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Dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de proposta 
aprovada na CHAMADA DE DEMANDA ESTIMULADA PARA O “PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19, SEUS 
IMPACTOS E EFEITOS (PIE-COVID-19)”, da UFSJ 
 
 
 
Atos administrativos e documentos a serem verificados: 
  

1. Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado. 

*Enquanto perdurar a situação de trabalho remoto, determinada pela Portaria 
122/2020/REITORIA, os processos de compras deverão ser tramitados exclusivamente 
via SIPAC. Assim, todos os documentos abaixo discriminados deverão ser inseridos no 
próprio processo eletrônico. Não serão aceitos processos físicos, nem documentos 
enviados por e-mail.  

 

2. Memorando de solicitação de autorização do Reitor da UFSJ para aquisição do 
material ou contração do serviço, contendo:  

a) descrição clara do objeto;  

* No caso de aquisição de bens, informações das especificações e da quantidade 
estimada do objeto. 

* No caso de manutenção de equipamento informar o registro do número do patrimônio. 

b) justificativa da necessidade do objeto (justificar a emergência);  
c) razões da escolha do fornecedor do bem, executante da obra ou prestador do serviço. 
 
 

3. Proposta apresentada na CHAMADA DE DEMANDA ESTIMULADA PARA O 
“PROGRAMA INSTITUCIONAL DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA 
COVID-19, SEUS IMPACTOS E EFEITOS (PIE-COVID-19)” da UFSJ 
 
 

4. Resultado da CHAMADA DE DEMANDA ESTIMULADA PARA O “PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19, SEUS 
IMPACTOS E EFEITOS (PIE-COVID-19)” da UFSJ 
 
 

5. Termo de referência simplificado ou de Projeto básico simplificado, contendo:  
I - declaração do objeto;  
II - fundamentação simplificada da contratação;  
III - descrição resumida da solução apresentada;  
IV - requisitos da contratação;  
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V - critérios de medição e pagamento;  
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes 
parâmetros*:  

a) Portal de Compras do Governo Federal;  

b) pesquisa publicada em mídia especializada;  

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;  

d) contratações similares de outros entes públicos; ou  
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e  
VII - adequação orçamentária.  

 

* Para obter o modelo: 

a) Acessar a página do SECOL:  

https://ufsj.edu.br/dimap/setor_de_compras_e_licitacoes.php 

b) Clique em COVID-19. 
 
* Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a 
estimativa de preços. 
 
* Os preços obtidos a partir da estimativa não impedem a contratação pelo Poder Público 
por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, 
hipótese em que deverá haver justificativa nos autos. 
 
* Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI (estimativa de preços) 
não impedem a contratação pelo poder público por valores superiores decorrentes de 
oscilações ocasionadas pela variação de preços, desde que observadas as seguintes 
condições: 
I – negociação prévia com os demais fornecedores, segundo a ordem de classificação, 
para obtenção de condições mais vantajosas; e 
II – efetiva fundamentação, nos autos da contratação correspondente, da variação de 
preços praticados no mercado por motivo superveniente. 
(Inclusão feita através da Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020) 
 
 

6. Documentos de habilitação (certidões) do fornecedor que apresentou menor preço  
 
* Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou de prestadores de serviço, a 
autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a 
apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal ou, ainda, o cumprimento de 
1 (um) ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de 
prova de regularidade trabalhista e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput 
do art. 7º da Constituição Federal.”  
(Alteração feita através da Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020) 
 
6.1. Regularidade fiscal federal e regularidade com a Seguridade Social. 
Certidão Negativa de Débito da Receita Federal Pessoa Jurídica 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertid
ao.asp?Tipo=1 
 

https://ufsj.edu.br/dimap/setor_de_compras_e_licitacoes.php
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
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Certidão Negativa de Débito da Receita Federal Pessoa Física 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertid
ao.asp?Tipo=2 
 

6.2. Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 
⇒ Digite o CNPJ e o Código de Verificação e clique em "Consultar". 

⇒ Clique em "Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF" 

⇒ Clique em "Visualizar" e depois em "Imprimir". 
* Funciona melhor no navegador Internet Explorer. 
 

6.3. Regularidade trabalhista. 
http://www.tst.jus.br/certidao  
 

6.4. regularidade com o Conselho Nacional de Justiça. 
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form  
 

6.5. Regularidade com o Portal Transparência. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=false&tamanhoP
agina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Cc
pfCnpj%2Cnome%2CufSancionado%2Corgao%2CtipoSancao%2CdataPublicacao&ord
enarPor=nome&direcao=asc 
⇒ Clique em "CPF/CNPJ" no canto esquerdo. 

⇒  Digite o CNPJ ou CPF e clique em "Adicionar" 

⇒ Clique em "Consultar". 

⇒  Para imprimir o resultado, clique em "Imprimir". 
 

6.6. Certidão Negativa do TCU 

Consulta Consolidada (Pessoal Jurídica) 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ 

Certidão Negativa do TCU (Pessoa Física) 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 
 
 

7. Pelo menos 03 (três) orçamentos, contendo as seguintes informações: 
a) Todos os dados da empresa proponente: CNPJ, Razão Social, endereço completo e 
telefone de contato. 
b) Data de emissão. 
c) Validade da proposta/orçamento (no mínimo, 30 dias). 
d) Detalhamento: identificação do bem ou serviço; preços unitários e preço total, com 
valores em reais, já inclusos todos os custos do fornecedor, como fretes, impostos, carga 
e descarga; condições e prazo de pagamento; condições (local, data de início, etc.) e 
prazo de entrega ou execução. 
e) Nome e assinatura do emitente. 
 
* Deverá ser original ou cópia acompanhada do e-mail de encaminhamento dela pela 
empresa. 
 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=2
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=2
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=false&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento,cpfCnpj,nome,ufSancionado,orgao,tipoSancao,dataPublicacao&ordenarPor=nome&direcao=asc
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=false&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento,cpfCnpj,nome,ufSancionado,orgao,tipoSancao,dataPublicacao&ordenarPor=nome&direcao=asc
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=false&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento,cpfCnpj,nome,ufSancionado,orgao,tipoSancao,dataPublicacao&ordenarPor=nome&direcao=asc
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=false&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento,cpfCnpj,nome,ufSancionado,orgao,tipoSancao,dataPublicacao&ordenarPor=nome&direcao=asc
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
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* O pagamento antecipado é legalmente vedado: 
Conforme a Lei 4.320/64, "é vedada a realização de despesa sem prévio empenho" (art. 
60) e "o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular 
liquidação". 
  
Segundo o art. 38 do Decreto 93.872/86, "não será permitido o pagamento antecipado de 
fornecimento de materiais, execução de obras ou prestação de serviço" (grifo nosso). 
 
* Na dispensa de licitação é contratada a empresa que ofertou o menor preço para o 
item, e não o menor valor total da proposta. 
 
 

8. Mapa comparativo de preços. 

* Para obter o modelo: 

c) Acessar a página do SECOL:  

https://ufsj.edu.br/dimap/setor_de_compras_e_licitacoes.php 

d) Clique em COVID-19. 
 
 
 
 

https://ufsj.edu.br/dimap/setor_de_compras_e_licitacoes.php

