução do serviço, formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando
for o caso.” (Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020, Secretaria de Gestão do
Ministério da Economia)
IX - O valor da Adesão é superior a R$ 33.000,00 (engenharia) ou R$ 17.600,00 (demais)?
Se não for superior, fluxo progredirá para a etapa 19 (reserva orçamentária).
VII - (Sim) Trata-se de bem/serviço de TIC?
17 - (Não) Elaborar Est. Téc. Preliminar (ETP) e Mapa de Riscos – Capítulo III, IN nº
05/2017/SG/MPDG.
Elaboração do ETP, no “Sistema ETP digital”, e preenchimento do “Mapa de Riscos”, que pode ser
acessado por meio da função “carregar modelo” de documento no Sistema Integrado de
Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC). Ambos documentos ficarão sob a responsabilidade
da equipe de planejamento que, em regra, será presidida pelo solicitante da contratação.
Destaca-se que podem ser elaborados Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos comuns
para serviços de mesma natureza, semelhança ou afinidade (art. 20, § 5º, Instrução Normativa nº
05/Secretaria de Gestão/MPDG, de 26 de maio de 2017).
18 - (Sim) Realizar o Estudo Técnico Preliminar da Contratação (Art. 11, IN nº 01/2019/SGD/ME).
Realização do Estudo Técnico Preliminar da Contratação pelos Integrantes Técnico e Requisitante
da equipe de planejamento, que será aprovado e assinado pelos mesmos e pela autoridade
máxima da Área de TIC. Caso essa autoridade venha a compor a equipe de planejamento, quem
assinará tal estudo será o seu superior hierárquico (artigo 11, §§ 2º e 3º, Instrução Normativa nº
01, de 04 de abril de 2019/Secretaria de Governo Digital/Ministério da Economia).
Além disso, conforme artigo 38 da mesma norma:
§ 4º O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser juntado aos autos do processo administrativo,
pelo menos:
I - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
II - ao final da fase de Seleção do Fornecedor;
III - uma vez ao ano, durante a gestão do contrato; e
IV - após eventos relevantes.

 Coordenação de Gestão do Orçamento
19 - Fazer reserva orçamentária.
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Confirmação da disponibilidade orçamentária, indicando as respectivas rubricas, no montante
total necessário para aquisição/contratação.

 Solicitante
20 - Elaborar Termo de Referência (TR).
Elaboração do Termo de Referência, ou Projeto Básico, por meio da adaptação de modelo
disponibilizado pela Advocacia-Geral da União (AGU) e indicado pela Diretoria de
Suprimentos/Proad.
21 - Incluir no processo Formulário de Adesão (SIPAC) com seus anexos obrigatórios.
Inclusão do Formulário de Adesão, devidamente preenchido, e de seus anexos obrigatórios no
processo eletrônico. O Formulário encontra-se disponibilizado no SIPAC por meio da função
carregar modelo.

 Departamento de Compras
22 - Analisar documentação, verificar a habilitação do fornecedor e, se necessário, ajustar PAC.
Análise processual, principalmente quanto à necessidade de correção de: pesquisa de preços;
documentos que compõem fase de planejamento da contratação, quando aplicável; Termo de
Referência ou Projeto Básico, e; Formulário de Adesão e seus anexos. Em seguida, deverá ser
verificada e inclusa no processo a habilitação do fornecedor, que trará:
– Habilitação jurídica (art. 28 da lei nº 8.666/93), acessada por meio do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAF) em "Consulta", "Níveis de Cadastramento", "Nível II Habilitação Jurídica";
– Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal através da
"Declaração de que não emprega menor" emitida pelo fornecedor;
– Consulta ao Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados (CADIN), verificada no sítio
eletrônico <siafi.tesouro.gov.br>;
– Consulta Consolidada do Tribunal de Contas da União (<certidoes-apf.apps.tcu.gov.br>) a qual
abrange: Inidôneos – Licitantes Inidôneos; Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNIA; Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas - CEIS; Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP;
– Demais exigências habilitatórias (art. 27 da lei nº 8.666/93) disponíveis no SICAF em "Consulta",
"Situação do Fornecedor".
Após tais inclusões, deverá ser verificada a necessidade de ajuste(s) no Plano Anual de
Contratações, tendo em vista que a aquisição/contratação de itens não previstos inicialmente no
PAC pode ter sido autorizada.
V - Documentação aprovada?
12 - (Não) Ajustar processo.
Ajuste feito pelo solicitante seguindo as recomendações do despacho mais recente do processo.
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 Coordenação de Licitações
23 - (Sim) Registrar a solicitação de adesão no SIASG.
Registro da solicitação de adesão no Comprasnet 4.0, a fim de que o Gerenciador do Sistema de
Registro de Preços (SRP) conceda a anuência necessária à continuidade da "Carona" (art. 22 do
decreto nº 7.892/2013).
X - Foi aprovada pelo Gerenciador?
Em caso de aprovação, fluxo migrará para a pergunta XI (serviço de engenharia?)

 Diretoria de Suprimentos
24 - (Não) Comunicar não aprovação.
Comunicação ao solicitante de que sua demanda não foi aprovada em instância superior, ao tempo
em que lhe informa a próxima etapa: arquivamento.
25 - Solicitar arquivamento do processo.
Solicitação de arquivamento processual, em conformidade com as diretrizes emitidas pela área de
arquivo, realizada pelo solicitante do objeto.
Cumprida a etapa 25 (arquivamento), chega-se ao término do presente fluxo.
XI - Trata-se de serviço de engenharia?
Em se tratando de serviço de engenharia, o fluxo passará à fase 28 (encaminhamento para análise
jurídica).

 Departamento de Compras
26 - (Não) Inserir atesto Parecer Referencial nº 03/2019/PF/IFAL.
Inserção de atesto no processo confirmando que disposições, relacionadas a compras, contidas no
Parecer Referencial nº 03/2019/PF/IFAL foram atendidas. Além disso, o referido parecer também
deverá ser incluído no processo eletrônico.

 Reitoria
27 - Aprovar o Termo de Referência e autorizar Adesão.
Aprovação do Termo de Referência e autorização para a contratação conforme modelo
estabelecido. Para a autorização, recomenda-se o uso da função "carregar modelo" na ocasião de
cadastro do documento no SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos).
Executada a atividade 27 (autorização da Adesão), o fluxo passará diretamente à etapa 33 (ciência
da aprovação).
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28 - Aprovar o TR, autorizar Adesão e encaminhar processo para análise jurídica.
Aprovação do Termo de Referência e autorização para a contratação conforme modelo
estabelecido. Para a autorização, recomenda-se o uso da função "carregar modelo" na ocasião de
cadastro do documento no SIPAC.
Em seguida, o processo deverá ser encaminhado à Procuradoria Federal (PF) para análise jurídica.

 Procuradoria Federal
29 - Analisar o processo juridicamente.
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 do recebimento do processo pelo
procurador, podendo ser prorrogado motivadamente.

 Reitoria
30 - Devolvê-lo para análise.
Envio do processo eletrônico ao Departamento de Compras a fim de que seja feita análise da
manifestação jurídica emitida.

 Departamento de Compras
XII - Aprovado sem a necessidade de diligências?
Em caso positivo, o fluxo seguirá para a etapa 34 (encaminhamento à CGO).
31 - (Não) Atender às diligências.
Atendimento às diligências constantes na manifestação jurídica da Procuradoria Federal.
XIII - É necessária nova análise?
Se não for necessária outra análise jurídica, o fluxo passará para a etapa 34 (encaminhamento à
CGO).

 Reitoria
32 - (Sim) Encaminhar para nova análise jurídica.
Encaminhamento do processo à Procuradoria Federal (PF) junto ao IFAL para nova manifestação
jurídica, considerando que o parecer referencial nº 03/2019 não abrange serviços de engenharia.
Cumprida essa etapa 32 (encaminhamento à PF), fluxo retornará à etapa 29 (análise jurídica).
33 - Dar ciência da aprovação.
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Envio do processo eletrônico ao Departamento de Compras/PROAD com o Termo de Referência
aprovado e documento que autoriza a contratação anexo.

 Departamento de Compras
34 - Publicar Adesão no sítio elet. IFAL. Encaminhar processo à CGO para emissão de empenho.
Publicação da Adesão no sítio eletrônico da Pró-reitoria de Administração. Em seguida, o processo
eletrônico deverá ser encaminhado à Coordenação de Gestão do Orçamento para realização de
empenho da despesa.
O extrato da adesão e o Termo de Referência devem ser inseridos no drive de Compras
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EFVsGPvBWx2b0KIZ6p275IEVuoI-a82E
Realizada a etapa 34 (encaminhamento à CGO), o fluxo segue para emissão de empenho.

Imagem do fluxo
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4. 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
● Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
● Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001/MPOG
● Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017/Secretaria de Gestão/MPDG.
● Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 2019/Secretaria de Governo
Digital/Ministério da Economia.
● Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020/Secretaria de Gestão/ME.
● Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020/SG/ME.
Requisitos básicos
Enquadramento da situação fática a algum dos incisos previstos no artigo 24 da lei nº 8.666/93,
relação esta que não pode ser aumentada pela Administração; pesquisa de preços.
Documentação necessária
O solicitante da aquisição/contratação deverá instruir o processo com a documentação abaixo, nos
momentos indicados pelos procedimentos do fluxograma:
a) Documento de Oficialização da Demanda (DOD) ou Documento de Formalização da Demanda
(DFD);
b) Formulário de Análise Fundamentada de Pesquisa de Preços, sempre que couber;
c) Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Mapa de Riscos, quando for necessário;
d) Termo de Referência ou Projeto Básico.

FLUXOGRAMA
 Solicitante
1 - Identificar o que se pretende adquirir.
Identificação detalhada do objeto a ser adquirido, especialmente se é ou não um bem/serviço de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC): em caso de dúvida, o solicitante poderá entrar em
contato com sua área de TIC a fim de dirimi-la.
I - Trata-se de bem/serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)?
2 - (Sim) Abrir processo com o Documento de Oficialização da Demanda – DOD.
Abertura de processo com DOD, artefato específico da área de TIC.
II - (Não) Trata-se de material/bem ou serviço?
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3 - (Material/bem) Abrir processo com o DFD, Est. Téc. Preliminar (ETP), Termo de Referência
(TR), Pesq. de Preços.
Abertura de processo com:
– Documento de Formalização da Demanda para material (DFD-Material);
– Estudo Técnico Preliminar (IN nº 40/2020/SG/ME), elaborado por meio do “Sistema ETP digital”
disponível no Portal de Compras do Governo Federal;
– Termo de Referência (TR), que deverá ser adaptado a partir de modelo disponibilizado pela
Advocacia-Geral da União (AGU). Considerando que a AGU não disponibiliza modelos específicos
de dispensa e inexigibilidade, deverá ser utilizado modelo de pregão que mais se aproximar do
objeto pretendido;
– Formulário de Análise Fundamentada de Pesquisa de Preços, bem como pesquisas que o
embasam, e planilha de apuração do preço médio, cujo arquivo poderá ser solicitado ao
Departamento de Compras/PROAD.
No caso de pesquisas realizadas diretamente com fornecedores, deve-se comprovar a solicitação
formal e a resposta do pedido de cotação de preços, conforme art. 5º da IN nº 73 de 05 de agosto
de 2020.
Nota: “Art. 4º Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições
comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou
execução do serviço, formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando
for o caso” (Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020, Secretaria de Gestão do
Ministério da Economia). Entretanto, as regras para justificativa de preços em Inexigibilidade
aplicam-se, naquilo que couber, à Dispensa de Licitação: de modo particular, à que se enquadrar
no inciso III, IV, XV, XVI ou XVII do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 1993 (§ 4º do artigo 7º).
4 - (Serviço) Abrir processo com o Doc. de Formalização da Demanda – DFD.
Abertura de processo com o Documento de Formalização da Demanda para serviços (DFDServiços).

 Diretoria de Tecnologia da Informação
5 - Verificar alinhamento com Planos: de Tec. da Inf. e Comunicação (PDTIC); e de Contratações
(PAC).
Verificação se a aquisição/contratação está prevista no Plano Diretor de Tecnologia da Informação
e Comunicação (PDTIC), bem como no Plano Anual de Contratações (PAC).

 Diretoria de Suprimentos
6 - Verificar alinhamento com Plano Anual de Contratações (PAC).
Verificação se a aquisição/contratação está prevista no Plano Anual de Contratações (PAC).
III - Documentação está regular?
Se estiver regular, o fluxo passará para etapa 8 (DTI) ou à pergunta IV (DSUP), de acordo com o
objeto da Dispensa.
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 Diretoria de Tecnologia da Informação / Diretoria de Suprimentos
7 - (Não) Solicitar justificativa pelo não alinhamento ou adequação no processo.
Solicitação de justificativa pela ausência de previsão da demanda em planejamento de
aquisições/contratações; ou, de ajuste processual.

 Solicitante
12 - Ajustar processo.
Ajuste feito pelo solicitante seguindo as recomendações do despacho mais recente do processo.
Após essa etapa, o fluxo retornará à fase 5 (DTI) ou 6 (DSUP).

 Diretoria de Tecnologia da Informação
8 - Indicar integrante técnico à equipe de planejamento ou enviar processo para nova análise.
Indicação de servidor para representar a área de TIC na Equipe de Planejamento da Contratação;
ou envio do processo para nova análise pela Reitoria.

 Diretoria de Suprimentos
9 - Solicitar aprovação do DOD e emissão da portaria equipe de planejamento (IN nº
01/2019/SGD/ME).
Solicitação de aprovação do Documento de Oficialização da Demanda (DOD) acompanhado de
minuta de portaria Equipe de Planejamento da Contratação, composta por (art. 2º, inciso IV,
Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 2019/Secretaria de Governo Digital/Ministério da
Economia):
a) Integrante Técnico: servidor representante da Área de TIC, indicado pela autoridade competente
dessa área;
b) Integrante Administrativo: servidor representante da Área Administrativa, indicado pela
autoridade competente dessa área; e
c) Integrante Requisitante: servidor representante da Área Requisitante da solução, indicado pela
autoridade competente dessa área.
IV - Trata-se de serviço?
Não se tratando de serviço, o fluxo passará diretamente para pergunta V (aprovação de
documentos).
10 - (Sim) Solicitar aprovação do DFD e emissão da portaria equipe de planejamento (IN nº
05/2017/SG/MPDG).
Requerimento de aprovação do Documento de Formalização da Demanda (DFD), pela Reitoria,
acompanhado de minuta da portaria da equipe de Planejamento da Contratação. “Os integrantes
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da equipe de Planejamento da Contratação devem ter ciência expressa da indicação das suas
respectivas atribuições antes de serem formalmente designados” (art. 22, § 2º, Instrução
Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017/Secretaria de Gestão/MPDG).
V - Documentação foi aprovada?
Se a documentação for aprovada, o fluxo seguirá para a pergunta VIII (emissão de portaria).
VI - (Não) Alguma adequação foi solicitada?
11 - (Não) Comunicar não aprovação.
Comunicação ao solicitante de que sua demanda não foi aprovada em instância superior, ao tempo
em que lhe informa a próxima etapa: arquivamento.
Em caso de não aprovação, o fluxograma seguirá para a etapa 29 (arquivamento).
VII - (Sim) Trata-se de bem ou serviço de TIC?
Após essa etapa, o fluxo retornará à etapa 7 (adequação processual).
VIII - Foi solicitada emissão de portaria?

 Reitoria
13 - (Não) Despachar processo para o solicitante.
Envio do processo diretamente para o solicitante, não sendo necessária nova tramitação pela
Diretoria de Suprimentos nessa ocasião.
Após essa etapa, o fluxo passará à etapa 17 (verificação de possibilidade).
14 - (Sim) Emitir portaria equipe de planejamento.
Emissão de portaria da equipe de planejamento da contratação conforme minuta enviada pela
Diretoria de Suprimentos.

 Diretoria de Suprimentos
15 - Informar designação da equipe de planejamento aos seus membros, e indicar TR a ser
utilizado.
Envio da portaria da equipe de planejamento da contratação aos seus membros, com indicação do
modelo do Termo de Referência disponibilizado pela Advocacia-Geral da União (AGU) a ser
adaptado.

 Solicitante
16 - Realizar Pesquisa de Preços (IN nº 73/2020/SG/ME).
Realização de pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado na
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aquisição/contratação pública, com juntada ao processo de: Formulário de Análise Fundamentada
de Pesquisa de Preços, bem como pesquisas que o embasam; e planilha de apuração do preço
médio, cujo arquivo poderá ser solicitado ao Departamento de Compras/PROAD.
No caso de pesquisas realizadas diretamente com fornecedores, deve-se comprovar a solicitação
formal e a resposta do pedido de cotação de preços, conforme art. 5º da IN nº 73 de 05 de agosto
de 2020.
Nota: “Art. 4º Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições
comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou
execução do serviço, formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando
for o caso” (Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020, Secretaria de Gestão do
Ministério da Economia). Entretanto, as regras para justificativa de preços em Inexigibilidade
aplicam-se, naquilo que couber, à Dispensa de Licitação: de modo particular, à que se enquadrar
no inciso III, IV, XV, XVI ou XVII do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 1993 (§ 4º do artigo 7º).
17 - Verificar junto ao Depto. de Compras a possibilidade de Dispensa.
Verificação com a área de compras sobre possibilidade de realizar a aquisição/contratação por
meio de Dispensa de Licitação.
IX - É possível?
As hipóteses que autorizam a Administração Pública a dispensar uma licitação estão previstas na
lei nº 8.666/93, especificamente em seu artigo 24 (vinte e quatro). O rol que está previsto é
exaustivo, ou seja, não se admite o aproveitamento de situações inovadoras aos seus incisos para
essa finalidade. Recomenda-se, pois, cautela ao servidor no momento de fazer o enquadramento
da Dispensa.

 Departamento de Compras
18 - (Não) Orientar alteração do processo: Pregão, Adesão, Inexigibilidade, por exemplo.
Orientação ao solicitante sobre a inviabilidade de dispensar a licitação; sugerindo-lhe, se possível,
alteração para outra forma de aquisição/contratação.
Realizada a etapa 18 (alteração do processo), seguir-se-á fluxograma diverso de Dispensa de
Licitação.
19 - (Sim) Identificar enquadramento legal e orientar sobre o processo de Dispensa (art. 24 lei
8.666/93).
Identificação do inciso que corresponde ao caso concreto; bem como orientação ao solicitante
quanto a procedimentos presentes numa dispensa de licitação, tais como: situações em que o
planejamento da contratação não é obrigatório; possibilidade de realizar cotação eletrônica (Port.
nº 306/2001/MPOG); entre outros, de acordo com o objeto processual.
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 Solicitante
X - Qual o objeto da Dispensa (Bens/serviços de TIC e demais serviços, ou bem/material que não
é de TIC)?
No caso de bem/material que não seja de TIC, o fluxo migrará imediatamente para a etapa 24
(análise da conformidade).
XI - (Bens/serviços de TIC e demais serviços) Trata-se de bem/serviço de TIC ou demais serviços?
Em se tratando de bem/serviço de TIC, o fluxo progredirá para a pergunta XIII (enquadra-se no
inciso II?)
XII - (Demais serviços) Enquadra-se no inciso I, II, III, IV ou XI do art. 24 lei nº 8.666/93?
O presente questionamento tem por objetivo direcionar o fluxo para o cumprimento de normas
relacionadas ao planejamento da contratação. Nesse sentido, o artigo 8º da IN nº 40/2020/SG/ME
faculta a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) às situações estabelecidas pelos incisos I,
II, III, IV e XI do referido artigo 24.
Caso a Dispensa de Licitação, para demais serviços, seja enquadrada em algum desses incisos, o
fluxo poderá passar diretamente para a fase 22 (disponibilidade orçamentária).
20 - (Não) Elaborar Est. Téc. Preliminar (ETP) e Mapa de Riscos – Capítulo III, IN nº
05/2017/SG/MPDG.
Elaboração do ETP, no “Sistema ETP digital”, e preenchimento do “Mapa de Riscos”, que pode ser
acessado por meio da função “carregar modelo” de documento no Sistema Integrado de
Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) ou acessado no drive do Departamento de Compras
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XEj0dKWoVdNkThYZP6jMmDx33vqLGxTF
Ambos os documentos ficarão sob a responsabilidade da equipe de planejamento que, em regra,
será presidida pelo solicitante da contratação.
Destaca-se que podem ser elaborados Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos comuns
para serviços de mesma natureza, semelhança ou afinidade (art. 20, § 5º, Instrução Normativa nº
05, de 26 de maio de 2017/Secretaria de Gestão/MPDG).
XIII - (Bens/serviços de TIC) Enquadra-se no inciso II do art. 24 lei nº 8.666/93?
O normativo de TIC que regulamenta a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) prevê a sua
não obrigatoriedade apenas para o caso do inciso II (artigo 1º, § 1º, IN nº 01/2019/SGD/ME).
Se a Dispensa para bens/serviços de TIC for enquadrada no inciso II; fluxo poderá migrar para a
fase 22 (disponibilidade orçamentária).
21 - (Não) Realizar o Estudo Técnico Preliminar da Contratação (Art. 11, IN nº 01/2019/SGD/ME).
Realização do Estudo Técnico Preliminar da Contratação pelos Integrantes Técnico e Requisitante
da equipe de planejamento, que será aprovado e assinado pelos mesmos e pela autoridade
máxima da Área de TIC. Caso essa autoridade venha a compor a equipe de planejamento, quem
assinará tal estudo será o seu superior hierárquico (artigo 11, §§ 2º e 3º, Instrução Normativa nº
01, de 04 de abril de 2019/Secretaria de Governo Digital/Ministério da Economia).
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Além disso, conforme artigo 38 da mesma norma:
§ 4º O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser juntado aos autos do processo administrativo,
pelo menos:
I - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
II - ao final da fase de Seleção do Fornecedor;
III - uma vez ao ano, durante a gestão do contrato; e
IV - após eventos relevantes.

 Coordenação de Gestão do Orçamento
22 - Atestar disponibilidade orçamentária.
Ateste de disponibilidade orçamentária, com indicação das rubricas, no montante total necessário
para a aquisição ou contratação.

 Solicitante
23 - Elaborar Termo de Referência ou Projeto Básico.
Elaboração do Termo de Referência, ou Projeto Básico, por meio da adaptação de modelo
disponibilizado pela Advocacia-Geral da União (AGU) e indicado pela Diretoria de
Suprimentos/PROAD.
Se for necessário conceder tratamento diferenciado e simplificado para microempresas (ME) e
empresas de pequeno porte (EPP), conforme estabelece a lei complementar nº 123 de 2006 em
seus artigos 47 a 49, o processo deverá conter: Relatório da Consulta Parametrizada de
Fornecedores que pode ser extraído do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
(SICAF) em "Consulta", "Parametrizada de Fornecedores"; bem como, quando couber, planilha de
cálculo das cotas para ME e EPP.

 Departamento de Compras
24 - Analisar a conformidade da documentação e, se necessário, ajustar PAC.
Análise processual, principalmente, sobre a presença e correção de: pesquisa de preços;
documentos que compõem fase de planejamento da contratação, quando aplicável; Termo de
Referência ou Projeto Básico. Em seguida, deverá ser verificada a necessidade de ajuste(s) no Plano
Anual de Contratações.
XIV - Está conforme?
12 - (Não) Ajustar processo.
Ajuste feito pelo solicitante seguindo as recomendações do despacho mais recente do processo.
25 - (Sim) Formalizar, no processo, enquadramento da Dispensa na legislação (reconhecimento).
Elaboração de documento, o qual deverá ser juntado ao processo eletrônico, que relate ao menos:
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objeto e valor estimado da aquisição/contratação; setor ou unidade administrativa solicitante, e;
enquadramento da situação a algum dos incisos previstos no artigo 24 da lei nº 8.666/93. 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”.
XV - Trata-se de aquisição de bem/material enquadrada no inciso II do art. 24 lei nº 8.666/93?
26 - (Sim) Realizar Cotação Eletrônica de Preços (Port. nº 306/2001/MPOG).
Realização da Cotação Eletrônica de Preços, por meio do Comprasnet 4.0, a qual foi regulamentada
pela Portaria nº 306, em 13 de dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão.
Segundo o seu manual (disponível no Portal de Compras do Governo Federal): “A cotação
eletrônica se caracteriza como uma sessão pública virtual, que transcorrerá sem interferência do
servidor responsável pelas compras, onde a sociedade poderá observar as aquisições efetuadas
pelo Governo Federal e os valores contratados.”
27 - (Não) Verificar habilitação do fornecedor que orçou melhor preço e enviar-lhe TR solicitando
ciência.
Verificação e inclusão da habilitação do fornecedor no processo eletrônico:
– Habilitação jurídica (art. 28 da lei nº 8.666/93): pode ser acessada por meio do SICAF (Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores) em “Consulta”, “Níveis de Cadastramento”, “Nível
II – Habilitação Jurídica”;
– Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (“declaração de que
não emprega menor”);
– Consulta ao CADIN (Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados) que pode ser verificada no
<siafi.tesouro.gov.br>;
– Consulta Consolidada do Tribunal de Contas da União (<certidoes-apf.apps.tcu.gov.br>) a qual
abrange: Inidôneos – Licitantes Inidôneos; CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; CEIS – Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas; CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas;
– Demais exigências habilitatórias (art. 27 da lei nº 8.666/93) disponíveis no SICAF: “Consulta”,
“Situação do Fornecedor”.
Posteriormente, o Termo de Referência ou Projeto Básico deverá ser enviado ao fornecedor; nessa
ocasião, também é necessário solicitar-lhe expressa concordância com as disposições de tal
instrumento.
Nota: Em caso de termo contratual, a sua minuta deverá ser elaborada antes do processo ir à
Reitoria.
XVI - Habilitação e ciência estão regulares?
Se estiverem regulares, o fluxo seguirá imediatamente para a nota que precede à pergunta XIX
(enquadra-se em qual inciso?).
28 - (Não) Solicitar ajustes ao fornecedor.
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Solicitação de ajuste(s) ao fornecedor para que seja(m) regularizada(s) inconsistência(s) em sua
habilitação ou ciência. Recomenda-se para tanto a concessão de, ao menos, cinco dias úteis,
prorrogáveis por igual período, em face do disposto na Lei Complementar nº 123/2006:
Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016).
§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do
débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016).
XVII - Ajustes foram realizados?
Em caso positivo, o fluxo passará para a nota que precede à pergunta XIX (enquadra-se em qual
inciso?).
XVIII - (Não) Há fornecedor apto a prover o objeto?
Se houver fornecedor classificado na cotação eletrônica, o fluxo retornará à fase 27 (verificar
habilitação).
29 - (Não) Solicitar arquivamento do processo.
Solicitação de arquivamento processual, em conformidade com as diretrizes emitidas pela área de
arquivo, realizada pelo solicitante do objeto.
Cumprida a etapa 29 (arquivamento), chega-se ao término do presente fluxo.
XIX - Enquadra-se em qual inciso do art. 24 da lei nº 8.666/93?
30 - (Inciso I ou II) Juntar ao processo Ofício nº 32/2019/PF/IFAL.
Juntada ao processo administrativo do Ofício nº 32/2019 Procuradoria Federal junto ao IFAL, que
trata da não obrigatoriedade de manifestação jurídica prévia para Dispensas de Licitação em
virtude do valor de aquisição ou contratação.

 Reitoria
31 - Aprovar o Termo de Referência, decidir Dispensa e autorizá-la.
Aprovação do Termo de Referência e autorização para a contratação conforme modelo
estabelecido. Para a autorização, recomenda-se o uso da função "carregar modelo" na ocasião de
cadastro do documento no SIPAC.
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Após esse passo, fluxo passará diretamente para a ratificação (37).
32 - (Demais incisos) Aprovar o TR, decidir Dispensa, autorizá-la e encaminhar processo para
análise jurídica.
Aprovação do Termo de Referência e autorização para a contratação conforme modelo
estabelecido. Para a autorização, recomenda-se o uso da função "carregar modelo" na ocasião de
cadastro do documento no SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos).
Em seguida, o processo deverá ser encaminhado à Procuradoria Federal (PF) para análise jurídica.

 Procuradoria Federal
33 - Analisar processo juridicamente.
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 do seu recebimento pelo
procurador, podendo ser prorrogado motivadamente.

 Reitoria
34 - Devolvê-lo para análise.
Envio do processo eletrônico ao Departamento de Compras a fim de que seja feita análise da
manifestação jurídica emitida.
XX - Aprovado sem a necessidade de diligências?

 Departamento de Compras
35 - (Não) Atender às diligências.
Atendimento às diligências constantes na manifestação jurídica da Procuradoria Federal.
XXI - É necessária nova análise?

 Reitoria
36 - (Sim) Encaminhar para nova análise jurídica.
Encaminhamento do processo à Procuradoria Federal (PF) junto ao IFAL para nova e imprescindível
manifestação jurídica.
Depois desse passo, o fluxo retornará à etapa 33 (análise jurídica).
37 - (XX-Sim/XXI-Não) Ratificar a Dispensa (Art. 26 lei nº 8.666/93).
Ratificação da Dispensa de Licitação por meio de documento a ser juntado ao processo eletrônico.
O despacho de ratificação deverá fazer expressa menção ao cumprimento do artigo 26 da lei nº
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8.666/93:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as
situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento
previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5
(cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)

 Departamento de Compras
38 - Registrar Dispensa no SIASG e publicá-la no sítio eletrônico do IFAL.
Registro da Dispensa de Licitação no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
(SIASG-Comprasnet) por meio de: “Serviços do Governo”; “SIASGNet”; “Divulgação Compras”;
“Dispensa/Inexigibilidade”; “Incluir Dispensa/Inexigibilidade”. 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.
O Termo de Referência e o extrato da publicação no DOU devem ser inseridos no drive de Compras
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EFVsGPvBWx2b0KIZ6p275IEVuoI-a82E
39 - Encaminhar processo à CGO para emissão do empenho.
Encaminhamento do processo eletrônico à Coordenação de Gestão do Orçamento para realização
de empenho da despesa.
Nota: As Dispensas estarão aptas para empenho quando estiverem com “Situação Atual da
Compra”, no sistema, “Dispensa de Licitação Encerrada”.
Realizada a etapa 39 (encaminhamento à CGO), seguir-se-á o fluxograma para emissão de
empenho.
Imagem do fluxo
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5. 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
● Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
● Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017/Secretaria de Gestão/MPDG.
● Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 2019/Secretaria de Governo
Digital/Ministério da Economia.
● Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020/Secretaria de Gestão/ME.
● Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020/SG/ME.
Requisitos básicos
Documento ou razões que fundamentem a inviabilidade de competição, conforme estabelece o
artigo 25 da lei nº 8.666/93; justificativa de preços praticados.
Documentação necessária
O solicitante da aquisição/contratação deverá instruir o processo com a documentação abaixo, nos
momentos indicados pelos procedimentos do fluxograma:
a) Documento de Oficialização da Demanda (DOD) ou Documento de Formalização da Demanda
(DFD);
b) Justificativa de preços;
c) Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Mapa de Riscos, quando for necessário;
d) Termo de Referência ou Projeto Básico.

FLUXOGRAMA
 Solicitante
1 - Identificar o que se pretende adquirir.
Identificação detalhada do objeto a ser adquirido, especialmente se é ou não um bem/serviço de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC): em caso de dúvida, o solicitante poderá entrar
em contato com sua área de TIC a fim de dirimi-la.
I - Trata-se de bem/serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)?
2 - (Sim) Abrir processo com o Documento de Oficialização da Demanda – DOD.
Abertura de processo com DOD, artefato específico da área de TIC.
II - (Não) Trata-se de material/bem ou serviço?
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3 - (Material/bem) Abrir proc. com DFD; ETP; T. de Referência; comprovações de:
exclusividade, e razoabilidade de preços.
Abertura de processo com:
– Documento de Formalização da Demanda para material (DFD-Material);
– Estudo Técnico Preliminar (IN nº 40/2020/SG/ME), elaborado por meio do “Sistema ETP digital”
disponível no Portal de Compras do Governo Federal;
– Termo de Referência (TR), que deverá ser adaptado a partir de modelo disponibilizado pela
Advocacia-Geral da União (AGU). Considerando que a AGU não disponibiliza modelos específicos
de dispensa e inexigibilidade, deverá ser utilizado modelo de pregão que mais se aproximar do
objeto pretendido.
– Comprovação de exclusividade feita por meio de atestado fornecido pelo órgão de registro do
comércio do local em que se realizaria a licitação, pelo Sindicato, Federação ou Confederação
Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
– Justificativa de preços praticados, em observância às condições estabelecidas pelo artigo 7º da
Instrução Normativa nº 73/2020/Secretaria de Gestão/ME, com planilha de apuração da
vantajosidade ou argumentação hábil que possa substituí-la. A planilha está disponibilizada no
drive https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XEj0dKWoVdNkThYZP6jMmDx33vqLGxTF
Nota: Caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto anteriormente, a justificativa
de preços poderá ser realizada com objetos de mesma natureza (§2º do mesmo artigo 7º).
4 - (Serviço) Abrir processo com o Doc. de Formalização da Demanda – DFD.
Abertura de processo com o Documento de Formalização da Demanda para serviços (DFDServiços).

 Diretoria de Tecnologia da Informação
5 - Verificar alinhamento com Planos: de Tec. da Inf. e Comunicação (PDTIC); e de Contratações
(PAC).
Verificação se a aquisição/contratação está prevista no Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PDTIC), bem como no Plano Anual de Contratações (PAC). Caso não
esteja prevista em algum desses planos, deverá constar no processo justificativa correspondente.

 Diretoria de Suprimentos
6 - Verificar alinhamento com Plano Anual de Contratações (PAC).
Verificação se a aquisição/contratação está prevista no Plano Anual de Contratações (PAC). Caso
não esteja prevista, deverá constar no processo justificativa correspondente.
III - Documentação está regular?
Se estiver regular, fluxo passará para etapa 8 (DTI) ou à pergunta IV (DSUP), de acordo com o
objeto da Inexigibilidade.
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 Diretoria de Tecnologia da Informação / Diretoria de Suprimentos
7 - (Não) Solicitar justificativa pelo não alinhamento ou adequação no processo.
Solicitação de justificativa pela ausência de previsão da demanda em planejamento de
aquisições/contratações; ou, de ajuste processual.
12 - Ajustar processo.
Ajuste feito pelo solicitante seguindo as recomendações do despacho mais recente do processo.
Após essa etapa, fluxo retornará à fase 5 (DTI) ou 6 (DSUP).

 Diretoria de Tecnologia da Informação
8 - Indicar integrante técnico à equipe de planejamento ou enviar processo para nova análise.
Indicação de servidor para representar a área de TIC na Equipe de Planejamento da Contratação;
ou envio do processo para nova análise pela Reitoria.

 Diretoria de Suprimentos
9 - Solicitar aprovação do DOD e emissão da portaria equipe de planejamento (IN nº
01/2019/SGD/ME).
Requerimento de aprovação do Documento de Oficialização da Demanda (DOD) acompanhado
de minuta de portaria Equipe de Planejamento da Contratação, composta por (art. 2º, inciso IV,
Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 2019/Secretaria de Governo Digital/Ministério da
Economia):
a) Integrante Técnico: servidor representante da Área de TIC, indicado pela autoridade
competente dessa área;
b) Integrante Administrativo: servidor representante da Área Administrativa, indicado pela
autoridade competente dessa área; e
c) Integrante Requisitante: servidor representante da Área Requisitante da solução, indicado pela
autoridade competente dessa área.
IV - Trata-se de serviço?
Não se tratando de serviço, fluxo passará diretamente para pergunta V (aprovação de
documentos).
10 - (Sim) Solicitar aprovação do DFD e emissão da portaria equipe de planejamento (IN nº
05/2017/SG/MPDG).
Requerimento de aprovação do Documento de Formalização da Demanda (DFD), pela Reitoria,
acompanhado de minuta da portaria equipe de Planejamento da Contratação. “Os integrantes da
equipe de Planejamento da Contratação devem ter ciência expressa da indicação das suas
respectivas atribuições antes de serem formalmente designados” (art. 22, § 2º, Instrução
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Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017/Secretaria de Gestão/MPDG).
V - Documentação foi aprovada?
Se a documentação for aprovada, fluxo seguirá para a pergunta VIII (emissão de portaria).
VI - (Não) Alguma adequação foi solicitada?
11 - (Não) Comunicar não aprovação.
Comunicação ao solicitante de que sua demanda não foi aprovada em instância superior, ao
tempo em que lhe informa a próxima etapa: arquivamento.
Em caso de não aprovação, o fluxograma seguirá para a etapa 27 (arquivamento).
VII - (Sim) Trata-se de bem ou serviço de TIC?
Após essa etapa, o fluxo retornará à etapa 7 (adequação processual).
VIII - Foi solicitada emissão de portaria?

 Reitoria
13 - (Não) Despachar processo para o solicitante.
Envio do processo diretamente para o solicitante, não sendo necessária nova tramitação pela
Diretoria de Suprimentos nessa ocasião.
Após essa etapa, fluxo passará à etapa 17 (verificação de possibilidade).
14 - (Sim) Emitir portaria equipe de planejamento.
Emissão de portaria equipe de planejamento da contratação conforme minuta enviada pela
Diretoria de Suprimentos.

 Diretoria de Suprimentos
15 - Informar designação da equipe de planejamento aos seus membros, e indicar TR a ser
utilizado.
Envio da portaria equipe de planejamento da contratação aos seus membros, com indicação do
modelo Termo de Referência disponibilizado pela Advocacia-Geral da União (AGU) a ser
adaptado.

 Solicitante
16 - Comprovar razoabilidade dos preços praticados (art. 7º da IN nº 73/2020/SG/ME).
Comprovação de que o preço que o IFAL pretende contratar é razoável, considerando os critérios
especificados pela Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020:
Art. 7º Os processos de inexigibilidade de licitação deverão ser instruídos com a devida justificativa
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de que o preço ofertado à administração é condizente com o praticado pelo mercado, em especial
por meio de:
I - documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos idênticos, comercializados pela
futura contratada, emitidos no período de até 1 (um) ano anterior à data da autorização da
inexigibilidade pela autoridade competente;
II - tabelas de preços vigentes divulgadas pela futura contratada em sítios eletrônicos
especializados ou de domínio amplo, contendo data e hora de acesso.
§1º Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos
autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.
§2º Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto anteriormente,
a justificativa de preço de que trata o caput pode ser realizada com objetos de mesma natureza.
Além disso, deverá constar no processo planilha de apuração da vantajosidade, cujo arquivo
poderá
ser
acessado
no
drive
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XEj0dKWoVdNkThYZP6jMmDx33vqLGxTF
,
ou
argumentação hábil que possa substituí-la.
17 - Verificar junto ao Depto. de Compras a possibilidade de Inexigibilidade.
Verificação com a área de compras sobre possibilidade de realizar a aquisição/contratação por
meio de Inexigibilidade de Licitação.
IX - É possível?
As hipóteses que não exigem da Administração Pública a realização de uma licitação estão
previstas na lei nº 8.666/93, especificamente em seu artigo 25 (vinte e cinco). O rol que está
previsto é exemplificativo, ou seja, admite-se a Inexigibilidade para casos não previstos em seus
incisos, desde que a inviabilidade de competição seja comprovada.
Nota: “Em qualquer caso de contratação direta deve sempre ser negociada a proposta para que
seja a mais vantajosa possível para a Administração.” (Licitações e contratos: orientações e
jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília: TCU,
Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações,
2010, página 619)

 Departamento de Compras
18 - (Não) Orientar alteração do processo: Pregão, Adesão, Dispensa, por exemplo.
Orientação ao solicitante sobre a inviabilidade de não exigência de licitação; sugerindo-lhe, se
possível, alteração para outra forma de aquisição/contratação.
Realizada a etapa 18 (alteração do processo), seguir-se-á fluxograma diverso de Inexigibilidade de
Licitação.
19 - (Sim) Identificar enquadram. legal e orientar sobre o proc. de Inexigibilidade (art. 25 lei
8.666/93).
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Identificação do inciso, ou caput, que corresponde ao caso concreto, bem como orientação ao
solicitante quanto a procedimentos presentes numa inexigibilidade de licitação, tais como:
situações em que o planejamento da contratação não é obrigatório; necessidade de apresentar
documento ou razões que embasem a inviabilidade de competição; entre outros, de acordo com
o objeto processual.

 Solicitante
X - Qual o objeto da Inexigibilidade? (Bens/serviços de TIC e demais serviços, ou bem/material
que não é de TIC)?
No caso de bem/material que não seja de TIC, o fluxo migrará imediatamente para a etapa 24
(análise da conformidade).
XI - (Bens/serviços de TIC e demais serviços) O valor da Inexigibilidade é superior a R$ 33.000,00
(engenharia) ou R$ 17.600,00 (demais)?
Caso não seja superior a tais valores, o fluxo passará diretamente para a fase 22 (disponibilidade
orçamentária).
VII - (Sim) Trata-se de bem/serviço de TIC?
20 - (Não) Elaborar Est. Téc. Preliminar (ETP) e Mapa de Riscos – Capítulo III, IN nº
05/2017/SG/MPDG.
Elaboração do ETP, no “Sistema ETP digital”, e preenchimento do “Mapa de Riscos”, que pode ser
acessado por meio da função “carregar modelo” de documento no Sistema Integrado de
Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) ou solicitado à Diretoria de Suprimentos/PROAD.
Ambos os documentos ficarão sob a responsabilidade da equipe de planejamento que, em regra,
será presidida pelo solicitante da contratação.
Destaca-se que podem ser elaborados Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos comuns
para serviços de mesma natureza, semelhança ou afinidade (art. 20, § 5º, Instrução Normativa nº
05, de 26 de maio de 2017/Secretaria de Gestão/MPDG).
21 - (Sim) Realizar o Estudo Técnico Preliminar da Contratação (Art. 11, IN nº
01/2019/SGD/ME).
Realização do Estudo Técnico Preliminar da Contratação pelos Integrantes Técnico e Requisitante
da equipe de planejamento, que será aprovado e assinado pelos mesmos e pela autoridade
máxima da Área de TIC. Caso essa autoridade venha a compor a equipe de planejamento, quem
assinará tal estudo será o seu superior hierárquico (artigo 11, §§ 2º e 3º, Instrução Normativa nº
01, de 04 de abril de 2019/Secretaria de Governo Digital/Ministério da Economia).
Além disso, conforme artigo 38 da mesma norma:
§ 4º O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser juntado aos autos do processo administrativo,
pelo menos:
I - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
II - ao final da fase de Seleção do Fornecedor;
III - uma vez ao ano, durante a gestão do contrato; e
46

Manual de Compras
Versão 2021
IV - após eventos relevantes.

 Coordenação de Gestão do Orçamento
22 - Atestar disponibilidade orçamentária.
Ateste de disponibilidade orçamentária, com indicação das rubricas, no montante total necessário
para a aquisição ou contratação.

 Solicitante
23 - Elaborar Termo de Referência ou Projeto Básico.
Elaboração do Termo de Referência, ou Projeto Básico, por meio da adaptação de modelo
disponibilizado pela Advocacia-Geral da União (AGU) e indicado pela Diretoria de
Suprimentos/PROAD.

 Departamento de Compras
24 - Analisar conformidade da documentação e, se necessário, ajustar PAC.
Análise processual, principalmente, sobre a presença e correção de: justificativa de preços;
documentos que compõem fase de planejamento da contratação, quando aplicável; atestado ou
razões que fundamentam a inviabilidade de competição. Em seguida, deverá ser verificada a
necessidade de ajuste(s) no Plano Anual de Contratações; tendo em vista que a
aquisição/contratação de itens não previstos inicialmente no PAC pode ter sido autorizada.
XII - Está conforme?
12 - (Não) Ajustar processo.
Ajuste feito pelo solicitante seguindo as recomendações do despacho mais recente do processo.
25 - (Sim) Verificar habilitação do fornecedor, incluí-la no processo, e enviar-lhe TR solicitando
ciência.
Verificação e inclusão da habilitação do fornecedor no processo eletrônico:
– Habilitação jurídica (art. 28 da lei nº 8.666/93): pode ser acessada por meio do SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores) em “Consulta”, “Níveis de Cadastramento”, “Nível II –
Habilitação Jurídica”;
– Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (“declaração de que
não emprega menor”);
– Consulta ao CADIN (Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados) que pode ser verificada no
<siafi.tesouro.gov.br>;
– Consulta Consolidada do Tribunal de Contas da União (<certidoes-apf.apps.tcu.gov.br>) a qual
abrange: Inidôneos – Licitantes Inidôneos; CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; CEIS – Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas; CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas;
– Demais exigências habilitatórias (art. 27 da lei nº 8.666/93) disponíveis no SICAF: “Consulta”,
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“Situação do Fornecedor”.
Posteriormente, o Termo de Referência ou Projeto Básico deverá ser enviado ao fornecedor; nessa
ocasião, também é necessário solicitar-lhe expressa concordância com as disposições de tal
instrumento.
XIII - Habilitação e ciência estão regulares?
Se estiverem regulares, fluxo seguirá imediatamente para a nota que precede à atividade 28
(reconhecimento).
26 - (Não) Solicitar ajustes ao fornecedor.
Solicitação de ajuste(s) ao fornecedor para que seja(m) regularizada(s) inconsistência(s) em sua
habilitação ou ciência. Recomenda-se para tanto a concessão de, ao menos, cinco dias úteis,
prorrogáveis por igual período; em face do disposto na Lei Complementar nº 123/2006:
Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016).
§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do
débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016).
XIV - Ajustes foram realizados?
Em caso positivo, fluxo passará para a nota que precede à atividade 28 (reconhecimento).
27 - (Não) Solicitar arquivamento do processo.
Solicitação de arquivamento processual, em conformidade com as diretrizes emitidas pela área de
arquivo, realizada pelo solicitante do objeto.
Cumprida a etapa 27 (arquivamento), chega-se ao término do presente fluxo.
Nota: Em caso de termo contratual, a sua minuta deverá ser elaborada antes do processo ir à
Reitoria.
28 - Elaborar despacho enquadrando a Inexigibilidade na legislação (reconhecimento).
Elaboração de despacho processual que relate ao menos: objeto e valor estimado da
aquisição/contratação; setor ou unidade administrativa solicitante; enquadramento da situação a
algum dos incisos, ou caput, previstos no artigo 25 da lei nº 8.666/93. Deverá ser assinado por
responsável pela área de compras, e sua data servirá de referência para fins de registro da
Inexigibilidade em sistema de governo: “Data do Reconhecimento”.
XV - Trata-se de serviço treinamento e aperfeiçoamento (capacitação/qualificação) de pessoal?
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29 - (Sim) Juntar ao processo atesto Parecer Referencial nº 04/2019/PF/IFAL.
Inserção de atesto no processo confirmando que disposições, relacionadas a compras, contidas no
Parecer Referencial nº 04/2019/PF/IFAL foram atendidas. Além disso, o referido parecer também
deverá ser incluso no processo eletrônico.
Após essa etapa, fluxo passará à etapa 31 (aprovação do TR).
XI - (Não) O valor da Inexigibilidade é superior a R$ 33.000,00 (engenharia) ou R$ 17.600,00
(demais)?
30 - (Não) Juntar ao processo Ofício nº 32/2019/PF/IFAL.
Juntada ao processo administrativo do Ofício nº 32/2019 Procuradoria Federal junto ao IFAL, que
trata da não obrigatoriedade de manifestação jurídica prévia para Inexigibilidades de Licitação em
virtude do valor de aquisição ou contratação.

 Reitoria
31 - Aprovar o Termo de Referência, decidir Inexigibilidade e autorizá-la.
Aprovação do Termo de Referência e autorização para a contratação conforme modelo
estabelecido. Para a autorização, recomenda-se o uso da função "carregar modelo" na ocasião de
cadastro do documento no SIPAC.
Após esse passo, fluxo migrará diretamente para a ratificação (37).
32 - (Sim) Aprovar o TR, decidir Inexigibilidade, autorizá-la e encaminhar processo para análise
jurídica.
Aprovação do Termo de Referência e autorização para a contratação conforme modelo
estabelecido. Para a autorização, recomenda-se o uso da função "carregar modelo" na ocasião de
cadastro do documento no SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos).
Em seguida, o processo deverá ser encaminhado à Procuradoria Federal (PF) para análise jurídica.

 Procuradoria Federal
33 - Analisar processo juridicamente.
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 do seu recebimento pelo
procurador, podendo ser prorrogado motivadamente.

 Reitoria
34 - Devolvê-lo para análise.
Envio do processo eletrônico ao Departamento de Compras a fim de que seja feita análise da
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manifestação jurídica emitida.
XVI - Aprovado sem a necessidade de diligências?

 Departamento de Compras
35 - (Não) Atender às diligências.
Atendimento às diligências constantes na manifestação jurídica da Procuradoria Federal.
XVII - É necessária nova análise?

 Reitoria
36 - (Sim) Encaminhar para nova análise jurídica.
Encaminhamento do processo à Procuradoria Federal (PF) junto ao IFAL para nova e imprescindível
manifestação jurídica.
Depois dessa etapa, fluxo retornará ao passo 33 (análise jurídica).
37 - (XVI-Sim/XVII-Não) Ratificar a Inexigibilidade (Art. 26 lei nº 8.666/93).
Ratificação da Inexigibilidade de Licitação por meio de documento a ser juntado ao processo
eletrônico. O despacho de ratificação deverá fazer expressa menção ao cumprimento do artigo 26
da lei nº 8.666/93:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as
situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento
previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5
(cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)

 Departamento de Compras
38 - Registrar Inexigibilidade no SIASG e publicá-la no sítio eletrônico do IFAL.
Registro da Inexigibilidade de Licitação no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
(SIASG-Comprasnet) por meio de: “Serviços do Governo”; “SIASGNet”; “Divulgação Compras”;
“Dispensa/Inexigibilidade”; “Incluir Dispensa/Inexigibilidade”. 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.
O Termo de Referência e o extrato da publicação no DOU devem ser inseridos no drive de Compras
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EFVsGPvBWx2b0KIZ6p275IEVuoI-a82E
39 - Encaminhar processo à CGO para emissão do empenho.
Encaminhamento do processo eletrônico à Coordenação de Gestão do Orçamento para realização
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de empenho da despesa.
Nota: As Inexigibilidades estarão aptas para empenho quando estiverem com “Situação Atual da
Compra”, no sistema, “Inexigibilidade de Licitação Encerrada”.
Realizada a etapa 39 (encaminhamento à CGO), seguir-se-á fluxograma para emissão de empenho.
Imagem do fluxo
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6. Intenção para Registro de Preços (IRP)
Definição
Procedimento, operacionalizado no Sistema de Administração de Serviços Gerais (SIASG), por meio
do qual a Administração manifesta interesse em participar de Sistema de Registro de Preços que
se encontre em fase interna de aquisição ou contratação pública.
Base Legal
● Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
● Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017/Secretaria de Gestão/MPDG.
● Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 2019/Secretaria de Governo
Digital/Ministério da Economia.
● Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020/Secretaria de Gestão/ME.
Requisitos básicos
Manifestação de interesse na IRP divulgada por meio do Portal de Compras do Governo Federal;
aceite de entidade ou órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços.
Documentação necessária
O solicitante da aquisição/contratação deverá instruir o processo com a documentação abaixo, nos
momentos indicados pelos procedimentos do fluxograma:
a) Documento de Oficialização da Demanda (DOD) ou Documento de Formalização da Demanda
(DFD);
b) Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Mapa de Riscos, quando for necessário.
c) Demais documentos que o órgão gerenciador solicite, a exemplo de pesquisa de preços.

FLUXOGRAMA
 Solicitante
1 - Identificar o que se pretende adquirir.
Identificação detalhada do objeto a ser adquirido, especialmente se é ou não um bem/serviço de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC): em caso de dúvida, o solicitante poderá entrar em
contato com sua área de TIC a fim de dirimi-la.
2 - Consultar Gerenciador para averiguar possibilidade dele aprovar a IRP.
Consulta prévia ao gerenciador da Intenção de Registro de Preços (IRP) no intuito de antecipar o
aceite ou a recusa da manifestação de interesse do IFAL. Nesse sentido, caberá àquele órgão
aceitar ou recusar, de forma justificada, os quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de
novos itens (Decreto nº 7.892/2013, art. 4º, §3º, inciso II).
I - Trata-se de bem/serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)?
3 - (Sim) Abrir processo com Documento de Oficialização da Demanda (DOD) e informações da
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IRP.
Abertura de processo eletrônico com: DOD, artefato específico da área de TIC; numeração da
Intenção de Registro de Preços; número UASG (Unidade Administrativa de Serviços Gerais) da
entidade ou órgão gerenciador da IRP.
II - (Não) Trata-se de material/bem ou serviço?
4 - (Material/bem) Abrir processo com DFD-Material, Est. Téc. Preliminar (ETP) e informações
da IRP.
Abertura de processo com:
– Documento de Formalização da Demanda para material (DFD-Material);
– Estudo Técnico Preliminar (IN nº 40/2020/SG/ME), elaborado por meio do “Sistema ETP digital”
disponível no Portal de Compras do Governo Federal;
– Numeração da Intenção de Registro de Preços e número UASG (Unidade Administrativa de
Serviços Gerais) da entidade ou órgão gerenciador da IRP.
5 - (Serviço) Abrir processo com Documento de Formalização da Demanda (DFD) e informações
da IRP.
Abertura de processo eletrônico com: Documento de Formalização da Demanda para serviços
(DFD-Serviços); numeração da Intenção de Registro de Preços; número UASG (Unidade
Administrativa de Serviços Gerais) da entidade ou órgão gerenciador da IRP.

 Diretoria de Tecnologia da Informação
6 - Verificar alinhamento com Planos: de Tec. da Inf. e Comunicação (PDTIC); e de Contratações
(PAC).
Verificação, pela área de TIC, se a aquisição/contratação está prevista no Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), bem como no Plano Anual de Contratações
(PAC). Caso não esteja prevista em algum desses planos, deverá constar no processo justificativa
correspondente.

 Diretoria de Suprimentos
7 - Verificar alinhamento com Plano Anual de Contratações (PAC).
Verificação se a aquisição/contratação está prevista no Plano Anual de Contratações (PAC). Caso
não esteja prevista, deverá constar no processo justificativa correspondente.
III - Documentação está regular?
Se estiver regular, fluxo passará para etapa 9 (DTI) ou à pergunta IV (DSUP), de acordo com o objeto
da IRP.

 Diretoria de Tecnologia da Informação / Diretoria de Suprimentos
8 - (Não) Solicitar justificativa pelo não alinhamento ou adequação no processo.
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Solicitação de justificativa pela ausência de previsão da demanda em planejamento de
aquisições/contratações; ou, de ajuste processual.
12 - Ajustar processo.
Ajuste feito pelo solicitante seguindo as recomendações do despacho mais recente do processo.
Após essa etapa, fluxo retornará à fase 6 (bem/serviço de TIC) ou 7 (DSUP).

 Diretoria de Tecnologia da Informação
9 - Indicar integrante técnico para a equipe de planejamento ou enviar para nova análise.
Indicação de servidor para representar a área de TIC na Equipe de Planejamento da Contratação;
ou envio do processo para nova análise pela Reitoria.

 Diretoria de Suprimentos
10 - Solicitar aprovação do DOD e emissão da portaria equipe de planejamento (IN nº
01/2019/SGD/ME).
Solicitação de aprovação do Documento de Oficialização da Demanda (DOD) acompanhado de
minuta de portaria Equipe de Planejamento da Contratação, composta por (art. 2º, inciso IV,
Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 2019/Secretaria de Governo Digital/Ministério da
Economia):
a) Integrante Técnico: servidor representante da Área de TIC, indicado pela autoridade competente
dessa área;
b) Integrante Administrativo: servidor representante da Área Administrativa, indicado pela
autoridade competente dessa área; e
c) Integrante Requisitante: servidor representante da Área Requisitante da solução, indicado pela
autoridade competente dessa área.
IV - Trata-se de serviço?
Não se tratando de serviço, fluxo passará diretamente para pergunta V (aprovação da
documentação).
11 - (Sim) Solicitar aprovação do DFD e emissão da portaria equipe de planejamento (IN nº
05/2017/SG/MPDG).
Requerimento de aprovação do Documento de Formalização da Demanda (DFD), pela Reitoria,
acompanhado de minuta da portaria da equipe de Planejamento da Contratação. “Os integrantes
da equipe de Planejamento da Contratação devem ter ciência expressa da indicação das suas
respectivas atribuições antes de serem formalmente designados” (art. 22, § 2º, Instrução
Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017/Secretaria de Gestão/MPDG).
V - Documentação foi aprovada?
Se a documentação for aprovada, fluxo seguirá para a etapa 13 (autorização).

55

Manual de Compras
Versão 2021

VI - (Não) Alguma adequação foi solicitada?
Se não for solicitada adequação processual, fluxo seguirá à fase 21 (informe de não aprovação).
VII - (Sim) Trata-se de bem ou serviço de TIC?
Após esse questionamento, fluxo retornará à etapa 8 (adequação processual).

 Reitoria
13 - Autorizar a participação na IRP.
Cumprimento da autorização para a contratação. Recomenda-se o uso da função "carregar
modelo" na ocasião de cadastro do documento no SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio,
Administração e Contratos).
VIII - Foi solicitada emissão de portaria?
Caso não seja feita tal solicitação, fluxo passará imediatamente ao passo 18 (análise de
documentos).
14 - (Sim) Emitir portaria equipe de planejamento.
Emissão de portaria da equipe de planejamento da contratação conforme minuta enviada pela
Diretoria de Suprimentos.

 Diretoria de Suprimentos
15 - Informar designação da equipe planejamento, bem como prazo disponível (Art. 4º, § 1º-A,
dec. 7.892/13).
Envio da portaria da equipe de planejamento da contratação aos seus membros, com indicação do
prazo disponível para manifestação de interesse na IRP. Nesse sentido, também lhes deverá ser
ressaltado que, devido a essa limitação de tempo, o atraso do processo em um setor poderá causar
a não participação do IFAL na aquisição ou contratação.

 Solicitante
IX - O valor da IRP é superior a R$ 33.000,00 (engenharia) ou R$ 17.600,00 (demais)?
Se não for superior, fluxo progredirá para a etapa 18 (análise de documentos).
VII - (Sim) Trata-se de bem/serviço de TIC?
16 - (Sim) Realizar o Estudo Técnico Preliminar da Contratação (Art. 11, IN nº
01/2019/SGD/ME).
Realização do Estudo Técnico Preliminar da Contratação pelos Integrantes Técnico e Requisitante
da equipe de planejamento, que será aprovado e assinado pelos mesmos e pela autoridade
máxima da Área de TIC. Caso essa autoridade venha a compor a equipe de planejamento, quem
assinará tal estudo será o seu superior hierárquico (artigo 11, §§ 2º e 3º, Instrução Normativa nº
01, de 04 de abril de 2019/Secretaria de Governo Digital/Ministério da Economia).
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Além disso, conforme artigo 38 da mesma norma:
§ 4º O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser juntado aos autos do processo administrativo,
pelo menos:
I - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
II - ao final da fase de Seleção do Fornecedor;
III - uma vez ao ano, durante a gestão do contrato; e
IV - após eventos relevantes.
17 - (Não) Elaborar Est. Téc. Preliminar (ETP) e Mapa de Riscos – Capítulo III, IN nº
05/2017/SG/MPDG.
Elaboração do ETP, no “Sistema ETP digital”, e preenchimento do “Mapa de Riscos”, que pode ser
acessado por meio da função “carregar modelo” de documento no Sistema Integrado de
Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) ou acessado por meio do drive
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XEj0dKWoVdNkThYZP6jMmDx33vqLGxTF
Ambos os documentos ficarão sob a responsabilidade da equipe de planejamento que, em regra,
será presidida pelo solicitante da contratação.
Destaca-se que podem ser elaborados Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos comuns
para serviços de mesma natureza, semelhança ou afinidade (art. 20, § 5º, Instrução Normativa nº
05, de 26 de maio de 2017/Secretaria de Gestão/MPDG).

 Departamento de Compras
18 - Analisar regularidade da documentação e, se necessário, ajustar PAC.
Análise processual, principalmente, sobre a presença e correção de: autorização para contratação;
documentos que compõem fase de planejamento da contratação, quando aplicável; informações
da IRP. Em seguida, deverá ser verificada a necessidade de ajuste(s) no Plano Anual de
Contratações; tendo em vista que a aquisição/contratação de itens não previstos inicialmente no
PAC pode ter sido autorizada.
III - Documentação está regular?
12 - (Não) Ajustar processo.
Ajuste feito pelo solicitante seguindo as recomendações do despacho mais recente do processo.
19 - (Sim) Elaborar despacho enquadrando a IRP na legislação.
Elaboração de despacho, o qual deverá ser juntado ao processo eletrônico, que relate ao menos:
objeto e valor estimado da aquisição/contratação; setor ou unidade administrativa solicitante;
enquadramento da situação ao caput do art. 4º Decreto nº 7.892/2013. Deverá ser assinado por
responsável pela área de compras e enviado à Coordenação de Licitações para registro da
manifestação no Comprasnet 4.0.

 Coordenação de Licitações
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20 - Incluir demanda em sistema de Governo.
Manifestação, mediante a utilização de Intenção de Registro de Preços, da estimativa de consumo
e local de entrega para o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório
(Decreto nº 7.892/2013, caput do art. 6º combinado com o inciso II).
X - Demanda foi aceita pelo Gerenciador?

 Diretoria de Suprimentos
21 - (Não) Comunicar não aprovação.
Comunicação ao solicitante de que sua demanda não foi aprovada em instância superior, ao tempo
em que lhe informa a próxima etapa: arquivamento.

 Coordenação de Licitações
22 - (Sim) Juntar ao processo edital e anexos, ata do pregão, demais documentos disponíveis no
Comprasnet.
Juntada ao processo eletrônico de documentos, que poderão ser obtidos no Portal de Compras do
Governo Federal ("Consultas"), os quais fornecerão suporte legal à aquisição ou contratação:
- Edital e todos os anexos (termo de referência ou projeto básico e minuta contratual, por
exemplo);
- Ata(s) do Pregão Eletrônico (informações introdutórias e troca de mensagens entre pregoeiro e
os licitantes);
- Resultado por Fornecedor;
- Ata do Cadastro de Reserva, quando aplicável;
- Termo de Adjudicação;
- Termo de Homologação;
- Atas de Registro de Preços assinadas (caso não estejam disponíveis em sítios eletrônicos oficiais,
deverão ser solicitadas ao órgão ou entidade que gerenciou o SRP).

 Diretoria de Suprimentos
23 - Publicar ata(s) no sítio eletrônico do IFAL e executar seu gerenciamento.
Publicação das atas de registro de preços no sítio eletrônico oficial do IFAL, com posterior
constatação se será necessário adquirir material ou contratar serviço imediatamente. Em caso
positivo, o solicitante deverá ser instruído sobre os procedimentos necessários a solicitação de
emissão de empenho e formalização contratual, se for o caso.
24 - Solicitar arquivamento do processo.
Solicitação de arquivamento processual, em conformidade com as diretrizes emitidas pela área de
arquivo, realizada pelo solicitante do objeto.

Imagem do fluxo
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Eletrônica

de

Preços.

Disponível

em:

<http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/portarias/p306_01.htm>. Acesso em: 24 de
setembro de 2020.
●

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Licitações e contratos : orientações e

jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília :
TCU, Secretaria-Geral da Presidência : Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e
Publicações, 2010.
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8. Anexos
Documento de Oficialização da Demanda – DOD, Documento de Formalização da
Demanda – DFD, Formulário de Análise Fundamentada de Pesquisa de Preços, Mapa de
Riscos, Formulário de Adesão a Sistema de Registro de Preços – SRP, Autorização para
Contratação
Modelos para esses documentos estão disponíveis no SIPAC por meio de: “Cadastrar
Documento”; “Tipo do Documento”:
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Estudo Técnico Preliminar (ETP)
Elaborado no “Sistema ETP digital”, o qual pode ser acessado por meio de
<https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp> (acesso em 06/10/2020):

Modelos para Termo de Referência ou Projeto Básico
Disponíveis em <https://www.gov.br/agu/pt-br> (acesso em 05/05/2021):
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